
 :ترس برای پناهجویان افغانستان در مقابل اطالعات

 بیایید همراه همدیگر برای حق ماندن شما مبارزه کنیم!  – کردنخواهد  یافغانستان پناهندگانبالفاصله اقدام به اخراج گروهی  آلمان

 .11.11.101اخرین به روز رسانی: 

 

 هندگانپنااست که شرایط برخورد با  رشد به رو ترس احساس یکی ها نافغانستا جامعهمردم  از بسیاریدر بین  گذشته، های ماه در

 درقبلی  اخطار گونه هیچ بدوناز این ترس دارند که  آنها از برخی حتیدر حال بدتر شدن است.  اروپا کل در و آلمان در افغان

. است شده آغاز حاضر حال گروهی دروجود دارد که دپورت  شایعاتی حتی اوقات گاهیخود بازداشت شده و اخراج شوند. و  خانه

  ند.نیست درست هیچکدام خوشبختانهها این

 

 :مهم بسیار نکته

 هک زمانی تا که، است معنی این به ایناش اخراج شود.  پناهندگی رسیدگی به درخواست روند طول در که کسی ستنی ممکن این

برای  یتهدید هیچ ،باشد شدهن رد شما پناهندگی درخواست یا و دیا نکرده دریافت ("Bescheid" )جواب مصاحبه خود را  شما

 د! دیپورت نخواهد ش مصاحبه دادن از قبلیا  و رسدب پایان به اش پناهندگی روند اینکه از قبلکسی  هرگز! داردن وجود شدن اخراج

 

 کنید: داپی اینجا در را تماس اطالعات توانید می شمابا ما تماس بگیرید.  مشاوره برای لطفا ،دارید ترس احساس شما که صورتی در
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 40ا ت 49 و 49تا  40 شنبه تا جمعه از 00940499924990 تلفن: بپرسید تلفنی توانید می شما یا و

 proasyl@proasyl.de ایمیل: یا و

 

 در جریان نمیباشد!  آلمان از دیپورتی به صورت گروهی هیچ: فعلی وضعیت

 فغانا پناهجویان بازگشتکه  را امضا کردند بازگشت دوباره توافق افغانستان دولت و اروپا هاتحادی 9040 سال اکتبر ماه آغاز در -

همچنین  آنهاهستند را اسانتر میکند.  ("Duldung" ) دارای وضعیت تحمل  حاضر حال در و است نشده اعطا پناهندگی به انها که

 کردند. بتصح کابل فرودگاه دردیپورت  برای ترمینال ساخت یک یک مورد در

 پاس" اصطالح به)د داشت که یک مدرک مسافرتی نخواهرا امکان این اروپا اتحادیهعضو  کشورهای که است شده ریزی برنامه -
 اند دهکر افغانستان کنسولگری/  سفارتاز  گذرنامهتقاضای  که افغانستان اتباع از ان عده برای"(  laissez passerرهگذری 
خواهد کرد  قادر را اروپا اتحادیه کشورهای عضو "laissez passerپاس رهگذری " این که است نیمع این به این. صادر کند

 کاربه  انیدتو نمی دیگر شما نتیجه، دربازگشت دهند.  افغانستانبه  معتبر پاسپورت داشتن بدونکه پناهجویان افغانستانی را 
 بگیرید. ذرنامهگ خواهید می واقعا شما پرسیده میشود که ایا بار دو شمااز  اغلب که تکیه کنید افغانستان و یا کنسولگری سفارتخانه

. یدکش خواهد طول هاسال احتماالاین توافقنامه  اجرایتوافقنامه بازگشت دوباره منجر به اخراج گروهی پناهجویان نمیشود.  :اما -

دریافت  از پس «تحمل» اصطالح به) "Duldung"در حال حاضر دارای وضعیت تحمل  افغان 490000 حدود آلمان در تنها

 حال در. تعداد زیادتری دارای این وضعیت هستند دانمارک نروژ، سوئد، در ،هستند(  پناهندگیجواب منفی قطعی درخواست 
 از ماریش انگشت تعداد تنهامیخواهد این توافقنامه را اجرا کند. تا به حال چگونه  افغانستان دولت که نیست مشخص حتی حاضر

 9040 سال اول ماه 0 در که حالی در است، افتاده اتفاق نفر 4 تنها برای آلمان کل در 9042 سال در) افغانستانبه آلمان  از دممر

 دیپورت شده اند. ( است افتاده اتفاق نفر 41 برای

 میمتص خودشان مردم که یمعن این به ،است افغانستان به" داوطلبانه بازده" اصطالح بهچیزی که به طور منظم اتفاق می افتد  -

 اغلب و افتد، نمی اتفاق" داوطلبانه" اساس بر واقعا اوقات این کار اغلبکه به افغانستان برگردند. ( امضا میکنند و)میگیرند 

 شما ،در نظر دارید بعدی گام عنوان بهرا  شما این کار اگر داده نمیشود. یآگاه احتمالی ان عواقباوقات به این فرد در مورد 

د موار از بسیاریکنید. در  مشاوره درخواست دیگر های گزینه مورد در شده ذکر ی که در باالتماس اطالعاتبا  قبل از ان باید

 کنند.  فراردوباره از افغانستان  میشوند مجبورما دیده ایم که این افراد که داوطلبانه برگشته اند 

وان به هیچ عن بنابرایندر عمل دیپورت خواهند شد.  سالم و مجرد ،جوانمردان  نهاتپیشبینی میکنیم که در اینده  ما آلمان، برای -

 .بود خواهدن مسن افراد یا و مجرد زنان ،ها خانواده مانند" پذیر آسیب" اصطالح به دیپورت مردم احتمال

 در مه هنوز افغانپناهندگان  رایبگرفته اند ( بشردوستانه حفاظت یا و پناهندگی) ماندن حقاجازه  که افرادی درصد نتیجه در -
 سال در(: حق حفاظت گرفته اند نیز میشود" دوبلین" طی پروسه از پس که کسانیاین امار شامل ) ه استبود باال بسیار آلمان

http://w2eu.info/germany.en/articles/germany-contacts.en.html
https://www.proasyl.de/beratungsstellen-vor-ort/


 ماه چند در تنها درصد قبولی گرفته اند. 09 هم هنوز 9040 سال اول ماه 2 دره و بود درصد 81درصد قبولی حدود  9042

 به ابیشتری ر خاص مناطقبه سخت گیری کرده و  شروع مهاجرت دفتر که معنی این به - شده است ترکم پذیرش میزان گذشته
 غیر از مکان زندگی" امن مکان" یک تواند می فرد یک که میکنند ادعابیشتر از گذشته  آنهامشخص کرده و " امن"مناطق  عنوان
 هستند؟"(امن  مکان که د،یکن زندگی هرات یا و کابل در دیتوان مینشما  چرا)"پیدا کنند کشوردیگر نقاط  درخود 

 ببم در یا و دهند می دست از را خود جان مردم روز هر! نیست امن افغانستان اروپا، اتحادیهعضو  کشورهای تبلیغات برعکس -
در  خصاش شما چراکه  بفهمانید صمشخ بسیاربه طور  مقامات بهکه  کنید سعی باید شما. می شوند زخمی تیراندازی یا و گذاری

 هستید. خطر معرض در افغانستان

 

توافقنامه این است که در بین گروه های مهاجرین  این اصلی هدف یککسانی که دیپورت خواهند شد زیاد باال نرود ولی  تعداد شاید
 آنها. دنردبازگ" داوطلبانه" طور بهاز ترس  تیح شاید یا و به المان نیایند و دنده تغییر را خود مسیرهای مردم کنند، که ترس تولید

 هیچ شما ،اییدنی اروپا به: "دنبگوی آنها بهتلفن بزنند و  ایران و پاکستان افغانستان، در خود دوستان و بستگان به همه که امیدوارند
 "شانسی در اینجا ندارید.

 

ن ایده برنده شده و در بین افرادی که به اندازه کافی مشکالت ما می خواهیم به دست به دست هم داده و اجازه ندهیم که آنها با ای

 وکیل با الطفدارید،  ترساز عواقب این توافقنامه  شما اگر! نیست نگرانی جاینکته خیلی مهم: هیچ دارند ایجاد ترس و دلهره کنند. 

 پیدا کنید. قامت صحبت کنید و با کمک انها یک راه برای به دست اوردن حق ا مشاوره دفتر یک یا و خود

 

 

 :ستانیپناهندگی برای پناهندگان افغانند توصیه مفید در مورد پروسه چ

 شدن آماده برای کمتری زمان پیش میرود. در نتیجه شما قبل از تر سریع حاضر حال در آلمان در پناهندگیپروسه  مراحل - 4

 بهمصاح دادن از قبلکس  هیچ: دیگر بار یککنید.  آمادهحبه برای مصا وقت اسرع در را خود. دیدار خود پناهندگی مصاحبه برای

 !دیپورت نخواهد شد گرفتهن قرار بررسی مورد خود و قبل از اینکه تقاضای پناهندگی او پناهندگی

 

 هترب دست آوردن نتیجه برای بهمی تواند  ه کهچند نکت در ادامه .اماده کنید روند پناهندگی برایکه خود را  همیشه خوب است - 9

 :به شما کمک کند

 در مورد مصاحبه اطالعاتی را توانید می کنید. شما خود را آماده و مشاوره تماس بگیرید یک دفتر با: مصاحبه از قبل -
 :کنید پیدا اینجا آلمان در در پناهندگی

 http://w2eu.info/germany.en/articles/asylum.html: انگلیسی

 http://w2eu.info/germany.fa/articles/germany-asylum.fa.html: دری

 ودخ وقتاز . کنید صحبت افتادهشما  خانواده و شماکامل اتفاقاتی که برای  جزئیاتدر مورد  باید شما اینجا در: مصاحبه -
 یشده را توضیح دهید و بگویید که اگر شما را دیپورت کنند چه اتفاق شما اذیت و آزاری که موجب دالیلخوب استفاده کنید و 

 رخ خواهد داد. برای شما 

 و ایران در را خود مشکالت: اند کرده زندگی پاکستان یا ایران در طوالنی زمان مدت برای که پناهندگانی برای همچنین -

که  است همم بسیار اند شده بزرگ دیگر کشورهای در که هایی افغان برایتوضیح دهید.  جزئیاتتا جد ممکن با  نیز پاکستان

 .داردن وجود برای انها در انجا پشتیبانیرا نمیشناسند و هیچ گونه  افغانستانها ان کهبگویند 

احبه شخص مص. در اکثر موارد این کیس ها برای دیاستفاده نکن است راخیلی دور از واقعیت خود کیس هایی که در مصاحبه  -

ن آیا عوض کردن گفته های شما پس از اصالح گو شناخته شدید، دروغ عنوان شما به . اگرشناخته شده است گیرنده کامال

 کار خیلی سختی می باشد.

 .که با افرادی که با این موضوع اشنایی دارند مشورت کنید و کیس واقعی خود را برای او توضیح دهید همیشه خوب است -

 میشود. نهحفاظت انسان دوستاگرفتن قبولی از نوع د که حداقل منجر به ایتجربه کرده  مواردی رامعموال همه شما 

ساله  41که به زودی در مورد اعضای خانواده: برای مردان جوان و سالم و همچنین برای افراد زیر سن قانونی بدون همراه  -

ی مهستند، در تماس افغانستان که به طور منظم با شما « امن»ه در کابل و یا دیگر مناطق اعضای خانوادبودن  ،د شدنخواه

 .حمایت کننداز شما  س از بازگشت احتمالیپ میتوانند افراد اینخطرناک باشد. چون تواند 

 این جمع اوری کنید.گرفتن گواهینامه از پزشکان  باخود را مشکالت سالمتی  ابتدا مدارک مربوط بهاز است که بسیار مهم  -

خاطرات بد هنگام فرار از که می تواند نتیجه خاطرات بد از افغانستان و یا  میشود همه نوع مشکالت روانیهمچنین شامل 



 یکاین را داشته اید. ، مشکالت تمرکز و غیره شدیدبسیاری از شما عالئم: بی خوابی، خواب های بد، سردرد باشد.  انجا

اگر  دکن کمکتان و می تواند شما را در روند پناهندگی  زیاد میباشداسترس  روانی به خاطر یا اختاللنوع مریضی روانی و 

 برای ثابت کردن ان داشته باشید.کی / روانشناسی شما گواهی پزش

خود را ارائه کنید. دپورت شما به افغانستان تنها پس از گذرنامه  همیشه بعد از دریافت قبولیه افغانستان: نامگذرنامه و شناس -

ه حال سفارتخانه تا ب شما یک گذرنامه افغانستانی به مسئولین ارائه کنید.منفی تنها زمانی ممکن است که دریافت جوات 

تفاق ، اما تا به حال این اکندتغییر اینده این ممکن است در میل شما نبوده است. بر خالف گذرنامه  صدورحاضر به  افغانستان

 . کنیدمشاوره  با یک وکیل خوبقبل از ارائه گذرنامه همیشه ت. ده اسافتانی

 

مه ه، به این معنی نیست که همه چیز برای شما تمام شده است. جواب منفی گرفتید (BAMF) مهاجرت دفترشما از  اگر حتی - 2

ن ای ماکنید.  نظر تجدیدقضایی درخواست  دادگاه یک دردفتر مهاجرت  تصمیم برابر در شما اگر ،هم دارید دوم شانسشما یک 
 دممر از بسیاری دوم دور دردفتر مهاجرت را تصحیح کرده و  سخت های گیری تصمیم، ها دادگاه از بسیاری که داریم تجربه را

تا در صورت دریافت  کنید، بررسی( روز هر) منظم طور بهخود را  پستصندوق : مهم بسیار نکته .دنآورمی  دست به اقامت حق
 !ندهید دست ازرا  نظر تجدید درخواست نامه منفی مهلت دادن

 

 ندمانی مناطق از که افرادی و .هستند خانواده بدون سالم و جوان مردان عمده طور به هستند خطر معرض در بیشتر که کسانی - 9

 در معرض خطر هستند.  بیشترشناخته میشوند  امن نسبتا که به اصطالح به عنوان مناطق ،هستند کابل

 

 بعضی اوقات رسیدگی به درخواست پناهندگی در المان بسیار طوالنی میشوند - 2

منتظرند که پس از  خسته می سازد و به خصوص برای افرادی کهسان را ان، چرا که انتظار شودیک مشکل بزرگ میتواند این 

ق اقامت حدریافت  برای یاما برای کسانی که شاید شانس کمتر. استتر  انتظار بسیار سخت قبولی به خانواده خود الحاق شوند این

به اگر از آن باشد، یار بسیار مفید ین زمان انتظار می تواند بسدارند ا (Bundesamt BAMF) دور اول توسط دفتر مهاجرت در

( و ایجاد شبکه ای از دوستان که تحصیالتیا و )یادگیری زبان، یافتن شغل  در جامعه ادغام: شوداستفاده برای دو منظور خوبی 

 ت.اسکشد بهتر بطول برای این افراد این زمان هر چه بیشتر ، کنند مبارزههمکاری و برای حق ماندن با شما 

  جود دارد:سومی هم درسه حالت مختلف و یک راه  داشته باشد، وند پناهندگی شما پایان منفیحتی اگر ر

 بهمدرک  یکشرکت کنید میتوانید  ("Ausbildung" ) ای حرفه آموزشیک دوره  در شما اگر ،9040 سال اگوست ماه از( الف

را "Ausbildung" ین دوره اموزش حرفه ای ا شما که زمانی تمام برای. کنید دریافت "Ausbildungsduldung" اصطالح

 و( با داشتن این مدرک دیپورت نخواهید شد. شما و)" را دارید. تحمل وضعیت"مدرک دولدونگ  داشتن حق شماادامه میدهید، 
 انبد این. را دارید اقامت اجازه آوردن دست به حق، شما کنید پیدا کار یک پس از پایان این دوره اموزشی شما که صورتی در

 شما. دیپورت شما جلوگیری کند. برای انجام این دوره اموزشی از موثر طور به تواند می ای حرفه های آموزش که معناست
. دنبده اجازه شما به خواهند نمی آنها اوقات گاهیدرخواست دهید.  "Ausländerbehörde"ها  خارجیامور  دفتردر  باید

 یک در یمتصم این برابر در توانید می شمابی این کار را انجام دهند که در این صورت مخالفت کنند باید به صورت کت آنها اگر
ار دفتر این ک اغلب که ستاین آن دلیل باشد،می  آمیز موفقیت اغلب نظر تجدید اینکنید.  نظر تجدید قضایی درخواست دادگاه
 آلمان دررا  مورد این در کلی مرور یک توانید می اشماز دادن اجازه به شما خودداری کنند. می باشد که  قانونی غیرکامال 
 :کنید پیدا اینجا

http://www.einwanderer.net/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/ausbildungsduldung.pdf 

 :شما درخواست اجازه اقامت کنیدهمچنین این امکان وجود دارد که ( ب

 در المان بوده اند سال 9 حداقل مدت به که سال 94 از تر جوان افراد برای a92 (25a§)بر اساس پاراگراف 

 در سال 0 حداقل مدت به که کودک و خانوادهسال که همراه  94تر از  مسن افراد برایb92 (25b§ )بر اساس پاراگراف  و

 اند.  آلمان بوده در سال 1 حداقل مدت به که کودکخانواده و  بدون بزرگساالن رایهستند و ب آلمان

 یقطر از -، یک گزینه دیگر هم وجود دارد تیدگرف منفی نتیجهتمام مراحل اخود بعد از  پناهندگی رونددر انتهای  اگر حتی( ج

 اقامت حق دریافت برای -"( Härtefall-Kommission) " مشکالت کمیسیونبررسی توسط  و دولت پارلمان به" دادخواست"

 راه را برای شده باشد بسیار سخت میباشد و جرم مرتکبیک فرد اگر او  جلوگیری از دپورت". در جامعه ادغام" اساس بر

 خودداری شود به دریافت جریمه منجرو از انجام کارهایی که راقب باشید بنابراین مسخت میکند. از این طریق "دادخواست" 

 کنید.

 

ر را یک نفبرای ایجاد ترس بیشتر برای همه می کنند که در موارد بسیار کمی مقامات سعی م تصور کنی م خوبما می توانی - 0

دریافت انند مت خود در مورد مشکالط داشته باشید ارتبایکدیگر میکنیم که همیشه با دلیل است که پیشنهاد  به ایندیپورت کنند. 



از ه کاین کار را داریم ما تجربه . این فرد برنامه ریزی کنیدگام های بعدی و دفاع از برای ، با دیگران صحبت کنید منفیجواب 

ا ت ن موفقیت زیاد است.امکااما در نهایت  باشیم. این کار ممکن است کمی طول بکشداگر ما با هم  دیپورت افراد جلوگیری کنیم

 نای انجام چگونگی مورد این در اطالعات بیشتری توانید می شما. کرد متوقفکه یک دیپورتی را  است ممکن هم لحظه آخرین

 :کنید پیدا اینجا در را کار

(english)  deportation.en.html-ermany.en/articles/germanyhttp://w2eu.info/g

(farsi) deportation.fa.html-http://w2eu.info/germany.fa/articles/germany 

 

به  ه فکر کنید که ازدر مورد آن دوباررا دارید بهتر است که  یک کشور دیگر ترک آلمان و رفتن به قصد ر صورتی که شماد - 8

در این سایت پیدا کنید: اطالعات مفید و اطالعات تماس جلوگیری کنید. در مورد سایر کشورها بدتر یک وضعیت وجود امدن 

http://w2eu.info/  دیذهن داشته باشاست که در مهم خیلی چیزی که شاید کنید. مشاوره  کار حتما همیشه قبل از انجام اینو 

 یعتربسیار ساده تر و سر شما مدتی در اینجا زندگی کردید و ثبت نام شده اید،در بسیاری از موارد به ویژه هنگامی که این است که 

نده احتمال اینکه دوباره به المان برگردابه خصوص بروید، ی دیگر مبارزه کنید تا اینکه به کشوربرای حق ماندن  است که در اینجا

 . یز وجود داردشوید ن

 

 پایان از پس)هستند "( Duldung) " دارای مدرک دولدونگ تنهادر بایرن هستند و  که هایی افغان: بایرنایالت  خصوصم - 1

 تدریاف مقامات سوی از یتهدید نامه است کنمم( داشتن مدرک دیگری غیر از دولدونگ بدون - منفی پروسه پناهندگی با نتیجه

 و شاورهم دفتر یکبا  لطفا. شد دیخواه اخراج سرعت به شما که نیست معنا بدان این ،دریافت کردید ای نامه چنین شما اگرکنند. 

 .کنید صحبت ماندن برای خود بالقوههای  شانس مورد درتماس بگیرید و  خود وکیل یا

 

 

 یم:میکن یشنهادبه شما پ ما

 مامبا تاین اطالعات را ، لطفا اگر شما می توانیدرا متوقف کنیم. شایعات با هم همکاری کنیم که ایجاد ترس و  مه بایده -

 خود به اشتراک بگذارید.  دوستان

 اماده کنید.  خود را ناهندگیپروسه پ رایب -

یشتر ب مانند دسترسیجامعه درخواست کنیم.  خود در ادغامتسریع امکانات بیشتر برای هم داده و برای  دست بهدست  بیایید -
 دفتر هک داریم انتظار ما .بهرمند نیستنداین امکان  ازهنوز  برای کسانی کهمخصوصا  زبانیادگیری به کالس های  و بهتر

 ای حرفه دوره های آموزش شروع مجوز یا در مورد صدور مجوز کار و"( Ausländerbehörden) " امور خارجیها

"(Ausbildung )"ورهد به بهتر و بیشتر دسترسی برای مبارزه برای هایی شبکه باید سخت گیر تر خواهد شد. ولی ما 

 ایجاد کنیم. کارمجوز  و زبان های

 که کسی ره. نیست امن افغانستانمبارزه کنیم.  همبستگی پناهندگان با ایجاد اخراج برابر در وهم داده  دست در دست بیایید -

به گوش همه  را پیام این و خود داشته باشد اطراف درزیادی  دوستان بایدمیگیرد  منفی خود جوابدر پروسه پناهندگی 

خالف میل خود دیپورت بری دهیم که هیچ کس نم اجازه هم باهمه  هم دهیم. ما دست در دست برساند. بیایید در مقابل ترس

 شود! 

 

 

 !ای همهبرماندن حق  و برای دریافت – ترس ضد ایجاد رهمه با هم ب

http://w2eu.info/germany.en/articles/germany-deportation.en.html
http://w2eu.info/germany.fa/articles/germany-deportation.fa.html
http://w2eu.info/

