لطفا توجه داشته باشید :به درخواست های ارائه شده در اینجا رسیدگی نمی شود .ما یک سازمان غیردولتی هستیم و
نمی توانیم درخواست های خروج از افغانستان را بپذیریم یا به آنها رسیدگی کنیم .لطفا ً با آدرس ایمیل وزارت خارجه
فدرال که در زیر ارائه شده تماس بگیرید.
ضعیت افغانستان بسیار گیج کننده است .هزاران نفر به شدت در تالش هستند تا کشور را ترک کنند .ما اطالعات زیر را
که تا کنون به دست ما رسید ه است گردآوری کرده ایم .با این حال ،هیچ تضمینی وجود ندارد که بتوان خروج از افغانستان
را با یکی از روش های مطرح شده سازماندهی کرد .به محض اطالعت جدید ،متن را به روز می کنیم.

لیست ادارات وزارت خارجه آلمان
وزارت خارجه یک شماره تلفن و آدرس ایمیل برای کارکنان محلی سازمانها و موسسات آلمانی و افغانها یی که
اقامت آلمان را دارند ،تعیین کرده است که موارد زیر را می توان به آنها گزارش داد:
ایمیل040.krise19@diplo.de :
تلفن 0049 (0)30-1817-1000 :و یا 00 49 (0)30-5000-1000
در حال حاضر  ،ما فکر می کنیم منطقی است که تهدیدها را به آدرس ایمیل  040.krise19@diplo.deگزارش دهید
اگر برای نیروهای مسلح آلمان کار کرده اید یا به دالیل دیگر در معرض خطر هستید (به عنوان مثال  ،فعاالن حقوق
زنان  ،وکال  ،روزنامه نگاران  ،کارمندان دولت یا کارکنان ارتش افغانستان که با آلمان ارتباط دارند).
ایمیل باید حاوی اطالعات زیر باشد:
•
•
•
•
•
•

نام همه افراد
تاریخ و محل تولد
شماره پاسپورت
ملیت
ایمیل
نمبر تلفن

پس از ارسال ایمیل ،اگر پیغام خطایی دریافت نکردید  ،به این معنی است که ایمیل ارسال شده است .فقط با افرادی که
می توانند تخلیه شوند ،تماس گرفته می شود .متاسفانه گزینه های قانونی برای افرادی که به گروههایی که در فوق ذکر
شده اند ،تعلق ندارند بسیار محدود است .در حال حاضر هیچ برنامه ای برای تخلیه افرادی که در انتظار پیوست به خانواده
هستند وجود ندارد .اگر سواالت فردی دارید  ،لطفا ً با ما تماس بگیرید!

قابل توجه:
صبح روز پنجشنبه ( 19اگوست) یک شهروند افغان دارای مجوز اقامت  ،جواب زیر را از وزارت خارجه دریافت
کرده است:

ما در حال حاضر قادر به تضمین تخلیه افرادی نیستیم که فقط مجوز اقامت آلمان را دارند .طبق اطالعات ما  ،دسترسی
افراد بدون پاسپورت خارجی به میدان هوایی محدود و گاهی غیرممکن است .لطفاً اطمینان حاصل کنید که سطح تهدید
در محل و مسیر رسیدن به میدان هوایی را به دقت ارزیابی کرده اید .ما نمی توانیم ارزیابی را از آلمان به شما ارائه
دهیم .اگر می توانید با پاسپورت افغانی و مجوز اقامت آلمان به میدان هوایی برسید  ،لطفاً به دروازه شمالی بروید.
دفتر مرکزی
اداره وزارت خارجه

روز سه شنبه صبح( )17.08ساعت  8:55یک شخص که به طور رضاکارانه یک شهروند افغان را که دارای مجوز
اقامت طبق پاراگراف  19dقانون اقامت است ،کمک می کند ،یک ایمیل به  040.krise19@diplo.deفرستاد که
جواب زیر را دریافت نموده است:
در حال حاضرما صرف معلومات مربوط به شهروندان آلمانی و همچنان بستگان نزدیک آنها را (همسر و فرزندان
خردسال آنها) جمع آوری می کنیم .متاسفانه در حال حاضر نمی توان افراد دیگر را در نظر گرفت.

دفتر مرکزی
اداره وزارت خارجه
در چنین مواردی  ،توصیه می کنیم با نمایندگان پارلمان از حوزه انتخابیه مربوط تماس بگیرید و گزارش را برای
جلب توجه به این وضعیت غیرقابل تحمل ارسال کنید.

معلومات اداره وزات خارجه برای شهروندان افغان
اداره امور خارجه ایمیل زیر را به تاریخ  18.08فرستاده است:
برای شهروندان افغان که نیاز به حفاظت دارند (شامل کارکنان محلی برحال و سابق و فامیل های درجه اول آنها) ،
دولت فدرال آلمان با ایاالت متحده آمریکا در مورد امنیت نظامی میدان هوایی به منظور امکان پروازها ،در حال
هماهنگی است .ما در حال کار روی راه حل هایی هستیم که به زودی در اختیار شما قرار داده خواهد شد .از شما
می خواهیم از سئواالت کتبی یا تلفنی خودداری کنید.
روند دریافت ویزا برای پیوست مجدد به فامیل از افغانستان :این رویه هم در حال توافق است و با در نظر گرفتن
وضعیت فعلی مورد بررسی قرار می گیرد .لطفا صبور باشید و از سئواالت تفنی و کتبی خودداری کنید.
متاسفانه ما اطالعات بیشتری در مورد پروازهای بعدی نداریم.

وضعیت در میدان هوایی
وضعیت در میدان هوایی آشفته است .گزارش شده است که طالبان راههای ورودی به میدان هوایی را مسدود کرده اند
و تنها یک راه ورودی به میدان توسط نیروهای آمریکایی ایمن شده است .حتی برای افرادی که در لیست تخلیه
هستند ،گاهی رسیدن به ترمینال خروجی بسیار دشوار است .شماره تلفن ذیل برای دریافت معلومات در مورد
وضعیت میدان هوایی اختصاص داده شده است . 030 18172911

ورود و سفر به کشورهای دیگر
متأسفانه نمی توان تصور کرد که دولت فدرال تمام کارکنان محلی و گروههای دیگر را که در معرض خطر هستند
را تخلیه می کند .بنابراین ما توصیه می کینم که در محل زندگی خود در جستجوی معلومات باشید تا بدانید تا چه
میزان امکان سفر به کشورهای دیگر وجود دارد.
در اینجا اطالعات خالصه ای از پروازهای تخلیه در کشورهای زیر را خواهید یافت:
کانادا  ،ای االت متحده  ،بریتانیا  ،آلمان  ،هالند  ،دانمارک  ،بلژیک  ،سوئد  ،جمهوری چک  ،اسپانیا  ،ایتالیا  ،سوئیس،
ترکیه  ،هند  ،پاکستان  ،ایران  ،ازبکستان  ،تاجیکستان  ،قزاقستان  ،چین  ،نیوزلند  ،امارات متحده عربی و اسرائیل.

این اطالعات توسط ما خالصه نشده است و نمی توانیم صحت آن را تأیید کنیم .ما اطالعات خود را در زیر گردآوری
کردیم تا به شما در مورد بعضی از امکانات دیگر آگاهی دهی کنیم .در اینجا نیز تمام اطالعات بدون ضمانت ارائه
می شود.
ما اطالعات خود را در زیر گردآوری کرده ایم تا جهت اولیه را ارائه دهیم .در اینجا نیز تمام اطالعات بدون ضمانت
ارائه می شود.

هند
در صورت لزوم  ،این امکان وجود دارد که اتباع افغان برای ویزای شش ماهه هند به صورت آنالین درخواست بدهند.
شماره تلفن919717785379+ :
ایمیل MEAHelpdeskIndia@gmail.com :

ایران
در حال حاضر به نظر می رسد کنسولگری های ایران در کابل و هرات هنوز در حال کار و صدور ویزا برای اتباع
افغان هستند .در اینجا آدرس ها و اطالعات تماس را پیدا خواهید کرد:
کابل:
آدرس :سرک آنکارا ،چهارراهی شیرپور -کابل ،افغانستان
تلفن(+93) 20 210 1391 – 97 :
ایمیلiranemb.kbl@mfa.gov.ir :
وب سایتkabul.mfa.ir :
هرات:
آدرس :چهارراهی آمریت ،سرک والیت – هرات ،افغانستان
تلفن(+93) 40-220 013- (+93) 40–225 821 / 0 :
ایمیلiranconsulate.hea@mfa.gov.ir :
وب سایتherat.mfa.ir :

ازبکستان
گزارش شده است که ویزاهایی با اعتبار  30روزه برای اتباع افغان با هزینه های باال صادر می شود تا آنها بتوانند از
طریق راه زمینی کشور را ترک کنند.

