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 "زه له بېرته تللو ډارېږم") 

د پناه غوښتلو، د لیرې کولو د موقوفۍ، او د تشدد خالف موافقې په اړه یو 

 الرښود(

“I’m Afraid to Go Back”  
A Guide to Asylum, Withholding of Removal, and the 

Convention Against Torture 
(Pashto) 

 

 
 

 

 

لپاره لیکل دا الرښود د فلورنس د مهاجرو او کډوالو د حقونو د پروژې لخوا چمتو کړی شوی او تازه کړی شوی و او اریزونا کې د هغو کډوالو بندیانو 

یې هدف د د دې الرښود هدف حقوقي مشوره ورکول نه دي او نه   شوی و کوم چې ځانونه په خپله ګټه د لیرې کولو په پروسیجرونو کې وړاندې کوي.

فلورنس پروژه یو د حقوقي خدمتونو غیر انتفاعي سازمان دی او اریزونا کې د کډوالو بندیانو د خدمتونو پیسې نه   حقوقي مشاورت په ځای کارول دي.

اجرو مرسته د دې الرښود حقونه خوندي دي خو په پراخه توګه شریکول کېدلی او خورول کېدلی شي تر څو ګرد هیواد کې د بې وزله مه  اخلي.

مونږ دوستانه غوښتنه کوو چې که تاسو د دې   .www.firrp.orgزمونږ ټول الرښودونه زمونږ په ویبسایټ د ډاونلوډ کولو لپاره موجود دي   وشي.

 ورکړئ. الرښود معلومات په خپله خپرونه کې شاملوئ نو د فلورنس پروژې حواله پکې

http://www.firrp.org/
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 پناه غوښتل، د لیرې کولو موقوفي، او د تشدد . پېژندګلوی:1

 خالف موافقه څه شی دي؟

)Introduction: What are Asylum, Withholding of Removal, 
and the Convention Against Torture) 

 
 

متحده ایاالتو هغو خلکو سره د مرستې لپاره قوانین جوړ کړي کوم چې 

خپلو وطنونو ته له ستنېدو ډارېږي ځکه چې کېدلی شي د هغوی 

 ورسوي. دا قوانین  حکومتونه ورته زیان 
 د پناه غوښتلو 
 د لیرې کولو موقوفي 
 " د تشدد خالف موافقه، یا په لنډهCAT .بلل کېږي " 

 
دا الرښود به تاسو ته د دې قوانینو اساسات درکړي او درته به تشریح 

کړي چې تاسو به څنګه وکړی شئ ستاسو د بېرته لېږل کېدو د 

درولو لپاره دا قوانین وکاروئ. مونږ په دې اړه هم خبرې وکړو چې 

درخواست څنګه ورکول کېدلی شي او د قوي قضیې لپاره تاسو کوم 

 ئ.  ډول ثبوت ته اړتیا لر

 

 

"پناه غوښتل" څه دي؟الف.   

(a. What is “Asylum?”) 
 

"پناه غوښتل" یوه الره ده چې ستاسو بېرته لېږل ودرول شي او کډوال جوړ شئ. که تاسو "پناه 

غوښتنه" وګټئ، نو تاسو به د دې موقع هم ولرئ چې باالخر د امریکا مستقل اوسېدونکي شئ. که 

تاسو په خپل درخواست کې خپل د ژوند ملګری یا ماشومان شامل کړئ، نو هغوی هم دا موقع 

د "پناه غوښتلو" د ي چې ستاسو په واسطه کډوال جوړ او مستقل اوسېدونکي جوړ شي. لرلی ش

قضیې د ګټلو لپاره، تاسو اړتیا لرئ چې وښایاست چې د دې لږ تر لږه لس فیصده موقع شته چې 

    حکومت به ستاسو په خپل هیواد کې تاسو ته زیان رسوي.
  

چپ طرف ته چارټ باندې یو نظر واچوئ. سره 

خه د زیان د هغه موقع نمایندګي کوي چې د "پناه بر

. په نورو %10غوښتلو" د قضیو لپاره الزم دی: 

ټکو کې، تاسو باید وښایاست چې د دې جدي موقع 

شته چې تاسو ته به زیان ورسول شي، خو تاسو د 

  دې ښودلو ته اړتیا نلرئ چې داسې به یقیناً کېږي.
 

د "پناه غوښتلو" د قضیې د ګټلو لپاره دا نورې 

پناه 
د , غوښتل

جسماني 
…زیان 

پناه 
د , غوښتل

جسماني 
…زیان 

پناه غوښتل

د جسماني زیان 
موقع 

د جسماني زیان 
موقع نشته
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 مهمې غوښتنې دي:
 

  په تاسو به ښودل وي چې هغه زیان چې

تاسو به ورسره خپل وطن کې مخ شئ او 

د  یا ورسره مخ شوي وئ ډېر جدي دی.

دغه زیان لپاره حقوقي توری "محاکمه 

کول" دی. په جدي زیان کې شامل دي 

وژل، او وهل، تښتول، دړکې ورکول، یا 

یا داسې د فامیل غړي لرل چې په دغه 

طریقه زیان ورته رسول شوی وي.  په 

تاسو به اړینه وي چې د دغه زیان ثبوت 

 ترالسه کړئ.
 

  په تاسو به ښودل وي چې حکومت په

خپله او یا هغه خلک چې حکومت یې 

نشي کنټرولولی او یا یې نه غواړي به 

حکومت پولیس،  تاسو ته زیان رسوي.

او یا هر هغه چارواکی دی چې د خپلې وظیفې د برخې په توګه تاسو ته زیان رسوي.  پوځ

تاسو دا هم ښودلی شئ چې حکومت تاسو د هغو خلکو نه چې تاسو ته زیان رسوي نشي 

ساتلی او یا مو ساتل نه غواړي. د بېلګې په توګه، تاسو ښایي د دې ښودلو توان ولرئ 

ورکړی و او هغوی ستاسو د مرستې کولو لپاره هیڅ  چې تاسو پولیسو ته د زیان راپور

 ونکړل.
 

  ،په تاسو به دا ښودل الزمي وي چې دا خلک تاسو ته ستاسو د نسل، دین، تابعیت

د سیاسي نظر او یا د کومې "ځانګړې ټولنیزې ډلې" د غړیتوب له امله زیان رسوي. 

ګوزار کړی دی. په تاسو به بېلګې په توګه دا کفایت نه کوي چې یو پولیس افسر په تاسو 

نسل، دین، تابعیت، سیاسي نظر او یا د  دا ښودل الزمي وي چې دا خلک تاسو ته ستاسو د

  کومې "ځانګړې ټولنیزې ډلې" د غړیتوب له امله زیان رسوي.
 

 
راځئ چې د یوې دقیقې لپاره لږ کرار شو. تاسو به حیران 

دا یوه  دی؟"شوي یاست چې، "ځانګړې ټولنیزه ډله څه شی 

حقوقي اصطالح ده چې ستاسو په ټولنه کې یوه پېژندل شوې 

ډله تشریحوي. غړي یې باید په شریکه داسې شیان ولري چې 

 هغه نشي بدلېدلی. 
 

  تاسو باید وښیئ چې تاسو به د خپل وطن بلې برخې ته چیرته چې به تاسو محفوظ یاست

غواړي چې ایا تاسو نقل مکان کولی  قاضي به په دې خبره پوهېدلد انتقال توان نلرئ. 

شو تر څو له هغو خلکو ځان وژغورئ چې تاسو ته زیان رسول غواړي. د داسې دالیلو 
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په اړه فکر وکړئ چې تاسو نشئ انتقالېدلی، په ګډون د لګښت، چیرته چې ستاسو فامیل 

 اوسېږي، او چیرته چې تاسو وظیفه ترالسه کولی شوه.
 

 ته د داخلېدو به یو کال کې دننه د "پناه غوښتلو" لپاره  تاسو باید متحده ایاالتو

تاسو د دې ښودلو هڅه هم کولی شئ چې ستاسو لپاره متحده ایاالتو ته درخواست ورکړئ. 

د داخلېدو د یو کال دننه درخواست ورکول ناممکن وو. کېدی شي چې تاسو مریض 

 وي.واست او یا ستاسو د وطن حاالت په دې وروستیو کې بدل شوي 
 

  .که تاسو تاسو باید وښیئ چې تاسو په تېر وخت کې نه یاست ډیپورټ کړی شوي

ډیپورټ کړی شوي یاست، نو تاسو "پناه غوښتلو لپاره" په درخواست ورکولو ونه 

 توانېږئ. )یاد ولرئ، په خپله خوښه تګ د ډیپورټ کېدو سره توپیر لري(. 
 

  .ځینې جنایتي په تاسو به دا ښودل الزم وي چې تاسو کوم شدید جنایت ندی ترسره کړی

محکومیتونه "پناه غوښتلو" لپاره ستاسو درخواست پیچیده کولی شي او یا تاسو لپاره 

 درخواست ورکول ناممکن کولی شي. 
 

 د لیرې کولو موقوفي" څه شی دی؟" ٰب.
(b. What is “Withholding of Removal?) 

 
د لیرې کولو موقوفي "پناه غوښتلو" ته ورته ده. په تاسو به بیا هم قاضي ته دا ښودل الزمي وي 

چې که تاسو خپل هیواد ته ستانه شئ نو د پورته ورکړل شوو پنځو وجوهاتو څخه په یوه به درته 

جدي زیان ورسول شي. تر ټولو غټ توپیر یې دا دی چې په دې کې د زیان خطر ښودل د "پناه 

وښتلو" د هغې نه ډېر زیات دی. په تاسو به دا ښودل الزمي وي چې تاسو ته په خپل وطن کې د غ

د دې مانا دا ده چې د دې لږ تر لږه . "احتمال د نه احتمال نه زیات دی"زیان رسول کېدو 

  چانس شته چې حکومت به تاسو ته زیان رسوي. 51%
 

چپ طرف ته چارټ باندې یو نظر واچوئ. 

د زیان د هغه خطر نمایندګي سره برخه 

کوئ چې په تاسو به یې قاضي ته ښودل 

وي. دلته سره برخه "پناه غوښتلو" لپاره د 

. د دې %51 -درخواست نه ډېره غټه ده 

مانا دا ده چې په تاسو به قاضي ته ښودل 

وي چې د دې احتمال شته چې تاسو ته به 

 خپل وطن کې زیان رسول کېږي.
 

فۍ" ځینې شرطونه د د "لیرې کولو د موقو

 "پناه غوښتلو" د شرطونو سره یو شان دي.
 

د لیرې کولو 
د , موقوفي

جسماني 
زیان موقع 

,  49, نشته
49%

د لیرې کولو 
د , موقوفي

جسماني 
,  زیان خطر

51 ,51 %

"د لیرې کولو موقوفي"

د جسماني زیان 
موقع نشته

د جسماني زیان 
خطر
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  په تاسو دا ښودل الزم دي چې د دې خطر شته چې تاسو ته به خپل وطن کې د حکومت

یاد ولرئ، د "لیرې کولو د موقوفۍ" لپاره دغه خطر باید "د نه لخوا زیان رسول کېږي. 

 چانس وي. %51احتمال نه زیات وي"، یا 
 

 ښودل وي چې هغه زیان چې تاسو به ورسره خپل وطن کې مخ شئ او یا  په تاسو به

د دغه زیان لپاره حقوقي توری "محاکمه کول" دی.  ورسره مخ شوي وئ ډېر جدي دی.

په جدي زیان کې شامل دي وهل کېدل، په زندان کې اچول کېدل، تښتول کېدل، دړکې 

په دې طریقه ورته زیان  درکول کېدل، یا وژل کېدل، او یا د فامیل غړي لرل چې

 رسول شوی وي. په تاسو به اړینه وي چې د دغه زیان ثبوت ترالسه کړئ.
 

  ،په تاسو به دا ښودل الزمي وي چې دا خلک تاسو ته ستاسو د نسل، دین، تابعیت

بیا سیاسي نظر او یا د کومې "ځانګړې ټولنیزې ډلې" د غړیتوب له امله زیان رسوي. 

ا کفایت نه کوي چې یو پولیس افسر تاسو وهلي یاست. په تاسو به دا هم، د مثال په توګه د

نسل، دین، تابعیت، سیاسي نظر او یا د  ښودل الزمي وي چې دا خلک تاسو ته ستاسو د

 کومې "ځانګړې ټولنیزې ډلې" د غړیتوب له امله زیان رسوي. 

 

 شته. وپیرونهستر تخو، د "پناه غوښتلو" او د "لیرې کولو د موقوفۍ" ترمنځ ځینې 

 
د "لیرې کولو د موقوفۍ" له الرې به تاسو د مستقلې 

د "لیرې  استوګنې )ګرین کارډ( ترالسه کولو توان ونلرئ.

کولو د موقوفۍ" د قضیې د ګټلو مانا به یواځې دا وي چې 

د متحده ایاالتو دولت به تاسو بېرته خپل وطن ته ونه 

لېږي. که کوم بل هیواد ستاسو د قبلولو لېوالتیا ولري نو 

ICE .ښایي ستاسو هلته د لېږلو هڅه وکړي  
 

  تاسو د خپل درخواست له الرې ستاسو د فامیل لپاره د "لیرې کولو د موقوفۍ" د ترالسه

که تاسو "د لیرې کولو د موقوفۍ" خپله قضیه وګټئ، نو کولو درخواست نشئ ورکولی. 

 کړي.  نهستاسو د فامیل غړي به دغه حیثیت ترالسه 
 

تر که چیرې په تاسو متحده ایاالتو ته د داخلېدو نه وروسته 

یو کال زیات وخت هم تېر شوی وي نو تاسو د "لیرې کولو د 

دا د "پناه غوښتلو" نه موقوفۍ" درخواست ورکولی شئ. 

مختلف دی په کوم کې چې به په تاسو ښودل وي چې تاسو به 

 درخواست متحده ایاالتو ته د داخلېدو د یو کال دننه ورکوئ.
 

 ئ نو که تاسو مخکې نه یو د ډیپورټ کېدو یو امر لر

بیا هم د "لیرې کولو د موقوفۍ" درخواست ورکولی 

 شئ.
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  په هغه صورت کې هم چې تاسو جنایي تاریخ لرئ د "لیرې کولو" د  ځینې وختونهتاسو

تاسو له درخواست   چې شدید جنایي محکومیتونهموقوفۍ درخواست ورکولی شئ. 

 ورکولو منع کولی شي. 
 

 شی دی؟ " څهCAT"د تشدد خالف موافقه"، یا " ج.
(c. What is the “Convention Against Torture,’ or “CAT?”) 

 
" د قضیې د ګټلو لپاره به په تاسو ښودل وي چې د دې احتمال CATد "تشدد خالف د موافقې" یا "

تاسو تشدد وکړي یا به مو د نه احتمال نه زیات دی چې حکومت به ستاسو په وطن کې په 

 .ووژني
 

 " قضیه "پناه غوښتلو" او د "لیرې کولو موقوفۍ" ته ورته ده:CAT"په ځینو برخو کې د 
 

  په تاسو به دا ښودل الزمي وي چې حکومت به په تاسو تشدد کوي یا به مو وژني او که

بل څوک په تاسو د تشدد یا ستاسو د وژلو هڅه کوي نو حکومت به درباندې سترګې 

ته زیان رسول غواړي حکومتي  په تاسو به دا ښودل وي چې هغه تن چې تاسوپټوي. 

په پولیسو، اردو کې یو څوک یا څوک چې د چارواکي په توګه کار کوي.  -چارواکی دی 

تاسو دا هم ښودلی شئچې که خلک ستاسو زخمي کول غواړي نو حکومت په تاسو 

 سترګې پټوي.
 

  ا چانس ښودل وي، او یا د %51د "لیرې کولو د موقوفۍ" په څېر به په تاسو د تشدد

 چې د دې د پېښېدو "احتمال د نه احتمال نه زیات دی".
 

 " جنایي محکومیتونه په دې اغېز کولی شي چې ایا تاسوCAT لپاره درخواست "

" یواځې د یوې برخې CATورکولی شئ. که تاسو جدي جنایي تاریخ لرئ، نو تاسو به د "

 لپاره چې "د لیرې کولو ځنډونه" بلل کېږي د درخواست ورکولو توان ولرئ. 
 

 " قضیه د "پناه غوښتلو" او "د لیرې کولو د موقوفۍ" نه په ځینو برخو کې مختلفه ده:CATد "
 

 .د  په تاسو به ښودل وي چې تاسو به فقط زخمي کولی نه بلکې تشدد به درباندې کېږي

انا داده چې څوک زړه بوږنوونکی ذهني یا جسماني درد درسوي تر څو د څه کولو تشدد م

 ته مو اړ کړي یا جزا درکوي. 
 

 " د "لیرې کولو د موقوفۍ" په څېر دCAT د "

قضیې ګتل دا مانا نه لري چې تاسو ته به مستقله 

استوګنه درکړی شي. دا فقط د دې ضمانت دی 

ونه لېږي.  به تاسو ستاسو خپل وطن ته ICEچې 

که کوم بل هیواد ستاسو د قبلولو لېوالتیا ولري نو 

ICE  .ښایي ستاسو هلته د لېږلو هڅه وکړي
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الندې "د لیرې کولو ځنډونه" درکړی شوې وي او ستاسو  CATهمداراز، که تاسو ته د 

ښایي وروسته ستاسو د ډیپورټ کولو هڅه  ICEپه وطن کې شرایط تغیر وکړي، نو 

 وکړي.
 

 به دا ښودل اړین نه وي چې په تاسو به ستاسو د نسل، دین، تابعیت، سیاسي  په تاسو

په تاسو به دا ثابتول اړین وي  نظر یا د کومې ځانګړې ټولنیزې ډلې له امله تشدد کېږي.

چې په تاسو به د حکومتي چارواکي لخوا تشدد کېږي، خو په تاسو دا ښودل اړین نه دي 

 چې دغه تن په تاسو ولې تشدد کوي.
 

 

 زه د "پناه غوښتلو"، "د لیرې کولو د موقوفۍ"، .2 

 یا "تشدد خالف موافقې" لپاره څنګه درخواست ورکولی شم؟
(2. How can I Apply for “Asylum,” “Withholding of 
Removal,” or the “Convention Against Torture”?) 

 
  (a. Your first court hearings) په محکمه کې ستاسو لومړنۍ اوریدنهالف. 

 
لومړی، راځئ چې د کډوالۍ د محکمې د اساسي نکتو په اړه خبرې وکړو. که تاسو د محکمې په 

اړه ځان وارخطا احساسوئ، نو تاسو تنها نه یاست! د کډوالۍ قانون پیچلی دی، د وکیالنو لپاره هم. 

 راځئ معلومه کړو چې څوک محکمې ته ځي او ستاسو په لومړنیو ناستو کې څه پېښېږي. 
 

 
به د کوټې په مخته برخه کې وي او تاسو نه به پوښتنې  قاضي

کوي. هغه به داسې کالي اغوستي وي لکه چپ طرف ته سړی. 

قاضي به ستاسو د قضیې په اړه پرېکړه کوي نو دا مهمه ده چې 

 احترام وکړئ، خوش اخالق او چمتو یاست. 
 
 
 

  یو دولتي څارنوال. کله چې تاسو محکمې ته ځئ، هلته

نمایندګي کوي. هغه دولتي څارنوال بلل کېږي. د هغه وظیفه د کډوالۍ  ICEل د به یو وکی

 قوانین تحمیلول دي کوم چې ښایي ستاسو خالف د ډیپورټیشن نتیجه ورکړي. 
 

  یو ترجمان به هلته  -یو ترجمان. که تاسو په انګلیسي خبرې نه کوئ نو تشویش مه کوئ

خبره یقیني کړئ چې تاسو خبره وکړئ او قاضي په خپله یا په تلیفون موجود وي. بس دا 

ته ووایئ چې تاسو په انګلیسي خبرې نه کوئ او ښه پرې نه پوهېږئ او ترجمان ته اړتیا 

 لرئ.
 
  



   ©FIRRP- تی س ه ځل ورو ر پ توب ې 2018 اک ازه ک  9 شوی ت

کله چې تاسو محکمې ته ځئ، قاضي به له تاسو پوښتنه وکړي چې ایا 

تاسو وخت ته اړتیا لرئ چې یو وکیل ترالسه کړئ. خو، د کډوالۍ په 

کې عامه مدافعین او وړیا وکیالن تقریباً نشته. نو، قاضي اصالً محکمه 

تاسو نه دا پوښتنه کوي چې ایا تاسو غواړئ چې د خپل جیب په پیسو یو 

  وکیل ونیسئ.
 
 

له دې وروسته به قاضي ستاسو قضیې ته پام وکړي او له تاسو به 

غواړئ؟ د دغې مانا دا ده پوښتنه وکړي چې تاسو ستاسو خالف لګېدلي تورونه قبلول که ردول 

چې قاضي د دې معلومول غواړي چې ایا تاسو غواړئ چې حکومت دې ته اړ کړئ چې ستاسو 

خالف تورونه ثابت کړي. که دولتي څارنوال وایي چې تاسو باید ستاسو د جنایي محکومیتونه له 

  لی شي.امله ډیپورټ شئ، نو په هغه باندې ستاسو خالف تورونه ثابتول یو مهم قدم کېد
 

په دې اړه چې ستاسو خالف تورونو نه څنګه انکار وکړئ 

معلوماتو لپاره په دې موضوع د فلورنس پروژې الرښود 

ولولئ. ځینې خاص ډول جنایي محکومیتونه تاسو لپاره دا 

ناممکن کولی شي چې د "پناه غوښتلو"، "د لیرې کولو 

ده  " لپاره درخواست ورکړئ، نو دا مهمهCATموقوفۍ" او "

چې ستاسو د جنایي ریکارډ په اړه د څه شي د قبلولو په اړه له 

 ډېر احتیاطه کار واخلئ.
 

 " لپاره حقداريCATد "پناه غوښتلو"، "د لیرې کولو د موقوفۍ"، او "ب.  

(b. Eligibility for “Asylum,” “Withholding or Removal,” and “CAT”) 
 

ږ تر لږه ځینې تورونه سم دي، هغه به درنه بیا که قاضي پرېکړه وکړي چې ستاسو خالف ل

دا ډېره مهمه ده چې پوښتنه وکړي چې ایا تاسو خپل هیواد ته بېرته له لېږل کېدو ډارېږئ. 

تاسو ورته ووایئ چې تاسو کور ته له بېرته تګه ډارېږئ. که ورته ونه وایئ، نو ښایي چې 

" لپاره د درخواست خپل چانس له CATتاسو "پناه غوښتلو"، "د لیرې کولو موقوفۍ"، یا "

 السه ورکړئ. 
 

قاضي به د دې خبرې د یقیني کولو لپاره درنه پوښتنې وکړي چې تاسو "پناه غوښتلو"، "د لیرې 

 I-589" لپاره د درخواست شرایط پوره کوئ. قاضي به بیا تاسو ته د CATکولو د موقوفۍ" او "

است لپاره کاروئ. تاسو به د "پناه غوښتلو"، "د یو نقل درکړي کوم چې په تاسو د درخوفورمه 

 " د درخواست لپاره همدغه یوه فورمه کاروئ.CATلیرې کولو د موقوفۍ"، او "
 

" د CATیاد ولرئ، د قاضي فقط دا خبره چې تاسو د "پناه غوښتلو"، "لیرې کولو د موقوفۍ" او "

ګټله! د دې مطلب دا دی چې درخواست حقدار یاست د دې مانا نه لري چې تاسو خپله قضیه و

قاضي فکر کوي چې تاسو اساسي شرایط پوره کوئ او د دې لپاره کفایت کوي چې تاسو ته یو 
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چانس درکړي چې هغې ته داسې ثبوت ښکاره کړئ چې که تاسو وطن ته الړ شئ نو زیان به 

 درورسول شي. 
 

 درخواست ډکول او ورکولج.  

 (c. Filling out and turning in the application) 
 

ستاسو له اخري سماعت نه مخکې به تاسو د یو بل "ماسټر 

کالینډر" سماعت لپاره محکمې ته ستنېږئ چې د "پناه 

" لپاره خپل CATغوښتلو"، "د لیرې کولو د موقوفۍ" او "

درخواست ورکړئ. دا مهمه ده چې تاسو خپل درخواست په 

ول ډک کړئ تر څو قاضي یې قبول کړي او تاسو لپاره بشپړ ډ

یو اخري سماعت وټاکي چې خپل ټول ثبوت ورته وړاندې کړئ. 

تاسو خپل درخواست ټایپ کولی شئ او یا یې د ډکولو لپاره له 

 قلمه کار اخیستلی شئ. پنسل مه کاروئ!
 

تاسو خپل درخواست څنګه د دې معلوماتو په پای کې په دې اړه یوه زیاته تفصیلي برخه شته چې 

کله چې ډکولی شئ. که تاسو د درخواست د برخو په اړه پوښتنې لرئ نو هلته یو نظر وګورئ. 

تاسو خپل درخواست بشپړ کړئ، نو درې اضافي نقلونه یې جوړ کړئ او هغه ځان سره محکمې 

الړ شي او یو ته راوړئ. اصلي او یو نقل به یې قاضي ته ځي. یو بل نقل به دولتي څارنوال ته 

 دا مهمه ده، نو هېر یې نه کړئ! نقل به تاسو د خپل ځان سره وساتئ.
 
کله چې تاسو خپل درخواست ورکړئ نو قاضي به درته د اخري سماعت لپاره یوه نېټه درکړي. 

په دې سماعت کې به تاسو د بندیانو له یوې ډلې پرته حاضرېږئ. سماعت به یو څو ساعته دوام 

 به ستاسو موقع وي چې خپله قضیه قاضي ته وړاندې کړئ. وکړي. دا سماعت
 
 

د "پناه غوښتلو"، د "لیرې کولو د موقوفۍ"، او "د تشدد خالف موافقې" . 3 

 لپاره خپله قضیه جوړول.

(3. Building Your Case for “Asylum,” “Withholding of 
Removal,” and “CAT.”) 

 

موقوفۍ"، او "د تشدد خالف د "پناه غوښتلو"، د "لیرې کولو د 

موافقې" لپاره قضیه جوړول په ډېره کې داسې ده لکه کور 

جوړول. تاسو به ډېرو آالتو، یو ښه پالن، او یو قوي بنیاد ته 

اړتیا لرئ. دا برخه به تاسو سره په دې کې مرسته وکړي چې 

 خپل ټول آالت او مواد تنظیم کړئ او جوړول پیل کړئ.

 

 
  



   ©FIRRP- تی س ه ځل ورو ر پ توب ې 2018 اک ازه ک  11 شوی ت

 بکسه کې څه دي؟ زما د آالتو په

What’s in My Toolbox? 
 

 (”Your “Declaration)ستاسو "بیانیه" 
 

راځئ چې ستاسو د "بیانیې" په اړه خبرې کول پیل کړو. بیانیه په لیک کې ستاسو کیسه ده چې 

قاضي ته وایي چې تاسو ولې خپل هیواد ته له ستنېدو ډارېږئ. لیکلې بیانیه تاسو ته اجازه درکوي 

ټوله هغه کیسه ولیکئ چې ستاسو په وطن کې څه پېښ شوي وو او تاسو ولې له بېرته  چې خپله

تګه ډارېږئ. په محکمه کې قاضي ښایي له تاسو ډېرې پوښتنې وکړي او یا ښایي تاسو داسې 

احساس کړئ چې تاسو د هر څه د تشریحولو چانس نه لرلو. دغه بیانیه ستاسو موقع دی چې هر 

 وایاست. څه له مداخلې پرته و
 

  تاسو خپله بیانیه په  زما "بیانیه" باید څه ډول وي؟

کاغذ په الس لیکلی شئ او یا یې ټایپ کولی او پرنټ 

کولی شئ. دا باید دومره اوږده وي چې ستاسو د قضیې 

په اړه ټول مهم معلومات ولري. که تاسو د کاغذ له 

لمبر، -سپینو پاڼو کار اخلئ، نو په هر مخ خپل نوم، ای

ز نېټه ولیکئ او خپل السلیک پرې وکړئ. همدارا

 I-589دا باید تاسو د خپل پاس پرې ولیکئ "بیانیه". 

 درخواست په پای کې شامل کړئ.
 

 ستاسو په "بیانیه" کې باید څه وي؟ 
 

  .د ټولو نه زیات مهم شی چې تاسو یې خپل بیان کې ورکوئ ریښتیا دي. که ریښتیا

او  تاسو په خپله بیانیه کې درواغ ووایئ، نو احتمال شته چې قاضي یې پیدا کړي

ستاسو درخواست به رد کړي. که تاسو ته کوم جزییات نشئ یادولی، داسې فقرې 

وکاروئ لکه، "زما د بهتر یاداشت له مخې،" یا "دا د ... په شاوخوا کې پېښ شوي 

 وو."
 

  د "پناه غوښتلو"، د "لیرې کولو د موقوفۍ"،  د دې دلیلونه چې تاسو ولې

"CAT.ستاسو کار قاضي په دې خبره پوهول دي چې  " لپاره خپله قضیه باید وګټئ

د "پناه غوښتلو"، "د لیرې تاسو خپل وطن ته د بېرته تګ نه ولې ډارېږئ او هغه 

د خپلې  " لپاره ستاسو درخواست ولې باید منظور کړي.CATکولو د موقوفۍ" او "

ړئ! بیانیې د لیکلو د پیلولو نه مخکې د هرې قضیې د ډول د لوازماتو په اړه فکر وک

یاد ولرئ، تاسو د خپلو فکرونو د تنظیمولو لپاره تل د دې معلوماتي کتابچې په پای کې 

له یوې کاري پانې چې "د خپلې دعوې په اړه فکر وکړئ" بلل کېږي کار اخیستل 

 شئ.
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 قاضي په دې خبره پوهېدلو ته اړتیا لري چې  .څومره زیات جزییات چې امکان لري

ئ. د تشریحي تورو د کارولو هڅه وکړئ. قاضي ته تاسو د څه له پېښېدو ډارېږ

ستاسو په اړه هیڅ نه دي معلوم او امکان لري چې هیڅکله ستاسو هیواد ته نه وي 

د بېلګې په ډول، کله چې  -تللې. کله چې تاسو د خپل ژوند یوه مهمه پېښه تشریحوئ 

وي تاسو ته دړکه درکړی شوې، نیول شوي یاست، تشدد درباندې شوې، زخمي ش

تاسو غواړئ چې قاضي هغه څه احساس کړي، ګوري،  -یاست یا چا ډارولي یاست 

 بوي کړي او واوري کوم چې تاسو لیدلي وو، بوي کړي او اورېدلي وو.
 

د دې الرښود په پای کې به تاسو یوه لنډه کاري پاڼه ومومئ چې تاسو سره به ستاسو د بیانیې په 

چمتو کولو کې مرسته وکړي. څومره ښه چې تاسو کولی شئ په دغې یوه هڅه وکړئ، بیا د خپلې 

 بیانیې د لیکلو هڅه وکړئ. 
 

 مالتړی ثبوت 
 

مهمه ده چې نور ثبوت راغونډ کړئ چې قاضي ته وښایئ چې هغه څه چې تاسو یې په  ډېرهدا 

"پناه غوښتلو"، "د لیرې کولو د خپل درخواست او بیانیه کې وایاست ریښتیا دي. هر تن چې د 

درخواست ورکوي مختلفه قضیه لري، نو هغه ثبوت چې تاسو به یې " لپاره CATموقوفۍ"، او "

 سو په خپله قضیه اتکاء لري. لټون کول غواړئ ستا
 

مونږ ته معلومه ده چې کله تاسو په بند کې یاست او اسناد 

په بل هیواد کې وي نو ثبوت راغونډول ډېر ګران دي. د 

کوم اعتباري دوست یا د فامیل له غړي وغواړئ چې اسناد 

له دغه تنه وغواړئ چې د ثبوت نقلونه تاسو ته ورسوي. 

  ي ځان سره وساتي.تاسو ته واستوي او اصل
 

دا هم مهمه ده چې له مخکې پالن جوړ کړئ او کله چې 

" CATتاسو "پناه غوښتلو"، "د لیرې کولو د موقوفۍ" او "

لپاره د درخواست ورکولو فیصله وکړئ نو هماغه وخت 

ثبوت غونډول پیل کړئ. په دې طریقه به تاسو کافي وخت 

 ولرئ چې د خپلې اړتیا ټول اسناد پیدا کړئ.
 

الندې د هغو اسنادو ځینې بېلګې دي چې مرستندویه کېدلی شي. یاد ولرئ، هغه ډول ثبوت چې 

 تاسو یې راغونډول غواړئ ستاسو په فردي قضیې پورې تړاو لري. 
 

 که تاسو پولیسو ته د یوې پېښې راپور ورکړی وي( پولیس راپورونه( 
 کلینک کې مو عالج شوی و()که تاسو ټپي شوي وئ او په یو روغتون یا  طبي راپورونه 
 که ستاسو په فامیل کې څوک د هغو خلکو لخوا وژل  د زېږون یا مړینې سرټیفیکیټونه(

 شوی وي چې تاسو ترې په ډار کې یاست(
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 د هغو خلکو لخوا چې ستاسو د دې دعوې مالتړ کولی شي چې تاسو ولې خپل  خطونه

ل کې چا تاسو ته دړکې درکول وطن ته له ستنېدو په ډار کې یاست. ایا ستاسو په فامی

کېدل یا ستاسو وهل لیدلي وو؟ که هو، نو د دغه تن لخوا یو خط به تاسو سره ستاسو د 

 دعوې په ثابتولو کې مرسته وکړي.
 کوم چې ستاسو د کیسې په ثابتولو کې مرسته کوي )د بېلګې په توګه، هغو  عکسونه

و سره یا فعالیتونو کې د ګډون خلکو سره ستاسو عکسونه چې وژل شوي وي، یا داسې ډل

عکسونه چې تاسو په خطر کې اچوي(. یاد ولرئ چې تاسو باید د دې ثابتولو توان ولرئ 

 چې په عکسونو کې خلک څوک دي. 
 د هغې مسلې په اړه چې له امله یې تاسو خپل هېواد ته له ستنېدو  د ورځپاڼو لیکنې

 ډارېږئ، او یا د هغو شیانو په اړه چې هغو خلکو سره شوي کوم چې تاسو پېژنئ.
 د بشري حقونو د ملي او بین المللي سازمانونو لخوا )لکه هیومن رایټس واچ یا د  راپورونه

 بښنې نړیواله اداره(
 
په یاد ولرئ، ټول هغه اسناد چې تاسو یې داخلوئ باید انګلیسي کې وي. که تاسو اسناد په بله ژبه 

کې ترالسه کړئ، تاسو هغه ژباړلی شئ. بس خپله ژباړه د اصلي خط سره کېږدئ او د دې 

 معلوماتي کتابچې په پای کې د "ژباړې د سرټیفیکیټ" یو السلیک کړی نقل ورسره ملګری کړئ. 
 

چې تاسو خپل ټول ثبوت رایوځای کړئ، نو د دې معلوماتي کتابچې په پای کې د "خدمت کله 

سرټیفیکیټ" یو السلیک کړی او نېټه پرې لیکلی نقل د خپل ټولو ثبوتونو په اخري مخ ورسره 

 ملګری کړئ. بیا د خپل ټول ثبوت دوه نقلونه جوړ کړئ. 
 

ي، یو نقل به د هماغه درخواست په څېر به اصلي قاضي ته الړ ش

دولتي څارنوال ته الړ شي او یو نقل به تاسو له ځان سره وساتئ. که 

تاسو خپل اسناد محکمې ته د محکمې د اخري نېټې نه مخکې لېږل 

غواړئ، نو د پاسه پرې یوه مخپاڼه ولګوئ چې پاس پرې ستاسو نوم 

ید لمبر لیکلی وي. بیا دغه پاکټونه په لفافو کې واچوئ. په یو با-او ای

" او په بل باید لیکلي To the Immigration Judgeلیکلي وي "

." د بند له عملې وغواړئ چې دا خبره To ICE Litigationوي "

یقیني کړي چې دغه ورسېږي او یا یې د بند د مرکز د پوستې هغې 

ته وړل  ICEبکسه کې واچوئ د کومې خطونه چې محکمې او 

 کېږي.

  

 خپل بیان تیارول. 4
 (4. Preparing Your Testimony( 

 

ستاسو په اخري سماعت کې به تاسو موقعه ولرئ چې 

قاضي ته ووایئ چې تاسو خپل وطن ته له بېرته تګه 

ولې ډارېږئ او ولې داسې فکر کوئ چې تاسو باید په 

متحده ایاالتو کې پاتې شئ. دا مهمه ده چې تاسو د 
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ړئ تر څو تاسو خپله خبره په داسې طریقه وکړی سماعت نه مخکې اونیو کې خپل بیان تمرین ک

 شئ چې په زړه ولګي! د خپل بیان د تمرین کولو په وخت کې دا مشورې په ذهن کې وساتئ:
 

  .د هغو مشخصو دلیلونو چې ولې تاسو خپل وطن ته د ستنېدو نه ډارېږئ چمتو واوسئ

یو لیست ولیکئ. داسې شیان مه وایئ لکه "زما په فکر څوک به ماته زیان ورسوي" یا 

"زه بېرته تلل نه غواړم." قاضي ته د هغه زیان چې تاسو ورسره په تېر وخت کې مخ 

ثالونه ورکړئ. څومره زیات جزییات شوي یاست او د هغه زیان چې تاسو ترې ډارېږئ م

چې ورکولی شئ ور یې کړئ. ځینې وختونه داسې خلکو ته چې تاسو یې نه پېژنئ د 

شخصي تجربو په اړه خبرې کول ګران وي. خو دا مهمه ده چې قاضي ته څومره زیات 

هر څو که په دغې اړه خبرې کول  -چې امکان لري ستاسو د قضیې په اړه معلومه شي 

 روونکې، وارخطا کوونکې یا دردناک وي. ښایي ډا

 
 .قاضیان هره ورځ ډېر خلک ویني.  د زړه نه خبرې وکړئ

تاسو د اخالص په خبرو خپل بیان د هغوی په نظر کې راوستلی 

شئ. د هغو شیانو د مثالونو په اړه فکر وکړئ چې تاسو ترې خپل 

وطن کې ډارېږئ. د دغو مثالونو یو دوست یا د فامیل غړي ته ویل 

ر تمرین کړئ او د کاغذ په یوه ټوټه یې ولیکئ تر څو درنه هې

نشي. که په محکمه کې تاسو وارخطا یا احساساتي شئ نو تشویش 

زیاتره خلکو سره داسې کېږي. که تاسو دمې ته ضرورت لرئ نو قاضي ته  -مه کوئ 

 ووایاست.
 

  .ستاسو کار دادی چې قاضي ته د خپل ژوند د شرایطو په اړه ووایئ. که صادق واوسئ

ه اړه پوښتنه وکړئ، نو ورته ووایئ چې تاسو جنایي محکومیتونه لرئ او قاضي د هغې پ

څه تېر شوي وو. درواغ به کار نور هم پسې خراب کړي او که تاسو درواغ وایئ نو 

( rehabilitationدولتي څارنوال یې اکثر د معلومولو طریقې لري. که تاسو د بحالۍ )

ي کړئ. ته تللي یاست، نو قاضي ته ددغې په اړه ویل یقین AAیا  NAداسې درسونو لکه 

قاضي ته دا هم ووایاست چې تاسو به څنګه به راتلونکي کې څنګه له جنایي مشکالتو ډډه 

 کوئ. 
 

 .که  د خپل فامیل له غړو یا نورو ګواهانو غوښتنه وکړئ چې محکمه کې شاهدي ورکړي

تاسو داسې د فامیل کوم غړی لرئ چې فکر کوي تاسو ته به خپل وطن کې 

ه چې ستاسو د قضیې مالتړ کوي، نو دغه تن زیان ورسول شي، یا بل ګوا

نه وغواړئ چې محکمه کې شاهدي ورکړي. دا خبره یقیني کړئ چې هغه 

قاضي ته ووایي چې ولې داسې فکر کوي چې تاسو ته به خپل وطن کې 

زیان رسول کېږي. ستاسو د خپل بیان په څېر دا خبره یقیني کړئ چې 

تاسو ته به په خپل وطن کې  ګواه هم قاضي ته مشخص مثالونه ورکړي چې

  څنګه او ولې زیان رسول کېږي.

 
  .قاضي ښایي له تاسو ځینې مشخصي پوښتنې کول د قاضي د پوښتنو ځواب ورکړئ

وغواړي. د قاضي پوښتنې ته غوږ کېږدئ او د بهتر ځواب ورکولو هڅه وکړئ. په یاد 
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"عالیجاه،" ولرئ، کله چې قاضي خبرې کوي نو درناوی یې وکړئ. قاضي ته د 

 "محترمه" یا "جناب" توري وکاروئ.

 د قاضي پرېکړه :د ثبوت تلل. 5

5. Weighing the Evidence: The Judge’s Decision 
 

په ځینو حالتونو کې به قاضي تاسو ته ستاسو د سماعت په 

پای کې خپله اخري پرېکړه درکړي. هغه به درته ووایي چې 

که قاضي ل غواړي. ولې ستاسو د قضیې منظورول یا ردو

ستاسو قضیه رد کړي او تاسو دغه پرېکړه استیناف ته وړل 

غواړئ، نو تاسو باید قاضي ته ووایئ چې تاسو استیناف 

کول غواړئ. هغه به تاسو ته ځینې کاغذي کار درکړي کوم 

 Board of Immigrationورځو دننه  30چې باید د 
Appeals  .تاسو د قضیې د استنیاف په اړه د فلورنس د استنیاف کولو لپاره ته ولېږل شي

 پروژې الرښود کتلی شئ.
 

قضیو کې به قاضي د اخري  ډېرو" په CATد "پناه غوښتلو"، "د لیرې کولو د موقوفۍ"، او "

سماعت نه وروسته تاسو ته خپله لیکلې پرېکړه درکول وغواړي. که خبره داسې وي نو تاسو ته 

باید دغه پرېکړه د سماعت نه یو څو اونۍ وروسته د بند د مرکز د پوستې له الرې درشي. په 

 یا ردوي.  پرېکړه کې به ددې دالیل ورکړی شوي وي چې قاضي ولې ستاسو قضیه منظوروي

 
  (Final Thoughts .6) اخري فکرونه. 6  

 
" قضیې پیچلې دي. قاضي ته ستاسو د CATد "پناه غوښتلو"، "د لیرې کولو د موقوفۍ"، او "

قضیې د وړاندې کولو په اړه وارخطایي یا ډار محسوسول نورمال دي، په ځانګړي ډول کله چې 

ویل غواړئ چې تاسو سره پېښ شوي او یا به درسره تاسو هغې ته د هغو ډاروونکو شیانو په اړه 

پېښ شي. لکه څنګه چې پرې مونږ پورته خبرې وکړئ، په وخت ثبوت غونډول پیل کړئ چې 

ستاسو د قضیې په مالتړ کې مرسته وکړي. د خپل فامیل او دوستانو نه وغواړئ چې په وطن کې 

ړه په احتیاط فکر وکړئ. خپل بیان درته ثبوت راجمع کړي. قضیې لپاره د قانوني شرایطو په ا

تمرین کړئ او قاضي ته څومره زیات ثبوت چې ممکن وي ورکړئ چې فکر پرې وکړي. مونږ 

 ستاسو په قضیه کې تاسو ته بریا غواړو.
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 : خپل درخواست ډکول1ضمیمه 

(Appendix 1. Filling Out Your Application) 
 

ه پل پ یک 589 خ ل ن ت ښ ې غو دې ک نې الن ت ښ و ه پ ام ت ړئ پ  :وک

 

I-589 
 

  (Part A)الف برخه
 

 (Mailing address in the United States)  په متحده ایاالتو کې پوستي ادرس

  که تاسو دا مهال بندي یاست نو د خپل پوستي ادرس په توګه د بند د مرکز ادرس

 وکاروئ. 
 

(Present nationality) تاوسنی تابعی  
  ًیو وي، خو که ستاسو په فکر ستاسو لپاره دا بدل دي نو ستاسو ملیت او تابعیت عموما

 تاسو باید دا په خپل درخواست کې واضح کړئ.

  

 (Nationality and citizenship at birth) د زېږون په وخت کې تابعیت او ملیت 
  که تاسو مستقیم یو بل هیواد ته کډه شوي یاست او تابعیت مو ترالسه کړی وي، نو

 ستاسو د زېږون د وخت تابعیت ښایي ستاسو د اوسني تابعیت څخه مختلف وي. 
 

(Your Ethnic or Tribal Group) هستاسو نسلي یا قومي ډل  
  ایا تاسو خپل هیواد کې په کومې ځانګړې کولتوري ډلې پورې مربوط یاست؟ د

بېلګې په توګه، د ایران ځینې خلک کېدی شي چې اثریان وي یا د ګواتیماال ځینې 

 وي.  Quicheخلک 
 

(Your religion) ستاسو دین 
  ایا تاسو په کوم دین عمل کوئ؟ که هو نو هغه بکس کې یې ولیکئ چې ستاسو د دیني

پېژندګلوی پوښتنه کوي. دا پوښتنه ستاسو د مرکزي دین )لکه یهودي، عیسوي، 

بودایي، مسلمان وغیره( او هم ستاسو د دین د هغې ځانګړې برخې چې تاسره ورسره 

 ( دواړو په اړه پوښتنه کوي. مربوط یاست )لکه ارتهوډکس یا کوپټیک عیسوي
 

(Removal proceedings) د لیرې کولو پروسیجرونه 
  تاسو اوس د ډیپورټېدو په پروسیجرونو کې یاست کوم چې د لیرې کولو پروسیجرونه

هم بلل کېږي. هغه بکس په نښه کړئ چې وایي هو. که تاسو مخکې چیرته کله د 

 ډیپورټېدو په پروسیجرونو کې وئ، نو هغه هم پکې ورکړئ. 
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 داخلېدل ستاسو د خپل وطن نه تر ټولو اخري روانېدل او متحده ایاالتو ته
(Your most recent departure from your country and entry into the U.S) 

  که تاسو له اجازې پرته او یا په غیر قانوني توګه داخل شوي یاست، نو کوم ځای کې

" ولیکئ. N/A" او "no inspectionشمېرې" پوښتنه کوي هلته " I-94چې د "

تاسو باید نور هغه ټول وختونه هم ولیکئ چې تاسو متحده ایاالتو ته داخل شوي وئ، 

لکه کله چې تاسو نورو هیوادونو ته سفرونه کړي وي. که تاسو ته دقیق تاریخونه یاد 

 نه وي، نو ولیکئ "تقریباً" تر څو قاضي ته معلومه شي چې تاسو یقیني نه یاست. 
 

(Which language you speak best) تاسو په کومه ژبه تر ټولو ښه خبرې کوئ 
  که تاسو په ډېرو ژبو خبرې کوئ، نو ولیکئ چې کومه یوه باندې تاسو تر ټولو ښه

خبرې کوئ او ښه پرې پوهېږئ. که تاسو د خپلې ژبې په کومه خاصه لهجه خبرې 

کوئ، هغه هم پکې ولیکئ. انګلیسي یواځې هغه صورت کې ولیکئ که تاسو په 

 اسانۍ قاضي سره په انګلیسي خبرې کولی شئ.  100%
 

(Parents’ location) د موروپالر ځای 
  که ستاسو مور یا پالر وفات شوي وي، نو تاسو بیا هم باید هغوی ولیکئ. د "ځای" په

 برخه کې ولیکئ "وفات شوي". 
 

(Part B) ب برخه 
 

 (Spouse and children’s names) د ښځې/خاوند او ماشومانو نومونه

 تاسو واده کړی وي او/یا ماشومان  دا برخه یواځې هغه صورت کې ډکه کړئ که

لرئ. که په فورمه کې ستاسو د ټولو ماشومانو لپاره ځای نه وي، نو تاسو د درخواست 

" یا یو سپین کاغذ چې ستاسو نوم، ای لمبر او Supplemental Form Aپه شا "

 السلیک پرې وي کارولی شئ.
 

 مل کړی شوي ځکه چې که ستاسو ښځه/خاوند یا ماشومان په درخواست کې نه وي شا

هغوی ال د مخه قانوني حیثیت لري )یانې هغوی د متحده ایاالتو تابعیت لري او یا 

مستقل اوسېدونکي دي(، نو بیا "نور وجوهات" په نښه کړئ او په بکس کې یې 

 تشریح کړئ. 
 
 

(Part C) ج برخه 
د دې برخې د ډکولو نه مخکې ښایي تاسو د  دا ستاسو د درخواست تر ټولو مهمه برخه ده.

هغو پوښتنو ځوابونه کتل وغواړئ کوم چې تاسو د دې معلوماتو د کتابچې په هغه برخه 

کې لیکلي چې نوم یې دی "د خپلې دعوې په اړه فکر کول." تاسو همداراز ښایي وغواړئ 

 چې خپله کیسه جال د یوې بیانیې په بڼه ولیکئ.
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انیه لیکئ، نو بیا په ج برخه کې پوښتنو ته لنډ ځوابونه ورکړئ او که تاسو یوه جال بی

ولیکئ "لطفاً بیانیه وګورئ" تر څو قاضي ته معلومه شي چې ستاسو ټوله کیسه په بیانیه 

 کې ده.
 

(Fear of Return) د بېرته تګ ډار 
  ووایئ چې تاسو ولې خپل وطن ته د بېرته تګ نه ډارېږئ. دا ویل په یاد وساتئ

چې تاسو د خپل نسل، دین، تابعیت، سیاسي نظر یا ټولنیزې ډلې په خاطر په ډار 

 کې یاست. 
 

 ستاسو په وطن او په متحده ایاالتو کې نیونې
(Arrests in your home country and the US) 

  تاسو باید هغه مشخص مشکالت چې تاسو په خپل وطن کې لرل )هغه ناسم چلند یا

زیاتی چې تاسو ورسره مخ شوي یاست( او همداراز په متحده ایاالتو کې جنایي 

 تاریخ دواړه پکې شامل کړئ. 
 

(Your fear of return) ارد بېرته تګ نه ستاسو ډ  
  په مشخصه توګه واضح کړئ چې تاسو د څه شي نه ډارېږئ او که تاسو خپل

 وطن ته ستانه شئ نو څه به پېښ شي. 
 

(Legal status in another country) یتپه بل هیواد کې قانوني حیث  
  که تاسو په بل هیواد کې مستقل مهاجرتي حیثیت ترالسه کړی وي نو هغه باید

 دلته ولیکئ. 
 

(Part D)  برخهد  
 " دا پوښتنې د "پناه غوښتلو"، "د لیرې کولو د موقوفۍ"، اوCAT لپاره ستاسو د حقدارۍ "

 په اړه معلومات غواړي. ټولو ته پوره ځواب ورکړئ. 
 

(Part E) ه برخه 
  دا هغه ځای دی چې تاسو السلیک او لوړه کوئ چې هر څه چې تاسو لیکلي ریښتیا او

صحیح دي. یاد ولرئ، که تاسو پوهېږئ چې په درخواست کې درواغ ورکوئ، نو تاسو 

 به ډیپورټ کېدو نه د هیڅ مراعات حقدار جوړ نشئ. 
 

(Part F) و برخه 
  دا برخه یواځې هغه وخت ډکه کړئ که بل چا درسره د درخواست په ډکولو کې مرسته

 کړې وي. 
 

(Part G) ز برخه 
 .دا برخه به د قاضي په مخ کې بشپړېږي 

  



   ©FIRRP- تی س ه ځل ورو ر پ توب ې 2018 اک ازه ک  19 شوی ت

 : د خپلې دعوې په اړه فکر کول2ضمیمه 

 (Appendix 2: Thinking About Your Claim) 
 

 موقوفۍ یا د تشدد خالف موافقې غوښتنه کوم:د دې دالیل چې زه ولې د پناه غوښتلو، 
(The Reasons Why I am Seeking Asylum, Withholding, or 
Convention Against Torture:) 

ما خپل وطن ولېپرېښودی؟ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

زه د چا نه ډارېږم؟ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

زه د هغوی نه ولې ډارېږم؟ هغوی ما یا زما په څېر نورو ته ولې زیان رسول غواړي؟ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

رته الړ شم نو هغوی به زما په فکر ما سره څه وکړي؟ که زه بې

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

هغوی ته به زما په فکر څنګه معلومېږي چې زه بېرته تللی یم؟ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

وي؟ ایا دغه خلک زما په څېر دي )په هغوی اوس نور چا ته دړکې ورکوي او بد چلند ورسره ک

نسل، دین، تابعیت، وغیره کې(؟ ماته دا څنګه معلومه ده؟ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

 په تېر وخت کې زما تجربې

(My experiences in the past) 
تاسو سره پېښ شوي قاضي ته د خپلې کیسې د کولو تر ټولو اغېزمنه طریقه دا ده چې کوم څه 

وو د هغې مثالونه ورته ورکړئ. د داسې مشخصو تجربو په اړه فکر وکړئ چې تاسو سره شوي 

کومې چې ستاسو د دعوې اړوند وي، مشخص وختونه په کومو چې په تاسو د کوم خاص تن یا 

ډلې لخوا برید شوی وي یا درته دړکې درکړی شوې وي. که تاسو د محاکمه کولو دغسې ډېرو 

جربو سره مخ شوي یاست، نو تر ټولو بدو په اړه فکر وکړئ، او یا د هغو وختونو په اړه چې ت

تاسو یې په اړه تر ټولو زیات قاضي ته ویل غواړئ. اوس د خپلو تېرو تجربو په اړه د ځان نه 

الندې پوښتنې وکړئ چې د قاضي پوښتنو ته د تفصیلي معلوماتو په ورکولو کې درسره مرسته 

 وکړي:
 

 تجربه:  1 
 

نېټه: _______________ 

 __________________________________ځای:_____
 

تاسو سره څه شوي وو؟ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________ ________ 
 
دا درسره چا کړي وو؟ )د بېلګې په توګه، حکومت، پولیسو، یاغیانو، مذهبي ډلو، وغیره...( تاسو 

هغه څنګه پېژندلی شئ؟ 

_____________________________________________________________ 
 

هغوی تاسو ته ولې دړکې درکولې او یا یې درسره بد چلند کاوه؟ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________



   ©FIRRP- تی س ه ځل ورو ر پ توب ې 2018 اک ازه ک  21 شوی ت

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

 درکولې او یا یې زخمي کولئ نو څه یې ویل؟کله چې هغوی تاسو ته دړکې 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________ 
 

_______ _________ولي وئ؟ تاسو ته څنګه معلومه ده چې هغوی مشخص تاسو هدف ګرځ

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

د دغو پنځو دلیلونو نه په کوم یو هغوی تاسو هدف کولئ؟ هغه چې تطبیقېږي کرښه ترې تاو 

 /  ټولنیزه ډله /  سیاسي نظرکړئ: نسل / دین /  تابعیت  
 تاسو ته څنګه معلومه ده؟

____________________________________________________________ 
 

_________ ____________ که هغوی بل څوک ګواښل یا یې بد چلند ورسره کاوه نو څوک؟

_____________________________________________________________ 
 

 تجربه:  مه2
 

 __________________________نېټه: _______________ ځای:____________
 

تاسو سره څه شوي وو؟ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 
دا درسره چا کړي وو؟ )د بېلګې په توګه، حکومت، پولیسو، یاغیانو، مذهبي ډلو، وغیره...( تاسو 

هغه څنګه پېژندلی شئ؟ 

_____________________________________________________________ 
 

هغوی تاسو ته ولې دړکې درکولې او یا یې درسره بد چلند کاوه؟ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 



   ©FIRRP- تی س ه ځل ورو ر پ توب ې 2018 اک ازه ک  22 شوی ت

 کله چې هغوی تاسو ته دړکې درکولې او یا یې زخمي کولئ نو څه یې ویل؟

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

تاسو ته څنګه معلومه ده چې هغوی مشخص تاسو هدف ګرځولي وئ؟ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

د دغو پنځو دلیلونو نه په کوم یو هغوی تاسو هدف کولئ؟ هغه چې تطبیقېږي کرښه ترې تاو 

 کړئ: نسل / دین /  تابعیت  /  ټولنیزه ډله /  سیاسي نظر
تاسو ته څنګه معلومه ده؟ 

____________________________________________________________ 
 

 ربه: مه تج3
 

نېټه: _______________ 

 ____________________________ځای:___________
 

تاسو سره څه شوي وو؟ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 _____________________________________________________________ 
 
دا درسره چا کړي وو؟ )د بېلګې په توګه، حکومت، پولیسو، یاغیانو، مذهبي ډلو، وغیره...( تاسو 

هغه څنګه پېژندلی شئ؟ 

_____________________________________________________________ 
 

هغوی تاسو ته ولې دړکې درکولې او یا یې درسره بد چلند کاوه؟ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

 کله چې هغوی تاسو ته دړکې درکولې او یا یې زخمي کولئ نو څه یې ویل؟

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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 تاسو ته څنګه معلومه ده چې هغوی مشخص تاسو هدف ګرځولي وئ؟

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

کرښه ترې تاو د دغو پنځو دلیلونو نه په کوم یو هغوی تاسو هدف کولئ؟ هغه چې تطبیقېږي 

 کړئ: نسل / دین /  تابعیت  /  ټولنیزه ډله /  سیاسي نظر
 تاسو ته څنګه معلومه ده؟

____________________________________________________________ 
 

که هغوی بل څوک ګواښل یا یې بد چلند ورسره کاوه نو څوک؟ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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 . د خدمت سرټیفیکیټ3 

(Appendix 3. Certificate of Service) 
 
 

څارنوال او په محکمه کې قاضي ته اسناد ورکول غواړئ نو الندې سرټیفیکیټ  ICEکه تاسو د 

 وکاروئ.
 
زه، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)دلته ستاسو نوم(، ددې خط له الرې تصدیقوم چې ما د 

 مرافعې یو نماینده ته په الندې نېټه الس په الس ورکړو. ICEدې مدرک یو نقل د 
 

 السلیک شو: 
 

 نېټه:
 

څارنوال او قاضي ته اسناد استول غواړئ نو الندې  ICEکه تاسو د سماعت نه وړاندې د 

 سرټیفیکیټ وکاروئ.
 
زه، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)دلته ستاسو نوم(، ددې خط له الرې تصدیقوم چې ما د 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرافعې لپاره په ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ICEدې مدرک یو نقل د 
د دفتر لپاره ادرس پکې ولیکئ( په  ICE)د بند په هغه مرکز کې چیرته چې تاسو اوسېږئ کې د 

 الندې نېټه واچاوه.
 

 السلیک شو: 
 

 نېټه:
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 : د ترجمې د سرټیفیکیټ نمونه4ضمیمه 

(Appendix 4. Sample Certificate of Translation) 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د ژباړن نوم(، تصدیقوم چې زه د دې مدرک د دې د زه، 

اصلي ژبې نه انګلیسي ته د ژباړلو صالحیت لرم او دا چې دا ژباړه زما د بهترین توان له مخې 

 ریښتیا او صحیح ده.
 

 د ژباړن السلیک 
 نېټه

 
 
 
 
 


