
 اخراج پناهنده گان به افغانستان 

 اطالعات و هشدار ها

 
 

  را شدن رد قانونا   كه مجرد مردان فدرال، جمهوري ميدهد، اجازه ٢٠١٦ سال خزان در أفغانستان دولت با مجدد توافق

 .هست انجام قابل هم پاسپورت يا اسناد داشتن بدون بازگرداندن اين .بازگرداند زده جنگ مناطق به باره دو

از بعد .ميشود برگزار ماهيانه صورت به كابل به المان هوايي هاي ميدان از دستجمعي بازگرداندن ٢٠١٦ دسمبر ماه از

 مدت به افغان مهاجرين اخراج گرفت، صورت كابل در المان سفارت باالي ٢٠١٧ سال مي ماه در كه انفجاري حمله 

 چند ماه توقف شد

  .گرفت صورت دوباره دستجمعي بازگرداندن ٢٠١٨ مي الي ٢٠١٧ سپتمبر از ولي

 هويت گان كننده إنكار و متهمين مجرمين، باالي فقط بايد بازگذشت اين داخله، أمور وزارت بيانيه أساس بر نظر

 صورت گيرد.

 .شد لغو ،2018 سال ژوئن در جديد وضعيت به توجه با محدوديت اين

  .شوند رانده بيرون مجددا   ميتوانند شده رد شان پناهجويي پرونده كسانيكه و ، افغان مجرد مردان تمام ميكنيم فرض

  .ميباشد بايرن شهر از ميشوند بازگردانده دوباره كه مردم بيشتر تعداد  چون ميترسيم، ما

 یحت ميكند پيدا افزايش مهاجرين  بازگرداندن باره دو خاطر به مهاجرين اداره هاي فشار كه كنيم فرض ميتوانيم اقل حد

 .برگردند ميخواهد هم داوطلبانه كسانيكه باالي

 سازيم اگاه تان حق از را شما هشداردهنده عالمت اين با كه ميخواهيم ما

 .برويد مشاوره خاطر به نباشد دولتي كه هاي وكيل پيش ميتوانيد شما

 .شوند ديپورت دوباره مردم از كمي تعداد دارد احتمال هم هنوز .نشويد دلسرد و نترسيد چيزي از

 ٢٠١٨ جون ماه داشت نظر در با افغان نَفَر 234 شده اغاز ٢٠١٦ سال دسمبر در دستجمعي هاي ديپورت كه زماني از

 بايرن شهر از فيصد ٧،٥ پرواز هر در كه است معني اين به .بودن بايرن شهر از نفر ١٠٥ تنها.شدن ديپورت المان از

 د.برگشتن افغانستان به داوطلبانه شكل به نفر ١١١٩ تقريبا   ٢٠١٨ سال در .بوده

 

 : مثال برأي .گرديدند لغو مختلفي داليل به ها ديپورت موارد از بسياري در

 حقوقی موارد پيگيری در موفقيت و دادگاه نظر تجديد 

 كليسا پناهندگي به رفتن 

 نشدن ديپورت ديپورتی روز در اشخاص بعضي 

 

 .كنيد پيدا وغيره مكتب دوست، رضامندانه، كاركنان مشاوره، بخش وكيل، يك توسط برايتان را حمايت َرآه يك لطفا  

 .سازيم ارام را نيستن خطر معرض در كه كساني ميتوانيم ما ؟ دهيم انجام ميتوانيم چي ما

 

 :نيستن خطر معرض در ذيل أفراد

 Anerkannte Flüchtlinge  شده شناخته رسميت به باشندگان .1

 اقامت سال سه تمامي از بعد كه نيستند داشتن ترس به الزم (١ شرط ٢ بند ٢٥ ماده أساس بر اقامت اجازه (

دايمی و يا موقتی به  اقامت دريافت .شد خواهد تمديد اقامت اجازه .شد خواهند ديپورت افغانستان به

 واجدالشرايط بودن خود فرد مربوط دارد.

 

 هستند Subsidiär Geschützte Abschiebungsberbotكسانيكه داراى  .2

( الزم به داشتن ترس نيستن که بعد از پذشت يک سال شان به  ٣بند  ٢٥و ماده ی  ٢بند  ٢٥ ) بر اساس ماده

افغانستان باز گردنده شوند. اجازه اقامت بعد از گذشت يک سال اول به صورت معمولی برای دو سال بعد از 

 آن برای دو سال تمديد خواهد شد بعد از پنج سال اقامت دايمی داده خواهد شد.

 

   در شان پرونده زمانيكه تا) ديپورت از ترس به الزم .است باز شان پناهندگی ی پرسه و پرونده كه مهاجرين .3

جانب از منفي جواب يك زمانيكه تا ندارند شدن بسته اجازه است باز كه ی پروسه پرونده .ندارند (است جريان

 Bundesamt دارد وجود زدن اعتراض امكان تصميم و برنامه اين عليه .گردد صادر و شده مهر. 

 



 .اند زده اعتراض آن عليه ولي شده لغو شان پناهندگي خواست در كسانيكه .4

  حكمي دادگاه و بررسي پرونده زمانيكه تا ندارند ترس داشتن به الزم (دارند Gestattung شناسايي مدرك )

 ميكشد طول سال نيم طورمتوسط به اعتراضات به رسيدگي ي پروسه حاضر حال در .نمايد صادر جاري

 

 

 

   دوباره امكان بلوغيت از بعد ولي .نميشود ديپورت افغانستان به هستن سرپرست بدون كه سن زير نوجوانان .5

 .دارد وجود هم ديپورتي امكان و دارد وجود پرونده شده باز

 

  ها خانواده اين.شوند نمي ديپورت افغانستان به :دارند سن زير فرزندان كه سرپرست تك والدين و ها خانواده .6

                    ديپورت منع يا سال يك قبولي اقل حد بايد ايشان .نمايند دريافت قبولي بر مبني مثبت جوابي بايد

Abscheibungsverbotهمان يا فدرال اداره حاضر درحال متاسفانه .نمايند دريافت Bundesamt جواب    

  جواب به اهميت بدون .شود زده اعتراضي بايد ها جواب اين عليه .ميكند ارسال و تصويب زيادی اشتباه هاي

 یقبول گروه سن،اين زير فرزندان با پرست سر تك والدين و ها خانواده به پناهندگي درخواست به نسبت دادگاه

  .نمايندمي دريافت Abschiebungsverbot  همان يا سال يك

 

 

    دريافت ديپورت منع يا سال يك قبولي اقل حد بايد ايشان .شد نخواهند ديپورت هم افغان پرست سر تك زنان .7

 .شود زده جواب اين عليه اعتراض بايد شود صادر آن از غير یحكم اگر .نمايند

 



 ما چه میتوانیم انجام دهیم؟ ما میتوانیم کسانی که در خطر هستند را کمک کنیم.

وند ادامه جای خواب سازماندهی کردن: در پرواز های گذشته ما ار وقت دقیق دیپورتی ها چند روز قبل از واقعه با خبر شدیم. ما امیدواریم که این ر

ی که در خطر یابد. ما به وکیالن و حمایت کننده گان در مورد دیپورت های بعدی اطالع )بیشتر از طریق ایمل( میدهیم و آنها میخواهیم که به کسان

شب قبل از وقت مشخص شده )تاریخ دیپورتی( ار خانه  ٣هستند اطالع دهند و از مشاوره دادن خودداری ننمایند. بتا به حال کسانی که  حد اکسر 

رند. دولت در تصویب برای این که واقعاً این کار عملی شود، این افراد نیاز به یک محل خواب برای آن شب دابیرون خوابیده اند موفقتر بوده اند. 

این تصمیم الزم است اعتراض شود.علیه های کتبی میخواهد تا در ساعات خاص، بین نیمه شب و صبح، در اتاق خود بمانند این غیر قانونی است.   

 پنهان شدن در مکابت و جاهای کاری:

 حتی در مکاتب و محل کار دنبال قربانی ها میگردند.

روز های نزدیکی دیپورتی مفید ثابت شده مکاتب و محل کار در دیپورتی کمک های خاص خود را با دفتر دیپورتی نرفتن در محل کار و مکتب در 

 مهاجرین انجام میدهد.

 پناه بردن به کلیسا:

مانند تحسن در یک  بلکه به معنای این است که فرد مورد نظر تحت حمایت از کلیسا میایدپناه بردن به کلیسا الزم به مسیحی یا یهودی بودن نیست. 

رغم این ساختمان و یا آپارتمانی نزدیک کلیسا )نه خود کلیسا( برای زمان خاص زندگی میکند. برای اینکه این کار محدود به ظرفیت کلیسا هست، به 

مشکل ها با جماعت کلیسا وارد صحبت شوید. دو موارد شخصی و فردی این میتواند تنها راه حل باقی مانده باشد. برای اطالعات بیشتر میتوانید در 

 این باره از  ysanewcrik..ww.... دیدن نمایید.

شما میتوانید اشخاص که در خطر است پش وکیل میتوانید در مورد دالیل ممکن پناهندگی صحبت کنید تا بتوانید بررسی درخواست جدیدی پناهندگی: 

این کار باید سر موقع انجام شود. این معنای این است که درخواست قبل از پرواز دیپورتی بعدی داده یلی برای پناهندگی وجود دارد. کنید، آیا دال

 شود. در بیشتر مواقع درخواست در روز دیپورتی دیر است و قابل قبول نیست.

وضیعت های که در این بین تغیر یافته اند مانند: مریضی، وضیعت تاهل )در  دالیل درخوایت جدید، دالیلی هستند که در پرونده قیالً ذکر نشده و یا

ل خوب برای درخواست مابین دیپورتی های گذشته سه نفر بودند که به زودی پدر نیشدند( در این موارد دیگر اوضاع فعلی افغانستان میتواند دلی

 پناهندگی شود

که  که نمیتوانند از بین پوشه های پرونده ها کسانی دبیشتر وکیل های بخش پناهندگی به حدی با پرونده ی موکالن خود مشغول هستن کنید! ماقدا عبه موق

  .به این خاطر انرژی دوجانبه از طرف وکیل و موکل الزم و اجباریست.ددر معرض خطر هستند را شناسائی کنن

م ها و اعتراض های الز ند؛ افغانها تحت حمایت حقوقی از طرف وکیل خوب بوده و وکیل توانسته درخواستدر بیشتر مواردی که دیپورتی ها لغو شده ا

 .تان نمایید. در بیشتر موارد اقدام بعد از دریافت حکم جلب دیر است بپس لطفا اقدام های الزم را قبل از آمدن حکم جل .بگذارد ااجر  را به موقع به

  حقوقی را امتحان کنیم. یما چه میتونیم انجام دهیم؟ ما میتوانیم دیگر راه ها

  ند وکرده ا سال در آلمان زندگی ۴که  مهاجرانی یتمام AufenthG: کتاب52a  هنوجوانان ماد اجازه اقامت برای نقانو

  ندمکتب رفته ا / هسال به مدرس ۴یا  

 ندمکتب فارغ شده ا /هیا از مدرس  Schulabschluss)ددارن( 

ها میتوانند از  نزیر س. دند، دریافت نمایننوجوانان و نونهاالنی که بخوبی در جامعه ادغام شده ا نعنوا هبسالگی اقامت نامه  ۲۴و ۴۴بین سنین  دمیتوانن

برای دریافت اقامت نامه . ددریافت اقامت نامه را ممکن سازننی خود مانند والدین و خواهر و برادران زیرسن شا هاین طریق برای اعضای خانواد

  میشود برای محض احتیاط با وکیل صحبت شود. هخاطر توصی نپاس ارائه شود، از ای دبای

  :هک تمامی مهاجرانی یبرا 52b ماده غقانون اجازه اقامت برای افراد بال

  (میکنند سال زندگی ۶) دفرزندان زیر سن دارن  والدینی که( سال و ۸ )دافراد مجر  

 دنبه خوبی در جامعه ادغام شده ا 

 پاس ارائه میتوانند  

 را خودشان تامین میکنند مخارج زندگی  

 و به اندازه  A2دبلد هستن زبان آلمانی. 

 Ausbildungsduldung حق ) ددر حال اوسبیلدونگ هستن هستند(مهاجرانی که در حال آموزش کار و حرفه ای  : تمامیدولدونگ گیا اوسبیلدون

و میتوانند در این زمان از  دارند AufenthGبکتا ۲بخش  ۴بند ۶۰را طبق ماده  گدولدون گیا اوسبیلدونAusbildungsduldung   اجازه ی دریافت

  .دریافت کنند پس از به پایان رساندن موفقیت آمیز اوسبیلدونگ میتوانند اجازه اقامت معمولی. دخطر دیپورت مصون بمانن

 Härtefallkommissionکه : افغانهایییا ِهرِت فال ُکمیسیون  

  دمیکنن زندگی نسال در آلما ۵بیشتر از  

 شاغل هستند ای  و داوسبیلدونگ میکنن  

 ندو بخوبی در جامعه ادغام شده ا   

http://www.kirchenasyl.de/
http://www.kirchenasyl.de/


 میتوانند برای   Härtefallkommissionقبول دمور  ای هپیشنهاد شوند. با این حال باید مراقب باشید: اگر پروند نیا ِهرِت فال ُکمیسیو   

Härtefallkommissionشود، به معنای حفاظت صد در صدی ضد دیپورت نیست نیا ِهرِت فال ُکمیسیو. 

 به امور مهاجرین  اداره ی بررسی گذشته لغو گردیده است؟ لو به همین خاطر درخواست پناهندگیتان سا دمهلت اعتراض را از دست داده ای

بر اساس این اشتباه دولت موسب . ترا با توضیحات حقوقی اشتباه ارسال نماده اس بخشی از جواب های منفی BAMF و پناهندگان یا همان

Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden- فبیانیه از طر نای. دید کنشده است که مهلت اعتراض را به مدت یک سال تمد

gWürttemberمصوبه قطب Urt. v. 18.04.2017, Az. Az. 9 S 333/17 در توضیحات اشتباهی ذکر شده است که . ددیتصویب گر

به زبان  دبای تاندازد که اعتراضا را به این فکر اشتباه می نجمله پناهندگا این VGHیها هطبق گفت. داعتراضات باید به زبان آلمانی باش

مراتب  نبه ای. درا ذکر کنیVGH   الیلشما باید اعتراضی دوباره بزنید و در آن تصمیمات و د. دشده باش از طرف خود شخص نوشته آلمانی

  میتوانید دوباره پرونده ی خود را به جریان بیاندازید.

 مما چه میتوانیم انجام دهیم؟ ما میتوانیم از نظر سیاسی فعال شوی. 

 مهاجران  و باید دتصمیم سیاسی نیست. ادعای اینکه در افغانستان مناطق امنی وجود دار کاخراج اجباری پناهندگان به افغانستان چیزی جز ی

ند کل آلمان و چ وجود وزیر داخلی نموافق نیستند.با ای ومناطق دیپورت شوند؛ تصمیمی است که سیاستمداران نیز درمورد آن یک  نبه ای

ما ش:(( دکه میگوی تبه مردم داخل افغانستان اس حگر دیپورتی ها پیامی واضدی موافق این عمل هستند. از طرفی از وزیر های داخلی نت

تا در این راس!)) دشما در آلمان پناهی نیست و شما در هر صورت به افغانستان پس دیپورت میشوی ینیست که مهاجرشوید زیراکه برا مالز

  افغانستان را به همگان نشان دهیم. ت کنونیسازیم و وضعی فرسانه های بزرگ الزم است تا بتوانیم این مسائل را شفا

 تماس  :لامث  برای ددهی شافزای ار یسیاس رمختلف فشا یشوید، میتوانید با کارها لعم د: اگر می خواهید علیه این سیاست وارفشار سیاسی

حزبی و  ردر دفات ممقا  و تپس زا ا،استعفآنهب دحزب و یاتهدی زبه انتخابات بعدی، خروج ا نآنا  و متوجه ساختن همربوط یبا نمایندگان محل

دفتر  رد هک لایمی اکارت پستال / تظاهرات ب اآوری امضا / اعتراض ب عیا تهدید به آن، سازماندهی اعتراضات، تظاهرات و غیره، جم

بطور مثال : شما  شند.در دسترس میبا (Pro Asyl) و یا در دفتر پروآزول (Bayerischer Flüchtlingsrat)  شورای پناهندگان باواریا

 .میتوانید در ترویج بنر شوراي پناهندگي در بایرن شركت كنید.و یا درخواست تانرا در وقت انتخابات میتوانید به كاندیدان توضیع كنید

 .مما چه میتوانیم انجام دهیم؟ما میتوانیم آماده شده عمل کنی

 میباید كوشش كنیم هر آن چیز كه به دست ما میاید ) نامه، خط، مسج، وقت مالقات با سفارت( را توسط نامه با دفتر مهاجرین در جریان بگذار

 .با وكیل در جریان بگذاریم باید با دفتر مركزي مهاجرین و  شفاخانه  در صورت داشتن تكلیف)مریضي(، داشتن نامه از داكتر یا كدام 

قبل از دیپورتي تان، محكمه جریان كار تانرا توقف داده، كار  وقات امكان دارد اسناد هایتان به محكمه دیرتر برسد یعني یك یا دو روز بعضي ا      

 تان را میبندد. به درین صورت باید از قبل با وكیل یا مشاور تان صحبت كنید

در زمینه ی پناهندگی و   حقوقی ییک مشاوره  رزودت هچ رباید ه منفی برای جلوگیری از دریافت جواب: نبرای مصاحبه در دادگاه آماده شد

 برای پناهندگی بسیار کوتاه مدت می هبه خصوص آمادگی کامل برای مصاحبه در دادگاه انجام شود. در بیشتر موارد دعوت نامه برای مصاحب

 سریع از طرف وکیل و یا نایب یبه این دلیل باید مشاوره ا. درسان میبه دستت ودو روز قبل از مصاحبه یا همان اینتروی اکه یک ی یآید، به طور

مراجعه کند. در refugee law clinics  و یا  Amnesty Asylberatungهب دخواهد میتوانیم که مشاوره ی مجانی آن انجام شود. کسی

مشاوره  Infobus des Münchner Flüchtlingsrat یخو اتوبوس اطالع رسانی از طرف دفتر حمایت از مهاجران در مون  arrivalaidخمونی

 e.دو حتی همراهی در دادگاه ارائه میکنن مجانی

 بدانید هاین بسیار مهم است ک. دبه دادگاه نرون و بدون هیچ آگاهی دکنیم که خود را برای مصاحبه در دادگاه آماده سازنما به همه توصیه می

صحبت کنید  دخو تآنجا مهم است. این بسیار بهتر است که با آمادگی کامل در مورد دالیل مهاجر رد یو چه چیزهای دچگونه مصاحبه پیش میرو

 .ددریافت کنی که بعد از چند وقت جواب منفی ننسبت به ای

 .مبا هم یک شبکه ی اطالعاتی بسازیم و در ارتباط بمانی مما چه میتوانیم انجام دهیم؟ما میتوانی

تر دف با ما یعنی. درسانی شون عاطال و عدر خطر هستند مطل هتا تمامی کسانی ک ددر ارتباط باشی دخو هشما باید با گروه ها و سازمان های منطق

تا ما بتوانیم هشدار های الزم در مورد زمان و مکان پرواز های  ددر ارتباط باشی Bayerischer Flüchtlingsrat نمشاوره مهاجرین در بایر

اجتماعی مانند فیس بوک، ایمیل و واتس آپ با ما ارتباط برقرار  یرسانه ها و ادیپورتی بعدی را به شما بدهیم. شما میتوانید از طریق شبکه ه

  خبر سازیم. افغانی که در خطر هستند را با ناینگونه میتوانیم با مهاجرا اکنید. تنه

که در خطر  برای پناهندگی نیست. اما با کمک مسائل بیان شده میتوان به بیشتر کسانی دیپورتی که لغو شده دلیلی. دای وجود ندار راه حل کلی

 .مهستند کمک کرد. بیائید با هم تالش کنی

 :سراه های تما

  دفتر مشاوره مهاجرین در بایرن در مونیخ
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