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Infopaket Flucht und Asyl
د نژادي تشدد نه وروستو تاسې بايد څه وکړۍ؟
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خوږو ميرمنو او هاغليو
خوږو کورنيو،
تاسې د اوږود سفر نه وروستو جرمني ته رارسيدلي ياست۔ دغه الره يقيني ستاسې لپاره اسانه نه وه۔ او له بده مرغه ،دلته هم هر
يو شى آسان نه دى۔ په جرمني کې به ډير خلک تاسې ته پخير راغالست اووايي۔ ولې دلته هغه خلک هم دي کوم چي نژادي خوي
لري۔ دلته حملې او تبعيض هم دى او اکثر د مهاجرينو ضد هم کيږي۔
تاسې به زموږ له اړخه مرسته او مالتړ ترالسه کړۍ که چيرې په تاسې او ستاسې په خپلوانو يا دوستانو د نوي نازيانو يا نژادي
دليل له کبله حمله شوې وي۔ موږ به تاسې ته ويړيا مشورې درکړو او په نامعلومه ډول که تاسې غواړۍ۔ موږ به پوليسو،
واکمندو ،دوکتورانو او محکمې ته د تګ په وخت ستاسې ملګرتيا وکړو۔ موږ د ژباړونکي انتظام کولو ،قانوني مشورو ورکولو او
د قانون پوه يا معالجوي مشورو ورکولو جوګه يو۔
موږ دلته ستاسې لپاره لنډ خو مهم معلومات يوځاي کړي دي۔ مهرباني وکړئ دا معلومات نورو خلکو ته هم ورسوۍ!
تاسې موږ ته د تيليفون يا بريښنليک د الرې رسيدلې شۍ ۔ مهرباني اوکړۍ زموږ سره په اړيکي کولو کې سستي مه کوۍ۔ موږ به
بيا ګورو چي د يو تکليف د حالت د مخنيوي لپاره په شريکه کوم ګامونه زموږ مرسته کوالي شي۔ موږ ستاسې په اړخ يو او موږ
به ستاسې مرسته کوو ۔ څوک هم بايد يواځي نه وي۔
په اين آر ډبليو کې د زياتي د ښکار د نصيحت ټوله
د نژادي حملې نه وروستو تاسې بايد په څه پوهه شۍ
د تشدد د عمل د ښکار په توګه تاسې د جرمن د نژاديانو په رنګ حقونه لرۍ۔ که تاسې خوښوۍ چي پوليسو سره شکايت داخل
کړۍ ،تاسې بايد د خپلې پناه د تګالر په هکله د څه رنګ منفي اغيزو ويره ونکړۍ۔ که چيرې تاسې ته په حقيقت کې د هيواد نه د
شړلو ګواښ شوى وي ،تاسې د پاتي کيدو لپاره د استثنايي رخصت لپاره غوښتنه کوالي شۍ۔ تاسې په محکمي کيس کې بايد د
حمله کوونکي ضد د ګواه په توګه شهادت وکړۍ۔
تاسې پوليسو ته د ځواب ورکولو پابند نه ياست ۔ شهادت ستاسې آزاده پريکړه ده۔ د مثال په توګه که چيرې د حملې نه وروستو
پوليس نيغ شفاخانې ته راشي او ستاسې نه هغوي سره د تلو غوښتنه وکړې ،تاسې انکار کوالي شۍ۔ دا د عوامي څارنواالنو يا
محکمې په پيښه کې بيل ډول دي :تاسې بايد محکمې يا د عوامي څارنوال دفتر ته الړ شۍ که تاسې بيان ورکوۍ۔
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Infopaket Flucht und Asyl
د پوليسو د سوالونو لپاره ستاسې حق دى چي بل ملګرى درسره وي۔ يو تن ‘چي ستاسو پري باور وي‘ ستاسې سره پوليسو ،د
عوامي څارنوال دفتر يا محکمې ته راتلې شي۔ پوليس بايد دا يقيني کړي چي دغلته يو ژباړونکى وجود لري چي ستاسې لپاره
ژباړه وکړي چي په پوهيدو کې ګرانتيا نه وي۔ دا يو مهم حق دى! تاسې کوالي شۍ او تاسې لره خامخه په دې اصرار کول پکار
دي۔ په دې ډول ،هر څه چي تاسې ليدلي/اوريدلې وي ليکلې شي او هومره په صحي ډول ريکارډ کيداي شي څومره چي امکان
لري۔ د جرمي حملو په هکله د هر رقم سوال په اړه مشوره ورکولو کې موږ خوشي احساسوو۔ که تاسې غواړۍ موږ به ستاسې
سره د پوليسو سوالونو ته تګ کې هم ملګرتيا وکړو۔
د بدني حملې نه وروستو تاسې بايد يو دوکتور ته الړشۍ۔ هم دغلته هر رقم جوبلې ريکارډ کيږي۔ تاسې کوالي شۍ او بايد ټولې
جوبلې په تفصيل څرګنده کړۍ۔ دغه رنګ يو ‘طبي سند‘ ډير مهم دى! شفاخانې مکلف دي چي د بيړنې پر مهال ستاسې درمل
وکړي! دا به هم دغه رنګ وي که تاسې د ټولنيز امنيت د دفتر لخوا يو طبي د بيمې سند هم نه وي ترالسه کړى۔ هر هغه تن چي
په نژادي حمله کې جوبل شوى وي د مالي معاوضې اغستو اختيار لري۔ د معاوضې لپاره د مرتکب پيژندګلو الزمي نه ده۔
که چيرې ستاسې استوګنځې يا اپارتمان د حملې په نښه شوې وي ،هيڅ يو شى مه لمس کوي يا لرې کوۍ چي د حملې په هکله
وي (د مثال په توګه کاڼي ،بوتلې ،نښتونکې ليبلې) تر څو چي پوليس نه وي رارسيدلې۔ بيا هم ،دا ښه ده که تاسې په موبايل
عکسونه واخلۍ۔
که تاسې جوبل شوي ياست نو تاسې حق لرۍ چي د مرتکب ضد د جرمي تګالري لپاره د يو قانون پوه سره اړيکې وکړۍ۔ د دې
ډيرې فايدې دي۔ په قيمت ادا کولو کې د مرستې رنګا رنګ الري دي۔ موږ ستاسې د سوالونو ځوابونه ورکولې شو او يوځاي حل
لټولې شو۔
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په شمالي رهين۔ويسټفيليا (اين آر ډبليو) کې د دې ښۍ اړخيز افراطي تشدد او نژادي تشدد د زپلو لپاره د معلوماتو دوه دفترې دي۔
بيک اپ په ډوټمنډ کې ويسټفيليا۔ليپي د سيمې مسؤل دى (د آرنسبرګ ،ډيټمولډ او مونسټر ضلعو)۔ په ډسسلډورف او کولجني سيمو
کې د زپلو خلکو لپاره د اړيکو ځاي په ډسلډورف کې اپفربيراټنګ رهينلينډ (او بي آر) دى۔

په اين آر ډبليو کې د ښۍ اړخيز تشدد او نژادي تشدد د زپلو لپاره د معلوماتو مرکزونه۔
Opferberatung Rheinland(OBR) – Beratung und Unterstützung für
Betroffene rechtsextremer und rassistischer Gewalt
c/o IDA-NRW
Volmerswertherstraße 20
40221 Düsseldorf
Tel: 0211 159255 66
Fax: 0211 159255 69
www.opferberatung-rheinland.de

Back Up - Beratung für Opfer rechtsextremer und rassistischer Gewalt
Königswall 36
44137 Dortmund
Tel: 0231 53200941
Fax: 0231 53200944
backup-nrw.org

