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وچگونه برگه دیپورتی می آید...؟

مهاجران برای مهاجران داستان های مصور درست کرده اند. 
www.oplatz.net

مهمترین ها برای یک دیپورت

با دوستانت در این مورد صحبت کن،این که تودر خطر اخراج شدن هستی، اینطوری کسی را 
میشه کمک کرد.

همیشه شماره تلفن دوستات ،اون دوستایی که بهت میتونن کمک کنن رو داشته باش،حتی اگه 
دیپورت شدی.

اگه پلیس شب اومد در خونت در رو خودت باز نکن،پولیس میخواد که در رو خودت باز کنی.از 
فرصت استفاده کن و با وکیل ویا دوستان تماس بگیر

هنگام صحبت کردن با پلیس آروم باش،اگه تو با یک اقدام بدنی بخوای مانع پلیس بشی،اونا بهت 
دستبند میزنن که اغلب دردسرهای دیگری هم داره.(تنها راه اینه که با صلح و آرامش با پلیس 

صحبت کنی)

تو حق داری که یک تماس تلفنی داشته باشی،پلیس موظفه که تلفنت رو بهت بده.با وکیلت 
تماس بگیر و یا دوستانی که شماره وکیلت رو دارند تماس بگیر.

تالش کن که سر در بیاری پلیس ها تو رو کجا میبرند؟به کجا میخواهی پرواز کنی؟زمان پرواز چه 
موقع هست؟بعضی موقع ها دوستانت و یا حمایت کنندگان میتونن در فرودگاه به اقداماتی 

برسند که مانع پرواز تو بشه.

به پلیس دوباره آرامش توضیح بده که در افغانستان جونت در خطره،چنانچه با یک هواپیمای 
مسافربری پرواز کردی،تقاضا کن که با خلبان وارد صحبت بشی.خلبان باید تو رو با خودش نبره.

اگر همراه با تو شخصی بود که اون هم دیپورتی داشت و حالشت خوب نبود،تقاضای یک دکتر 
کن که بیاد.دکتر اسمش رو میپرسه ،اسمش رو بنویس ،هرچیزی که اتفاق میفته به خاطر بسپار 

و یادداشت کن،هرچیزی که بد اجرا میشه ،اگه تلفن بهت ندادند ،اگه دکتر تقاضا کردی  نیومد 
همه رو یادداشت کن.از همه یادداشت های تو دوستانت و حمایت کننده ها میتونن بعد از دیپورت 

تو به افغانستان استفاده کنند،با این طریق که موضوع رو رسانه ای میکنن.تو با این کار کمک 
میکنی که انسان های دیگه ای حق تو و خودشون رو دریافت کنن.شاید یک انسان کمتر با 

اقدامات تو اخراج بشه.

اگه دوستان و حمایت کنندگانی در آلمان داری،با اونها تماس بگیر.چنانچه حتی تو در افغانستان 
بودی،باز هم ما به اطالعات تو احتیاج داریم تا به سبب این اطالعات اخراج های نا حق رو 

متوقف کنیم.


