
 اخراج پناھنده گان بھ افغانستان 
 اطالعات و ھشدار ھا

 
 

ً  كھ مجرد مردان فدرال، جمھوري میدھد، اجازه ٢٠١٦ سال خزان در أفغانستان دولت با مجدد توافق   را شدن رد قانونا
 .ھست انجام قابل ھم پاسپورت یا اسناد داشتن بدون بازگرداندن این .بازگرداند زده جنگ مناطق بھ باره دو
از بعد .میشود برگزار ماھیانھ صورت بھ كابل بھ المان ھوایي ھاي میدان از دستجمعي بازگرداندن ٢٠١٦ دسمبر ماه از
 مدت بھ افغان مھاجرین اخراج گرفت، صورت كابل در المان سفارت باالي ٢٠١٧ سال مي ماه در كھ انفجاري حملھ 

 چند ماه توقف شد
  .گرفت صورت دوباره دستجمعي بازگرداندن ٢٠١٨ مي الي ٢٠١٧ سپتمبر از ولي
 ھویت گان كننده إنكار و متھمین مجرمین، باالي فقط باید بازگذشت این داخلھ، أمور وزارت بیانیھ أساس بر نظر

 صورت گیرد.
 .شد لغو ،2018 سال ژوئن در جدید وضعیت بھ توجھ با محدودیت این

ھمچنان اشخاص کھ کار کردن و یا مکتب رفتن ھم میتواند شامل کسانی باشند و ،افغان مجرد مردان تمام میكنیم فرض
نفر از شھر  ۵١فرستاده شد کھ تنھا افغانستان  نفر بھ ۶٩.   2018 سال July ماه کھ بھ افغانستان فرستاده میشود. در 

بگویم کھ بزرگترین دیپورتی دستھ جمعی از بایرن میباشد و ترس ما از این است کھ این خط خشن بایرن بود. میتوانیم 
 بیشتر نشود. ادامھ پیدا کند و در ماه ھای اینده تعداد فرستاده گان 

  .شوند رانده بیرون مجدداً  میتوانند شده رد شان پناھجویي پرونده كسانیكھو
  .میباشد بایرن شھر از میشوند بازگردانده دوباره كھ مردم بیشتر تعداد  چون میترسیم، ما
 یحت میكند پیدا افزایش مھاجرین  بازگرداندن باره دو خاطر بھ مھاجرین اداره ھاي فشار كھ كنیم فرض میتوانیم اقل حد

 .برگردند میخواھد ھم داوطلبانھ كسانیكھ باالي
نترسید و کھ بھ وکیل و مرکز مشاوره مراجعھ کنید. شما حق تان آگاه بسازیم و توسعھ میکنیم م کھ شما را از میخواھیما 

 دلسرد نشوید. در بسیاری موارد امکان دارد کھ شما را بھ افغانستان نفرستن.
 سازیم اگاه تان حق از را شما ھشداردھنده عالمت این با كھ میخواھیم ما
 .بروید مشاوره خاطر بھ نباشد دولتي كھ ھاي وكیل پیش میتوانید شما
 .شوند دیپورت دوباره مردم از كمي تعداد دارد احتمال ھم ھنوز .نشوید دلسرد و نترسید چیزي از
 ٢٠١٨ جون ماه داشت نظر در با افغان نَفَر 234 شده اغاز ٢٠١٦ سال دسمبر در دستجمعي ھاي دیپورت كھ زماني از
 بایرن شھر از فیصد ٧،٥ پرواز ھر در كھ است معني این بھ .بودن بایرن شھر از نفر ١٠٥ تنھا.شدن دیپورت المان از
ً  ٢٠١٨ سال در .بوده  د.برگشتن افغانستان بھ داوطلبانھ شكل بھ نفر ١١١٩ تقریبا

 
 : مثال برأي .گردیدند لغو مختلفي دالیل بھ ھا دیپورت موارد از بسیاري در

 حقوقی موارد پیگیری در موفقیت و دادگاه نظر تجدید •
 كلیسا پناھندگي بھ رفتن •
 نشدن دیپورت دیپورتی روز در اشخاص بعضي •

 
 ً  .دكنی پیدا وغیره مكتب دوست، رضامندانھ، كاركنان مشاوره، بخش وكیل، یك توسط برایتان را حمایت َرآه یك لطفا
 .سازیم ارام را نیستن خطر معرض در كھ كساني میتوانیم ما ؟ دھیم انجام میتوانیم چي ما
 

 :نیستن خطر معرض در ذیل أفراد
 Anerkannte Flüchtlinge  شده شناختھ رسمیت بھ باشندگان .1

 اقامت سال سھ تمامي از بعد كھ نیستند داشتن ترس بھ الزم )١ شرط ٢ بند ٢٥ ماده أساس بر اقامت اجازه (
دایمی و یا موقتی بھ  اقامت دریافت .شد خواھد تمدید اقامت اجازه .شد خواھند دیپورت افغانستان بھ

 واجدالشرایط بودن خود فرد مربوط دارد.
 

 ھستند Subsidiär Geschützte Abschiebungsberbotكسانیكھ داراى  .2
) الزم بھ داشتن ترس نیستن کھ بعد از پذشت یک سال شان بھ  ٣بند  ٢٥و ماده ی  ٢بند  ٢٥ ( بر اساس ماده

افغانستان باز گردنده شوند. اجازه اقامت بعد از گذشت یک سال اول بھ صورت معمولی برای دو سال بعد از 
 داده خواھد شد.آن برای دو سال تمدید خواھد شد بعد از پنج سال اقامت دایمی 

 



   در شان پرونده زمانیكھ تا( دیپورت از ترس بھ الزم .است باز شان پناھندگی ی پرسھ و پرونده كھ مھاجرین .3
 جانب از منفي جواب یك زمانیكھ تا ندارند شدن بستھ اجازه است باز كھ ی پروسھ پرونده .ندارند )است جریان

Bundesamt دارد وجود زدن اعتراض امكان تصمیم و برنامھ این علیھ .گردد صادر و شده مھر. 
 

 .اند زده اعتراض آن علیھ ولي شده لغو شان پناھندگي خواست در كسانیكھ .4
  حكمي دادگاه و بررسي پرونده زمانیكھ تا ندارند ترس داشتن بھ الزم )دارند Gestattung شناسایي مدرك (

 میكشد طول سال نیم طورمتوسط بھ اعتراضات بھ رسیدگي ي پروسھ حاضر حال در .نماید صادر جاري
ھیچ باثیر باالی این ندارد کھ شما را دوباره نفرستد و  BAMFکردن بھ خاطر جواب رد و یا منفی از شکایت 

 کنید با وکیل اقدام کنید.یا تاریخ برگشت تانرا بھ تاخیر بیاندازد. کوشش 
 

 
 

   وبارهد امكان بلوغیت از بعد ولي .نمیشود دیپورت افغانستان بھ ھستن سرپرست بدون كھ سن زیر نوجوانان .5
 .دارد وجود ھم دیپورتي امكان و دارد وجود پرونده شده باز

 
  ھا خانواده این.شوند نمي دیپورت افغانستان بھ :دارند سن زیر فرزندان كھ سرپرست تك والدین و ھا خانواده .6

                    دیپورت منع یا سال یك قبولي اقل حد باید ایشان .نمایند دریافت قبولي بر مبني مثبت جوابي باید
Abscheibungsverbotھمان یا فدرال اداره حاضر درحال متاسفانھ .نمایند دریافت Bundesamt جواب    

  جواب بھ اھمیت بدون .شود زده اعتراضي باید ھا جواب این علیھ .میكند ارسال و تصویب زیادی اشتباه ھاي
 یقبول گروه سن،این زیر فرزندان با پرست سر تك والدین و ھا خانواده بھ پناھندگي درخواست بھ نسبت دادگاه
  .مینمایند دریافت Abschiebungsverbot  ھمان یا سال یك

سال  Julyت ماه بھ برسی مرکزی پذیرش مھاجرین کدام خطر دوباره فرستادن وجود ندارد. با نظرداشنظر 
 نمیتوان دقیق پیشبینی کرد. ٢٠١٨

 
 

    افتدری دیپورت منع یا سال یك قبولي اقل حد باید ایشان .شد نخواھند دیپورت ھم افغان پرست سر تك زنان .7
 .شود زده جواب این علیھ اعتراض باید شود صادر آن از غیر یحكم اگر .نمایند

	


