اطﻶﻋﺎت ﻣﺧﺗﺻر ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﻓراد ﺗﻣﺎس آﻧﮭﺎ در ﮐُﻠن
آﻗﺎﯾﺎن و ﺧﺎﻧم ھﺎ،
ﻣﺎ و ﺷﻣﺎ از وﺿﻊ ﻓﻌﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻧﮕران ھﺳﺗﯾم و ﯾﮏ ﺗﺷوﯾش ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرگ ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً
ﺗﺣت ﺗﮭدﯾد ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﻧد .در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار و ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮاﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﮫ
ﻣﺮدم  -از ﺟﻤﻠﮫ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﮭﺎ درآﻧﺠﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦ را واﺿﻊ ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﮫ درﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ اﺳﺎس ﻗﻠﺒﺎ ً و روﺣﺎ ً
.ﺑﺎ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺘﯿﻢ
ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﻢ ﺷﻤﺎ را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺨﺎطﺮ ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺗﺎن ﻧﺘﻨﮭﺎ دادﺧﻮاھﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺷﮭﺎﻣﺖ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ھﻢ ﺑﮑﻨﯿﺪ .ﺣﺘﯽ
.اﮔﺮﺑﺴﯿﺎری ﺗﺎن ﺧﻮد را در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﺎﺗﻮان و رھﺎ ﺷﺪه ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ
:ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ درﯾﻨﺠﺎ ﻣﮑﺎن ھﺎی اﺳﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﮐﻤﮏ و اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل
ﺗﮭﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺮای ﺗﻐﯿﺮات ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در اﻓﻐﻨﺴﺘﺎن ﺧﻮد را از طﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎطﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮاه دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ و ﯾﺎ از طﺮﯾﻖ ﮔﻔﺘﮕﻮ ھﺎی اﻧﻔﺮادی،
از طﺮﯾﻖ اﺷﺘﺮاک در روﯾﺪاد ھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و ﺗﻈﺎھﺮات در آﻟﻤﺎن  ،ﺑﺨﺎطﺮ ﭘﺬﯾﺮش از اﻓﺮاد ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ
.ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم داﺧﻞ و ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻮم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﮭﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ دوﺑﺎره ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ذﯾﺎدی ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﻮرد ﻧﻮﺣﮫ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﻣﺠﺪد ﺷﺎن ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺷﺎن
درآﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﯽ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ذﯾﺎدی وﺟﻮد دارد .ﻟﻄﻔﺎ ٌ ﻧﻈﺮ ﺣﺮﻓﮫ ای و واﻗﻌﺒﯿﻨﺎﻧﮫ
در ﻣﻮرد ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﻣﺠﺪد ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﻣﺠﺪد را دارا ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮاﺳﺖ ،درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ،ﻣﺎ آﺧﺮﯾﻦ اطﻼﻋﺎت در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ راﺑﻄﮫ را از ﺷﻮرای ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن اﯾﺎﻟﺖ ﻧﯿﺪرزاﮐﺴﻦ دارﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ
.ﺗﺸﮑﺮ آﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ درﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ اﺷﺘﺮاک ﻣﯿﮕﺰارﯾﻢ
https://www.nds-fluerat.org/50123/aktuelles/ausreise-aus-afghanistan-aktuelle-informationen/
ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺎﻣﺖ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺣﺎل ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﻨﺎھﻨﺪه در آﻟﻤﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮان اﺣﺪ اﻗﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﯿﻌﺖ ﻓﻌﻠﯽ اﻓﻐﻨﺴﺘﺎن
.ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ در آﻟﻤﺎن ﺑﮭﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ
وﺿﺎﺣﺖ ﺑﺪھﯿﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ،ﮐﮫ آﯾﺎ ﺷﻮاھﺪی از ﻗﺒﯿﻞ آزار و اذﯾﺖ ،ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮدن ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ طﺎﻟﺒﺎن ﺑﺮای اراھﮫ دارﯾﺪ؟ و ﯾﺎ
ﮔﺮﯾﺰ در ﻣﮑﺎن ھﺎی اﻣﻦ دﯾﮕﺮ داﺧﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را دارﯾﺪ؟
اﮔﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﻨﺎھﻨﮕﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ رد ﺷﻮد ،اﻣﮑﺎن ُ
ﻟﻄﻔﺎ ً ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﺑﺎ وﮐﯿﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺎن ﻣﺮاﺟﮭﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺣﻖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ را
در آﻟﻤﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻣﺘﺨﺼﺺ و آﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﮫ ﮐﮫ ھﻨﻮز زود اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎ ٌ درﺧﻮاﺳﺖ ،ﭘﯿﮕﯿﺮی و رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ درﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﺳﻨﺎد و ﺷﻮاھﺪ ﻻزم را آﻣﺎده ﺑﺴﺎزﯾﺪ در ﺻﻮرت ﮐﮫ
.ﮔﺮوه طﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻨﺎ ٌ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت را در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﺪ
ھﻤﭽﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺿﯿﻊ دھﯿﺪ ﮐﮫ آﯾﺎ اﺳﻨﺎد ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ
اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ ﻣﺠﻮز ﮐﺎردر آﻟﻤﺎن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،آﯾﺎ اداره ﻣﮭﺎﺟﺮت در واﻗﻊ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ؟
اﮔﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﻐﺎﻧﮭﺎﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ آﻟﻤﺎن ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ ،ﻣﺠﻮز اﻗﺎﻣﺖ آﻧﮭﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮرد
.ﺑﺮﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد
.ﻟﻄﻔﺎ ٌ درﯾﻦ ﺣﺎﻻت ﺳﺮﯾﻊ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﻧﺪھﯿﺪ ﭼﻮن اﺣﺘﻤﺎﻻٌ آﻧﮭﺎ از اﺑﺘﺪا اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﻐﯿﺮات و ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اداری ،ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن و وزارﺗﺨﺎﻧﮫ ھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و
.ﻓﯿﺼﻠﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ

:ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی ﻓﺮاوان ﻓﻌﻠﯽ ،ﯾﮏ ﺧﻮاھﺶ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ از ﺷﻤﺎ دارﯾﻢ
ﻟﻄﻔﺎ ٌ درﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﻣﺮاﻗﺐ ﺧﻮد و دوﺳﺘﺎن اﻓﻐﺎن ﺗﺎن در آﻟﻤﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ! ﮔﻔﺘﻦ آﺳﺎن اﺳﺖ ،ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ؟
در واﻗﻊ ،ﻣﺎ ﻧﮕﺮان وﺿﯿﻌﺖ روﺣﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﻐﺎن ھﺎی اﺳﺘﯿﻢ ﮐﮫ در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮭﺎ در ﮔﺰﺷﺘﮫ ﺑﮫ
دﻟﯿﻞ ﺗﺠﺮﺑﮫ ھﺎی ﺗﻠﺦ و ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﮑﺮی در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ
.روزﻣﺮه ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﭼﻮن در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ،ﻓﻠﮭﺬا ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ روﺣﯿﮫ ﺑﺪھﯿﻢ ﮐﮫ در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻊ ﺷﺪن ﺑﮫ
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻻت ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﮐﺎﺑﻮس ﯾﺎ ﺧﻮاب ھﺎی ﺧﺮاب و ﺗﺮﺳﻨﺎک ،دﻧﺒﺎل ﮐﻤﮑﮭﺎی ﺣﺮﻓﮫ ای ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺸﮑﻼت
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺗﺎن در اﻓﻐﻨﺴﺘﺎن ﯾﺎ در ﮐﺪام ﮐﺸﻮر ﺛﺎﻟﺚ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد را
.ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ دﻓﻌﺘﺎ ٌ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﭼﻨﺪان ﻧﮑﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻄ َﻤﻦ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻤﺎ را ھﻤﯿﺸﮫ
ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ .ﻣﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﯿﻘﻦ اﺳﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ اﻓﺮادی ﻗﻮی ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﮫ ﻗﺒﻼٌ ﻣﺸﮑﻼت ذﯾﺎدی را در دوران ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه
.اﯾﺪ و از آن ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﯿﺖ ﺑﺪر آﻣﺪه اﯾﺪ
اﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼٌ ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻏﻤﮕﯿﻦ و در ﺿﻤﻦ ﺑﺴﯿﺎر اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .اﻣﺎ درﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮد را
!ﺳﺮاﺳﯿﻤﮫ و ازدﺳﺖ داد
وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺣﺎﻟﺖ روﺣﯽ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ دوﺳﺘﺎن ﺗﺎن ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎر ھﺎی ﺗﺎن ﺑﺨﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯿﺮود ،ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﮫ
.ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ و در ﺑﺎره ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ
درﺷﮭﺮ ﮐﻠُﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺎ را در ﺻﻔﺤﮫ اﻧﺘﺮﻧﺘﯽ زﯾﺮ در ﻗﺴﻤﺖ اطﻼﺣﺎت ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ
.ﮐﻤﮏ دارﻧﺪ ﻣﺮاﺟﮭﮫ
www.caritas-koeln.de
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﮔﮫ اطﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﺻﻔﺤﮫ ﻣﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻈﺮ و ﻣﻔﮑﻮره را ﺑﺨﺎطﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﺸﻤﺎ اراھﮫ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎطﺮ
.رھﻨﻤﺎی ﺑﮭﺘﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ
.ﺷﺎﯾﺪ درﯾﻦ اطﻼﻋﺎت ﮐﺪام ﻧﻈﺮﯾﮫ ای وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﭘﺮوﻧﺪه و زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺷﻤﺎ ﺑﮭﺘﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ
ﻣﺎ ﻓﻌﻼً در ﺣﺎل ﺑﺮﺳﯽ اﺳﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﺘﻮاطﺮ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺒﺎدﻟﮫ ﻧﻈﺮﯾﺎت را دوﺑﺎره ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﻗﺒﻼً اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ را
.داﺷﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ را در ﮔﺮوپ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﺷﻤﺎ ،ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و رھﻨﻤﺎھﯽ ﺧﻮب ﮐﻨﯿﻢ
!اﮔﺮﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ھﺎی ﮔﺮوھﯽ ﻋﻼﻗﮫ دارﯾﺪ ﻟﻄﻔﺎ ً ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺘﻤﺎس ﺷﻮﯾﺪ
Interkulturelles Zentrum Köln-Kalk
ikz-kalk@caritas-koeln.de
Tel. 0221 22214818 (Mi und Fr farsi 9h – 12h) oder Tel. 0221 22214815
gez. Susanne Rabe-Rahman / Caritasverband für die Stadt Köln
Stand: 26.08.2021
ﺑﺎ ﻋﺮض ﺣﺮﻣﺖ

