
 

پناه په سرحد باندې د مجارستان 

 غوښتنه

 کښې د غوښتلو په جریان هد پنا.  ده رسمي ژبه مجاري هیواد دېاو د یاست، کېي هیواد رګمجارستان یا هن يتاس

.او یا داسې ژبه وټاکۍ چه پرې ښه غږیږۍ او پرې پوهیږۍمورنۍ ژبې څخه ګټه اخیستلې شۍ   

. پروت هیواد دۍ ختیز اروپاه کي زياو په مرک ټولنې غړۍ مجارستان د اروپایي  

 جوړ دوه ترانزیتی ځایونه باندې ،په سرحدشوي تړل واسطه په تارونو اغزند  سرحدونهاو صربیا  دد هنګری هیوا

وړاندې هلته  مو پناه غوښتنلیکو د،اداخل شۍ  د تههیوا مجارستان هلته ( چه تاسې کوالۍ شۍروسکه،او تومپه) شوي

د او کړۍ نهځان ثبت  ځایونو کې  ترانزیتي په دغو دوه د راتګ په وخت نه صربیا هیواد د تاسې .که چیريکړۍ

بلل اومجرم  ،ترسره کړجرم  ،نو د نوي قانون پر بنسټ تاسېۍداخل ش ته خاردار سیمانو له الرې هنګري هیواد

استوي .ته  هیوادبیرته صربیا  تاسېی.او پولیس ږکی  

 ترانزیتي ځایونو په واسطې هنګري ته ننوتل

 کیږۍ د پولیسو لخوا تاسی تالشی په پیل کې،مجارستان ته داخل شوۍ نه  الرېزون له که چیری تاسی له ترانزیتی 

کالو  ۱۴که چیرې مو عمر او  يدرڅخه پوښت غړي  د کورنۍاو  سی نوم)ستالیکل کیږي مشخصاتو وروسته ستاسی ا

په مجارستان کې پناه غواړۍ  تاسې آیا پولیس پوښتنه کوي چه الهمدا مه(درڅخه اخلي ګوتو نښانونهبیا د  نه جګ وو

.انتریو اخلي له تاسې څخه ېینرککانت هپه یو ډوالو چارو ادارهدکنو  که چیری ستاسي ځواب بلي وه،،  

کالو ترمنځ  ۱۴او  ۱۸غوښتونکۍ ، په شمول د کورنیو او کمکیو چه عمر یې د هر پناه  د نوي قانونونو پر اساس

د دې معنی . مرحلې ترسره کیدو پورې په ترانزیت زون کې پاتې شي د باید د پناه غوښتنې مشر وه نه لري وي او

داسې ده چه تر څو مو د انترویو نه وروسته مثبت ځواب نه وي ترالسه کړۍ ، د مجارستان خاورې خوا ته دننه نه 

ترانزیت زون پریږدۍ مګر په دې صورت کې د شۍ راتلللۍ . تاسې کوالۍ شۍ چې صربیا خوا ته بیرته والړ شۍ او 

.کوي په اړه خپله پریکړه غوښتنلیک د موجوده معلوماتو پر بنسټ ستاسې د ستان د کډوالو چارو اداره مجار  

ږی.که یانتقالکمپ ته آزاد ته یا د ماشومانو هستوګنځی  نه کم وی وکال ۱۴له یې  عمر چه  ه ماشومانبی سرپرست

پولیس ته وویل شي .که  باید لیکي نور مشخصاتنوم او  هغه وخت چه پولیس ستاسېی،ونه کم  وکال ۱۴ لهعمر دې 

د کډوالو چارو اداره به په ترانزیت زون کې موجوده ډاکتر نه د نوراوالړ شي شک  په اړه کومعمر  دستاسی چیرې 

نو تاسی  کتر سره موافق نه یاست،که تاسو دادا معاینه وړیا ده . عمر د تشخیص په باب د معاینې غوښتنې وکړي .

دوهمه معاینه هم مفته ده.په عریضې باندې السلیک  ،کې د دوهمې معاینې غوښتنه وکړۍ  په عریضېکوالی شی 

.چارواکو ته یې ورښکاره کړۍباید  کويکه داسی کوم اسناد ولری چه ستاسو عمر تصدیق  وکړه .  

 

 په سرحد کی د پناه غوښتني کړنالره

، په مره کې کې ورته ووایې چې خپل هیواد مو ولې پریښود او څه ارو اداره تاسې سره مره که کويکډوالو چد  

لکه  پناه غوښتلي ل هیواد کې کوم ب تاسې چه له هنګری نه مخکی په دا هم باید ووایيستنومځه مو درلوده . 

کیداۍ شي چه تاسې ته ،ع ورکړيچه تاسي په مفصل توګه توضی.دا مهمه ده صربستان،کرواشیا،یونان او بلغاریا 

 پوهیږي نهکه چیري د ترجمان په خبرو . ژباړن یا تجمان ستاسې په چوپړ کې دۍ . وي خاطرې ېاو دردناکناخوښه 

ه تباید تاسې  یې ترجمان  هر هغه څه چې تاسې وویل ،  کي ،د انتریو په پاې ترجمان نه مه ویریږۍ،  باید ووایي

چیری د کډوالو چارو مامور / مامورې ستاسې  ،او کهید له ترجمان نه غوښتنه وکړۍ .با سې وه نه شيکه دا ولولي
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، ورته ووایې چه هغه اصالح کړي . د خپلې مره کې یا انترویو څخه ځانته فوتو کاپي  بیان په بل ډول لیکلې وي

.نه وغږیږۍ تاسی کوالی شی صادقا ساتي رازونه پټ چارو مامور ستاسېترجمان او د کډوالو ،وغواړۍ .  

استوي. ،نو ممکنه ده چه تاسې بیرته همغه هیواد ته واخیستی وي  دګوتو نښې نه اروپایي هیوادکې تاسېکه چیریي یو 

کي  که تاسې په دي حال.ې په نوم یادیږيکړنالر دوبلیینڅیړل کیږي.دا د کی  دی هیواد بیا پهاسي غوښتنلیک ست

ه اړیکي نیسي چه تاسې نه یې ګوتې اخیستې وې ، همدا هیواد ستاسې د پناه همغه هیواد سر چارو اداره یاست،د کډوالو

 .غوښتنې پروسه په غاړه اخلي. که بل هیواد تاسې بیرته وغواړي نو د کډوالو چارو اداره تاسې ته یوه پریکړه درکوي

میاشتې  ۳ې مو لږ تر لږه که چیرې د بلغاریا او یا هم د یونان څخه راروان شوي یاست او په مقدونیا یا په صربیا ک

تیرې کړې وي او مجارستان ته رارسیدلي یاست نو کوښښ وکړۍ چه چارواکو ته یې ثابته کړۍ. که چیرې مو دا درې 

ونان ته نه شي استولۍ . له دې امله ، چه څومره ورقې تاسې ته صربیا او میاشتې ثابتې کړلې نو تاسې بیرته بلغاریا یا ی

وساتۍ او د کډوالو چارو ادارې ته یې ورښکاره کړۍ .مقدونیا درکړې وي هغه   

یا  او میرمن/خاوند ېلکه خپل ړۍو اقدام وکی شي چه دخپلې  کورنۍ د یو ځای کیدتاسی کوال له مخېد دوبلین سیستم 

،د مور پالر او چیرې ته خپله کمکۍ ماشوم یېکه  کمکی ماشومان چې مجرد وي، هغوۍ سره یو ځاي شۍ ،او  خپل

ې  کورنۍ سره خپلکه تاسې غواړۍ چه .یوځای کیدای شې وسیږيا کي په یو بل اروپایي هیواد چه نورو خپلوانو سره

. کړۍ باخبر يکی چارواک پیلنو باید د انتریو په  یوځایي شۍ  

. ورځو کې وڅیړي ۶۰د ثبت کیدو نه وروسته  د کډوالو چارو اداره باید ستاسې غوښتنلیک په    

پریکړې ممکنې دې :څلور د څیړنې په نتیجې کې   

درکوي ، کار کوالۍ شې. خپله کورنۍ راغوښتۍ شې تزکره او ادرس کارت  تاسې ته :  په حیث قبولي مهاجر( د  ۱.

 ، ستاسې ماشوم ښوونځي ته تللې شي . تاسې سره مالي مرسته کیږي چه په دې ټولنې کې خپل ځاۍ وموندۍ .

په حیث قبولي :  تاسې ته تزکره او ادرس کارت درکوي ، کار کوالۍ شې.  د مستحق شخصمحفوظ ژون( د  ۲.

ې شۍ که چیرې په قانون کې لیکل شوي ستاسې ماشوم ښوونځي ته تللې شي . کورنۍ په هغه صورت راغوښتل

. . تاسې سره مرسته کیږي چه په دې ټولنې کې خپل ځاۍ وموندۍ شرطونه پوره کړۍ شۍ  

قبولي : د کډوالو چارو اداره هر یو کال وروسته ستاسې قبولي څیړي.لکه څرنګه چه عام بهرنی کار  لنډمهاله( ۳.

. په دې اسنادو خپله کورنۍ نه شې راغوښتلۍ .کوي ، همغه قانون په تاسې هم پلي کیږي  

لو چارو اداره دا ترالسه کول ( : منفی ځواب مو ځکه ترالسه کړ چه د کډوا منفی ځواب( غوښتلیک ته رد ځواب )  ۴.

ه خپله ورځو کې دننه محکمې ت ۸ګمان کوي چه خپل هیواد مو با امنه دۍ . که منفي ځواب سره موافق نه یاست 

عریضه وړاندې کړۍ او د  شخصي مره کې غوښتنه وکړۍ . په عریضې کې تشریح ورکړۍ چه دا منفي پریکړه ولۍ 

والۍ شۍ چه د مجار هلسنکی شورا وکیل او یا د ملګرو ملتونو د د منلو وړ نه ده . که مرستې ته اړتیا لرې تاسې ک

پناه وړونکود چارو د عالی کمیشنرۍ کارکوونکي څخه مرسته وغواړۍ . که محکمه هم ستاسې استیناف رد کړي او د 

حاالتو ورسیږي تاسې کوالۍ شۍ چه بیا پناه وغواړۍ که چیرې مو د پناه راوړلو په  کډوالو چارو ادارې سره په توفق

تاسې باید خبر اوسۍ چه دوهم غوښتنلیک په جریان کې  کې کوم بدلون راغلۍ وي یعني نوې پیښې رامنځته شوې وي .

نورو مرستو مستحق نه یاست . که چیرې تاسې د منفی پریکړې پر ضد  دتاسې په کمپ کې اوسیدلې شۍ مګر تاسې 

  .له مجارستان څخه اخراج کړيوه نه کړۍ تاسې به اعتراض 

تاسې به ازاد کمپ ته واستوي که چیرې مو قبولي ترالسه کړه . په ازاد کمپ کې یوه میاشت ژوند کوالۍ شۍ . هلته 

 په همدې مودې کې تاسې ته تزکره صادروي د اوسیدلو ځاي ، خوراک او طبی مرستې درسره کیږي . 

 په الندې نقشې کې د مجارستان ازاد کمپونه لیدالۍ شۍ  .
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 په ترانزیت زون کي موجوده مرستي او خدمتونه

 کیږي، درکول خوراکاو هره ورځ  کټیو ته  تاسېتر څو مو ځواب راشي  ،پاتې شوۍ زون کي  په ترانزیت که تاسې

. په هرې برخې کې بیل تشناب د حمام ځاۍ ، د کالیو مشین ، د خوراک ځاۍ او  ، کورنۍ په جدا کانتینرونوکې اچوي

هره ورځ  که چیري روغتیایي ستونزه ولرۍ لطفاْ داکترسره تماس ونیسي اۍ موجود دۍ .ټولنیز یا د خبرو اترو ځ

نور خدماتی سازمانونه هم هره ورځ ترانزیت زون ته راځي چه پناه غوښتونکو سره  دسوسیال مامورین شتون لري،

ر نه تر جون میاشتې پورې . د زدکړو په کال کې )سپتمبمرسته وکړي او ماشومانو لپاره بیال بیلې برنامې جوړې کړي

کالو پورې( کوالۍ شي چه په منظمو کورسونو کې برخه واخلي، دا د یو عادي ښوونځي په توګه د  ۱۶-۶( ماشومان )

 ۶او  ۳د  . ین درس ورکويمدقیقو پورې دوام لري او معل ۱۱:۴۵بجو نه تر  ۹دوشنبې نه جمعې پورې هر سهار له 

بجو پورې د وړکتون امکانات په چوپړ  ۴بجو نه تر مازدیګر  ۸ۍ په منځ کې د سهار د اوون ماشومانو ته هکالو تر منځ

 کې دي.

، د  یا بالژ یولیا ړتیا لرۍ نو د کډوالو چارو ادارې ته یوه عریضه ولیکۍ او د داکتر کوواچ تیمیاکه وکیل ته ا 

وکیل هم غوښتلۍ شۍ ،د مجارستان . تاسې دولتي سره د مالقات غوښتنه وکړۍ  وکیالنو  تان هلسنکي کمیتيمجارس

که چیرې دولتي وکیل غواړۍ نو د دوشنبې  هر وکیل نیولۍ شۍ چه هغه د مجارستان د وکیالنو کوټې غړیتوب ولري.

په وړیا ډول  ډول خدمتنونه  دواړه نه تر جمعې پورې خپل غوښتنلیک د کډوالو چارو ادارې ته وړاندې کړۍ.د وکیالنو

پیسې مه ورکوۍ . .په چوپړ کې دي  ستاسې  

مامورینو سره هم کوالي شي چه خبره وکړي دوي هره ورځ له ترانزیت ځایونونه لیدنه کوي،په  د ملګرو ملتوتاسو 

دپاره پاتیکیداي شي،که تاسوته له ترانزیتي ځایونه په آزاد کمپ او یا بندي  ورځی ۲۸صرف تر ترانزیت ځایوکی تاسو 

سنکي کمیتي چاپ شوي طرزالعمل یا معلومات  راوموندي،چه دخپل حقوقونه ،باید تاسود مجار هلکمپ ته واستوي

. باخبر وسي  

ملګرو ملتونو د پناه  . ي دهواقع شو  ي کمپ وکي آزاد او بندځای وکومپه ښیي چه په مجارستان هیواډ کي  نقشه الندي

ځ هلته موجود وي .وړونکود چارو د عالی کمیشنرۍ کارکوونکو سره هم مالقات کوالۍ شۍ ، دوي هره ور  
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