
 
طآلعات مختصر برای پناھندگان از افغانستان و افراد تماس آنھا در ُکلن ا  

 آقایان و خانم ھا، 

ما و شما از وضع فعلی در افغانستان بسیار نگران ھستیم و یک تشویش بسیار بزرگ برای کسانی است کھ مستقیماً 
ھ دشوار و بھ سختی امکان پذیراست کھ برای سازماندھی کمک بشرایط فعلی بسیار  تحت تھدید   قرار میگیرند. در

از جملھ اعضای خانواده آنھا درآنجا کمک نمایم .اما این را واضع بیان میکنیم کھ درین مرحلھ اساس قلباً و روحاً  -مردم 
   .با مردم افغانستان استیم

 
ا دادخواھی بلکھ با شھامت ایستادگی ھم بکنید.  حتی  ما میخواھیم شما را ترغیب کنیم کھ بخاطر حقوق شھروندی تان نتنھ

  .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 

افغنستان خود را از طریق ارتباطات سیاسی خواه دیجیتالی و یا از طریق گفتگو ھای انفرادی، برای تغیرات  نھ تنھا در 
پذیرش از افراد سیاسی در معرض خطر  از طریق اشتراک در رویداد ھای انتخاباتی و تظاھرات در آلمان ، بخاطر

  .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 اطالعاتی ذیادی وجود دارد. لطفاٌ  نظر حرفھ ای و واقعبینانھ  
تن مجدد کھ چھ میزان اعضای خانواده شرایط پیوستن مجدد را دارا میباشند و امکان پذیراست، دریافت در مورد پیوس

کنید.   بطور مثال، ما آخرین اطالعات 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
مثال، کھ آیا شواھدی از قبیل آزار و اذیت، تعقیب کردن شما توسط طالبان برای اراھھ دارید؟ و یا  وضاحت بدھید بطور 

 اگر پرونده  پناھنگی شما بھ دالیلی رد شود، امکان گُریز در مکان ھای امن دیگر داخل افغانستان را دارید؟ 
 

تا در صورت امکان در نھایت بتوانید حق پناھندگی را  لطفاً با مراکز مشاوره پناھندگان یا با وکیل قبلی تان مراجھھ کنید  
در آلمان بگیرید. متخصص و آگاه حقوقی ما بیان داشتھ کھ ھنوز زود است مشخصاٌ درخواست، پیگیری و رسیدگی  

پناھندگی را دریافت کرد. اما بطور عموم شما میتوانید درین راستا اسناد و شواھد الزم را  آماده بسازید در صورت کھ 
  .گروه طالبان علناٌ 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

  .لطفاٌ درین حاالت سریع درخواست پناھندگی ندھید چون احتماالٌ آنھا از ابتدا اجازه اقامت داشتھ باشند
و تصمیمات اداری، قضایی توسط دولت فدرال آلمان و وزارتخانھ ھای ایالتی و تغیرات و تحوالت سیاسی در افغانستان 

  .فیصلھ آنھا برای گروه مختلف پناھندگان را تحت نظر داشتھ باشید
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  :با توجھ با چالش ھای فراوان فعلی، یک خواھش دیگر نیز از شما داریم

ر آلمان باشید! گفتن آسان است، ھمینطور نیست؟لطفاٌ درین شرایط بغرنج مراقب خود و دوستان افغان تان د   
 

در واقع، ما نگران وضیعت روحی و اجتماعی افغان ھای استیم کھ در آلمان زندگی میکنند. بسیاری از آنھا در گزشتھ بھ 
زندگی دلیل تجربھ ھای تلخ و تبعیض آمیز دچار افسردگی و افکار خودکشی شده بودند کھ حتی تمرکز فکری در مورد 

 .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 حاالت بطور مثال کابوس یا خواب ھای خراب و ترسناک،  دنبال کمکھای حرفھ ای باشید.  با توجھ بھ مشکالت  

ن در افغنستان یا در کدام کشور ثالث کھ زندگی میکنند، شما نباید  صحت و سالمتی  خود را کنونی خانواده ھای تا
   .فراموش کنید

 
ممکن است این دفعتاٌ برای شما کمک چندان نکند، اما مطَمن  ھستیم کھ خانواده ھای شما خوبی شما را ھمیشھ   

شده  کھ قبالٌ مشکالت ذیادی را در دوران مھاجرت متحمل وی ھستیدمیخواھند. ما ھمچنین متیقن استیم کھ شما افرادی ق
   .اید و از آن با موافقیت بدر آمده اید

 
این کامالٌ قابل درک است کھ شما نھایت غمگین و در ضمن بسیار احساس خستگی میکنید. اما درین شرایط نباید خود را  

  !سراسیمھ و ازدست داد
شما یا دوستان تان خوب نیست و کار ھای تان بخوبی پیش نمیرود، ما میخواھیم بھ وقتی متوجھ میشوید کھ حالت روحی 

  .شما کمک کنیم و در باره مشکالت شما صحبت کنیم
 

درشھر کلُن میتوانید بھ مراکز مشاوره احتمالی  ما را در صفحھ انترنتی زیر در قسمت اطالحات برای افغانھا کھ نیاز بھ 
  .کمک دارند مراجھھ
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بخاطر کمک بشما اراھھ میکنیم. منظور فقط بخاطر با استفاده از برگھ اطالعات این صفحھ ما چندین نظر و مفکوره را 
  .رھنمای بھتر شماست

 
  .شاید درین اطالعات  کدام نظریھ ای وجود داشتھ باشد کھ بتواند بھ پرونده و زندگی روزمره شما بھتر کمک کند

 
ما قبالً این تجربھ را ما فعالً در حال برسی استیم کھ متواطر یک گروه مبادلھ نظریات را دوباره  سازماندھی کنیم. 

   .داشتیم کھ شما را در گروپ ھای مختلف قومی و مذھبی شما، بھتر بشناسیم و رھنماھی خوب کنیم
 

 
 !اگرشما بھ بحث ھای گروھی عالقھ دارید لطفاً با ما بتماس شوید
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