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ብኖርዝ ወስት ኢሚግራንት ራይትስ ፕሮጀክት [ the Northwest Immigrant Rights Project (NWIRP)] ዝተጀመረ 

Originally created by the Northwest Immigrant Rights Project (NWIRP) 
 

Information about Asylum, Withholding of Removal, and the 
Convention Against Torture 
 

ሓበሬታ ብዛዕባ ዕቝባን፣ ካብ ጥርዝያን ወይ ምስጓጒ ናጻ ምዃንን ኣንጻር ስቅያት ዝወጸ 

ውዕል (Convention)  

 

ዕቝባን ካብ ጥርዝያ ወይ ምስጓጒ ናጻ ምዃንን ኣንጻር ስቅያት ዝወጸ ውዕል ሓለዋ/ጽላል ምርካብ እንታይ 

ማለት ኢዩ? 

 

ዕቝባን ካብ ጥርዝያ ወይ ምስጓጒ ናጻ ምዃንን ኣንጻር ስቅያት ብዝወጸ ውዕል ሓለዋ ምርካብን አብ መበቈል ሃገሮም 

ንከይምለሱ ፍርሂ ዘለዎም ሰባት ካብ ምስጓጒ ወይ ካብ ጥርዝያ ናጻ ክኾኑሉ ዘኽእሎም ሰለስተ ዓይነት ረድኤት አለዉ፡፡ 

እዞም ረድኤታት ዝተፈላለዩ ጠለባትን ረብሓታት ኣለዎም፡፡ 

 

ዕቝባ 

 

ዕቝባ ናብ መበቈል ሃገሮም ንምምላስ ፍርሂ ንዘለዎም ሰባት ካብ ዝወሃቡ ሐደ ዓይነት ረድኤት እዩ፡፡   

 

ዳኛ መሰል ዕቝባ ምስሃበካ ካብታ ዝተዋሃብካላ ዕለት ድሕሪ ሐደ ዓመት ንቀዋሚ ተቐማጥነት ብቑዕ ትኸውን። ከምኡ’ውን 

መገሺ ወረቀት ወይ ናይ ፍቓድ ስራሕን ክውሃበካ ይክአል፡፡ ኣብ መወዳእታ’ውን ዜጋ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ክትኸውን 

መሰል አሎካ ማለት ኢዩ፡፡ 

 

ናይ ዕቝባ ሕቶ ንምቕራብ ኣብዚ ታሕቲ ዝርከቡ ኩሎም ሳጹናት ምልክት ግበር። 

 

 ክተመልክቶ ዘለካ ሕቶ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዘሎ ናይ ግዜ ደረት ጥራሕ እዩ፡፡ 

o አብ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ምስ መጻእካ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዘሎ ግዜ ጥራሕ ከተመልክቶ ዘሎካ ሕቶ 

ከተቕርብ ኣለካ።  

o ዝስዕቡ ኲነታት ህልው ከምዝኾኑ ምስ ኣረጋገጽካ አብ ውሽጢ ቅቡል ዝኾነ እዋን ከተመልክቶ ዘሎካ ሕቶ 

ወይ መረረ ክተቕርብ የድሊ። 
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 ቕድሚ እዚ እዋን ብቑዕ እንተዘይነበርካ ሕጅ ግን ሓዲስ ዝተለወጡ ኩነታት እንተለዉ (ንኣብነት 

ኣብ መበቈል ሃገርካ ሓድሽ መንግስቲ እንተተመስሪቱ፤ እቲ መንግስቲ ድማ ኣንጻር ሃማኖትካ 

እንተኾነ።) 

 አብ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ምስ መጻእካ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዘሎ እዋን ከተመልክቶ ዘሎካ 

ሕቶ ንኸይተቕርብ መሰል ዕድል ዘይሃብካ ፍሉይ ኩነታት እንተነበረ (ንኣብነት አብ ሕቡራት ሃገራት 

ኣሜሪካ በይንኻ ከም ትሕቲ ዕድመ፤ ህጻን፤ ቆልዓ ኰንካ መጺእካ እንተዀንካ)፡፡ 

 

 ኣብ ዝሓለፈ እዋን ማህሰይቲ ገጢሙካ ወይ ንመጻኢ ማህሰይቲ ከይገጥመካ ፍርሒ እንተሎካ፡፡ ኣብ ዝሓለፈ እዋን 

ግፍዒ ወይ ስቓይ ከምዝወረደካ ወይ ኸኣ ናብ መበቈል ሃገርካ እንተተመሊስካ ግፍዒ ወይ ስቓይ ክገጥመካ 

ከምዝኽእል ብውሕድ 10% ዕድል ከምዘሎ ክተርኢ ወይ ክተረጋግጽ የድሊ፡፡ እዞም ዝስዕቡ ነገራት ናይ ግፍዒ ወይ 

ስቓይ ኣብነት እዮም፡- 

o ከቢድ ኣካላዊ ማህሰይቲ፣ 

o ከቢድ ምፍርራህ ወይ ማህሰይቲ ንምውራድ ዝተገበሩ ፈተነታት፣ 

o ዘይግቡእ ጥዕናዊ ወይ ስነ አእምሮኣዊ ኣተሓሕዛ፣ 

o ብፖሊስ ወይ ብመንግስቲ ካብ መጠን ንላዕሊ ዘስካሕክሕ መቕጻዕቲ፣ 

o ሕማቅ ኣፈላላይ ምግባርን፤ ቑጠባዊ መቕጻዕቲ 

o ብድፍኢት ስርቂ ወይ ከቢድ ገበናዊ ተግባር ፡፡ 

 

 እቲ ትፈርሖ ግፍዒ ወይ ስቓይ መበገሲኡ ካብቶም ሓለዋ ዘድልዮም ሓሙሽተ ምኽንያታት ሓዲኡ ክኸውን እንከሎ፡፡ 

ክገጥመካ ዝኽእል ማህሰይቲ  መበገሲ ምኽንያቱ ካብዞም አብ ታሕቲ ዝርከቡ ኲነታት ከምዝኾነ ክተርኢ ወይ 

ክተረጋግጽ የድሊ። 

o ዓሌት ወይ ብሔር፣ 

o ሃይማኖት፣ 

o ዜግነት፣ 

o ፖለቲካዊ ኣረኣእያ  

o ናይ ሓደ ፍሉይ ማህበራዊ ጉጅለ ኣባልነት፡፡ 

 

 ናይ መበቈል ሃገርካ መንግስቲ ናይቲ ግፍዒ ወይ ስቃይ ተሓታቲ  ወይ ክሕግዘካ ዘይኽእል እንተኾነ፡፡ እቲ ግፍዒ ወይ 

ስቓይ ክገጥመካ ዝኽእል ብመንግስቲ ወይ መንግስቲ ክቆጻጸሮ ዘይኽእል ወይ ክቆጻጸሮ ዘይደሊ ጉጅለ ከምዝኾነ 

ክተርኢ ወይ ክተረጋግጽ ኣለካ፡፡ 

 

 ናይ ከቢድ ጥፍዓት ወይ “ብፍላይ ከቢድ ገበን” ታሪኽ ዘይብልካ እንተኮይንካ፡፡ ብከቢድ ገበን ጥፍአተኛ ዝኾንካሉ 

ዝሓለፈ ታሪኽ እንተሎካ መሰል ዕቝባ ንምርካብ ብቑዕ ኣይኮንካን፡፡ (ኣብ ክንድኡ ካብ ጥርዝያ ወይ ምስጓጒ ናጻ ምዃን 
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ዝብል ክፋል ርአ፡፡ ብዛዕባ ዓበይቲ ገበናት ዝብሃሉ ሓበሬታ ንምርካብ ናይ “እሱራት ስደተኛታት መምርሒ” ዝብል 

ክፋል ጽሑፍ ርአ፡፡) 

 

 ብዘለካ ጽቡቕ ስነ ምግባር መሰል ዕቝባ ክወሃበካ ግቡእ ከምዝኾነ ክተርኢ ወይ ክተረጋግጽ ትኽእል ኢኻ፡፡ 

 

 

ካብ ጥርዝያ ናጻ ምዃን  Withholding Of Removal (WOR) 

 

ካብ ጥርዝያ ወይ ምስጓጒ ናጻ ምዃን (WOR) ሓቲትካ መሰል ምርካብ ካብቲ ዕቚባ ሓቲትካ አዎንታዊ መልሲ ምርካብ 

አዝዩ ከቢድ እዩ። ከምኡ እውን ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ብዙሕ መሰላት ከውህበካ ኣይኽእልን፡፡   

 

ካብ ጥርዝያ ወይ ምስጓጒ ናጻ ምዃን (WOR) መሰል ቀዋሚ ተቐማጢ ወይ ዜግነት ንምርካብ ብቑዕ ኣይገብረካን፡፡ ኣብ 

ክንድኡ በቲ ልሙድ ቴክኒካዊ ኣገባብ ንኽትጥረዝ ትእዛዝ ይወሃብ እዩ። ይኹን እምበር መንግስቲ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ 

ግፍዒ ወይ ስቓይ ክገጥመኒ እኽእል ኢዩ ኢልካ አብ ትፈርሖ ሃገር ኣይጥርዘካን ኢዩ፡፡ እንተኾነ ግና ዝኾነ ርክብ ናብ ዘለካ 

ሳልሳይ ሃገር ክትጥረዝ ትኽእለሉ ዕድል ኣሎ፡፡ ውሳኔ ምስተዋሃበ ካብዛ ሃገር እንተወጺእካ ናብ ኣሜሪካ ተመሊስካ ክትኣቱ 

ኣይትኽእልን፡፡   

 

ካብ ጥርዝያ ወይ ምስጓግ ናጻ ብምዃን (WOR) ኣብ ኣሜሪካ ናይ ስራሕ ፍቓድ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ከምኡ እውን እቲ 

መንግስቲ ጉዳይኻ ከምብሓድሽ ተራእዩ ኣብ ሃገርካ መግረፍቲ ከምዘይጽበየካ ክሳብ ዘየረጋገጸ ናብ መበቆል ሃገርካ 

ኣይትጥረዝን ኢኻ፡፡ 

 

ናይ ከቢድ ታሪኽ ጥፍአት እንሃለወካ እውን ካብ ምጥራዝ ናጻ ናይ ምዃን (WOR) መሰል ንኽትረክብ ጥርዓንካ ክተቕርብ 

ትኽእል ኢኻ፡፡ ከምኡውን ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ምንባር ኣብ ዝጀመርካሉ ኣብ ውሽጢ ሐደ ዓመት ዘይኮነስ ኣብ 

ዝኾነ እዋን ጥርዓንካ ክተቕርብ ትኽእል ኢኻ፡፡ ኣብ መወዳእታ ዳኛ ካብ ምጥራዝ ናጻ ናይ ምዃን (WOR) መሰል 

ንምርካብ ኣብ ታሕቲ ዝተሓበሩ ረቋሒታት ኣማሊእካ ኢኻ ኢሉ እንተአመነ ካብ ጥርዝያ ናጻ ናይ ምዃን (WOR) መሰል 

ከምዝግበአካ ክተረጋግጽ አየድልን ኢዩ፡፡ 

 

ካብ ጥርዝያ ናጻ ናይ ምዃን (WOR) መሰል ንምርካብ ጥርዓን ንምቕራብ ኣብዚ ዝስዕቡ አብ ኩሎም ሳጹናት ምልክት 

ግበር። 

 

 አብ መጻኢ ግዜ ማህሰይቲ ክገጥመካ ከምትኽእል ዘየጠራጥር እንተኾይኑ፤ ኣብ መበቈል ሃገርካ እንተተመሊስካ ግፍዒ 

ወይ ስቓይ ክገጥመካ ከምዝኽእል ብውሕዱ 50% ዕድል ከምዘሎ ከተረጋግጽ የድሊ፡፡ እዞም ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም 

ዝርከቡ ናይ ግፍዒ ወይ ስቓይ ኣብነት እዮም። 
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o ከቢድ ኣካላዊ ማህሰይቲ፣ 

o ከቢድ ምፍርራህ ወይ ማህሰይቲ ንምውራድ ዝተገበሩ ፈተነታት፣ 

o ዘይግቡእ ጥዕናዊ ወይ ስነ አእምሮኣዊ ኣተሓሕዛ፣ 

o ብፖሊስ ወይ ብመንግስቲ ካብ መጠን ንላዕሊ ዘስካሕክሕ መቕጻእቲ፣ 

o ሕማቅ ኣፈላላይ ምግባርን ቑጠባዊ መቕጻእቲ  

o ብድፍኢት ከቢድ ገበናዊ ተግባር ወይ ስርቂ፡፡ 

 

 ትፈርሖ ግፍዒ ወይ ስቓይ ካብዞም ሓሙሽተ ምኽንያታት ሓለዋ ክግበረሎም ዘድልዩ ምኽንያት ብሓዲኡ ክኸውን 

እንከሎ፡፡ ዝገጠመካ ወይ ክገጥመካ ዝኽእል ማህሰይቲ መበገሲ ምኽንያቱ ካብዚ አብ ታሕቲ ዝተዘርዘሩ ኲነታት 

ከምዝኾነ መረጋገጺ ክተርኢ የድሊ። 

o ዓሌት ወይ ብሔር፣ 

o ሃይማኖት፣ 

o ዜግነት፣ 

o ፖለቲካዊ ኣረኣእያ  

o ናይ ዝኾነ ማህበራዊ ጉጅለ ኣባልነት፡፡ 

 

 ናይ መበቈል ሃገርካ መንግስቲ ናይቲ ግፍዒ ወይ ስቃይ ተሓታቲ ወይ ክሕግዘካ ዘይኽእል እንተኾነ፡፡ እቲ ግፍዒ ወይ 

ስቓይ ክፍጸም ዝኽእል ብመንግስቲ ወይ ብሓደ ጒጅለ መንግስቲ ክቆጻሮ ዘይኽእ ወይ ዘይደሊ እንተኾነ መርትዖ 

ከተቅርብ የድሊ፡፡ 

 

 ናይ ከቢድ ጥፍዓት “ብፍላይ ከቢድ ገበን” ታሪኽ ዘይብልካን ኣብ ልዕሊ ካልእ ሰብ ግፍዒ ዘይፈጸምካ እንተኾይንካ፡፡ 

ናይ ከቢድ ገበን ጥፍአተኛ ኮይንካ 5 ዓመት ወይ ካብኡ ንላዕሊ ተኣሲርካ እንተኾንካ፤ ወይ ሓሽሽ ብምትሕል 

ላፍ/ብምቅብባል ገበን ገበነኛ ዝኾንካሉ ዝሓለፈ ታሪኽ እንተሃልዩካ ካብ ምጥራዝ ናጻ ናይ ምዃን መሰል (WOR) 

ንምርካብ ብቑዕ ኣይኮንካን፡፡ 

 

 

ኣንጻር ስቅያት ዝወጽአ ኮንቬንሽን [Convention Against Torture (CAT)] 

 

ኣንጻር ስቅያት ብዝወጽአ ውዕል መሰረት ሓለዋ ንምርካብን (CAT) ናብ መበቈል ሃገርካ እንተተመሊስካ ስቕያትን 

መግረፍቲን ከምዝወርደካ ካብ ምጥርጣር ዝሓልፍ ንጹር መረዳእታ ምቕራብ ይጠልብ፡፡ መግረፍቲ ወይ ስቕያት ክብሃል 

ከሎ “ኣዚዩ ዘስካሕክሕ ጭካኔ ዘለዎ ዘይሰብኣዊን መቕጻእቲ” ዝብል ትርጉም ዘለዎ ከምኡ’ውን “ሕማቅ ስቓይ ወይ 

ማህሰይቲ ዘስዕብ” እዩ፡፡ ካብ መሰል ዕቝባ ወይ ካብ ምጥራዝ ናጻ ምዃን ብዝተፈለየ ኣንጻር ስቅያት ብዝወጽአ ውዕል 

ሓለዋ ንምርካብን ዝኾኑ ናይ ገበን ደረታት ኣይተደረታን፡፡ 
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ኣንጻር ስቅያት ሓለዋ ክበሃል ከሎ ክልተ ዓይነት ኢየን፡፡ ቐዳማይ ዓይነት ሓለዋ፤ ካልአይ ዓይነት ካብ ምጥራዝ ናጻ ናይ 

ምዃን መሰልን ኰይኑ፤ መንግስቲ ጉዳይካ ከምብሓድሽ ተራእዩ ኣብ ሃገርካ መግረፍቲ ከምዘይገጥመካ ክሳብ ዘየረጋገጸ ናብ 

መበቆል ሃገርካ ንከይትጥረዝ ዝኽልክል እዩ፡፡ ካልኣይ ዓይነት ድማ ካብ ምጥራዝ ዝተፈለየ ተባሂሉ ዝጽዋዕን ግዝያዊ ዓይነት 

ረድኤትን እዩ፡፡ ሓደ ውልቀ ሰብ ናብ ሃገሩ እንተተጠሪዙ ግፍዒ ወይ ስቓይ ዘይጽበዮ እንተኾይኑ ግዝያዊ ውሳነ ካብ 

ምጥራዝ ናጻ ካብ ምዃን መሰል ብዝበለጸ ብቕልጡፍን ብቀሊሉን ክቕየር ወይ ክስረዝ ዝኽእል እዩ፡፡ ብተወሳኺ’ውን እቲ 

ውልቀ ሰብ ካብ ምጥራዝ ናጻ ናይ ምዃን መሰል ዝተመርኮሰ ካብ ምጥራዝ ዝተፈለየ ኣማራጺ ረድኤት ረኺቡ’ውን ነቲ 

ሕብረተሰብ ኣስጋኢ ኮይኑ እንተተረኺቡ ብDHS ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ክውዕል ይኽእል እዩ፡፡  

 

ዕቝባይን ከይጥረዝን ኣንጻር ስቅያት ብዝወጽአ ውዕል ሓለዋ ንምርካብን ብከመይ ከመልክት እኽእል? 

 

እዞም አብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዝርከቡ ነገራት ክተቕርብ የድሊ። 

 

 ቕጥዒ I-589 (መሰል ዕቝባ ንምርካብ፣ ካብ ምጥራዝ ናጻ ንምዃንን ኣንጻር ስቅያት ብዝወጸ ውዕል ሓለዋ 

ንምርካብን ማመልከቻ ወይ ጥርዓን መቕረቢ) 

 

 ኣብ ዝሐለፈ እዋን ዝገጠመካ ዝኾነ ስቕት ወይ በደልን ወይ ኸኣ ንመጻኢ እዋን ስቓይ ወይ በደል ክገጥመካ እዩ 

ኢልካ ንምንታይ ከምዝፈራሕካ ንዳኛ ዝሕብር መግለጺ፤ ጥርዓንካ ዘቕረብካ አብ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ምስ 

መጻእካ ድሕሪ ሓደ ዓመት እንተኾይኑ ሕጅ ዕቑባ ንምርካብ ብቑዕ ዘበሉኻ ዝተቀየሩ ኲነታት ወይ ኣብ ውሽጢ 

ሓደ ዓመት ንኽተመልክት ዘጸገሙኻ ፍሉይ ኲነታትውን ክትሕውስ ኣለካ፡፡ 

 

 ብዘይካ እቲ ማመልከቻን መግለጺን ብተወሳኺ እዞም ዝስዕቡ ዓይነታት ሓገዝቲ ሰነዳት ክተቕርብ የድሊ። 

 

o ንስኻ ወይ ከማኻ ዝኣመሰሉ ካልኦት ሰባት ኣብ መበቆል ሃገርካ ዝገጠመካ ግፍዒ ወይ ስቕያት ዝሕብሩ 

ደብዳቤታት ወይ ቕቡል ዝኾኑ ምንጪታት ዝተረኸቡ ጽሑፋት፤ 

o ኣካላዊ ማሀሰይቲ ከምዝገጥመካ ዝገልጽ ካብ ፖሊስ፤ ሆስፒታል ጸብጻባት ወይ ስእሊ ምቅራብ 

o ሓገዝቲ ደብዳቤታት፤ ካብ ዓዕሩኽን ስድራ ቤትን 

o ናብ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ክትኣቱ እንከሎኻ፤ ዝተውሃበካ ሰነድ 

o ናይ መንነት መለለዪ ሰነዳት (ከም ምስክር ወረቐት ልደት፣ ፓስፖርት ወዘተ) 

o ናይ ስራሕ ወይ ቑጻር ወረቀት 

o ናይ ቤት ትምህርቲ ወረቀት 

o ናይ ዝሓለፈ እዋን ዝተኸፍለ ግብሪ ዝገልጽ መረዳእታ ቅዳሕ ወረቀት 

o ናይ ማሕበር ወይ ሃይማኖት ትካል ኣባልነት ዝገልጽ መረጋገጺ ወረቀት 

o ብዝኾነ ገበን ተሓታትን ጥፍአተኛን እንተኾይንካ ዝተገበሩ ንጥፈታት ናይ መኣረምታ መረጋገጺ ወረቀት 
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ዝበዝሔ መረጋገጺ ሰነድ እንተቀረበ ዘመልካትካዮ ሕቶ ብዝበለጸ ተቀባልነት ክህልዎ ዝያዳ ሚዛን አለዎ፡፡ 

 

ማመልከቻ መሊእካ፣ መግለጺ እንተጽሒፍካ፤ ዝኾነ ሓጋዚ ሰነዳት እንተተቐቢልካ፤ ካብ ሓፈሻዊ ሰነድ ክልተ ቅዳሕ ኣዳሉ፡፡ 

ኦሪጅናል ንቤት ፍርዲ፤ ነቲ ሓደ ቅዳሕ ከአ ንመንግስቲ ሃብ። እቲ ሓደ ቅዳሕ ምሳኻ ክህሉ የድሊ፡፡ 


