آپ کو ملک بدر کملک بدری کو رکان کلیے -آپ ھم سے اس
منرب پر فون کرے
ہم کو آپ کی مد د کر نے کیلے کچھ معلومات آپ سے
،چاھیے
مندرجح ذیل معلومات
آپ اپنے بارے میں کچھ معلومات ،دے  ،آپ اس
وقت ،کہاں رہتے ہیں
ملک بدری کے خالف۔
اور یا کہاں آپ کوھے ڈیپٹ کیا جائے گا۔ کہ آپ
جانتے ہیں ،کیا آپ کو قانونی
.حامیت حاصل ہے
/اس گروپ سے ربط کریں
ارو ھامر منرب  vga@antira.infoگروپ سے ربط کیلے
یہ ہیے۔۔۔ 015237489130
یہ معلومات ان کیے لیے جو خود
کو روکن کی کوشش کرنا چاہتے
ہیں
آپ کا جہاز عام ماسفرں واال ہیے
تو اسان ہیے مگر یہ جہاز عام
لوگوں واال نہیں تو آپ کو کافی
مشالء ہو گا پر کوشش آپ کا حق
ہیے ۔پر پولیس جہاز کے اندر ہیے
تو آپ اسانی سے کسی بھی عام
آدم سے بات نہیں کرنے دے گی۔
کسی بھی طرح لوگوں سے بات
کرنی ہیے کیو ں کے یہ آپ کا حق
ہیے
ہوائی جہاز کے راستے
جرمنی ریاستی پولیس اکرش
بہت بورا برتاوء کرتے ہیں۔
اور ایک بات اور جرمنی پولیس
اِس حکم کو نافز کر نے کیلے جو
آپ کو ملک بدر کرنے کا مالء ہے
پوری کوشش کرتی ہے ۔۔۔
اس لیے آ پکو آپنی طاقت ان پر
برباد نہں کرنی چاہیے
حکومت ان کو اِس بات کا حکم
دیتی ہےکے پولیس آفرسان رصف
آپ کو ہوایئ اڈے پر جہاز کے
پاس لے جانا ھیے اور یہ ان کا کام
ہے۔۔
یہاں پر آپ کی مزاحمت کام
نہیں کریگی،آپ کو مزاحمت کرنا
ہیے تو جہاز کے اندر کرے۔۔۔

جھاز کے ا ٰوڑنے سے پہلےآپ کو
یہ کام کرنا ہے
اگر آپ زخمی یا بیامری تو نہں
اگر آپ زخمی یابیامر ہیں تو آپ
سفر نہں کر سکتے۔یہ قانون پوری
دونیا میں ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا
ہیے آپ کسی بہی مسافر سے بات
کر کے امیگریشن حکام سے بات کر
نی ہے۔
کےآپ سفر کے قابل نہں اپ
کو کیا بیامری ہہے یہ ایک طریقہ
ہیےمسافروں کو حق ہے وہ آپ
کے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہیں یا
نہیں۔اورملک بدری کیس طبی بنیاد
پر کی گی ہے۔۔
جب آپ جہاز پر ہے۔۔
ہوائی جہاز کے بین االقومی
معاہدوں کی وجہ سے کہچہ خاص
اختیارات۔
ان کو آپ استعامل کر سکتے ہیں۔
پائلٹ/پرواز کے کپتان/۔۔ یا طیارے
کے ایک زمے دار روکن سے بات
کرے۔
کیوں کہ اکرش جرمنی امیگریشن
حکام کی وجہ سے ملک بدر کیا
جاتاہے
اس لیے یہ لوگ پروازوں کی
پیشکش نہں کرتےایرئ الئنز اصل ملک
اس کا مطلب یہ ہے کہ۔۔

ملک تبدیل کرنے والو|ں کو ایک
سے دوسے ملک اور پھر ان کے
ملک تبدیل کرتے ہیں۔ایک ہوائی
اڈے پر آپ اس بات سے انکار کر
دے کے آپ کو نہں جانا
تو پہلی پراز آپ کو واپس لے
گی۔۔
آپ خود کو دفاع کے لیے مقابلہ
کرےآپ کو بلند آواز سے بات
کرے اور مسافروں کو علم ہو۔آپ
اپنی مرضی سے نہں جارہے
۔پائلٹ کے پاس طاقت ہے آپ
کے حق میں
اب اگر آپ کے ساتھ ہوائی
جہاز میں نگرانی کےطور پر آپ
کے ساتھ کوئی ہے تو آپ کو کیا
کرناچاہیے۔
آپ پائلت تک پہچنے کی
کوشش کریں اگر امیگر یشن
حکام اپ کو روکنے کی کوشش
کر یں تو آ پ بلند آواز چیخ کے
ساتھ احتجاج کر سکتے ہیں۔ابھی
تک یہ بچہنے کی کوشش ہے
پائلٹ آ پ کے ساتھ بات کر
ے تو اسے بتائیں۔
آپ کیو ں یہ کر رہے ہیں ۔
رہا
آپ کو ملک بدر کیاجا
ہے۔اور جہاز میں جلدی کھڑے
ہونے کی کوشش کرے اور خود
کو جہاز میں فرش پر لیٹ جاے۔

اور اگر حراست کا حکم نہں
پولیس امیگریشن جہاز پر ہو
تو پھر آپ کو حراست کا حکم
تو پہر بھی کوشش کرے پائلٹ
سے بات کرنے کی۔اور پائلٹ سے کیا جاے گا۔اگر آپ جرمنی
میں رہتے ہےتو وہاں آپ کو
برائے راست بات چیت پر ارصار
واپس بھیجا جائے گا۔اب آپ
کرےاور کسی بھی ماسفر کے
ساتھ پائلٹ سے بات کرے۔یہ آپ کو قانونی یا سیاسی زرایئع کے
خالف لڑنا ہو گا۔اب آپ کو وکیل
کا حق ہے۔
یا قانونی مشورہ مرکز سے فوری
طور
..قانونی صورت حال
اب آپ پر کوئی بھی طاقت نہیں پر رابطہہ کریں۔
استعامل کر سکتا۔
کیوں کے آخری حکم اب پائلٹ ملک بدری رصف یورپ
میں(ڈبلن دوم کنونشن)کیو ن
کا ہے وہ آپ کے بار ے میں
کے آپ کے فنگر پریٹ کسی
آپ سے بات کرے گا ۔ اور اب
اس کو سمجانے کی کوشش کریں دورسے ملک میں ہیں۔
آپ کی ملک بدری کو روکا
کیو ں کہ آپ نہ یہ سب کیوں
جا سکتا ہیے اس میں ارو بھی
کیاہے۔
اور پائلٹ کے حکم سے آپ خود اسانی ہیے کیوں کے آپ
کا جہاذ مسافروں واال ہیے۔اور
کو جرمنی میں روک سکتے ہیں
اس طرح آپ کسی دورسے ملک آپ مسافروں سے بات کرسکتے
میں بہی خود کا دفاع کر سکتے ہیں ارو ان کی مدد سے آپ
اسانی سے خود کو روکسکتے
ہیں۔۔
اور پائلٹ آپ کو جہاز سے باہر ہیں ۔
کیوں کے آپ کی ملک
کردے گا۔
بدری ڈبلن دوم کنویشی پر
ملک بدری کو کامیابی سے روکا ہیے۔دورسی طرح جب آپ ڈبلن
دوم میں ہیے۔تو کیا ہیے ہوگا
جاتا ہےتو کیا ہوتا ہے۔
جرمنی حکومت عام طور پر اس آپ کے ساتھ۔۔
آپ کوحفاظت کررنی ہیے ۔ 6
آدمی کو واپس ملک بدر کرنے
ماہ خود کی۔اور اگر آپ مشال
کے لئیے کوشش کرتی ہے ۔
اس لیے آپ کو حراست میں لے کے طرح پر اٹلی مالٹا اور ہنگری
ملکوں میں؟ ہنگری میں  6ماہ
لیگی ۔

ہر ایک ملک بدر غیر قانونی ہے یہ  10سال پہلے یہ قانون بنا ہیے کے
جہاز کا پائلٹ اس بات کا حق رکھتا ہیے کےآپ اس جہاز میں ہیں اور
آپ کو کیوں اور کسی طریقہ سے ملک بدر کیا جاتا ہیے اور بہت
زیادہ ملک بدر کو کامیابی سے روکا گیا ہے ۔۔
کیوں کے کو غیر قانونی ملک بدر کرتے ہیں اور آپ کے جہاز کا
پائلٹ اس بات کو نہں مانتا اور آپ خود کو روکتے ہیں ۔

اور جب آپ کے پاس پاسپورٹ
ہیے اٹلی کا اب آپ کو بڑا مشالء
میں ہیں آپ کو سمجھ سے کام
کرنا ہیے۔
کچھ دفاع آپ کو یہ وقت پر
ملک بدری نہیں کرتا پر باد میں
کرتے ہیں یہ درست نہیں۔
یہ قانون ہیے جرمنی میں(،،
شکریہ) ۔
جرمنی کی جانب سے ان لوگوں
کے لیے جو خود کا دفاع کرنا
چاہتے ہیں ملک بدری کے خالف
معلومات۔
ایک ملک سے دورسے ملک واپس
کرنے کے لیے ہوائی اڈے پر آ پ
کو بند کر دیاجاتاہے تو ان کا ملک
اس بات پر قائل نہیں ہیں جو لوگ
مدد کرنا چاھتے ہیں وہ اس وقت
دوستوں کو مطلع کر سکتےہیں ۔۔
اور ایرئ الینئ کو مطع کر سکتے
ہیں کہ جہاز میں جو آدمی ہے اپنی
مرضی سے نہیں جارہے۔
آپ میں سے کوئی ایک گروپ
ہوائی اڈے پر جا کر بات کرےان
لوگوں سے جو جہاز میں جانے والے
ہیں۔
اور ای میل کے زریعے اس گررپ
سے بات کریے۔
vga@antira.info /
0152 – 130 489 37
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