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 پھ ھکلھ HIASد 
لیدل شوی او لږ شمٻر داسې ځایونھ دي چې دوی تھ د   د خوندیتوب غوښتونکیو شمٻر ھیڅ کلھ ھم تر دې زیات نھ دی 

میلیونھ ډیر خلک لھ زور او زیاتي څخھ د تٻښتې پھ حال کې    80خوندیتوب ورکولو او ښھ راغالست ویلو تھ چمتو دي. لھ  
غاړه واخلي، خو پر ځای یې، د دوی غبرګونونھ د منلو وړ نھ دي.    دي. حکومتونھ باید د دغھ خلکو د مالتړ مسئوولیت پر

HIAS    سازمان چې د نولسمې پٻړۍ پھ وروستیو کې تاسیس شوی، پھ داسې مھال کې د کډوالو پھ چوپړ کې دی کلھ او چٻرتھ
نورو ھیوادونو کې   15چې دوی ډیرې مرستې تھ اړتیا ولري. مونږ یھودي بشردوستانھ سازمان یو چې پھ متحده ایالتونو او  

فعالیت ترسره کوو چې پھ ترڅ کې یې د ھرې عقیدې کډوالو او پناه غوښتونکو تھ اړین خدمات برابروو تر څو ھغوی 
وکوالی شي پھ خوندي چاپٻلایر کې او وقار سره خپل ژوندونونھ بیا جوړ کړي. دا چې مونږ د یھودي ټولنې مالتړ لھ ځانھ  

زمونږ د اوږد تاریخ    کې پھ زور سره د بٻځایھ وګړو د حقونو د مدافع چارې ھم ترسره کوو.سره لرو، مونږ پھ ګرده نړۍ  
پھ ترڅ کې، مونږ د ھغھ ترھوونکیو ناوړه ننګونو پر وړاندې مبارزه کړې او ورباندې برالسي شوي یو چې کډوال ورسره  

لپاره اړین دي، مخ وي. نن، مونږ د تخصص، ملګرتوبونو، او ارزښتونو، چې د نړیوال   کړکٻچ پر وړاندې د غبرګون 
کډوال د داسې یوې نړۍ درلودلو مستحق دي چې پھ ھغھ کې دوی لھ ښھ راغالست، خوندیتوب او ازادۍ څخھ   مخکښان یو.

 لھ تاسې سره یوځای، مونږ داسې نړۍ منځتھ راوړالی شو. لھ مونږ سره یوځای شئ.  برخمن واوسي.

پوھاوی   ښھ راغالست ویونکې ګرځولو د څرنګوالي پھ باره کې  زمونږ د نړۍ د خوندي او د کډوالو د نړیوال کړکٻچ او   •
 کړئ. ترالسھ 

 HIAS.orgلپاره    ھیوادونو کې زمونږ د فعالیتونو پھ باره کې د معلوماتو ترالسھ کولو  15پھ متحده ایالتونو او د نړۍ پھ   •
 ئ. .  تھ سر ورښکاره کړ

. ستاسې ډالۍ بھ د کډوالو او پناه غوښتونو پھ ژوندانھ کې د  ’ حقوقي ټیمHIASیا پھ مستقیم ډول    ،HIASبسپنھ ورکړئ   •
 سمالسي اغٻزو المل وګرځي. 

مدافعې لپاره غږ پورتھ کړئ، ګډون . پھ ھر ځای کې د کډوالو او پناه غوښتونکیو د حقونو د  عملي ګام پورتھ کړئ •
   وکړئ، یا خپلھ ټولنھ منظمھ کړئ.

بڼھ خپل وخت او استعدادونھ د خلکو د خدمت لپاره مستقیماً وقف کړئ تر څو تاسې تھ نژدې کډوالو او   پھ رضا کارانھ   •
 پناه غوښتونکو سره مرستھ وکړای شئ.  

کې چې مونږ یې خپلو فعالیتونو کې انځوروو، او پھ   ت د ارزښتونو پھ باره. د یھودیاجنبي تھ ښھ راغالست ووایاست •
 دې اړه چې څنګھ یې تاسې ھره ورځ پالالی شئ، معلومات ترالسھ کړئ.

) تر څو د کډوالو پھ تړاو او د مرستو د وړاندې کولو  ټوئټر  –  انسټاګرام  –  فیسبوک(  تعقیب کړئ  HIASپھ خوالھ رسنیو   •
 د طریقو پھ ھکلھ تازه معلومات ترالسھ کړای شئ . 

 

 ره کې پھ ھکلھ: د کډوالۍ کمیسیون پھ با ABAد 
 American Bar Association House، چې د امریکایي څارنواالنو اتحادیې د استازو جرګې ()COIد کډوالۍ کمیسیون (

of Delegates  لھ خوا د تصویب شویو مقرراتو پھ رڼا کې کې چارې پر مخ وړي، د حقوقي پرمختګونو پر وړاندې د (
ABA  د   و او نویو راتلونکیو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره فعالیت ترسره کوي.د غبرګونونو د ھمغږۍ او پیاوړتیا او د کډوال
ABA  راھیسې د  1992مدیره پالوی لھABA  پھ ھر عمومي مجلس یا کانګرس کې کډوالي د یوه قانوني لومړیتوب پھ توګھ

ښتونکیو او مھاجرینو/بې ځآیھ شویو  دا کمیسیون د بٻال بٻلو پروژو لھ الرې پھ متحد ایالتونو کې د کډوالو، پناه غو ټاکلې ده.
لپاره د عادالنھ چلند او او د حقوقو بشپړ اړین پروسس د باوري کولو لپاره د خپلو موخو د ترالسھ کولو لپاره فعالیت ترسره  

، د سان ډیاګو د کډوالۍ عدالت پروژه )ProBAR(کوي. پھ دغھ پروژو کې د جنوبي ټیکساس پرو بونو پناه استازولۍ پروژه  
)IJP() د کوچنیانو د کډوالۍ قانون اکاډمي ،CILA(  د توقیف او ،LOP    عاجلھ کرښھ، او دCOI   پرو بونو، تعلیمي او مدافعوي

   ھڅې شامل دي.

  

https://www.hias.org/
https://www.facebook.com/HIASrefugees
https://www.instagram.com/hiasrefugees/
https://twitter.com/HIASrefugees
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 د پناه او د دې معلوماتي بستې د کارولو پھ ھکلھ

 پناه څھ شی دی؟ 
پھ خپل پلرني  پناه د ھغھ خلکو لپاره د قانوني مصئونیت یوه بڼھ ده چې پھ فزیکي بڼھ پھ متحده ایالتونو کې حضور لري، چې  

 وي.  ھیواد کې د زور او زیاتي قربانیان ګرځٻدلي او/یا پھ راتلونکي کې د زور او زیاتي قرباني کٻدو لھ ګواښ سره مخ
 

زور او زیاتی (ځورونھ)   عبارت ده لھ جدي ضرر، یا د جدي ضرر ګواښ یا حتی لھ مرګ څخھ.زور او زیاتی (ځورونھ)  
پھ دې کې امکان لري اجباري   کې اکثره وخت شدید فزیکي ضرر، لکھ وھل ډبول، اختطاف، تشدد، یا جنسي برید شامل وي.

یا پھ دې کې امکان لري    اط، یا شدیداً ناکافي طبي پاملرنھ، ھم شامل وي. طبي یا رواني درملنھ، لکھ اجباري تعقیم، اجباري اسق
 شدید تبعیض، د یوه ځانګړي ګروپ خلکو سره غیرعادالنھ او نامساویانھ چلند ھم شامل واوسي.  

 
کی باید  پناه غوښتون  د پناه الستھ راوړلو لپاره، دا کافي نھ ده چې یو څوک دې لھ زور او زیاتي (ځورونې) سره مخ وي. 

" پر بنسټ پخوا لھ زور او زیاتي یا ځورونې سره مخ شوي دي، یا ډارٻږي  ساتل شویو عواملو    "   5څرګند کړي چې دوی د  
یعنې د ھمدوی پھ تړاو یو څھ چې دوی یې نھ بدلوالی    - چې دوی بھ پھ راتلونکي کې لھ زور اوزیاتي (ځورونې) سره مخ شي

   شي.شي، یا نھ باید بدلولو تھ اړ ایستل 
 

) پھ یوه ځانګړې  5) سیاسي نظریھ؛ یا (4) ملیت؛ (3) دین؛ (2) نسل؛ (1" کې دا موارد شامل دي. (ساتل شویو عواملو "  5پھ 
د متحده ایالتونو د پناه قانون یوه حقوقي اصطالح ده چې د خلکو یوه ډلھ    ځانګړې ټولنیزه ډلھیوه    ټولنیزه ډلھ کې غړیتوب.

تعریفوي چې خپلو کې یو څھ مشترک لري چې دوی یې بدلوالی نھ شي، لکھ د یوې ځانګړې کورنۍ ډلې غړی پاتې کٻدل، یا  
 د رسینو غړی پاتې کٻدل.  

 
  ي چې د ھغوی خپل حکومت بھ دوی تھ ضرر ورسوي. د پناه غوښتونکی کوالی شي د پناه غوښتنھ کړي چې ھغوی ډارٻږ 

مامور شامل کړي. بل حکومتي  یو  یا  بلھ څانګھ  د حکومت کومھ  اردو،  پولیس،  د   حکومت کوالی شي  پناه غوښتونکی 
مصئوونیت غوښتنھ ھم کوالی شي کھ چٻرې یو بل کس یا ډلھ چې حکومت نھ دی، دوی تھ ضرر رسولی دی، یا بھ ورتھ  

کھ دا پخپلھ حکومت نھ وي چې پناه غوښتونکي سره یې ظلم او زور او زیاتی کړی (یا بھ   ضرر ورسوي. پھ راتلونکي کې
ورسره ظلم او زور او زیاتی وکړي)، پناه غوښتونکی باید ارومرو جوتھ کړي حکومت اړونده کس یا ډلھ، چې پناه غوښتونکي 

 کوي.  تھ د ضرر رسولو ھوډ لري، نھ شي اداره کوالی یا نھ یې اداره 
 

یو پناه غوښتونکی باید ارومرو وښیي چې ھغوی لھ ھغھ زور او زیاتي او ظلم څخھ ځانونھ نھ شي ژغورالی کوم چې  
ھغوی پخوا ګاللی دی (یا پھ راتلونکي کې یې د ګاللو ډار لري)، او نھ ھم ھغوی پھ اسانۍ سره د ھیواد یوې بلې برخې تھ پھ  

 وندي ژوند تٻروالی شي. کډه کٻدو سره پھ خپل ھیواد کې ھم خ
 

متحده ایالتونو تھ پھ وروستي ځل د راتګ پھ یوه کال کې    پھ پای کې، یو پناه غوښتونکی باید ارومرو خپل د پناه غوښتنلیک 
د دې قانون پھ تړاو ځینې محدودې استثناګانې شتون لري، خو کھ شونی وي، متحھ ایالتونو تھ د راتګ پھ یوه  دننھ وسپاري.

ننھ د پناه لپاره د غوښتنلیک د سپارلو ټینګھ سپارښتنھ کٻږي، یا کھ دا ناشونی وي، باید ژر تر ژره دا کار ترسره کال کې د
   شي.

 
ترمنځ یې دوه کرتې پھ میري لینډ کې د خپلې کورنۍ   2020او    2015محمد د زیارت کوونکي/چکر ویزه درلوده او د    :بٻلګھ 

د اګست پھ    2021ھغھ پھ وروستي ځل متحده ایالتونو تھ د    حده ایالتونو تھ سفر کړی و.سره د لیده کاتھ ترسره کولو لپاره مت
محمد، د دې لپاره چې پھ یوه کال کې دننھ د عریضې د سپارلو وروستۍ نٻټې شرط یې مراعت کړی   مھ نٻټھ راغلی و.28

 کړي.   نٻټھ یا تر دې وړاندې ثبت  27د اګست پھ   2022وي، باید خپل د پناه غوښتنلیک د 
 

 څوک بھ د زما د پناه قضیې قضایي چارې پرمخ وړي؟  
تاسې بھ خپل غوښتنلیک  ) بھ د پناه لپاره پھ مثبت توګھ درخواست وکړي.paroleesزیاتره افغان پارول حیثیت لرونکي (

ګډون کوئ چې د پناه د متحده ایالتونو د وګړتوب او مھاجرت خدمتونو ادارې تھ سپارئ، او پھ یوه مرکھ/انټرویو کې بھ 
د پناه مثبتې پروسې اړونده اضافي معلومات الندې ورکړل   یوه روزل شوي افسر/مسئوول شخص لھ خوا بھ ترسره کٻږي.

 شوي دي.  



 

3 

 
 زه څوک پھ خپل د پناه غوښتنلیک کې شاملوالی شم؟   

لھ څھ څخھ چې تاسې ډارٻږئ،  کھ تاسې د ھغھ څھ پر بنسټ د پناه لپاره عریضھ کوئ چې څھ تاسې سره شوي دي یا 
تاسې کوالی شئ د متکي وارثانو پھ توګھ خپلھ مٻرمن/مٻړه او ناواده کړي بچیان  "تاسې اصلي غوښتونکی" ګڼل کٻږي.

د متکي  کلونو څخھ وي، چې لھ تاسې پھ متحده ایالتونو کې دي، پھ خپل غوښتنلیک کې شامل کړئ. 21چې عمرونھ یې لھ 
 بھ ھم ستاسې د قضیې پر بنسټ د پناه حیثیت ترالسھ کړي کھ چٻرې ستاسې غوښتنھ ومنل شوه. وارثانو پھ توګھ، ھغوی

 اضافھ معلومات الندې ورکړل شوي دي. 
 

 زه لھ دې معلوماتي بستې څخھ څنګھ ګټھ اخیستالی شم؟   
HIAS    اوABA:    افغان پناه غوښتونکي د دې  د مھاجرت کمیسیون دا معلوماتي بستھ جوړه کړې ده تر څو ستاسې پھ څٻر

جوګھ کړي د پناه لپاره عریضھ وکړي، آن کھ د حقوقي مرستې لپاره تاسې د مھاجرت چارو اړونده څارنوال/وکیل خدمتونو  
خو، لکھ څرنګھ چې الندې لیکل شوي، ځینې مسایل کوالی شي د پناه غوښتونکي قضیھ   ترالسھ کولو وړتیا و نھ لرئ ھم.

پٻچلې کړي. ډیره  احتمالي   ال  یوه  د  پناه  د  تاسې،  ټینګھ سپارښتنھ کوو چې  حالتونو کې، مونږ  پھ ھغھ  توګھ  پھ ځانګړې 
غوښتونکي پھ توګھ، د پناه لپاره د عریضې کولو وړاندې د خپلې قضیې پھ تړاو د مھاجرت چارو اړونده یو څارنوال سره 

 سال مشوره وکړئ. 

غوښتونکي پھ دې معلوماتي بستھ کې د پناه غوښتنې ځینې نمونھ یي بٻلګې   مونږ د "فرھاد احمدي" پھ نوم د یوه خیالي پناه
دي  څنګھ  شاملې کړې  پناه غوښتنلیک  د  دي چې  دا ښودل  موخھ  نمونو  دې  بریالي ښکاري  د  پناه  د  ولرئ:  یاد  پھ  خو   ،

جال واقعیتونو، بٻال بٻلو دا غوښتنلیکونھ ښایي د قانون پھ رڼا کې پھ جال    غوښتنلیکونھ اکثره وخت ډیر متفاوت معلومٻږي.
اړینھ نھ ده چې ستاسې د پناه دعوا دې یوه ځانګړې بڼھ ولري، او دا ھم اړینھ نھ ده چې د بریالیتوب   دالیلو باندې والړ وي.

کھ واقعیت کې، ستاسې د پناه دعوا/غوښتنھ باید لھ دې نمونې څخھ ډیره متفاوتھ وي   لپاره د دې نمونې پھ شان ښکاره شي.
 یر ولري!او توپ

د پناه دعوې/غوښتنې ډیرې شخصي دي، او د متحده ایالتونو د مھاجرت چارواکي ھر قضیھ د ھمدې د واقعیتونو پھ رڼا کې   
مھمھ ده چې د خپلې کیسې پھ ھکلھ رښتیا ووایاست تر څو د پناه مامور ستاسې د پناه غوښتنلیک باندې ښھ پوه شي   څٻړي.

 او سم قضاوت وکړای شي.  
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 اه د یوه غوښتنلیک عنصرونھ د پن  
 سترې برخې لري:   4د پناه یو غوښتنلیک عموماً 

، چې د پناه دفتر تھ دا معلومات ورکوي چې څوک پناه غواړي، او ھغوی  عالقمندۍ/لٻوالتیا څرګندوونکی لیک  د .1
 د پناه غوښتنلیک پھ بستھ کې د څھ شي د موندلو توقع درلودالی شي.  

2. 589-I  پن د  دی  عبارت  د  فورمھ  لپاره  سره   غوښتنلیک  اړیناه  اخیستنې  ګټھ  پھ  څخھ  دې  لھ  چې  څخھ 
 غوښتونکي/متقاضایان پناه غوښتلی شي. 

 چې شخصي څرګندونھ یا " اقرارلیک" ھم بلل کٻږي.  سوګندي اعالمیھ  د پناه پھ مالتړ کې لھ پناه غوښتونکي څخھ  .3
دا  د پناه پھ مالتړ کې تقویتي شواھد .4 ) د ھویئت پٻژندنې او د مھاجرت 1(  :  موارد شامل وي، چې پکې عموماً 

) د پناه 2شخصي اسناد، لکھ د پاسپورټ نقل، نکاح خط او/یا د کورنۍ متکي غړو لپاره د زوکړې تصدیقپاڼھ، (
) د پناه غوښتونکي پھ څٻر خلکو، چې پھ ورتھ شرایطو کې  3غوښتونکي د شخصي وضعیت اړونده شواھد، او (

 اړونده خپلواکھ/واقعي شواھد.   قرار لري، د وضعیت
 

 مونږ دغھ ټول عنصرونو الندې پھ تفصیل سره څٻړو.  

 د متحده ایالتونو د پناه قانون عمومي اصطالحات او لنډلیکلي نومونھ 
پناه ترالسھ کوونکی  

(یا اصلي پناه ترالسھ  
 کوونکی) 

عبارت دی لھ یوه شخص څخھ چې د یوه ساتل شوي دلیل لھ نظره د زور او زیاتي او ظلم د ډار پر بنسټ  
 پھ متحده ایالتونو کې د پناه لپاره عریضھ کوي او پناه ورکول کٻږي.  

 
د زور او  پھ متحده ایالتونو کې لھ یوه شخص څخھ عبارت دی چې د ساتل شوي دلیل پھ پام کې نیولو سره   پناه غوښتونکی 

  زیاتي او ظلم سره د مخ کٻدو د ډار لھ کبلھ خپل اصلي ھیواد تھ ستنٻدالی نھ شي.  
متکي پناه  

اخیستوونکی (یا پناه  
 غوښتونکی) 

لھ یوه شخص څخھ عبارت دی چې د ھغھ الملونو پر بنسټ د ھغوی د مٻړه/مٻرمن یا مور/پالر (کورنۍ د  
 نژدې غړي) د پناه پھ غوښتنلیک کې شامل کړای شوی دی.  

 دفتر چې لھ پناه غوښتونکیو سره مرکھ/انټرویو کوي او د پناه غوښتنې/دعوې فیصلھ کوي.   USCISد  د پناه دفتر  
څخھ نظارت او څارنھ    د کورني امنیت وزارت، د متحده ایالتونو فیډرالي اداره ده چې د مھاجرت زیاتره چارو  ) DHSډي ایچ ایس ( 

  څخھ نظارت او څار ترسره کوي.    CBPاو  USCIS، ICEدا د  کوي. 
د عدلیې وزارت، د متحده ایالتونو فیډرالي اداره ده چې د مھاجرت محاکمو څخھ څارنھ او نظارت ترسره   ) DOJډي او جی (

  کوي.  
 ځانګړي اصطالحات 

 ) PSGټولنیزه ډلھ (
د ھغھ خلکو د یوه ډلې د پٻژندلو لپاره کارول کٻدونکې یوه حقوقي اصطالح ده چې یوه څھ مشترک موارد  

لري چې د بدلٻدو وړ نھ دي، لکھ ښځینھ/نارینھ ھمجنس بازان/دواړو جنسونو سره تمایل درلودونکي/د  
  ) وګړي.  HIV، یا مثبت ایچ آی وي (+)LBGTQ(جنسیت بدلوونکي 

زور او زیاتی او ظلم   

 

 
 

یوه شخص تھ د ھمدوی پھ تړاو د یوه شي/کار لھ املھ، چې دوی یې لھ بدلولو څخھ عاجزه وي، یا باید بدل  
  شي، شدید ضرر رسول یا ورسره ناوړه سلوک کول.  

"ساتل شویو اساساتو " لھ   5د پناه الستھ راوړلو لپاره، یو پناه غوښتونکی باید ښکاره کړي چې ھغوی د  ساتل شوی اساس 
جملې څخھ د یوه اساس/دلیل لھ املھ، چې الندې یادونھ شوې، د زور او زیاتي او ظلم/ربړونو سره د مخ  

) پھ یوه ځانګړې ټولنیزه ډلھ کې  5) سیاسي نظریې؛ یا ( 4) ملیت؛ ( 3) دین؛ ( 2) نسل؛ ( 1(  کٻدو ډار لري:
   غړیتوب.
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ترالسھ کولو لپاره، یا د جزا پھ توګھ ترسره کٻدونکی ھر عمل چې قصداً د شدید  د معلوماتو یا اعتراف د  شکنجھ 
شکنجھ کٻدنھ باید ارومرو یا د یوه حکومتي عامل (لکھ پولیس یا اردو) چې پھ    درد یا ربړوونې المل کٻږي.

 رسمي دریځ کې دنده ترسره کوي، یا د یوه حکومتي عامل سره موافقھ ترسره شوې وي.  
 USCIS   د متحده ایالتونو د وګړتوب او کډوالي خدمتونو اداره، دا اداره د مشخصو کډوالي امتیازاتو، لکھ پناه، لپاره د

 غوښتنلیکونو د فیصلھ کولو مسئوولیت پر غاړه لري.  

 د کډوالۍ غوښتنلیکونو کې عادي ستونزې 
کھ ممکن وي، غوره بھ دا وي چې د   نزمن وي.د متحده ایالتونو د پناه قانون پٻچلی دی او زیاتره پوھٻدل ورباندې ستو

یا معتبر استازي څخھ چې د حقوقي خدماتو پھ یوه وتلي سازمان کې دنده ترسره   ،کډوالۍ چارو لھ یوه وتلي څارنوال/
   کوي، الرښوونھ او حقوقي وکالت ترالسھ کړل شي.

یو   مونږ الندې د ھغھ ستونزو  ٻچلې کوالی شي.ځینې داسې شرایط دي چې د پناه لپاره د نوم لیکنې ترسره کوال ال پسې پ 
اړینھ نھ ده چې لھ دغھ لسټ څخھ تجربھ    لست پھ ګوتھ کړی دی چې ځینې د پناه متقاضیان ورسره کٻدای شي مخ شي.

درلودل بھ یو څوک د پناه لپاره لھ استحقاق څخھ بې برخې کړي، خو امکان لري چې دا کار ستاسې د پناه قضیھ باندې منفي 
کھ تاسې، ستاسې مٻرمن/مٻړه، یا ستاسې بچیان   زه وکړي، مھمھ ده چې لھ یوه څارنوال/وکیل سره سال مشوره وشي.اغٻ

د پناه پناه غوښتونکي دي او یو لھ الندینیو شرایطو څخھ ورباندې د تطبیق وړ وي، مونږ کلکھ سپارښتنھ کوو چې تاسې 
یوه    لپاره درخواستۍ سپارلو دمخھ لھ  کډوالۍ چارو  د حقوقي  د  استازي سره چې  معتبر  یو  یا  نوموتي څارنوال/وکیل، 

   خدمتونو یوه معتبر سازمان کې کار کوي، خبرې وکړئ.

 د جرمي سابقې درلودل، یا د یوه جرم مرتکب کٻدل 
سابقې پھ جنایي فعالیت کې پھ ښکٻل پاتې کٻدل (حتی کھ تاسې ھیڅ کلھ نیول شوي یا محکوم شوي ھم نھ یاست)، یا د جرمي  

درلودل، مھمھ نھ ده کھ دا کارونھ پھ متحده ایالتونو کې دننھ یا لھ متحده ایالتونو څخھ بھر پٻښ شوي وي، د پناه غوښتنې 
ځینې کړنې یا محکومیتونھ پھ بشپړه توګھ یو کس د پناه لھ حق څخھ بې برخې کوي، او ځینې بیا   دوسیھ پٻچلې کوالی شي.

ځینې کړنې پر قضیھ ھیڅ قسمھ   دی او کھ څنګھ؟  مستحق   ا باور لري چې متقاضي د پناهخپلې اغٻزې لري چې آیا مامور د
مخکې لھ دې چې غوښتنلیک ثبت کړئ، د ھر ډول جنایي سلوک یا محکومیتونو پھ باره کې لھ یوه څارنوال   اغٻزه نھ کوي.

 سره د خبرې شریکول باوري کړئ.  

واد کې استوګن پاتې کٻدل، یا پھ یوه بل ھیواد  متحده ایالتونو تھ تر راتګ دمخھ، پھ یوه بل ھی
 کې د قانوني کډوالۍ حیثیت درلودل (لھ افغانستان پرتھ).  

کې پھ یوه بل    دا معلومات ترالسھ کول مھم دي چې آیا تاسې مخکې لھ دې چې متحده ایالتونو تھ راشئ پھ تٻره نژدې موده
کھ تاسې د متحده ایالتونو د راتګ پھ  ھلتھ اوسیدلي وئ او کھ څنګھ؟ ھیواد کې د خپل ژوندانھ چارو د پر مخ بٻولو پھ موخھ

موخھ د سفر پھ ترڅ کې فقط لھ یوه بل ھیواد څخھ راتٻر شوي وئ، نو دغھ خبره باید ستاسې پھ قضیھ ناوړه اغٻزه و نھ  
 لري.  

بل ھیواد کې د کډوالۍ قانوني حیثیت دا پوھٻدل ھم اړین دي چې آیا تاسې متحده ایالتونو تھ د راتګ پر مھال کلھھم پھ یوه  
یا    الره؟ دایمي استوګنې پھ څٻر حیثیت،  د  اجازه،  د نوې کٻدو وړ)  لنډمھالھ (خو  اوسٻدلو  د  د کډوالۍ پھ دې حیثیت کې 

 وګړتوب/تابعیت شامل دي. 

 متحده ایالتونو تھ تر رسٻدلو یوه کال وروستھ د پناه لپاره د غوښتنلیک ثبت 
ید متحده ایالتونو تھ تر رسٻدو پھ لومړي کال کې دننھ ثبت کړای شي. د دې قانون پھ تړاو محدود شمٻر  د پناه غوښتنلیک با 

استثناګانې شتون لري چې پھ ھغې دا مورد ھم شامل دی چې آیا پناه غوښتونکی پھ دغھ وخت لھ قانوني حیثیت څخھ برخمن 
ې متحده ایالتونو تھ پھ پارول یعنې لنډمھال بشردوستانھ دا واوسي چې پارول لرونکي (ھغھ وګړي چ  ښایيد دې بٻلګھ    و؟

ویزه داخل شوي وو) بھ لھ دې قانون څخھ مستثنی پاتې کٻدو پھ شرایطو برابر واوسي او کوالی ھغھ د پناه لپاره درخواست  
استثنی د افغان  تایید کړې نھ ده چې دا اداره بھ یاده    USCISخو،   وکړي کلھ چې د ھغوی خپل د پارول حیثیت منقضي شي.

پناه غوښتونکو پھ اړه ھم تطبیق کړي، نو لھ دې کبلھ چې زیان و نھ وینئ، مونږ کلکھ سپارښتنھ کوو چې متحده ایالتونو تھ  
 رسٻدو پھ یوه کال کې دننھ د پناه لپاره خپلھ درخواستي ثبت کړئ.  
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 ودل.  لھ طالبانو یا یوه بل تروریستي سازمان سره ھر ډول ملګرتیا/تعامالت درل
لھ طالبانو سره ھر ډول تعامل د پناه غوښتنې دعوا نھ زیانمنوي؛ ځینې تعامالت حتی کوالی شي د پناه لپاره د یوه عارض   

خو، لھ تروریستي سازمانونو، لکھ طالبان، سره ځینې ملګرتوبونھ یا تعامالت د قضیې د پٻچلتیا المل   قضیھ ال پیاوړې کړي.
مخکې لھ دې درخواستي ثبت کړئ، دې تھ ورتھ ھر ډول    تعامالت د زور یا ګواښ لھ املھ وو. کٻدایشي، کھ څھ ھم یاد  

 تعامالتو باندې لھ یوه وکیل/څارنوال سره خبرې اترې وکړئ.  

 کلھ ھم یو بل چا تھ زیان رسول شوی، یا د زیان پھ رسولو کې مرستھ شوې ده. 
د زیان پھ رسولو اړ ایستلی شوي وئ، دا د پناه لپاره ستاسې وړ والی حتی کھ تاسې پھ زور، د ګواښ الندې، یوه بل چا تھ  

مخکې لھ دې درخواستي ثبت کړئ، دې تھ ورتھ ھر ډول تعامالتو باندې لھ یوه وکیل/څارنوال سره خبرې   اغٻزمنوالی شي.
 اترې وکړئ.
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 د پناه لپاره د تشریح شوي غوښتنلیک/ نمونھ 
الرښوونو لینکونھ/تړوني ورکړل شوي  USCISستۍ فورمې او د پناه د غوښتنلیک لپاره د  درخوا  I-589الندې د پناه لپاره د  

تھ پھ انګریزي کې    USCISفورمھ باید    I-589دي کھ څھ ھم مونږ د ټولو دغو سندونو پښتو او دري ژبانې ھم شاملوو، د  
فورمھ پھ خپلھ مورنۍ ژبھ    I-589د  کھ تاسې پھ انګریزي کې خبرې نھ کوئ، مونږ سپارښتنھ کوو چې تاسې    وسپارل شي.

د پښتو/دري نسخھ کې ستاسې ځوابونھ پھ انګریزي کې د ژباړولو پھ برخھ کې لھ یوې باوري او    I-589کې ډکھ کړئ، او د  
معتبرې سرچینې څخھ مرستھ ترالسھ کړئ، تر څو تاسې وکوالی شئ اړونده معلومات د فورمې پھ انګریزي نسخھ کې ځای  

 پر ځای کړئ.  

 انګریزي:  

• 589-I :یا پھ:   ،لھ دې ځایھ، د پناه لپاره غوښتنلیک/درخواستي، پھ انګریزي کې، د ترالسھ کولو پتھ
https://bit.ly/34zx7G5 

یا پھ:   ،لھ دې ځایھالرښوونې، پھ انګریزي کې، د ترالسھ کولو پتھ:  USCISد پناه لپاره د غوښتنلیک اړونده د   •
https://bit.ly/3qUWqJV 

 پښتو: 

•  589-I :یا پھ:   ،لھ دې ځایھ، د پناه لپاره غوښتنلیک، پښتو ژباړه، د ترالسھ کولو پتھhttps://bit.ly/3HPsZA5 
  :HERE،or atالرښوونې، پښتو ژباړه، د ترالسھ کولو پتھ:  USCISد پناه لپاره د غوښتنلیک اړونده د   •

https://bit.ly/3qZRYts 
 دري:  

•  589-I :یا پھ:   ،لھ دې ځایھ، د پناه لپاره غوښتنلیک، دري ژباړه، د ترالسھ کولو پتھhttps://bit.ly/3F1qfxv 
یا پھ:   ،لھ دې ځایھالرښوونې، دري ژباړه، د ترالسھ کولو پتھ:  USCISد پناه لپاره د غوښتنلیک اړونده د   •

https://bit.ly/3G89XUO 
 

نمونھ ښیي چې څنګھ   تشریح شوې فورمې، چې د پناه لپاره غوښتنلیک ده، یوه نمونھ ھم الندې شاملوو.  I-589مونږ د   
مونږ دا تشریح    ډکولھ.  I-589رمھ  زمونږ د پناه غوښتنې تخیلي متقاضي، فرھاد احمدی، بھ څنګھ خپلھ د پناه غوښتنې فو

کولو لپاره چې ولې متقاضي خپلھ فورمھ پھ دې ډول ډکھ کړه، او د پناه غوښتونکي لپاره د الرښوونو د چمتو کولو پھ موخھ 
 نمونھ فورمې سربٻره، یادښتونھ ھم شریکوو.   چې څنګھ خپلھ فورمھ باید ډکھ کړي، د

لطفاً دا معلومات    فورمھ کې ورکړل شوي معلومات پھ بشپړه توګھ خیالي دي.  I-589ھ  : الندې د پناه لپاره پد مسئوولیت رفعھ 
فورمھ د خپلو معلوماتو پھ لیکلو او د خپلو تجربو پر   I-589لطفاً د پناه لپاره    فورمې تھ مھ نقلوئ.  I-589د پناه لپاره خپل  
 بنسټ ډکھ کړئ. 

https://hiasny.sharepoint.com/:b:/s/LegalProBonoAttorneySharingProject/ERwoEC-soAtMoAAqELYwnIgBnIGXnzkjxcwQsGCVLx16RQ?e=cBtaaW
https://www.scribd.com/document/537036113/Dari-Form-I-589
https://hiasny.sharepoint.com/:b:/s/LegalProBonoAttorneySharingProject/EWJvFzfl4gVPu-cyWhp94gYBNQCSO6pDBiQsZuw3wLZUJg?e=ne4gYf
https://bit.ly/3G89XUO
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A.I  :برخھ 

کھ چٻرې تاسې وٻره  *
لرئ چې کھ تاسې بٻرتھ  

ستانھ شئ نو حکومت  
(یا د حکومت کوم  

منسوب) بھ تاسې شکنجھ  
کړي، د شکنجې ضد  

کنوانسیون الندې د شړلو  
د ځنډولو لپاره د نوم  

لیکنې چوکاټ ھم پھ نښھ  
 ئ. کړ

 
کھ تاسې   : پوښتنې 3-1* 

د خارجي تبعې د ثبت  
 Alienګڼھ [

Registration 
Number (A-

number)]  د ټولنیز ،
شمٻره، یا د   تضمین
USCIS   انالین ګڼون

شمٻره نھ لرئ، تاسې  
دغھ چوکاټونھ تش  

پرٻښودالی یا "ھڅ نھ" یا  
"د تطبیق وړ نھ دی یا  

N/A  .لیکالی شئ " 
 

: کھ پھ  نھمھ پوښتنھ *
متحده ایالتونو کې  

ستاسې د پوستې پتھ او  
ستاسې د استوګنځي پتھ  
یوه وي، تاسې کوالی  

شئ دغھ چوکاټونھ تش  
پرٻږدئ یا "د تطبیق وړ  

" لیکالی  N/Aیا   نھ دی
 شئ.  

 
کھ   نولسمھ پوښتنھ:*

تاسې متحده ایالتونو تھ  
زیات ځلې داخل   3لھ 

شوي یاست، تاسې پھ ب  
تکمیلي یا  

Supplement B  د)I-
589 PDF 12 (م مخ

ځای متحده ایالتونو تھد  
خپل د راتګ د دخولیو د  
نٻټو جزئیات لیکلو او پھ  
ھغھ وخت د ھغھ حیثیت  

 ې الره، کاروالی شئ.  د ښودلو لپاره چې تاس
 

" ولیکئ یا  N/Aدا کومھ ستونزمنھ خبره نھ ده. تاسې کوالی شئ "د تطبیق وړ نھ دی یا  تاسې ښایي د سفري سند ګڼھ و نھ لرئ. یوویشتمھ پوښتنھ:*
 دغھ چوکاټ تش پرٻږدئ.  
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A.II :کھ تاسې   برخھ
مٻرمن/مٻړه یا بچیان نھ  
لرئ، اړونده چوکاټ پھ  

نښھ کړئ او د  
مٻرمن/مٻړه/بچیان اړونده  
لھ ټولو پوښتنو څخھ تٻر  

 شئ.  
 

: کھ  پوښتنې 4او  1*
ستاسې مٻرمن/مٻړه یا بچی  

د خارجي تبعې ثبت ګڼھ  
]Alien Registration 

Number (A-
number)]  د ټولنیز ،

شمٻره، یا د   تضمین
USCIS   انالین ګڼوڼ شمٻره

نھ لري، تاسې دغھ  
چوکاټونھ تش پرٻښودالی  

یا "ھڅ نھ" یا "د تطبیق وړ  
" لیکالی  N/Aنھ دی یا 

 شئ.  
 

: کھ ستاسې  دویمھ پوښتنھ*
مٻرمن/مٻړه یا بچی  

پاسپورټ نھ لري، "ھیڅ 
کھ ھغوی   نھ" ولیکئ.

پاسپورټ لري خو تاسې تھ  
یې ګڼھ معلومھ نھ ده،  

 یکئ "نامعلوم".  ول

: کھ  پوښتنې  21-13*
ستاسې مٻرمن/مٻړه یا بچی  

پھ متحده ایالتونو کې نھ  
" چوکاټ پھ  Noوي، د "نھ/

نښھ کړئ، وښایاست چې  
ھغوی چٻرتھ دي  

  21-14(ښار/ھیواد) او لھ 
 پوښتنو تٻر شئ.  
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کھ تاسې یو ماشوم و لرئ یا  
ھیڅ یې و نھ لرئ، اړینھ نھ  

ده چې تاسې دامخ ډک  
کړئ، او کوالی شئ لھ  
ټولې* برخې صرفنظر  

 وکړئ. 
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A.III  :برخھ 

: کھ تاسې لھ خپل اصلي *لومړۍ پوښتنھ
ټاټوبي څخھ متحده ایالتونو تھ مستقیماً سفر 

کړی و، پھ لومړۍ کرښھ کې یوازې د خپل  
ھیواد وروستی ادرس ولیکئ او دویمھ 

معمول سره سم  کھ د  کرښھ تشھ پرٻږدئ.
ستاسې ادرس یوه شمٻره و نھ لري، یوازې 

کھ د واټ   د واټ سړک معلومات ولیکئ.
خو  معلومات نھ وي، د کلي نوم ولیکئ.

کھ تاسې   ، دمخھمتحده ایالتونو تھ تر راتګ 
یوه    وروستھد خپل پلرني ھیواد پرٻښودلو 

بل ھیواد تھ سفر کړی و او ھملتھ میشت  
ھ کې ھماغھ شوي وئ، نو پھ لومړۍ کرښ

ادرس (د پلرني ھیواد ادرس) ولیکئ، او پھ  
دویمھ کرښھ کې خپل د دویم ھیواد  

 وروستی ادرس ولیکئ.  

: پھ لومړۍ کرښھ کې پھ سر  *دویمھ پوښتنھ
کې د خپل موجوده ادرس او بیا پھ ھمدې 
ترتیب د پخواني ادرسونو پھ لیکلو سره  
خپل یوازې د تٻرو پنځو کلونو ادرسونھ 

متحده ایالتونو کې دننھ یا بھر)  ولیکئ (پھ
 ولیکئ.  

: د ټولو ھغو ځایونو نومونھ  *دریمھ پوښتنھ 
ولیکئ چٻرتھ چې تاسې زده کړې کړي پھ  

داسې حال کې چې د وروستي  
ښوونځي/انسټیټیوټ ادرس پھ سر کې  

کھ تاسې د ښوونځي/د زده  ولیکل شي.
کړې انسټیټیوټ ادرس پھ یاد نھ لرئ،  

د ھر  والیت/ھیواد ولیکئ.ښار/ایالت یا 
ھغھ پوھنتونونو، تخنیکي ښوونځیو، یا 

نظامي ښوونځیو نومونھ چې تاسې پکې 
 زده کړې کړي، ارومرو ولیکئ.  

: خپل د کار تاریخچھ *څلورمھ پوښتنھ 
ولیکئ، یوازې د تٻرو پنځو کلونو (پھ  

کھ تاسې  متحده ایالتونو کې دننھ یا بھر).
مړۍ کرښھ کې اوسمھال دنده نھ لرئ، پھ لو

یې ولیکئ، او خپلھ تٻره دنده پھ دویمھ  
کرښھ کې ولیکئ، او پھ ھمدې ترتیب سره  

 تر دې پخوانۍ دندې ولیکئ.  

siblings and step-“half-د خپلو ټولو وروڼو/خویندو نومونھ ولیکئ (د نیمھ وروڼو/خویندو او د مٻرني وروڼو/خویندو  :*پنځمھ پوښتنھ
siblings"کھ تاسې نور ځای تھ اړتیا لرئ، ب تکمیلي یا  ، ژوندیو یا مړ (وروڼو/خویندو پھ ګډونSupplement B  |د پي ډي ایف) مخPDF  

 دولسم مخ) وکاروئ
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B  :برخھ 

: وګورئ چې  *لومړۍ پوښتنھ
تاسې ولې پھ دې باور یاست چې  
تاسې تھ بھ خپل پلرني ھیواد کې  

ھر څومره   ضرر ورسٻږي.
دي،  چوکاټونھ چې د تطبیق وړ 

"پھ یوه    پھ نښھ یې کړئ.
ځانګړې ټولنیز ګروپ کې  

غړیتوب" کټګورۍ لپاره، دا  
عموماً ستاسې پھ ھکلھ د داسې  

یوه څھ پر بنسټ دي چې لھ  
ضرر څخھ د ژغورنې لپاره یا  

  نھ شئخو یې تاسې بدلوالی  
(لکھ نسل یا ملیت) یا تاسې یې  

بدلوالی شئ خو اړ نھ یاست چې  
ین یا  (لکھ د باید بدل یې کړئ
د دې بٻلګھ د   سیاسي نظریھ).

یوې ځانګړې کورنې ډلې برخھ  
پاتې کٻدل دي (د یوه ځانګړي  

شخص د کورنۍ غړی پاتې  
   کٻدل).

*1.A  کھ تاسې، ستاسې   :پوښتنھ
کورنۍ، یا ستاسې نژدې ملګري  

یا ھمکاران پخوا زیانمن شوي  
وو یا ګواښل شوي وو، "ھو |  

yes  چوکاټ پھ نښھ کړئ او پھ "
جملې تشریح   2-1کې  چوکاټ
کھ تاسې د خپلې قضیې   ولیکئ.

پھ مالتړ یوه وینا شاملول  
غواړئ، تاسې دا ھم لیکالی شئ  
"د جزئیاتو لپاره پھ ضمیمھ کې  

زما څرګندونې وګورئ" کھ  
تاسې، ستاسې کورنۍ، یا ستاسې  
نژدې ملګري یا ھمکاران پخوا  

زیانمن شوي نھ وو یا ګواښل  
شوي نھ وو، حتی کھ تاسې  

ومان کوئ چې تاسې بھ پھ  ګ
راتلونکي کې ضرر ووینئ، دلتھ  

" پھ نښھ کړئ؛ تاسې  No"نھ | 
بھ بلھ پوښتنھ کې د ستنٻدو  

اړونده خپل ډآر د تشریح کولو  
 فرصت ولرئ.  

*1.B  ھو |  کھ تاسې ډار لرئ کھ چٻرې خپل مورني ھیواد تھ ستون شئ نو تاسې تھ بھ ضرر ورسول شي یا بھ وګواښل شئ، دلتھ :پوښتنھ"yes  "
ھغھ    پھ نښھ کړئ. تاسې لپاره دا ثابتول اړینھ نھ ده چې تاسې تھ بھ ارومرو ضرر دررسول کٻږي یا ګواښل کٻږئ بھ کھ چٻرې بٻرتھ ستون شئ.

یا   څھ چې مھم دي دا تشریح کول دي چې تاسې د څھ ډول ضرر یا ګواښونو د پٻښٻدو بٻره لرئ، ستاسې پھ باور څوک بھ تاسې تھ ضرر درکړي
تاسې خپلھ شرحھ لنډه لیکالی شئ، او کھ تاسې   تاسې بھ وګواښي، او ستاسې پھ ګومان ھغوی ولې تاسې تھ ضرر دررسول یا تاسې ګواښل غواړي؟

 د خپلې قضیې پھ مالتړ یوه وینا شاملول غواړئ، تاسې دا ھم لیکالی شئ "د جزئیاتو لپاره پھ ضمیمھ کې زما څرګندونې وګورئ"
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: کھ تاسې  *دویمھ پوښتنھ
(یا ستاسې د کورنې کوم  
غړي) کلھ ھم نیول شوي  

یا پھ زندان کې توقیف  
شوي وئ، یا پھ یوه جرم  

تور شوي وئ، مھمھ نھ ده  
چې تاسې تاسې وئ کھ  

بې ګناه، یا نھایتاً محکوم  
شوي وئ، دلتھ د ھو | 

yes   چوکاټ پھ نښھ کړئ
او یوه لنډه شرحھ چمتو  

  کھ کوالی شئ کړئ.
تقریبي نٻتې (میاشت/کال)  

 ولیکئ  

*3.A،3.B  کھ  پوښتنې :
تاسې (یا ستاسې د کورنۍ  
کوم غړي) پھ خپل مورني  

ھیواد کې کلھ ھم د یوه  
ګروپ یا سازمان، لکھ د  

یوه سیاسي ګوند، د  
کارګرانو اتحادیې، نظامي  

یا نیمھ نظامي ډلې، د  
مطبوعاتو/رسنیو، یا د  

کلیسا، غړي پاتې شوي  
لنډه شرحھ   یاست، دلتھ

ولیکئ چې څوک وو، کوم  
ګروپ و، ښکٻلتیا یې څھ  
ډول وه، او د کومو نٻټو  

 لپاره (تقریبي).  

کھ تاسې   *څلورمھ پوښتنھ:
کھ خپل ھیواد تھ ستانھ  

شئ نو ښایي د حکومت،  
حکومتي چارواکو، یا د  

نورو خلکو لھ خوا، چې د  
حکومت پھ موافقھ عمل  

کوي، تعذیب یا شکنجھ بھ  
" پھ  yes"ھو | شئ، دلتھ  

نښھ کړئ او تشریح کړئ  
چې تاسې د څھ شي د  

پٻښٻدو بٻره لرئ، تاسې لھ  
چا څھ ډارٻږئ چې تاسې  

بھ تعذیب کړي، تاسې ولې  
دا ګومان کوئ چې ھغوی  

 بھ تاسې تعذیب کړي.  
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C  :برخھ 

کھ تاسې،   *لومړۍ پوښتنھ:
ستاسې مٻرمن/مٻړه،  

ستاسې بچیانو، ستاسې  
والدینو، یا ستاسې  

وروڼو/خویندو پھ متحده  
ایالتونو کې د سرپناه یا  

کډوالۍ حیثیت د ترالسھ  
کولو لپاره درخواست  

" پھ  yesکړی و، "ھو | 
نښھ کړئ او دا تشریح 
کړئ چې څوک و، د  

(کھ تاسې تھ   #Aھغوی 
معلوم وي)، او د ھغوی  

تۍ/غوښتنلیک  درخواس
 پایلھ څھ وه؟ 

*2.A،2.B  کھ،  پوښتنې :.
وروستھ لھ ھغې چې تاسې  
پھ وروستي ځل خپل ھیواد  

پرٻښودلو، متحده ایالتونو  
کې د داخلٻدو دمخھ یوه بل  

ھیواد تھ سفر کړی و، د  
2.A   پوښتنې پھ ځواب کې

" پھ نښھ کړئ او  yes"ھو| 
پھ الندې چوکاټ کې  

د بٻلګې پھ    تشریح ولیکئ.
توګھ، کھ تاسې پھ  

بس/الرۍ کې ګاونډي  
ھیواد تھ تللي وئ، د  

ورځنۍ  -14چکر/مالقات 
ویزه مو درلوده، او متحده  
ایالتونو تھ پرواز/الوتنې د  
ترسره کولو دمخھ مو لس  

ورځې تٻرې کړې وې،  
" پھ  yesتاسې باید "ھو| 

نښھ کړئ او تشریحات  
 ولیکئ.  

کھ تاسې، ستاسې  
مٻرمن/مٻړه، بچیانو،  

نو، یا وروڼو/خویندو  والدی
د خپل پلرني ھیواد سربٻره  
کلھ ھم پھ یوه بل ھیواد کې  

د کډوالۍ حیثیت (لکھ  
" پھ نښھ کړئ او پھ  Yesتابعیت، دایمي استوګنھ، د نوې کٻدو ویزې یو بل ډول) لپاره عریضھ کړې وه یا ورتھ حیثیت یې ترالسھ کړی و، "ھو| 

کال کې پھ جرمني کې د کډوال حیثیت ترالسھ کړی و، یا کھ   2018پھ ډول، کھ ستاسې ورور پھ د بٻلګې   الندیني چوکاټ کې یې تشریح کړئ.
 " پھ نښھ او تشریحات وړاندې کړئ.  Yesراھیسې پھ متحده ایالتونو کې قانوني دایمي استوګن دی، تاسې باید "ھو|  2020ستاسې مور/پالر لھ 

ان کلھ ھم د نورو خلکو د نسل، دین، ملیت، پھ یوه ځانګړې ټولنیز ګروپ کې د غړیتوب، یا  کھ تاسې، ستاسې مٻرمن/مٻړه، یا بچی  :*دریمھ پوښتنھ 
" پھ  Yesسیاسي نظریې پر بنسټ د ھغوی پھ زیانمنولو کې ښکٻل پاتې شوي یاست، حتی کھ دا ډول ښکٻلتیا اجباري یا د ګواښ الندې وه، دلتھ "ھو| 

   نښھ کړئ او پھ الندې چوکاټ کې لنډه شرحھ ولیکئ.
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  *څلورمھ پوښتنھ: 
کھ چٻرې تاسې،  
وروستھ لھ ھغې  

چې تاسې وړاندې  
پھ خپل پلرني ھیواد  

کې د ضرر ډآر  
احساسول پیل کړی  

و، خپل ھیواد د  
یوې لنډې مودې  

لپاره پرٻښی و او  
بیا بٻرتھ ورتھ ستون  

شوي وئ، دلتھ  
" پھ نښھ  Yes"ھو| 

او تشریح وړندې  
دا معلومات،   کړئ.

لکھ د ھیواد  
پرٻښودلو نٻټھ،  

چٻرتھ تللي و، پھ  
کومھ نٻټھ بٻرتھ  

ستون شوي وئ،  
خپل ھیواد تھ د  

بٻرتھ ستنٻدو مقصد،  
او کلھ چې ستون  

شوئ څھ وشول (کھ  
 شوي وو)، ولیکئ.  

کھ   *پنځمھ پوښتنھ:
تاسې متحده ایالتونو  
تھ د وروستي ځل د  
رارسٻد د دخولۍ د  

نٻټې څخھ لھ یوه  
ال زیاتې مودې  ک

وروستھ دا  
غوښتنلیک ثبتوئ،  

" پھ  Yesدلتھ "ھو| 
نښھ کړئ او تشریح  

ولیکئ چې ولې  
تاسې ژر خپل  

غوښتنلیک ثبت  
 کړی نھ و.  

 

 

کھ   *شپږمھ پوښتنھ:
تاسې یا ستاسې  
مٻرمن/مٻړه یا  

بچیان کلھ ھم پھ  
متحده ایالتونو کې د  
ھر جرم لپاره نیول  

" پھ نښھ کړئ او اړونده حالتونھ، د نیول کٻدو نٻټې، او د قضیې  Yesشوی و یا محکوم شوي وئ، دلتھ "ھو|   شوي و یا درباندې جنایي تور پورې
 نھایي پایلھ تشریح کړئ.  

  



 

16 

 D :برخھ 

 انچھ) پھ سنجاق سره ونښلوئ.   2انچھ پر  2پورتھ ښي لوري تھ ورکړي چوکاټ کې خپل د پاسپورت د عکس پھ اندازه رنګین عکس (

کلونو څخھ کم او   21فورمې یو اضافھ نقل د خپلې کورنۍ د ھر متکي غړي (مٻرمن/مٻړه او ماشومانو لپاره چې عمرونھ یې لھ   I-589تاسې بھ د  
فورمھ  I-589بچیان لھ تاسې سره پھ متحده ایالتونو کې وي، تاسې خپلھ اصلي   3کھ ستاسې مٻرمن او  حده ایالتونو دي) تسلیموئ.تاسې سره پھ مت 

فورمې د ھر نقل د پاسھ د خپلې کورنې د یوه    I-589تاسې باید د خپلې  نور اضافھ نقلونھ تسلیموئ. ۴(چې ستاسې عکس ورباندې لګٻدلی وي) او 
 ق کړئ.  غړي عکس سنجا 

 

کھ ستاسې مورنۍ ژبھ لھ انګریزي   
پرتھ د الفبا جال توري استفاده  

کوي، خپل نوم پھ ھماغھ ژبھ کې  
پاس ښي لوري تھ ورکړي چوکاټ  

   کې ولیکئ.

کھ د کورنۍ یو غړی  
(مٻرمن/مٻړه، مور/پالر، یا ماشوم)  
لھ تاسې سره د ستاسې د فورمې پھ  

چمتو کولو کې مرستھ کړې وي،  
پھ نښھ کړئ او نوم یې  "  Yes"ھو| 

  او لھ تاسې سره یې اړیکھ ولیکئ. 
" پھ نښھ  Noکھ داسې نھ وي، "نھ| 

 کړئ. 

کھ د کورنۍ یو غړی  
(مٻرمن/مٻړه، مور/پالر، یا ماشوم)  
لھ تاسې سره د ستاسې د فورمې پھ  

چمتو کولو کې مرستھ کړې وي،  
" پھ نښھ کړئ او معلومات  Yes"ھو| 

ئ.  برخھ کې ولیک Eیې الندې پھ ه| 
" پھ نښھ  Noکھ داسې نھ وي، "نھ| 

 کړئ. 

کیڼ لوري تھ د تور غشي ترڅنګ  
ورکړي ځای کې د خپلې فورمې  

السلیک کول، او پر فورمھ د تاریخ  
 لیکل باوري کړئ.  

 :  برخھ  Eه| 

کھ ھیڅ چا لھ تاسې سره د پناه لپاره  
ستاسې د فورمې پھ چمتو کولو کې  

مرستھ نھ وي، تاسې دا ځای تش  
 پرٻښودالی شئ.  

 

 

  



 

17 

 برخھ:  Fو| 

دا برخھ تشھ پرٻږدئ. لھ  
تاسې څخھ بھ د پناه پھ  

مرکھ/انټرویو کې شخصاً د  
برخې د السلیک کولو   Fو| 

 غوښتنھ وشي.  

 

 

 

 برخھ.  Gز| 

کھ   دا برخھ تشھ پرٻږدئ.
چٻرې ستاسې قضیھ د  

کډوالۍ محکمې تھ راجع  
تاسې    کړای شي، نو لھ

برخې د   Gڅخھ بھ د ز| 
السلیک کولو غوښتنھ کلھ  
چې تاسې د پناه استماعیھ  
 مجلس کې حضور ولرئ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تسلیموئ، دا ټولھ برخھ باید تشھ پرٻښودل شي* کلھ چې تاسې خپلھ فورمھ *
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 تکمیلي برخھ:  Aد أ| 

دا پاڼھ یوازې ھغھ وخت  
وکاروئ کھ چٻرې تاسې  

لھ څلور څخھ زیات  
ماشومان لرئ او پھ دریم  
مخ چمتو شوي ځای څخھ  
  زیات ځای تھ اړتیا ولرئ. 

کھ تاسې څلور یا کم  
ماشومان ولرئ، دا پاڼھ  

 تشھ پرٻږدئ.  

کھ تاسې لھ دې پاڼې څخھ  
ګټھ نھ اخلئ، نو د دې  

تسلیمولو تھ ھم اړتیا نھ  
 لرئ. 

کھ تاسې ارومرو لھ دې  
پاڼې څخھ ګټھ اخلئ، پورتھ  

ښي لوري تھ ورکړي (د 
" الندې)  Date"تاریخ| 

چوکاټ کې تاریخ لیکل مو  
لھ یاده و نھ وځي او پورتھ  
ښي لوري پھ دویم چوکاټ  

(د "متقاضي السلیک"  
کې ارومرو   الندې)

 السلیک وکړئ.  
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 تکمیلي برخھ:  Bب| 

برخو   Cیا ج|  Bکھ تاسې د ب| 
پوښتنو ځوابولو لپاره اضافھ ځای  

تھ اړتیا لرئ، تاسې دا پاڼھ  
تاسې یا خو دا پاڼھ   کاروالی شئ.

څو کرتې چاپ کوالی شئ او ھر  
وخت چې اضافھ ځای تھ اړتیا  

ولرئ لھ ھمدې څخھ د خپلو  
ځوابونو لپاره ګټھ واخلئ یا خو  

تاسې کوالی شئ پھ ھمدې پاڼھ کې  
 ګڼ ځوابونھ ولیکئ.  

د خپل ځواب لیکلو څخھ مخکې د   
برخې ګڼھ او د پوښتنې ګڼھ  

پوه شي   USCISولیکئ، تر څو 
 ې تاسې کومھ پوښتنھ ځوابوئ.  چ

کھ تاسې ارومرو لھ دې پاڼې   
څخھ ګټھ اخلئ، پورتھ ښي لوري  

"  Dateتھ ورکړي (د "تاریخ| 
الندې) چوکاټ کې تاریخ لیکل مو  

لھ یاده و نھ وځي او پورتھ ښي  
لوري پھ دویم چوکاټ (د "متقاضي  

السلیک" الندې) کې ارومرو 
 السلیک وکړئ. 

 

 

 

 

 

 

 

 ل:  د بٻلګې پھ ډو  

 پوښتنھ:    B.1برخھ.   Bب| 

ھغھ زما یوه بل   زه خپل ھیواد تھ لھ بٻرتھ ستنٻدو څخھ ډارٻږم ځکھ چې جو سمت، چې د یوټوپیا ملي ګارډ غړی دی، ما تھ ګواښ کړی دی.
 evidenceو خونې (ظاھر تھ معلومھ شوه چې جو د شواھدو او مدارک کاکا/ماما چې ظاھر نومٻږي، پھ ھاني ویلیان پولیس ځواک کې کار کاوه. 

room  څخھ پیسې او مخدره توکي غال کول او زمونږ ټولې کورنۍ تھ د ضرر رسولو ګواښ یې کړی و کھ چٻرې ظاھر د پولیس دنده پرٻنږدي (
بیا زمونږ کورنۍ  او بیا ھیڅکلھ پھ حکومتي چارو ښکٻل نھ شي. خو پھ دا وروستیو کې، زما کاکا ظاھر بیا د پولیسو پھ ځواک کې شامل شو او جو  

بھ زما لھ کاکا سره زمونږ دکورنۍ اړیکو لھ املھ ما تھ یا زیان   –د یوټوپیا ملي ګارډ کوم بل غړی  –زه ډارٻږم چې جو  تھ ګواښونھ کول پیل کړل.
  راورسوي یا بھ مې ووژني.  
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 د پناه پھ مالتړ کې د تشریح شوې اعالمیې نمونھ  
دی، خو دا پناه مسئوول تن لپاره ستاسې د دعوې د مالحظھ    ھیڅ اړتیا نشتھکې اعالمیې تھ    د پناه غوښتنلیک لپاره د پناه مالتړ

 کولو لپاره ډیر ګټور تمامٻدالی شي.  

د پناه مالتړ کې د اعالمیې نمونھ الندې ورکړل شوې ده چې زمونږ د نمونھ (خیالي) پناه غوښتونکي لھ خوا چمتو کړای  
ناه غوښتونکي د ھغھ څھ معلومات ولیکل چې ترسره کړي یې وو، ځینې تشریحات چې مونږ پھ دې اړه چې ولې پ  شوې ده.

د دې نمونھ اعالمیې الندې، تاسې ھغھ نمونھ یي فورمھ میندالی شئ   پھ زیړ رنګ پھ نښھ شوي، ھم الندې شامل کړي دي.
 چې تاسې یې د پناه پھ مالتړ کې د خپلې اعالمیې د چمتو کولو لپاره کاروالی شئ. 

 پناه پھ مالتړ کې سوګندي اعالمیھ د

د متحده ایالتونو د قوانینو پھ رڼا کې د د درواغو شھادت د جزا الندې لوړه کوم چې الندیني معلومات زما اعظمي  ،  زه، فرھاد احمدي
 پوھې لھ مخې رښتیا او سم دي. زه دا څرګندونې د پناه لپاره د خپل غوښتنلیک پھ مالتړ کې ثبتوم.  

لھ خپلې څرګندونې څخھ وړاندې، مھمھ ده چې پورتنۍ برخھ شامل کړل شي، تر څو د پناه مسئوول مامور پوه   
شي چې تاسې د ھغھ څھ پھ اړه چې تاسې تھ پٻښ شوي، او/یا پھ دې اړه چې تاسې خپل ھیواد تھ د سنٻدو لھ کبلھ  

 و ژمنھ کړې ده.  خپل ځان تھ د پٻښٻدونکیو پٻښو پھ اړه اندٻښنھ لرئ، د رښتیا ویل

مھ نٻټھ، زه د نیویارک ښار پھ جی  30د جوالی پھ    2019  د  کلن یم او د یوټوپیا وګړی یم.  25زما نوم فرھاد احمدي دی او زه   .1
زه لھ یوټوپیا څخھ    ) کښتھ کٻدو سره متحده ایالتونو تھ راورسٻدم. JFK International Airportایف کی نړیوال ھوایي ډګر (

زه لھ خپلې مٻرمنې، زحل احمدي، او زمونږ زوی،    ځکھ چې ما تھ زما د سیاسي نظریاتو لھ املھ ګواښونھ کٻدل.   تٻښتې تھ اړ شوم 
   . Maple Avenue، Glen Bernie، Maryland 21061 123محمد احمدي، سره پھ دې پتھ اوسٻږم:  

 زما مخینھ

زما کورنۍ    رالوی شوم.  مدي، او خپلو دوو وروڼو/خویندو سرهزه د یوټوپیا پھ ھاني ویل ښار کې لھ خپلو والدینو، ھیزل او امین اح .2
وروستھ لھ ھغې چې    د ھاني ویل پھ اطرافو کې د یوې کروندې مالکان دي؛ زما پالر یو بزګر دی او مور کې د کور مٻرمن ده.

پٻرٻدونکیو د مرستې کارپوه پھ توګھ  لھ ښوونځي څخھ فارغ شوم، ما د میري وائل ښارګوټي تھ څٻرمھ د معلوماتو مرکز کې د  
د اګست پھ میاشت کې واده وکړ    2017مونږ د    ھملتھ د کار پر مھال زما لیده کاتھ لھ خپلې مٻرمنې، زحل، سره وشول.  کار کاوه.

 پھ سپټمبر کې وزٻږٻده.   2018او زمونږ زوی، محمد، د 
 

ه/فارم کې لھ خپلې کورنۍ سره ګډ اوسٻدلو، او ما د معلوماتو  وروستھ لھ ھغې چې مونږ واده وکړ، زه او زحل زمونږ پھ کروند .3
کھ څھ ھم سفر اوږدو و، ما لھ خپلې دنده سره   دقیقې مزل و، بس کې سفر کاوه.  45مرکز کې خپلې دندې د حاضرٻدو لپاره، چې 

ونزو پھ ھواري کې مرستھ  مینھ درلوده ځکھ ما پھ ټولھ نړۍ کې لھ خلکو سره خبرې کوالی شوې او ما لھ ھغوی سره د ھغھ ست 
کولھ چې ھغوی بھ ورسره مخ کٻدل. تر څو چې زه لھ یوټوپیا څخھ وتلی او متحده ایالتونو تھ راغلی نھ وم، ما لھ رانچو روغتیایي 

   پاملرنې سره دنده ترسره کولھ.

  ھر څھ د پھ ھکلھ  دا متقاضي د خپل تٻر ژوند او زده کړو پھ تړاو یو څھ اساسي معلومات برابروي، خو د خپل ژون 
نھ لیکي؛ یوازې ډیر لږ معلومات چمتو کوي چې د ھغھ پھ کیسھ باندې چې ولې د پناه لپاره عریضھ کوي، یو څھ  

دلتھ، متقاضي پھ دې اړه چې چٻرتھ لوی شوی، چٻرتھ یې کار کړی، او څنګھ لھ خپلې مٻرمنې سره یې    رڼا اچوي.
 .  مالقات شوی، یوه څھ اندازه تشریح وړاندې کوي 

 ګوندلپاره زما مالتړ  IPAد 

پھ بلھ برخھ کې، متقاضي د خپلې کورنۍ، د ھغھ د ښوونې او روزنې پھ ګډون چې لھ ھغھ څخھ ھغھ څھ جوړ کړ  
دا اساسي    چې نن دی، ال ډیر مشخص معلومات چمتو کوي: یعنې د ھغھ د کورنۍ ارزښتونھ او سیاسي باورونھ.

وروستھ بھ مونږ د ھغھ پھ اعالمیھ کې وګورو، ھمدغھ سیاسي باورونو  معلومات اړین دي ځکھ، لکھ څرنګھ چې  
او پھ سیاست کې ښکٻلتیا ښایي پھ پای کې نوموړی پھ خطر کې اچولی وي، چې نوموړی یې متحده ایالتونو تھ پھ  

   تٻښتھ او پناه غوښتلو تھ اړیستلی. 
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) سیاسي ګوند څخھ مالتړ کړی او زه  ”Independent People’s Alliance “IPAزمونږ کورنۍ تل د خلکو خپلواکھ ټلوالھ ( .4
پاتې شوی وم.  تاثیر الندې  ایدیولوژۍ  د  د ھغوی  (   لھ کوچني عمر څخھ  ټلوالھ   Independent People’sد خلکو خپلواکھ 

Alliance “IPA”  پر بنسټ تاسیس شوی  ) ګوند پھ یوټوپیا کې د ولسوالۍ مدافع ګوند دی او د ټولو وړو لپاره د سولھ ییز ژوند
زما کورنۍ او زه پھ دغھ ارزښتونو ټینګ باور لرو، مونږ ټول د خپلو بچیانو لپاره    دا ګوند پوھنې تھ ھم لوړ ارزښت ورکوي.   دی. 

 غوره ژوند لیدل غواړو.  
 

چې دودیز جمھوریت    یوې جنګي ډلې،  زما لھ زوکړې وړاندې، زما والدین د یوټوپیا پھ یوه بلھ برخھ، چې وینس نومٻده، اوسٻدل.  .5
)Traditional Republic.راوپارولھ شخړه  سره  حکومت  ځآیي  او  خلکو  لھ  ھلتھ  نومٻده،  ګوند  جمھوریت    )  دودیز 
)Traditional Republic  ګوند اوس پھ یوټوپیا کې یو مرکزي سیاسي ګوند دی او د (IPA   .ھغوی    ګوند مخالف سیاسي ګوند دی

د محدودولو پھ لټھ کې دي، او ھغوی خپل ګوند سره د یوځای کٻدو لپاره خلکو تھ د قناعت    "دودیزو" ارزښتونو پورې د یوټوپیا
تاوتریخوالي څخھ کار اخلي.  لھ  لپاره  (   ورکولو  پھ وینس کې اوسٻدل، د دودیز جمھوریت   Traditionalکلھ چې زما والدین 

Republic  ګوند مشرانو ھم ھلتھ استوګنھ غوره کړې وه او د (IPA  وروستھ لھ ھغې چې دودیز    ښل یې پیل کړي وو.غړو ګوا
ھغوی د    ) ګوند پھ وینس کې واک تھ ورسٻد، زما والدینو ھلتھ پھ اوسٻدلو ډار احساساوه. Traditional Republicجمھوریت ( 

ګوند    IPA  ھیواد پھ یوه بلھ برخھ کې د خپل ژوند د بیا جوړولو لپاره لھ وینس څخھ کډه شول، او پھ ھاني ویل کې، چٻرتھ چې د 
 اکثریتي ګوند و، لھ یو څو کورنیو سره یوځای شول.  

 
  ګوند کې ډیر فعال دی، او پھ سیمھ کې غونډې او کمپاینونھ تنظیموي.   IPAزما د کاکا ورور، بیټل احمدي، پھ ھاني ویل کې پھ    .6

ګوند وتوانٻدو چې د سلور ریور ایالت (چٻرتھ چې ھاني ویل موقعیت لري)    IPAنوموړي د وروستیو ټاکنو پھ کال کې، کلھ چې  
د ھغھ د کار لھ املھ، ھغھ پھ ټول    ) کې فعالیت ترسره کاوه. Town hallواک ترالسھ کړ، د ھاني ویل د ښاروالۍ عامھ غونډه (

 ایالت کې ډیر نوم وګاټھ. 
 

کاندیدانو پھ سلور    IPAکلھ چې د    ې ال فعالھ ونډه اخیستنھ پیل کړه.پھ فعالیتونو ک  IPAکال شاوخوا وخت و چې ما د    2015د    .7
پھ    IPAما لھ خپلې کورنۍ سره د    ریور ایالت کې د څوکۍ لپاره مبارزه کولھ، ما مجلسونو پھ ھمغږي کولو کې مرستھ کولھ.
رستھ کولھ، د ګوند نښان درلودونکۍ  غونډو کې ګډون کاوه، او ھم مې خلکو سره د رایھ اچونې محلونو تھ الرښودنې پھ برخھ کې م

کې، زه کور پھ کور    2018پھ    لپاره د خپل مالتړ غږ پورتھ کاوه.   IPAبھ مې ویشلې او خپل د خوالھ رسنیو حسابونو باندې مې د  
کړه    دا نو ھغھ وخت چې ما درک  د ښاروالۍ مقام د ټاکنو کاندید، فضل عبدل، لپاره مالتړ ترالسھ کړم.   IPAوګرځٻدم تر څو د  

 ) جمھوریت  دودیز  د  شي.Traditional Republicچې  ثابتٻدالی  متخاصم  څومره  غړي  ګوند  جمھوریت    )  دودیز  د 
)Traditional Republic  ګوند ګڼو غړو د رایو غوښتلو اړونده کار لپاره وګواښلم، نو پرٻکړه مې وکړه چې دا کار بھ نور نھ (

 خو زه پھ غلطھ وم.   کار و نھ کړم، نو زه بھ خوندي پاتې شم. ھیلھ مې درلوده چې کھ زه د رایو غوښتلو  کوم.

 د مخالف سیاسي ګوند غړي ما تھ ګواښونھ کوي  

پھ دې برخھ کې، متقاضي د تٻر ژوند او اوضاع تھ چې پخوا یې څرګند کړي، لھ یوه بل سره ربط ورکوي چې  
ځانګړې سیاسي ګوند کې د غړیتوب لھ املھ ده تھ  نوموړی ولې پناه غواړي: ھغھ د خپلو سیاسي باورونو او پھ یوه  

   د ورکړل شویو ګواښونو جزئیات وړاندې کوي.

بجې وې، زه لھ بس څخھ چې لھ کارځای څخھ کور تھ د تګ لپاره پکې سپرٻږم، کښتھ    6پھ فبروري کې، د ماښام نژدې    2019د   .8
) نښان درلودونکي دسمالونھ  Traditional Republic(  ناپٻژانده کسانو چې د دودیز جمھوریت ګوند 4کٻدو پھ حال کې وم چې 

ګوند "د ځوانانو د ډلې" مالتړی    IPAپھ ھغھ ورځ، ما داسې یوه کمیس پر تن کړی و چې زه یې د    یې پر غاړه وو، ودرولم. 
ل عبدل لپاره د یوه  لھ ھغھ کسانو څخھ یو تن ارومرو یا خو زه زما د کمیس یا د ښاروالۍ مقام د ټاکنو پھ جریان کې د فض  ښودلم. 

 مجلس چارو د ھمغږي کولو پھ برخھ کې زما د ھلو ځلو لھ املھ پٻژندلی وم.  

متقاضي د دې پٻښې پھ تړاو کافي جزئیات چمتو کوي تر لوستونکي یوه غوره مفکوره ورکړي چې څھ پٻښ شوي   
کول ښھ خبره ده، خو د جزئیاتو د جزئیاتو وړاندې    وو، خو د ډیرو دقیقو جزئیاتو لھ وړاندې کولو څخھ ډډه کوي. 

عارض/غوښتونکی/متقاضي د برید دقیقھ نٻټھ نھ لیکي، او ھغھ "د    د اندازې د چمتو کولو پھ تړاو احتیاط وکړئ. 
د مشخصاتو او جزئیاتو وړاندې کول ګټور کار دی ځکھ    بجې" د برید الندې د راتلو خبره کوي.   6ماښام شاوخوا 

ډیر  د ھغھ څھ پھ درک کولو کې مرستھ کوي چې پٻښ شوي و، خو کھ تاسې    چې دا کار لھ مسئول مامور سره
مشخص واوسئ، تاسې وروستھ د دغھ جزئیاتو پھ برخھ کې د تٻروتلو لھ خطر سره مخ کٻدای شئ کلھ چې    زیات

سې  کھ ستاسې د لیکلي څرګندونو او څھ چې تا  تاسې د پناه پھ دفتر کې پھ مرکھ/انټرویو کې خپلھ کیسھ تکراروئ. 
پھ مرکھ کې ویاست ترمنځ توپیر شتون ولري، نو د پناه مسئوول مامور ښایي ګومان وکړي چې د کیسې بعضې  

 برخې رښتیا نھ دي.  
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ګوند د دغھ سیمې (د ھغھ    Traditional Republicسړو راتھ وویل چې زه پھ دغھ سیمھ کې د ګرځٻدو اجازه نھ لرم ځکھ چې    .9
پھ ګډون چٻرتھ زمونږ کورنۍ   نھ    کروندې/فارم موقعیت درلوده) کنترول ترالسھ کوونکی دی.سیمې  ھغوی وویل چې ھغوی 

ھغوی ما تھ لھ ځان سره راوړي ټوپکونھ راوښودل تر څو ما وډار کړي او    نور مالتړي بیاځلې وګوري.   IPAغواړي ما، یا د  
  راروان یم او ھیڅ قسمھ ستونزه نھ غواړم. ما ځواب ورکړل چې زه خو بس لھ خپل کار څخھ بٻرتھ    وښیي چې ھغوی جدي دي. 

ھغوی ما تھ ګواښ وکړ کھ چٻرې زه یې بیا پھ ھغھ سیمھ کې ولیدم، نو ما بھ ووژني، او کلھ چې مې پر سړک د خپلې فامیلي  
 کروندې/فارم پر لور منډه کړه، ما پسې یې وخندل.  

 
زه ډارٻدلی وم ځکھ چې زه پوھٻدم چې زما والدین لھ    کلھ چې کور تھ ورسٻدم، د ګواښ خبره مې لھ کورنۍ سره شریکھ کړه.  .10

زه نھ پوھٻدم    ګوند د غړو لھ خوا منځتھ راوړل شوي تاوتریخوالي لھ املھ تښتٻدلي وو.  Traditional Republicوینس څخھ د 
یمې د واک ترالسھ کولو ګواښ کاوه چٻرتھ چې مونږ اوسٻدلو، او ھغوی زه پھ دغھ  چې څھ باید وکړم ځکھ چې ھغوی د ھغھ س

ھماغھ یوازینی سړک و چٻرتھ چې زه ھغھ بس   خو ما سره بلھ کومھ الر نھ وه.  ځای کې حتی لھ ګرځٻدو څخھ ھم منعھ کړی وم. 
   کې سپرٻدم چې ما پکې ځان کارځای تھ رسولو تھ اړتیا درلوده.

 
بیټل مونږ تھ وویل چې ھغھ ھم پھ سلور لیک   کاکا تھ زنګ وواھھ او ھغھ تھ یې د پٻښې پھ تړاو معلومات ورکړل. زما پالر، زما  .11

لھ اوږد بحث وروستھ،    راتګ لھ املھ اندٻښنې لري.   ګوند د غړو او خواخوږو مالتړو د   Traditional Republicایالت کې د  
ګوند تھ اجازه ور نھ کړو چې زمونږ د ژوند تٻرولو خنډ وګرځي    Traditional Republicھغوی پرٻکړه وکړه چې مونږ باید د  

 لھ مالتړ څخھ مو منعھ کړي.   IPAاو د 
 

کلھ چې د ھاني ویل مرکز تھ نژدې    ما راتلونکي څو ورځې کار تھ تګ لپاره لھ ھماغھ مسیر څخھ ګټھ اخیستلو تھ ادامھ ورکړه.   .12
  Traditional Republicوو. لھ ھغوی څخھ څو تنو داسې کالي اغوستي وو چې د  شوم، ما څو تنھ ولیدل چې پخوا مې لیدلي نھ  

پھ ځانګړې توګھ، ھغھ کسانو نظامي ډولھ واسکټونھ    ګوند غړو او مالتړو لھ خوا د اغوستل کٻدونکي لپاره پھ توګھ پٻژندل کٻدل.
ما ھڅھ وکړه چې سر ښکتھ وساتم او   وو.ګوند نښان درلودونکي پټۍ یې درلودې، پھ تن کړي    Traditional Republicچې د 

 پھ چټکۍ سره بس تھ وخٻژم او ترې کښتھ شم تر څو پھ بلھ ستونزه وا نھ وړم، خو دې کار ډیر دوام و نھ کړ. 

بیا ھم، ھغھ کافي معلومات چمتو کوي تر څو د    دې پسې، غوښتونکی د بل برید پھ باره کې معلومات چمتو کوي  
ھغھ څھ پھ باره کې ښھ مفکوره ولري چې پٻښ شوي وو ("اونۍ ال نھ وه تٻره شوې [وروستھ]"  پناه مسئوول مامور د  

"لمر ایلھ پرٻوتی و")، خو ډیر جزئیات نھ وړاندې کوي، ھسې نھ چې پھ خپلھ مرکھ/انټرویو کې یې لھ یاده وځي یا  
   ناسمې څرګندونې وکړي.

وند غړو ګواښلی وم، یو سړي چې نظامي واسکټ یې پھ تن زه پھ داسې  ګ   Traditional Republicاونۍ ال نھ وه تٻره زه چې د   .13
ما تھ د ھغھ څٻره پھ یاد وه؛ د ھغھ کسانو لھ ډلې څخھ و چې زه یې   حال کې بیا ودرولم کلھ چې زه لھ کار څخھ کور تھ روان وم.

ھ ما تھ وویل چې ھغھ ما تھ یو ځل مخکې ھم  ھغ  لمر تازه پرٻوتی و، تیاره وه خو بیا یې ھم پھ څھ ډول وپٻژندم. پخوا ګواښلی وم. 
ما ھغھ سړي تھ    ګوند مالتړی وم.   IPAاخطار راکړی و چې زه باید پھ دغھ سیمھ کې لھ دې کبلھ بیا و نھ لیدل شم ځکھ چې د  

پھ    ھغھ ما تھ خاین وویل او  وویل چې لھ کار څخھ کور تھ د رسٻدو لپاره اړ یم چې پھ ھمدغھ ځانګړي سړک تګ راتګ وکړم.
ھغھ زه څھ کرتې پھ لغتھ ووھلم او ویې ویل چې کھ زه یې یو ځل بیا پھ ھغھ سړک ولیدلم، مړ بھ مې    ځمکھ یې راوغورځولم.

مور مې    زه ګوډ ګوډ تھ والړم او تٻره شوې کیسھ مې کورنۍ تھ وکړه.   کړي. زما لھ بدنھ وینې بھٻدې او ټول بدن مې درد کاوه. 
 رستھ وکړه، او زما پھ ټکٻدلو ځایونو یخ کٻښود.  راسره د ټپونو پھ درملنھ کې م

 
بلھ ورځ، زه دندې تھ والړ نھ شوم. ما ال ھم درد احساساوه، او د بس/موټر تمځای پر سړک پلې تګ باندې ډارٻدم. زه ډارٻدم چې    .14

کې چې زه    ګوند غړي بھ زما د وژلو خپل ګواښ تھ عملي جامھ واغوندي. نژدې ھماغھ ورځو  Traditional Republicد  
  Traditional Republicګوند غړي) ھم د    IPAګواښل شوی وم، کاکا مې، بیټل، مونږ تھ وویل چې د ځایي حکومت مامورین (د  

ګوند غړو لھ خوا، چې "پھ ھر ډول کٻدای شو" د سلور لیک ایالت کنترول الستھ راوړلو پھ ھڅھ او ھاند کې وو، ګواښل شوي  
 وو..  

 
غړو د برید او ګواښونو پھ ھکلھ شکایت    Traditional Republicکړ چې آیا زه باید محلي پولیسو تھ د  ما لھ ځان سره فکر و  .15

خو، لھ خپل کاکا سره تر خبرو کولو وروستھ، دې پایلې تھ ورسٻدم چې غوره بھ دا وي چې چوپ پاتې شم.    وکړم او کھ څنګھ؟ 
ھغھ ما تھ وویل چې دا کار مخ پھ زیاتٻدونکي ډ،ل ستونزمن کٻږي تر څو پوه چې زمونږ د ځایي حکومت پھ ادارو کې پھ چا باور  

د   حکومت  ځایي  زمونږ  چې  کٻده  ګومان  ھم  څھ  کھ  د    IPAوکړو،  رسنیو  پھ  کې،  موده  ھمدغھ  پھ  کٻده.  اداره  خوا  لھ  غړو 
Traditional Republic    ګوند غړي لھ خوا پھ محلي حکومت کې د دندوترالسھ کولو رپوټونھ خپاره شول او ځانونھ یې دIPA  

 عات شریک کړي.  ګوند کې حکومتي چارواکو سره اطال  Traditional Republicګوند مالتړو پھ توګھ عیار کړي وو تر څو پھ  
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د یوه متقاضي لپاره چې پخوا ګواښل شوی یا متضرر شوی و، دا معلومات چمتو کول ګټور دي چې آیا ھغوی د  
اړونده ګواښونو یا زیان خبر پولیس تھ ورکړل و او نھ؟ کھ ھغوی د ګواښونو یا زیان رپوټ ورکړی و، وروستھ  

 کړ،نو ولې یې و نھ کړ؟  بیا څھ وشول؟ کھ ھغوی د ګواښونو یا ضرر رپوټ و نھ

 د ضرر او ګواښونو څخھ د نجات لپاره زه کامینو کې ځای پر ځای شوم.   

لھ لږ بحث وروستھ، مونږ فکر چې زما، مٻرمن، زوی، او ما لپاره بھ تر ټول خوندي کار دا وي چې لھ ھاني ویل څخھ لٻرې    .16
  IPAخپلې خالھ، ندا، کره اوسٻدلو تھ والړو. پھ دغھ وخت کې د    والړ شو. مونږ د یوټوپیا پالزمٻنې کامینو ښار تھ څٻرمھ میشتې

ګوند یو شمٻر غړو پھ ملي کچھ   Traditionalګوند غړي زمونږ پھ ملي حکومت کې لھ اکثریت څخھ برخمن وو او کھ څھ ھم د  
ښایي دا بھ خوندي وي    ما ھم لھ ځان سره فکر وکړو چې  دولتي څوکۍ اشغال کړې وې، کامینو خو باثباتھ او خوندي برٻښٻدو. 

ګوند د غړي پھ توګھ د پٻژندنې وړ و نھ اوسم. ما ھم پرٻکړه وکړه چې تر څو    IPAځکھ چې ھلتھ خلکو زه نھ پٻژندم، نو زه بھ د  
 ګوند کې خپل فعالیتونھ او ښکٻلتیا محدوده کړم.  IPAد فعالیت د بٻرتھ پیلولو لپاره حاالت خوندي شوي نھ وي، زه باید پھ 

 
یو څو میاشتې لھ خپلې خاال پھ کور کې پھ ارامۍ سره تٻرې کړې. کامینو د ھاني ویل پھ پرتلھ خوندي برٻښٻدو، او ولسونھ   مونږ  .17

پھ    2019کې د فعالیت ترسره کولو محدودیت باندې خپھ وم، نو د   IPAګوند مترقي ارمانونو پاللو تھ ژمن وو. ژه پھ    IPAھم د 
مالتړې وه، خو ما لھ ھغې څخھ پھ کور کې    IPAد ګډون پرٻکړه وکړه. زما مٻرمن ھم د   پھ یوه مجلس کې  IPAجون کې مې د  

زه بھ تل    د پاتې کٻدو غوښتنھ وکړه ھسې کومھ ناوړه پٻښھ و نھ شي. ما پھ غنډه کې لھ خپل یوه ګاونډي، رامن، سره ګډون وکړ.
 شکر ادا کوم چې ما لھ خپلې مٻرمنې څخھ پھ ھغھ ورځ پھ کور کې د پاتې کٻدو غوښتنھ وکړه.  

کھ چٻرې یو متقاضي پھ خپل ھیواد کې پھ یوه بل ځای کې د خوندي ځای موندلو او اوسٻدلو ھڅھ کړې وي، دا   
کھ چٻرې متقاضي یو بل ځای تھ پھ کډه کٻدو وروستھ ھم لھ خطر سره مخ    معلومات چمتو کول مھم او ګټور دي. 
   شوی و، دغھ معلومات ھم اړین دي. 

 برید کٻږي   ما باندې د کامینو پھ الریون کې

ما د غونډې ځینې برخې پھ    ګوند غړو ویناګانې کولې.  IPAمظاھره ماسپښین ناوختھ پیل شوه او ژوندۍ موسیقي غږٻدلھ او د   .18
د ھر    موبایل ټیلیفون ضبطې کړې، او لھ دغو څخھ مې یو شمٻر ویډیوګانې پھ خپل د خوالھ رسنیو پھ حسابونو کې خپرې کړې. 

رامن او زه دریځ/سټیج تھ چې تقریرونھ    لومٻدل، خو دغھ قضیھ د لمر پرٻوتو وروستھ بدل شول.چا مورال او روحیات لوړ مع
  Traditional Republicکٻدل، نژدې چې د یوه چا چیغھ مو تر غوږو شوه. مونږ د خلکو د ګڼھ ګوڼې یوه لور تھ وکتل او د  

ځینې کسانو سره    ل چې د مظاھرې پر لور راروان وو. ګوند نظامي ډولھ واسکټونھ پھ تن څو وسلھ وال کسان مو تر سترګو شو
مو ومري!" او پھ    traditionالسي لوډسپیکرونھ و او دا ډول چیغې وھلو باندې یې الس پورې کړ، "مونږ نھ پرٻږدو چې دود|

والو څخھ ولیدو چې   ټولو تھ یې د خیانتکارانو خطاب وکړ. څھ چې بیا پٻښ شو، ھغھ یو څھ اندازه تت او تیاره وو. ما یو لھ وسلھ 
کمیس یې پر تن، پھ سوک وواھھ، او بیا د اوښلن ګاز بمونھ ھر لوري تھ پھ چاودٻدو شول. ما د خلکو غږونھ    IPAیو زلمی چې د  

وروستھ لھ ھغې چې پھ ھاني ویل کې چې ما کوم ګواښونھ ترالسھ کړي وو،    اورٻدل چې خبرې یې سره اړولې وې او جنګٻدل.
د   IPAما د ھغھ مټ ونیوه او ورتھ مې کړل چې منډه کړه. رامن او زه د   ن او زه بې لھ شکھ پھ خطر کې وو. زه پوھٻدم چې رام

لھ    IPAپھ پای کې، د   ځینې نٻکمرغھ مالتړو لھ جملې څخھ وو، ځکھ چې مونږ لھ ھغھ برید څخھ پھ روغ رمټ وتلو بریالي شو. 
 کسانو خپل ژوند لھ السھ ورکړی و.   5نو لھ مخې، نور څخھ زیات مالتړي ټپیان شوي وو، او د خبري رپوټو 30

 
لھ دغھ مظاھرې وروستھ، زه پوھٻدم چې پھ یوټوپیا کې یو ستر بدلون    مونږ د صدمې او ژور ډار پھ حال کې کور تھ ستانھ شو.   .19

ھم د لنډې مودې لپاره  زما مٻرمن او ما پرٻکړه وکړه چې غوره بھ دا وي چې مونږ لھ دې ځای والړ شو، کھ څھ    راتلونکی و. 
ما ځان مات احساساوه. یوټوپیا ټول عمر زما کور پاتې شوی و، خو ما احساس کاوه چې دا ځای مونږ لپاره نور خوندي نھ    وي. 

 دی. زه ډارٻدم چې زما د سیاسي بارونو لھ املھ مونږ ھره شٻبھ د مرګ کندې تھ پرٻوتونکي یو. 

 مونږ متحده ایالتونو تھ تٻښتھ وکړه  

مونږ پخوا د متحده ایالتونو د   مھ نٻټھ متحده ایالتونو تھ راغلو.3د جوالی پھ    2019ه، زما مٻرمن او زوی د سیاحت پھ ویزه د ز  .20
  سیاحت ویزې اخیستې وې او زما د زوی د پیدایښت وروستھ متحده ایالتونو تھ راغلي وو، او مونږ ال ھم قانوني ویزې درلودلې. 

لھ بده مرغھ،    پیا کې بھ ژر حاالت بٻرتھ سیم شي، او مونږ بھ وکوالی شو چې خپل کور تھ ستانھ شو. ما ھیلھ درلوده چې پھ یوټو
   حاالت نور ھم خراب شول. 
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جال    3ګوند غړي پھ    Traditional Republicلھ کلھ راھیسې چې زه متحده ایالتونو تھ راغلی یم، مور مې راتھ وویل چې د   .21
دې/فارم تھ ورغلي دي، او غوښتنھ یې کړې چې زما لھ والدین دې میاشتنی قلینګ ورکوي  جال وختونو کې زمونږ فامیلي کرون 

ګوند سره خپل وفاداري څرګنده او خپل مصئوونیت تضمین کړي". پھ ملي خبرونو کې دا   Traditional Republic"تر څو لھ  
ترالسھ کړی دی او د کامینو، چٻرتھ چې    ګوند د سلور رٻور ایالت واک   Traditional Republicرپوټونھ ھم ورکړل شوي چې  

 مونږ خپلې خاال سره اوسٻدو، د کنترول الستھ راوړلو ھڅې کوي.  

د پناه اعالمیې پھ پای کې، ښھ بھ دا وي چې د ھغھ کارونو پھ تړاو ځینې معلومات ورکړل شي چې د متقاضي لھ   
ي د کورنۍ غړو سره شوي یا د متقاضي  وروستھ پٻښ شوي، کھ دا کارونھ د متقاضخو د خپل ھیواد پرٻښودلو  

دلتھ، متقاضي د ھغھ ګواښونو پھ تړاو ځینې معلومات چمتو کړي دي    وضعیت تھ ورتھ نورو کسانو سره شوي.
چې د ھغھ د پاتې کارونۍ غړو د ھغھ لھ وتلو وروستھ ګاللي دي، چې دغھ کار د خطر د ھغھ ډول پھ ھکلھ یو څھ  

   نوموړی بھ ھم ورسره مخ وی، کھ بٻرتھ ستون شوی و. پوھاوی چمتو کوي چې 

لھ   .22 بھ  کورنۍ  زما  او  زه  شو،  ستانھ  تھ  یوټوپیا  مونږ  چٻرې  کھ  ډارٻږم  د    IPAزه  املھ  لھ  کار  د  زما   Traditionalسره 
Republic .د    ګوند د غړو لھ خوا متضرر یا ووژل شوTraditional Republic    لھ  ګوند غړو زه مخکې ھم پٻژندلی وم، او

غړو لپاره د پخوا پھ پرتلھ اوس ال ډیر بې ثباتھ او    IPAپھ یوټوپیا کې وضعیت د    ھمدې کبلھ یې ګواښلی او زیانمن کړی وم. 
 خطرناکھ شوی دی. 

 
لھ ھغھ راھیسې چې زه متحده ایالتونو تھ راغلی یم، ما د مصئوونیت او خوندیتوب ژور احساس کړی دی چې پھ یوټوپیا کې مې   .23

لپاره د خپلو نظرونو او د خپل مالتړ پھ څرګندولو کې ځان    IPA  و کلونو کې دا ھیڅکلھ داسې حس نھ و کړی. زه دپھ وروستیو څ
زه اوسمھال د ترسیل موټر چلوونکي (ډرٻور) پھ توګھ دنده ترسره کوم او پھ متحده ایالتونو کې خپلې    ازاد او خوندي احساسوم.

وس پھ نھایت کې ھره ورځ ځآن راحت احساسوم او خپل ژوند او د خپلې مٻرمنې او  نوې ټولنې سره مې مینھ پیدا شوې ده. زه ا
ګوند د غړو پھ توګھ    IPAمونږ یوټوپیا تھ بٻرتھ ستنٻدالی نھ شو ځکھ چې مونږ بھ د    زوی د ژوند لپاره ھیڅ ډار نھ احساسوم.

و  کې  خطر  ستر  پھ  کې  ھیواد  خپل  پھ  زمونږ  بھ  ژوندونونھ  زمونږ  او  شو  زما    ي.وپٻژندل  چې  مننھ  څخھ  تاسې  لھ 
 غوښتنلیک/فورمھ/عریضھ مو پھ پام کې ونیولھ.  

 
 2019/ 11/25 فرھاد احمدي 
  نٻټھ  فرھاد احمدي 
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 د پناه پھ مالتړ کې نمونھ یي اعالمیھ 
 .لھ دې ځای څخھ  دا نمونھ د کښتھ/ډاونلوډ کٻدو وړ ده 

 د پناه پھ مالتړ کې سوګندي اعالمیھ

درواغو شھادت د جزا الندې لوړه کوم چې الندیني معلومات زما اعظمي  د متحده ایالتونو د قوانینو پھ رڼا کې د ،زه، [پوره نوم ولیکئ]
 پوھې لھ مخې رښتیا او سم دي. زه دا اظھارلیک د پناه لپاره د خپل غښتنلیک پھ مالتړ کې تسلیموم. 

پھ [د راتګ نٻټھ]   زما نوم [نوم] دی، او زما [عمر] کالھ دی. زه د افغانستان یو تبعھ یم. زه متحده ایالتونو د [د ځای نوم] تھ  .1
 راورسٻدم. زه د پناه لپاره د خپل غوښتنلیک پھ مالتړ کې دا اعالموم. 

 
مونږ پھ [د ځای نوم] کې پھ [نٻټھ] واده وکړ. زه [تعداد] بچیان لرم. مونږ اوسمھال پھ [ادرس]   ما لھ [نوم] سره نکاح کړې ده.   .2

 کې اوسٻږو. 
 

 زما پھ اړه لنډ معلومات  
 

د خپلې سابقې/زده کړو، او کاري تجربې، پھ ځانګړې توګھ کھ لھ ھغھ څھ سره تړاو ولري چې تاسې ولې لھ بٻرتھ ستنٻدو څخھ   .3
 ډارٻږئ]، ولیکئ.  

 
 [کھ تاسې پھ افغانستان کې سیاسي فعالیت کوئ/کاوه، خپلو سیاسي باورونو او فعالیتونو باندې رنا واچوئ.]   .4

 
 ما سره څھ وشول 

 
  ستاسې پھ ھکلھ څھ شی دی چې تاسې ډاروي چې کھ افغانستان تھ ستون شئ نو تاسې تھ بھ ضرر ورسول شي  فکر وکړئ چې  .5

  دا ځای د خپل ژوند پھ باره کې د جزئیاتو د لیکلو لپاره وکاروئ چې ستاسې ژوند لھ افغانستانھ لھ وتلو څخھ وړاندې څنګھ و؟ 
 تیب لھ مخې ولیکل شي. [کھ امکان ولري، ښھ بھ دا وي چې دا برخھ د زماني تر

 
  لومړۍکھ تاسې تھ ضرر دررسول شوی و یا ګواښل شوي وئ، جزئیات یې پھ دې برخھ کې ولیکئ.] ډاډ ترالسھ کړئ چې  .6

  وروستۍمنځتھ راغلې پٻښھ ولیکئ، او مخکې لھ دې چې تاسې د وتلو پرٻکړه وکړه  تر ټولو ناوړهمنځتھ راغلې پٻښھ ولیکئ، 
 منځتھ راغلې پٻښھ ولیکئ.] 

 
[پام مو وي چې د ھغھ وختونو پھ تړاو ھم یو څھ جزئیات شامل کړئ چې ستاسې د کورنۍ غړي، ستاسې ھمکاران، یا ستاسې    .7

 دې تھ ورتھ و چې تاسې ولې افغانستان تھ لھ ستندٻدو څخھ ډارٻږئ.]  ملګري یا زیانمن شوي یا ګواښل شوي، کھ چٻرې المل یې 
 

 زه ولې افغانستان تھ نھ شم ستنٻدالی 

[تشریح کړئ چې تاسې ولې پھ دې باور یاست چې تاسې، یا ستاسې د کورنۍ غړي/ھمکاران/ملګري زیانمن شوي یا ګواښل    .8
پھ خطر کې یاست کھ تاسې اوس افغانستان تھ ستانھ شئ. ولیکئ   بھ تاسېشوي وو. تشریح کړئ چې تاسې ولې پھ دې اند یاست 

 کھ تاسې ستون شئ، نو ستاسې پھ باور څھ بھ پٻښ شي.] 

 [نٻټھ]  [السلیک] 
 نٻټھ  [پوره نوم ولیکئ] 
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 د پناه پھ مالتړ کې د اعالمیې لیکلو پھ تړاو معلوماتي الرښوونې  

 کلھ چې خپلھ کیسھ بیانوئ
پھ افغانستان کې منځتھ راغلې یوه پٻښھ پھ تفصیل سره تشریح کړئ چې تاسې ھلتھ بٻرتھ لھ ستنٻدو څخھ ډاروي،   •

پام مو وي چې ھغھ  ھ وئ.حتی کھ تاسې لھ ھغھ پٻښو سره مخ شوي نھ وئ، یا یوازې تاسې ورسره مخ شوي ن
پٻښې شاملې کړئ کلھ چې حکومت یا یو بل شخص یا ډلې تاسې تھ زیان درواړاوه یا د زیان دراړولو ګواښ یې 

 وکړ او ستاسې پھ باور ھغوی ولې دا کار کول غوره کړ؟  
ی  تاسې یو وخت ھم تشریح کوالی شئ کلھ چې ستاسې حالت تھ ورتھ وضعیت کې یو څوک متضرر کړای شو  •

 و.
دا ښودل باوري کړئ چې دا حکومت و، یا آیا دا یو بل شخص یا ګروپ و چې تاسې یا ستاسې د کورنۍ غړو تھ   •

 یې زیان اړولی و، یا د زیان اړولو ګواښ یې کړی و.
پوښتنې چې باید پھ پام کې ونیول شي: تاسې څنګھ متضرر شوئ؟ د چا لھ خوا؟ سړي (سړو) څھ وویل؟ ضرر    •

 ولې پٻښ شو؟څھ وخت پٻښ شو؟ 
 

 مشخصې نٻټې پھ پام کې نیول 
کھ تاسې دقیقھ نٻټھ پھ یاد نھ شئ ساتالی پھ کومھ چې څھ پٻښ شوي وو، حدس مھ وھئ. د یوې نٻټې پھ اړه حدس   •

وھل ښایي پھ راتلونکي کې، کلھ چې تاسې خپلھ د پناه مرکھ/انټرویو کې ګډون کوئ، ستاسې پھ قضیھ کې  
د میاشت یا کال یا د کال یو وخت چې یوه پٻښھ منځتھ راغلې وه، یادول غوره بدیل   راوالړوالی شي.ستونزې 

 دی. 

 پھ خپل ھیواد کې بدلونونھ او موجوده حالتونھ تشریح کول  
لھ کلھ راھیسې چې تاسې متحده ایالتونو تھ راغلي یاست، کھ پھ افغانستان کې وضعیت بدل یا خراب شوی وي،   •

ستاسې قضیې سره تړاو لري، تشریح کړئ چې څھ وشول او ولې اوس ھم وضعیت تاسې لپاره   څرنګھ چې دا
 خوندي نھ دی چې بٻرتھ والړ شئ.

 
دا تشریح کول چې آیا حکومت ستاسې حفاظت کوالی شي، آیا تاسې پھ خپل ھیواد کې بل   

 خوا کډه کٻدای شئ 
حکومتي چارواکی ستاسې د ستنٻدو د ډار المل وي،  کھ چٻرې یو سیاسي ګوند، د ستاسې د ھیواد حکومت، یا یو  •

 دغھ تفصیالت پھ خپلھ اظھارنامھ کې شامل کړئ. 
کھ تاسې لھ یوه شخص یا ډلې څخھ ډارٻږئ چې حکومت نھ دی، تشریح کړئ کړئ چې لھ چا یا څھ څخھ    •

ې پخوا د متحمل کھ تاس او ولې تاسې پھ دې باور یاست چې ستاسې حکومت ستاسې ساتنھ نھ شي کوالی.ډارٻږئ 
شوي ضرر رپوټ ورکولو ھڅھ کړې وه او لھ ھغھ شخص یا دفتر څخھ مو مرستھ ترالسھ کړې نھ وه چې تاسې  

 ورتھ د موضوع راپور ورکړی و، پھ خپل اظھارلیک کې پھ دې اړه جزئیات شامل کړئ چې څھ وشول؟ 
چې تشریح کړئ کلھ، ولې، او څھ  کھ تاسې د ھیواد یوې بلې سیمې تھ د کډه کٻدو ھڅھ کړې وه، پام مو وي  •

کھ نھ، یوه لنډه شرحھ شاملھ کړئ چې ولې تاسې ونھ کړای شو د خپل ھیواد پھ یوه بلھ سیمھ کې د خوندي  وشول.
 ژوند وکړئ. 
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 د پناه مالتړکې شواھد راټولول  

 شواھد څھ دي او ولې یې مونږ تسلیموو؟ 
) د بیانولو پر بنسټ پناه وګټي،  شھادت  خپلې معتبر او بې تناقضھ کیسې (دا ممکنھ ده چې یو پناه غوښتونکی یوازې د  

) چې دا خبره پھ  شھادتوي کھ چٻرې متقاضي وکوالی شي اضافھ اسناد چمتو کړي (  ال ډیره پیاوړېغوښتنھ ھغھ وخت  
) چې پھ اړونده 2ي، او () چې دوی د خپلو تجربو او خپل ھیواد تھ د بٻرتھ ستنٻدو د ډار پھ ھکلھ رښتیا وای1ثبوت رسوي (

 ھیواد کې شرایطو تھ پھ کتو د دوی ډار موجھ دی. 

پھ شھادت کې    ویل کٻږي.  شھادت کلھ چې یو پناه غوښتونکی خپلھ کیسھ بیانوي، او د رښتیا ویلو ژمنھ کوي دې تھ د ھغوی   
ناه مالتړ اعالمیھ کې څھ لیکي، او  فورمھ کې څھ لیکي او خپل د پ  I-589دا موارد چې پناه غوښتونکی پھ خپل د پناه لپاره  

 ھغوی پھ خپلھ مرکھ/انټرویو کې د پناه مسئوول مامور تھ څھ وایي، شاملٻدای شي. 

   د یوه فرد قضیھ. ھر سند کٻدای شي کوم چې دا ثابتولو کې مرستھ کوي چې د پناه غوښتونکي کیسھ رښتیا ده. شھادت

اړینھ ده ځکھ د پناه چارواکي د غوښتونکي صداقت کې عالقمندي لري، او د  دا څرګندول چې د پناه غوښتونکي کیسھ رښتیا  
د   پناه منظورولو څخھ پھ ډډه وکړي کھ چٻرې داسې اندٻښنې شتون ولري چې درغلي شوې یا غوښتونکی رښتنی نھ دی.

 مالتړي شواھدو او مدارو پھ سپارلو سره، ډیر احتمال شتھ دی چې غوښتونکی د اعتبار وړ وګڼل شي.

باید اصلی اسناد تسلیم    ھیڅکلھتھ تسلیم کړي؛    USCIS  نقلونھیو غوښتونکی باید د خپلو شواھدو او مدارکو    :پھ یاد ولرئ 
تھ تسلیم کړئ،تاسې د تل لپاره د ھغھ سند د ورکٻدو خطر لرئ. وروستھ لھ    USCISکھ تاسې خپل یو اصلي سند    نھ کړي.

قل تسلیم کړئ، اصلي سند لھ ځان سره مرکې/انټرویو لپاره راوړئ تر څو د  ھغې چې تاسې لھ خپل غوښتنلیک سره د سند ن
  پناه مسئوول مامور یې وګوري ډاډ ترالسھ کړي چې دا اصل سند دی، خو تاسې باید تل اصلي سندونھ وساتئ.

 څھ ډول شواھد او مدارک مھم دي؟ 
 

 د ھوئیت ثبوت 
 

د دې کار ترسره کولو    اسې ھغھ څوک یاست چې تاسې یې ادعا کوئ.د پناه غوښتونکي پھ توګھ، تاسې باید ثابت کړئ چې ت
کھ   ).تذکرهلپاره، تاسې باید خپل ملي پاسپورټ یو نقل، یا د ھوئیت پٻژندنې د یوه بل ډول نقل لکھ د پٻژندنې ملي کارت (

  تسلیموالی شئ.تاسې خپل پاسپورټ نھ لرئ، تاسې د ھویت پٻژندنې یو بل ډول سند، لکھ د زوکړې سند، ھم 

  21کھ تاسې پھ متحده ایالتونو کې د کورنۍ کوم غړی (ستاسې مٻرمن/مٻړه، او/یا ناواده کړي ماشومان چې عمرونھ یې لھ  
کلونو کم وي) لھ ځان سره لرئ، چا تھ چې تاسې غواړۍ ستاسې د قضیې د قبلٻدو پھ صورت کې ھغھ/ھغې تھ ھم پناه  

) لھ خپلې  شرعي وثیقھ خطیا    نکاح خطاړیکې ثبوت ھم شامل کړئ، لکھ د نکاح تصدیقپاڼھ (ورکړل شي، تاسې باید د ھغھ  
ستاسې ماشوم سره   )د زوکړې کارتیا    د تولد کارتمٻرمنې/مٻړه سره د اړیکې څرګندولو لپاره یا د پیدایښت تصدیقپاڼھ (

طالق  طالق شوی و، تاسې باید د طالق سند (کھ ستاسې یا ستاسې د مٻرمن/مٻړه پخوا    ستاسې د اړیکې د څرګندولو لپاره.
 ) ھم تسلیم کړئ تر څو وښودل چي ستاسې موجوده نکاح یوه قانوني نکاح ده. خط

 

 

 متحده ایالتونو تھ د دخولۍ ثبوت 

وم  ، د خپلې دخولۍ او خپل د یوه کلن ن(Paroleکھ تاسې پھ قانوني بڼھ متحده ایالتونو تھ داخل شوي یاست (یا پھ ویزه یا پھ 
 فورمھ تسلیم کړئ.   I-94لیکنې د ضرب االجل نٻټې د ثبتولولپاره خپل 

پھ برښنایي بڼھ دغھ فورمې تھ د السرسي د څرنګوالي پھ موخھ پھ وروستیو   ORRیو نقل نھ لرئ،    I-94کھ تاسې د خپل  
 .دلتھ پھ پښتو کېاو   ،دلتھ پھ دري کې ،دلتھ پھ انګریزي کېدا الرښود د السرسي وړ دی   الرښود خپور کړی دی.
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 پخوا د زور او زیاتي او ربړونې د ښکار کٻدو او پھ راتلونکي کې د ربړونې د ښکار کٻدو ثبوت 

ثبوت ولري (مثالً د ھغھ شخص    مستقیمډیر کم داسې لیدل کٻږي چې د پناه غوښتونکی دې د ګاللو ربړونو یا د ربړونو د ډار   
د دا ډول ثبوت د نھ شتون پھ صورت    عادي خبره ده.  دا  څرګندونھ چې دوی تھ یې ضرر رسولی یا بھ ضرر ورتھ ورسوي).

کې، د پناه غوښتونکي پھ توګھ تاسې باید د پخوا ګاللي ضرر، یا د ھغھ ضرر چې تاسې پھ راتلونکي کې د پٻښٻدو ډار لرئ،  
 پھ تړاو نور سندونھ چمتو کړئ. 

A.  د پناه مالتړ کې د غوښتونکي اعالمیھ 

پلھ شخصي څرګندونھ شاید یوازینی تر ټولو مھم ثبوت وي چې تاسې یې د یوه  لکھ څرنګھ چې پاس تشری شوي، ستاسې خ
غوښتونکي پھ توګھ چمتو کوئ چې ستاسې پھ مورني ھیواد کې ستاسې پر تجربو او ولې تاسې بٻرتھ لھ ستنٻدو ډارٻږئ،  

یو کې دې څرګندونې تھ مراجعھ باندې تفصیلي رڼا اچوي. د پناه مسئوول مامور بھ د دوو دلیلونو لھ مخې د پناه مرکھ/انټرو
) دا پرٻکړه کولو لپاره چې آیا  2) دا پرٻکړه کولو لپاره چې آیا تاسې، یعنې غوښتونکی، د باور وړ یاست، او(1وکړي (

 ستاسې وضعیت تاسې د پناه لپاره وړ ګرځوي؟ 

ې پھ خپلھ مورنۍ ژبھ کې ھم  فورمھ باید ارومرو پھ انګریزي کې ډکھ کړل شي، ستاسې څرګندونې ستاس I-589کھ څھ ھم  
کھ ستاسې څرګندونې ستاسې پھ مورنۍ ژبھ کې لیکل کٻږي، دې باید ارومرو   لیکل کٻدای شي کھ تاسې تھ دا کار اسانھ وي. 

 انګریزي ژباړه مل وي (الندې وګورئ). 

B.   د شاھد څرګندونې 

پٻښ شویو پٻښو او تجربو    ستاسې دد شواھدو او مدارکو یوه بل پیاوړې ډول ښایي د کورنۍ غړو، ھمکارانو، یا ملګرو، چې  
د شاھد څرګندونھ باید ھماغھ لوړه کوونکې ژبھ ولري، او د شاھد لھ خوا السلیک    لومړی الس پوھھ لري، څرګندونې وي.

ھویت پٻژندنې سند یو نقل (پاسپورټ یا د ھویت پٻژندنې بل سند) شامل کھ ممکن وي، د ھماغھ د    شوي او تاریخ ولري.
 کړئ.

تشریح کړي چې  او  د شاھد څرګندونې کې باید عموماً پھ افغانستان کې د اړونده شخص تجربې او مشاھدې شاملې وي،   
کھ چٻرې یو شخص   ).خپل پلرني ھیواد تھ پھ ستنٻدو ډارٻږي (یا لھ خطر سره مخ کٻږي  غوښتونکیھغوی باور لري چې  

چې څرګندونھ لیکي، یوه نظر وړاندې کوي (د بٻلګې پھ ډول: "لینا رښتیا وایي چې ډارٻږي چې ھغھ کھ افغانستان تھ ستنھ  
ولې لیکوال دا نظر لري ("ځکھ چې طالبان د ھغې پھ لټھ کې زمونږ  چې    شوه، و بھ وژل شي.")، دا تشریح کول مھم دي

 ٻښ شول کلھ چې ھغې پھ خپل کور کې نجونو تھ د ریاضیاتو تدریس پیل کړ.") دا ھغھ پ کور تھ راغلي وو.

د بٻلګې پھ توګھ،    د شاھد څرګندونې باید د پناه غوښتونکي د کیسې پھ توګھ ستاسې لھ پاتې مواردوسره پھ ھمغږۍ کې وي. 
ستونزمنھ شي چې د یو شاھد پھ څرګندونھ کې مھ برید وشو،" نو دا بھ  29د فبروري پھ    2021کھ تاسې وایئ، "ما باندې د  

کھ چٻرې شاھد یوې پٻښې د جزئیاتو پھ   مھ برید وشو." 29د جون پھ    2021ویل شوي وي چې، "پر غوښتونکي باندې د  
ھکلھ ډاډه نھ وي (د بٻلګې پھ ډول، دقیقھ نٻټھ)، ھغوی لپاره بھ غوره دا وي چې عمومي شرحھ یا اټکل وړاندې کړي ("زما  

 پھ سر کې شوی و"). 2021ور برید د پھ با

کھ چٻرې یو احتمالي شاھد پھ متحده ایالتونو کې نھ وي چې خپلھ څرګندونھ وړاندې کړي، ھغوی کوالی شي چې دا شاھدي 
خارج کې برابره کړي او یا دې یې سکین کړي، یا یې یو روښانھ عکس واخلي او د برښنالیک او متني پیغام لھ لیارې دې 

یاد ولرئ، لھ انګریزۍ پرتھ پھ بلھ ھره ژبھ کې چمتو شوې څرګندونھ باید تایید شوې انګریزي ژباړه لھ ځان   پھ  واستوي.
 سره ولري. 

C.  نور اسناد 

پھ ځینې حالتونو کې، رسمي سندونھ، لکھ د پولیسو سوابق یا طبي سوابق، ھم د غوښتونکي د ھغھ ضرر چې مخکې ورتھ 
لپاره کارول کٻدای شي. د بٻلګې پھ ډول، کھ د پناه یو غوښتونکي د متضرر کٻدو وروستھ پٻښ شوی، د شرحې د مالتړ  

لپاره ګټور  طبي درملنھ ترالسھ کړې وه، د یوه ډاکټر یا روغتون سوابق د اړونده پٻښې او ضرر ترمنځ د تړاو د پخلي 
عیت کې ښکٻل یو بل وګړی وژل شوی و، د یوې بلې بٻلګې پھ توګھ، کھ د کورنې یو غړی یا پھ ورتھ وض  ثابتٻدالی شي.



 

29 

غوښتونکی لره پکار ده چې د اړونده شخص د مړینې تصدیقپانې یو نقل لھ خپل غوښتنلیک سره ضمیمھ کړي. پھ یاد ولرئ، 
 لھ انګریزۍ پرتھ پھ بلھ ھره ژبھ کې چمتو شوې څرګندونھ باید تایید شوې انګریزي ژباړه لھ ځان سره ولري. 

و نورو بٻلګو کې چې د غوښتونکي لھ قضیې څخھ مالتړ کوالی شي، نظامي سوابق؛ د سیاسي ګوند، د رسمي سندونو یو څ
سازمان، یا اتحادیې د غړیتوب سندونھ؛ د دندې سوابق یا مسلکي جوازلیکونھ/الیسنسونھ؛ یا د پولیسو، محکمې، یا زندان  

 سوابق شامل دي.  

D. اړیکې نیول 

نو چې تاسې ګاللي یا ډارٻږئ پھ تړاو ستاسې کیسھ ثابتولو کې مرستھ کوالی بعضې اړیکې نیونې د ھغھ ضرر یا ګواښو
شي. پھ دې اړیکو کې ممکن دا موارد شامل واوسي: لیکونھ، یادښتونھ، برښنالیکونھ، لیکلي پیغامونھ، وټس اپ یا نور  

 یډیوګانې.مجازي پیغامونھ، د ټیلیفوني اړیکو سندونھ، غږیز پیغامونھ، د خوالھ رسنیو لیکنې، یا و

کھ چٻرې کومھ اړیکھ د چاپ کٻدو وړ نھ وي (لکھ غږیز پیغامونھ، د ضبط شوې وینا/غږ لیکلی متن ترالسھ کړئ او پھ   
 یوه سي ډي باندې د ضبط شوي غږ یو نقل تسلیم کړئ.

E.  انځورونھ 

د بٻلګې پھ   انځورونھ ھم شامل کړئ.کھ تاسې انځورونو تھ السرسی لرئ چې ستاسې د ادعا اړخونھ ثبتوي، تاسې باید دا 
ډول، د پناه غوښتونکی چې پھ سیاسي غونډو کې یې ګډون کړی، باید پھ دغسې غونډو کې د خپل ګډون عکسونھ تسلیم 

 یو څوک چې وھل یا تعذیب شوی، کوالی شي د خپلو ټپونو انځورونھ شامل کړي. کړي.

 انځور د اخیستلو نٻټھ ولري.  ھر ډول انځورونھ د انځور پھ تړاو یوه لنډه شرحھ، د

F.  تخصصي طبي یا رواني معاینھ 

کھ تاسې پخوا فزیکي ضررونھ متحمل شوي وئ، تاسې کوالی شئ پھ متحده ایالتونو کې د یوه طبي متخصص لھ خوا د  
تھ ځآن معاینھ چې عموماً "فورینزیک طبي معاینھ" بلل کٻږي، ترسره کړئ، چې د ټپونو یا پرھارونو پھ تثبیت کې مرس 

کوالی شي او دا څرګندولو کې مرستھ کوالی شي چې اړونده ټپونھ یا پرھارونھ ښایي احتماالً د ھماغھ پٻښې لھ املھ منځتھ  
فورینزیکي طبي معاینھ کې عموماً د یوه ډاکټر لھ خوا فزیکي معاینھ او ھمدارنګھ لھ   راغلي وي چې تاسې یې یادونھ کړې.
برې اترې کول شامل دي چې ټپونھ یا پرھارونھ یې چې دوی متحمل شوي، څنګھ ډاکټر سره د غوښتونکي لھ خوا دا خ

ډاکټر بھ بیا د ټپونو یا پرھارونو د ثبت پھ باره کې څرګندونې کوي او خپل نظر بھ شریکوي چې آیا  منځتھ راغلي دي؟
 ې غوښتونکي یې یادونھ کړې؟ھغوی باور لري چې اړونده ټپونھ یا پرھارونھ احتماالً د ضرر د ھماغھ پٻښې زٻږنده دي چ

زیاتره لوی روغتونونھ کډوالو او پناه غوښتونکیو تھ د فورینزیک طبي معاینې خدمتونھ پھ ډٻر ټیټ لګښت یا وړیا چمتو 
خپلھ   دلتھکوي. د یوه بدیل پھ توګھ، د بشري حقونو معالجین ھم مرستھ کوالی شي؛ د فورینزیک طبي معاینې لپاره 

 غوښتنھ تسلیم کړئ.

کھ تاسې د ضرر یا ګواښونو لھ املھ لھ رواني یا احساساتو اړخھ کړٻدلي یاست، تاسې کوالی شئ پھ ی رواني روغتیایي  
د ھغھ ربړونې چې تاسې زغملي یوه رواني معاینھ ښایي د اغٻزې   وکړئ. لھ رواني معاینھیو مستند متخصص پھ الس خپ

پھ مستندولو او ثبوتولو کې مرستھ وکړي چې دا کار لھ تاسې سره دا تثبیتولو کې مرستھ کوالی شي چې ستاسې شھادت 
، لکھ د بشري حقونو معالجین، رواني رواني معاینات ھم امکان پھ لوړه بیعھ ترسره شي، خو ځینې سازمانونھ رښتیا دی.

  خدمتونھ او معاینات پھ ټیټ لګښت یا وړیا چمتو کوي.

کھ تاسې ګومان کوئ چې یو لھ دغھ   فورینزیک طبي معاینات اورواني معاینات بشپړٻدل څو میاشتې وخت نیوالی شي.
ناسبوالي اړونده پوښتنو باره کې لھ یوه معایناتو څخھ ستاسې د پناه قضیھ کې لھ تاسې سره مرستھ کوالی شي، د وخت د م

   څارنوال سره خبره کول لھ پامھ مھ غورځوئ.

 د ساتل شویو اساساتو ثبوت 
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لکھ څنګھ چې پاس تشریح شوه، د پناه ادعا/غوښتنې د تثبیتولو لپاره، یو غوښتونکی باید ارومرو وښیي چې ھغھ دلیل چې  
ضرر/ګواښوونھ زغملي، یا پھ راتلونکي کې د ضرر/ګواښونو ډار لري، لږ تر لږه یو لھ الندې  لھ املھ یې ھغوی پخوا 

  ساتل اساساتو لھ جملې څخھ دی: "نسل؛ دین؛ملیت؛ سیاسي نظریھ؛ یا پھ یوه ځانګړي ټولنیز ګروپ کې غړیتوب".

ړاندې کړي. د بٻلګې پھ ډول، د پناه یو  کھ ممکن وي، د پناه یو غوښتونکی باید د خپل "ساتل شوي اساس" مستند دلیلونھ و
غوښتونکی چې ډار لري چې ھغوی تھ بھ د ھغوی د سیاسي نظریو لھ املھ ضرر ورسول شي، باید پھ یوه ځانګړي سیاسي  

د پناه    ګوند کې د خپل غړیتوب ثبوت، یا انځورونھ چې پھ سیاسي کمپاینونو یا غونډو کې د ھغوی ګډون ښیي، تسلیم کړي. 
کی چې د خپل دین لھ املھ ربړٻدلی، باید د خپلو ځینو دیني مراسمو د سرتھ رسونې مستند موارد، یا لھ یوه ځایي یو غوښتون 

د پناه یو غوښتونکی   دیني مشر لھ خوا یو لیک چې د ھغوی پھ عبادتځای کې د دوامداره منظم ګډون تایید کوي، تسلیم کړي.
وه ځانګړي ټولنیز ګروپ کې غړیتوب) سره د ھغوی د کورنۍ د اړیکو چې لھ یوه ځانګړي شخص (د نوم د کورنۍ غړو د ی

 لھ املھ د متضرر کٻدو ډار لري، کوالی شي د کورنۍ اړیکو د ښودلو لپاره د زوکړې یا د نکاح تصدیقپاڼې تسلیم کړي. 

 تاسې د ربړونې ښکار شوئ یا د ربړونې ډار لرئ  ولېثبوت چې یو ساتل شوی اساس دا دی 

 نکي اعالمیھ د پناه غوښتو

د پناه زیاتره غوښتونکو لپاره، تر ټولو اسانھ ثبوت بھ چې تاسې د ساتل شوي اساس لھ املھ د ربړونې قرباني شوي وئ/د 
لکھ څنګھ چې پورتھ پھ تفصیل سره لیکل شوي، مھمھ   ربړونې ډالر لرئ، ستاسې پھ اعالمیھ کې ستاسې خپل شھادت وي.

تھ زیان    تاسېتاسې فکر کوئ چې ربړوونکي غوښتل/غواړي چې    ولې تشریح کړئ    کې   Declarationده چې تاسې پھ خپل  
   درورسوي.

 د ھیواد وضعیت شواھد 

دا ښودلو لپاره یو بل مھم ثبوت چې پناه غوښتونکی پھ خپل پلرني ھیواد کې د ربړونې موجھ دلیل لري، لھ رپوټونو یا  
د ھغوی پھ ھیواد کې د ورتھ وضعیت خلکو تھ اوسمھال   کیسو څخھ عبارت دی چې ھغھ څھ پھ مستند ډول ثبت کړي چې

پٻښٻږي. د بٻلګې پھ ډول، کھ چٻرې یو تن د متحده ایالتونو اردو سره لھ نژدې کار کړی او لھ طالبانو څخھ لھ ھمدې املھ د  
ھ خوا پھ  متضرر کٻدو څخھ ډارٻږي، د امریکا د متحدینو خبري کیسې یا نور رپوټونھ چې لھ ھمدې املھ د طالبانو ل

دا ډول مستندول دا څرګندولو کې مرستھ کوالی شي چې  افغانستان کې زیان ویني یا وژل کٻږي، سپارل بھ ګټور وي.
غوښتونکی، چې پھ ورتھ وضعیت کې دی، ھم امکان لري افغانستان تھ د ستنٻدو پھ صورت کې لھ ورتھ ضرر سره مخ  

 کٻدای شي.

سربٻره پر  کیسې شاملې کړئ چې ستاسې د پناه ځانګړي قضیې سره تړاو لري. تاسې باید یوازې ھغھ رپوټونھ یا خبري 
دې، تاسې باید ټول سندونھ مخکې لھ دې چې تسلیم کړئ، ولولئ تر څو ډاډمن شئ چې ټول سندونھ لھ ھغھ څھ سره پھ  

ونږ د سرچینو او الندې م مطابقت کې دي چې لیکل شوي، او دا چې رپوټونھ باید ستاسې د ادعا/غوښتنې مالتړي وي.
بیا ھم، مخکې لھ دې چې تاسې اسناد تسلیم   مقالو لنکونھ شریکوو چې کٻدای شي د پناه ځینې قضیو کې ګټور تمام شي.

چمتو شوي سندونھ ھراړخیز نھ دي، نو، تاسې کوالی شئ د ھیواد وضعیت اړونده  کړئ، ھر سند لوستل ډاډمن کړئ.
   پخپلھ څٻړنھ وکړئ چې ستاسې د قضیې ښھ مالتړي وي.داسې رپوټونو د میندلو لپاره 

 مٻرمنې، د مٻرمنو د حقونو مدافعین، او/یا د جنډر پر بنسټ د تاوتریخوالي ژوندي پاتې قربانیان

افغانستان: د    :د ھیواد پالیسۍ او معلوماتو کتنھ، برٻتانیا، مرکزي دفتر،  (IAGCIد ھیواد معلوماتو پھ تړاو خپلواکھ مشورتي ډلھ ( •
 https://assets.publishing.service.gov.uk/governmentد السرسي وړ دی پھ   ،)2021(اکتوبر  طالبانو ډار  

/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1023533/AFG_CPIN_Fear_of_the_Ta
liban.pdf  )36-32  (مخونھ وګورئ 

)، د  2021سپټمبر  29د حقونو څار ( لپاره، 'د خباثت او سپٻڅلتیا' بوږنوونکې ستنٻدا، د بشرھیتر بار، د افغان مٻرمنو  •
vice-return-frightening-women-https://www.hrw.org/news/2021/09/29/afghan-السرسي پتھ 

.virtue-and 
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کلیئر پریس، افغان ښځینھ قاضیانې د ھغھ قاتالنو لھ خوا تعقیب شوې چې دوی محکوم کړي وو، بي بي سي خبرونھ  •
 asia-s/worldhttps://www.bbc.com/new-58709353 )، د السرسي پتھ2021سپټمبر  28(

سوني انجیل راسموسین، پھ کابل کې بند پاتې، وتلې افغان مٻرمنې د طالبانو واکمنۍ الندې د کسات وٻره لري، وال    •
kabul-in-https://www.wsj.com/articles/trapped-)، د السرسي پتھ 2021سپټمبر  24سټریټ ژورنال (
11632475917-rule-taliban-under-retribution-fear-women-afghan-prominent 

 
 لھ متحده ایالتونو یا پخواني افغان حکومت سره اړیکې درلودونکي کسان 

ایرن کننګھام او کلیئر پارکر، "پھ لویو ښارونو کې د طالبانو لھ خوا د "ھمکارانو لټول، د ګواښ ارزونھ چې د ملل   •
د   پوسټ،  واشنګټن  وھي،"  زنګ  خطر  د  شوې  چمتو  لپاره  اګست    2021متحده  پتھ: 20د  السرسي  (د  مھ 

https://www.washingtonpost.com / 
nations-united-collaborators-hunt-world/2021/08/20/taliban/ ( 

  جان لیوین "د طالبانو د مرګ قطعات د افغان ھمکارانو د نیولو لپاره ټھاجمي عملیات ترسره کوي، نیویارک پوسټ  •
for-hunt-up-ramping-squads-death-https://nypost.com/2021/08/21/taliban-  2021اګست    21

)e_nyp&utm_source=mail_appcollaborators/?utm_campaign=iphon-afghan 
یوګیتا لمایا، "د تاوتریوخوالي د تکراري پٻښو پھ منځ کې، افغانان ډارٻږي چې د طالبانو بخښنھ تش پھ نوم بخښنھ وه"،   •

BBC News،31   58395954( (د السرسي پتھ 2021اګست-asia-https://www.bbc.com/news/world 
د طالبانو پھ واکمنۍ کې پھ افغانستان کې اعدامونھ او اجباري    "تاسې غوندې خلکو لپاره بخښنھ نشتھ":  د بشر حقونو څار: •

forgiveness-https://www.hrw.org/report/2021/11/30/no-  د السرسي پتھ  2021نومبر    30ورکٻدنې،  
)anafghanist-disappearances-enforced-and-you/executions-people 

 
 ژورنالستان او د رسنیو غړي 

) د السرسي پتھ 2021سپټمبر  8افغانستان: طالبانو ژورنالستان سخت وھلي ډبولي، د بشر حقونو څار ( •
journalists-beat-severely-taliban-istanhttps://www.hrw.org/news/2021/09/08/afghan 

ارزو رضواني، فضل من هللا قاضي زی، "د طالبانو پھ واکمنۍ کې، پھ افغانستان کې ژورنالست کٻدل د پخوا پھ پرتلھ    •
)، د السرسي پتھ  2021، 13(اکتوبر  NPRپھ بٻساري توګھ خورا سخت کار دی" 

taliban-journalists-https://www.wbur.org/npr/1045234373/afghanistan 
کمې کار کوي،" دي ګارډین   100ښځینھ ژورنالستانو لھ جملې څخھ اوسمھال لھ   700کیم وٻلشر، افغانستان: لھ   •

)، د السرسي پتھ: 2021، 21(سپټمبر 
 "-female-of-handful-only-https://www.theguardian.com/world/2021/sep/01/afghanistan

working-still-journalists 
 

 د بشر حقونو مدافعین  

  12ایویلینا یو. اوچاب، د بشري د حقونو مدافعینو یوه بشپړ نسل ښایي پھ افغانستان کې لھ منځھ والړ شي، فوربز (  •
https://www.forbes.com/sites/ewelinaochab/2021/09/12/the-)، د السرسي پتھ 2021سپټمبر، 

-in-perish-may-defenders-rights-human-of-generations-whole
fghanistan/?sh=224d11582d5ea 

روټمان، ھغوی لھ طالبانو سره د جنګ کولو لپاره پاتې شول اوس الریون کوونکي تعقیب  -زھرا نادر او ایمي فیرس •
https://www.theguardian.com/global-) د السرسي پتھ 2021نومبر،  4او نیول کٻږي، دي ګارډین (

-being-are-protesters-the-now-taliban-the-fight-to-stayed-04/theydevelopment/2021/nov/
down-untedh 

https://www.washingtonpost.com/world/2021/08/20/taliban-hunt-collaborators-united-nations/
https://www.washingtonpost.com/world/2021/08/20/taliban-hunt-collaborators-united-nations/
https://www.washingtonpost.com/world/2021/08/20/taliban-hunt-collaborators-united-nations/
https://www.washingtonpost.com/world/2021/08/20/taliban-hunt-collaborators-united-nations/
https://nypost.com/2021/08/21/taliban-death-squads-ramping-up-hunt-for-afghan-collaborators/?utm_campaign=iphone_nyp&utm_source=mail_app
https://nypost.com/2021/08/21/taliban-death-squads-ramping-up-hunt-for-afghan-collaborators/?utm_campaign=iphone_nyp&utm_source=mail_app
ps://www.hrw.org/news/2021/09/08/afghanistan-taliban-severely-beat-journalists
https://www.wbur.org/npr/1045234373/afghanistan-journalists-taliban
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د ملګرو ملتونو کارپوه، د عالي کمشنر د ملګرو  –د بشر حقونو مدافعین د 'ډار چاپٻٰلایر کې ژوند کوي  افغانستان:  •
)، د السرسي پتھ: 2021نومبر،  3) (OHCHR)ملتونو د بشر د حقونو دفتر 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx? 
7762&LangID=ENewsID=2 

 
 ھزاره ګان 

اکتوبر،  5 نوې څٻړنھ – ھزاره ګان وژلي  13د بخښنې نړیوال سازمان، افغانستان: پھ دای کندي والیت کې د طالبانو  •
release/2021/10/afghanistan-https://www.amnesty.org/en/latest/press-د السرسي پتھ   2021

investigation/-new-province-daykundi-in-fighters-taliban-by-hazara killed-13 
لھ ګواښل شوې لږکۍ څخھ یوه افغانھ مٻرمنھ لھ ھغھ څھ سره مبارزه کوي چې   ټایم مجلھ، 'زما راتلونکی ھمدا نن دی."   •

جون   تامیس،  ناکس  پٻښٻږي،  بھ  وروستھ  وتلو  لھ  ایالتونو  متحده  پتھ:  2021،  28د  السرسي  د   ،
nistan/afgha-shia-https://time.com/6075566/hazara 

اکتوبر،    27الجزیره، ولې ھزاره ګان پھ افغانستان کې لھ نسل وژنې څخھ ډارٻږي، ستاره محمدي او سجاد عسکري،    •
پتھ: 2021 السرسي  د   ،-hazara-the-https://www.aljazeera.com/opinions/2021/10/27/why

afghanistan-in-genocide-fear-people 
 

  

https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2021/10/afghanistan-13-hazara%20killed-by-taliban-fighters-in-daykundi-province-new-investigation/
https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2021/10/afghanistan-13-hazara%20killed-by-taliban-fighters-in-daykundi-province-new-investigation/
https://time.com/6075566/hazara-shia-afghanistan/
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 رنۍ ژبھ کې د سندونو تسلیمول پھ یوه بھ 
لھ ھر سند چې لھ انګریزي پرتھ پھ بلھ ژبھ کې لیکل شوی وي (لھ پاسپورټ پرتھ) باید تصدیق شوې انګرٻزي ژباړه ملھ 

ده چې د یو مسلکي ژباړونکي لھ خوا شوې وي خو باید د غوښتونکي یا د ھغھ مٻرمن/مٻړه یا بچي پرتھ    نھژباړه اړینھ    وي.
راکښتھ/ډاونلوډ کٻدای شي، او نمونھ یې الندې    لھ دې ځایھ  د ژباړې تصدیقپاڼې نمونھ    لھ خوا چمتو شوې وي.د یوه بل چا 

 ورکړل شوې ده. 

 د ژباړې تصدیقپانھ
 

(نوم)، تصدیق کوم چې زه لھ ____________ (ژبې) څخھ انګرٻزي تھ د مل سند د ژباړلو وړتیا لرم،    ______________ زه  
زه تصدیق کوم چې د درواغو شھاد جزا الندې پورتنۍ لیکنھ د   او پورتنۍ ژباړه زما د پوھې او باور لھ مخې سمھ او واقعي ژباړه ده.

28 U.S.C. §1746   .پھ رڼا کې درستھ او سمھ ده 
 

 ٻټھ: ________________ ن 
___________________________ 

   السلیک
 نوم: 

  پتھ:  
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 د پناه غوښتنلیک لپاره د تشریحي لیک نمونھ 
سره خپل غوښتنلیک ثتبوي، باید خپل  USCISپناه غوښتونکي، کلھ چې  دا نمونھ یي لیک یوازې د الرښوونې پھ موخھ دی.

 داسې کوالی شئ لھ الندې ورکړې بٻلګې څخھ ګټھ واخلئ.   مشخص معلومات خپل د تشریحي لیک کې ځای پر ځای کړي.
 

 ]موندالی شئدلتھ پتھ د خپل ادرس لھ مخې د غوښتنلیک د ثبتولو سمھ پتھ USCIS[د  
 

 2022جنوري،  22
 

 فورمھ  I-589پاره د پناه ل موضوع:
 A#000-000-000غوښتونکی/عارض/متقاضي: فرھاد احمدی، 

 (مٻرمن)  A#000-000-001متکي غړي: زحل احمدي، 
 (کوچنی بچی)  A#000-000-002محمد احمدي،                       

 
 مسئوول مامور صیب: USCISښاغلی د 

 
ستاسې پام لھ دې لیک سره مل د پناه غوښتنلیک بستې تھ راګرځوم چې موخھ یې پھ یوټوپیا کې زما د ربړونې د ډار لھ   

 املھ پھ متحده ایالتونو کې خوندیتوب ترالسھ کول دي. 
 

 پھ دې بستھ کې الندینۍ فورمې شاملې دي:  
 

 فورمھ (فورمې)  
 

م مخ نښلول شوی او ورسره  9فورمھ (اصلي) زما د پاسپورت اندازې انځور سره چې پھ  I-589ډکھ او السلیک شوې  .1
 ؛ یو نقل ھم مل دی

فورمې نقل، د ھغې د پاسپورټ اندازې انځور سره چې پھ   I-589د زحل احمدي لپاره زما د ډکې او السلیک شوې  .2
 نھم مخ نښلول شوی؛

فورمې نقل، د ھغھ د پاسپورټ اندازې انځور سره چې پھ    I-589د محمد احمدي لپاره زما د ډکې او السلیک شوې  .3
 نھم مخ نښلول شوی؛

 
قل زما لپاره، او یو یو اضافي نقل زما د ھر  تر څنګ یې یوه بشپړ نما پھ دې بستھ کې الندیني سندونھ ھم شامل کړي دي،  

 :متکي لپاره دی
 

 د ھوئیت پٻژندنې سند 
 

 زما د نوي پاسپورټ د عکس درلودونکي مخ او د مھر شویو مخونو نقل؛  .4
 زما د زوکړې سند نقل لھ تصدیق شوې انګریزي ژباړې سره؛ .5
 فورمې نقل؛  I-94زما د   .6
 زما د کار د جواز اوسني کارت نقل؛ .7
 کاح خط نقل لھ تصدیق شوې انګریزي ژباړې سره؛زما د ن .8
 زما د مٻرمنې د نوي پاسپورټ د عکس درلودونکي مخ او د مھر شویو مخونو نقل؛  .9

 فورمې نقل؛ I-94زما د مٻرمنې د  .10
 زما د زوی د زوکړې سند نقل لھ تصدیق شوې انګریزي ژباړې سره؛ .11
 فورمې نقل؛  I-94زما د زوی د   .12
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 مالتړي سندونھ
 

 پاره زما د غوښتنلیک پھ مالتړ کې سوګندي اظھارلیک؛د پناه ل .13
 زما د مٻرمنې لھ خوا سوګندي اظھارلیک، چې یوټوپیا تھ د ستندې د ھغې د ډار پھ اړه جزئیات لري؛  .14
زما د کاکا، بیټل احمد، لھ خوا لیک، چې د ھغھ څھ پھ اړه تفصیلي رڼا اچوي کوم چې نوموړي تھ یوټوپیا تھ د ستندٻدو  .15

 ډار پھ اړه معلوم دي، لھ تصدیق شوې انګریزي ژباړې سره؛زما د 
زما د مور، ھزیل احمدي، لھ خوا لیک، چې زما پر ټپونو رڼا اچوي، وروستھ لھ ھغې چې د مخالف سیاسي ګوند،   .16

Traditional Republicغړو پھ برید کې زه ټپي شوی وم؛ ، 
 سیاسي ګوند کې زما د ښکٻلتیا ثبوت؛ او People’s Allianceپھ   .17
 نور شخصي شواھد او مدارک یوټوپیا تھ زما د ستنٻدو د ډار پھ مالتړ کې؛  .18

 
 د ھیواد اوضاع؛

 
 یوټوپیا تھ د ستنٻدو پھ تړاو زما د ډآر پھ ھکلھ د ھیواد د اوضاع اړونده سندونھ غوره کړئ. .19

 
 

ربانۍ څخھ یوه نړۍ مننھ. کھ تاسې کومې پوښتنې ولرئ، لطفاً ما سره زما د غوښتنلیک د پروسس کولو لپاره ستاسې لھ مھ
 شمٻره اړیکھ ونیسئ  1111-111) 111بې لھ ځنډه پھ (

 
 درناوی، 

 
 

 فرھاد احمدي 
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 د پناه غوښتنلیک لپاره د تشریحي لیک نمونھ 
 کښتھ کوالی شئ تر څو د خپل غوښتنلیک پر بنست پکې بدلونونھ راوستل شي.   لھ دې ځایھ څخھد دې لیک یوه نسخھ  

 ]دلتھپتھ [د خپل موقعیت پر بنسټ د غوښتنلیک د سپارلو دقیق ځای پیدا کړئ  USCISد 
 

 نٻټھ: 
 

 فورمھ/غوښتنلیک  I-589د پناه لپاره  موضوع:
 # ټاکل شوی نھ وي) A یا د زوکړې نٻټھ کھ ،#Aستاسې نوم ( غوښتونکی: 

، یا د زوکړې نٻټې، او لھ #Aپھ غوښتنلیک کې د شاملٻدونکیو کورنۍ غړو نومونھ ( د ھغوی  متکي غړي:
 ھغوی سره ستاسې اړیکھ) 

 
 مسئوول مامور صیب: USCISښاغلی د 

 
ې زما د ربړونې د ډار لھ املھ پھ متحده ستاسې پام لھ دې لیک سره مل د پناه غوښتنلیک بستې تھ راګرځوم چې موخھ ی 

 ایالتونو کې خوندیتوب ترالسھ کول دي. 
 

 پھ دې بستھ کې الندینۍ فورمې شاملې دي:  
 

زیات متکي غړي  2کھ تاسې لھ   حذف کړئ. 3او  2(غوښتونکي لپاره یادښتونھ: کھ پخپلھ نوملیکنھ کوئ، فورمھ(فورمې) 
 ”Pro Se Packet“رزیاتې کړئ. (د اضافھ معلوماتو لپاره پروس سی بستھ لرئ، د ھر متکي غړي لپاره اضافھ کړئ و

 وګورئ) 
فورمھ، د پاسپورټ پھ اندازه یو رنګھ عکس سره چې پھ نھم مخ نښلول  I-589ډک او السلیک شوې اصلي   .1

 لھ یوه نقل سرهشوی وي، 
پاسپورټ پھ اندازه یو رنګھ ، د د لومړي متکي غړي لپارهفورمې ډک او السلیک شوی نقل،  I-589د   .2

 عکس سره چې پھ نھم مخ نښلول شوی وي 
، د پاسپورټ پھ اندازه یو رنګھ عکس د دویم متکي غړي لپارهفورمې ډک او السلیک شوی نقل،  I-589د  .3

 سره چې پھ نھم مخ نښلول شوی وي، لھ یوه نقل سره
 

 :ا د پاره، او یو اضافي نقل د ھر یوه متکي غړي د پارهسره د یوه نقل زمما ورسره الندیني سندونھ ھم ضمیمھ کړي دي،  
 

تاسې باید خپل ھوئیت، تابعیت، لھ خپلو متکي غړو سره د اړیکې   –د غوښتونکي لپاره یادښت (د ھوئیت پٻژندنې سند 
څھ شی باید  د ھغھ معلوماتو لپاره چې کوم ډول سندونو تھ اړتیا ده او پھ دې اړه د سپارښتنو لپاره چې  .ثبوت شامل کړئ

  ) او د تشریحي لیک د نمونې بیاکتنھ ترسره کړئPro Se Packetشامل کړای شي، دلتھ د پرو سی بستھ (
4 . 
5 . 

 
(پھ دې   تاسې باید خپل د پناه غوښتنې/ادعا پھ مالتړکې شواھد شامل کړئ. –د غوښتونکي لپاره یادښت (مالتړي سندونھ 

 شامل کړای شي، دلتھ بستې تھ مراجعھ وکړئ)اړه د سپارښتنو لپاره چې څھ شی باید 
7 .  
8 . 
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 د ھیواد اوضاع: 

 . د ستنٻدو د ډار پھ تړاو د ھیواد اوضاع اړونده سندونھ غوره کړئ9 
 افغانستان تھ 

 
 
زما د غوښتنلیک د پروسس کولو لپاره ستاسې لھ مھربانۍ څخھ یوه نړۍ مننھ. کھ تاسې کومې پوښتنې ولرئ، لطفاً ما سره 

 شمٻره اړیکھ ونیسئ [د تیلیفون شمٻره مو دلتھ ولیکئ] بې لھ ځنډه پھ
 

 درناوی،
 
 

 [خپل نوم دلتھ ولیکئ او پورتھ السلیک وکړئ]  
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 د پناه غوښتنلیک ترتیبول او ثبتول 
یو ځل چې تاسې د پناه لپاره خپل غوښتنلیک چمتو کړو، د تشریحي لیک مو ولیکھ، او شواھد مو راټول کړل، تاسې کوالی 

پناه غوښتونکي مکلفوي چې خپلھ اصلي،    USCISشئ د ثبت لپاره یوه بستھ ترتیب او ټولھ بستھ تسلیم کړئ. پھ یاد ولرئ چې  
  USCIS I-589دا د    نکې فورمې نقلونھ او د شواھدو اضافھ نقلونھ تسلیم کړي.السلیک شوې فورمھ او ھمدارنګھ د تسلیمٻدو

پھ انګرٻزۍ کې دلتھ د السرسي وړ دی    پھ الرښوونې کې پھ تفصیل سره تشریح شوې ده (د ژباړو لپاره پورتھ وګورئ، او
.( 

 د پناه غوښتنلیک بستې چمتو کول  
 یني ترتیب سره چمتو او ترتیب شي:  د پناه غوښتنلیک بالیت پھ الند 

 تشریحي لیک  .1
 فورمھ د غوښتونکي د اصلي السلیک سره. I-589د پناه لپاره  .2

 2پھ    2اصلي فورمھ کې، غوښتونکی باید د پاسپورت د عکس پھ اندازه عکس (رنګھ عکس،    I-589د پناه لپاره د   •
سنجاق    کې پھ سنجاق سره ونښلوي.  نھم مخ پاس ښي لوري تھ چوکاټ  انچھ اندازه کې) د غوښتنلیک/فورمې پھ

شمٻره    Aباید د غوښتونکي مخ پټ نھ کړي. د عکس نښولو مخکې، غوښتونکی باید د عکس پھ شاه خپل نوم او  
 شمٻره نھ لري، خپلھ د زوکړې نٻټھ، میاشت/ورځ/کال، دې ولیکي). Aولیکي (یا کھ ھغوی 

فورمې څخھ    I-589) مخونھ لھ  Supplement A or Supplement Bنورې اضافي الف تکمیلي یا ب تکمیلي ( •
 یوولسم او دولسم مخونھ لھ اصلي السلیکونو سره).  I-589شامل کړئ (د 

، او لھ شاھدانو څخھ ھرډول  د غوښتونکي د اصلي السلیک شوي اعالمیې پھ ګډوند پناه د غوښتنې مالتړي شواھد،    .3
 اظھارلیکونھ یا لیکونھ. 

کلونو ټیټ او پھ متحده    21ا بچیان چې عمرونھ یې لھ  کھ د متکي وارثانو پھ توګھ د کورنۍ غړي (مٻرمن/مٻړه او/ی  .4
کلونو   21د غوښتونکي او د کورنۍ د غړو د ھوئیت پٻژندنې سند یو نقل، لھ مٻرمن/مٻړ او د    :ایالتونو کې دي) شاملٻږي

ت ټیټ عمر لرونکیو ناواده شویو بچیانو سره، چې پھ فورمھ کې شامل دي، د غوښتونکي د اړیکې ثبوت (لکھ د ھوئی
 پٻژندنې ملي سند، نکاح خط، د زوکړې سند، پاسپورټ او داسې نور).

 : د جنایي تورو (تورونو) پھ تړاود محکمې د قرارونو نقلونھ شامل کړئ آیا کلھ ھم نیول شوی .5
لکھ څرنګھ چې پورتھ یې یادونھ شوې، کھ غوښتونکی نیول شوی وي، دوی باید پھ دې موضوع د کډوالۍ   •

 یا لھ یوه معتبر استازي سره د فورمې د تسلیمولو دمخھ خبرې اترې وکړي.  لھ یوه څارنوال/وکیل 
 ګڼو یو اضافي نقل (پورتھ)، د غوښتونکي د دوسیې لپاره 5-2د   .6
کلونو ټیټ او پھ متحده    21کھ د متکي وارثانو پھ توګھ د کورنۍ غړي (مٻرمن/مٻړه او/یا بچیان چې عمرونھ یې لھ   .7

  4-2د غوښتونکي لپاره د سپارل شوي اضافي نقل سربٻره، د کورنۍ د ھر غړي لپاره د    :شاملٻږيایالتونو کې دي)  
 ګڼې یو اضافي نقل ھم شامل کړئ (پورتھ).

کلنھ لور لھ ھغې (غوښتونکې) سره متحده ایالتونو کې دي د ھغې   10بٻلګھ: د غوښتونکې مٻړه او یوه    •
اضافھ نقلونھ    دوهمورد    4-2د پناه غوښتونکې باید د    ل دي.پھ غوښتنلیک کې د متکي وارثانو پھ توګھ شام

 جوړ کړي: یو نقل د ھغې د مٻړه لپاره او یو نقل د ھغې د لور د پاره.
فورمې پھ نھم مخ یو د پاسپورټ د عکس پھ اندازه عکس ونښلوئ  I-589د کورنۍ د اړونده غړي د  •

لري نو د زوکړې نٻټھ، میاشت/ورځ/کال پھ   ګڼھ نھ  Aګڼھ پھ درلودلو سره، یا کھ د  A(چې نوم او د 
 درلودلو سره). 

 
چې د پناه غوښتونکي باید ټول تسلیمیدونکي سندونھ چاپ (او کھ ممکن وي، سکین) کړي او د   کلھ سپارښتنھ کوومونږ  

 ټولو سندونو یوه نقل د خپل ځان، او د پناه مرکې نھ وړاندې د بیاکتنې لپاره وساتي. 

 د پوستې لھ الرې د پناه لپاره د غوښتنلیک استول  
م کړل شي. غوښتنلیک د پوستې رسونې الندینیو ادارو لھ الرې استول  د پناه لپاره غوښتنلیکونھ باید د پوستې الرې تسلی

، د متحده ایالتونو د پارسل/بستھ استونې  (FedEx، فیډایکس ((USPSکٻدای شي: د متحده ایالتونو د پوستې خدمتونو اداره (
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) معلومات لري. د پوستې P.Oصندوقونو (). ھغھ پتې چې د پوستې د دفتر د  DHL، یا ډي ایچ ایل ((UPSخدمتونو اداره (
د متحده ایالتونو د پوستې د خدمتونو ادارې لھ الرې استول شوي پوست ترالسھ کوالی شي؛ کھ   یوازېدفتر صندوقونھ)  

لھ الرې واستوئ، پام مو وي چې دقیق ادرس ولیکئ، د پوستې دفتر د    DHL، یا  UPSتاسې خپل غوښتنلیک د فیډایکس،  
 صندوق ادرس. 

سپارښتنې وړ ده چې غوښتنلیک باید د څارنې معلوماتو پھ درلودلو سره ولٻږدول شي. دا بھ غوښتونکي تھ د تصدیق    د
تھ تحویل کړای شو. چٻرتھ چې د پناه غوښتونکی خپل غوښتنلیک دې   USCISفرصت وکړي چې کلھ د نوموړي غوښتنلیک  

 تھ پھ کتو استوي چې غوښتونکی چٻرتھ اوسٻږي.

ب سایټ خالص کړئ، د "چٻرتھ باید ثبت کړل شي" الندې، د ثبتولو د ادرسونو پھ ھکلھ د تر ټولو تازه معلوماتو  وی  USCISد   
 لپاره.

 د متکي وارثانو ثبتول، د اصلي غوښتونکیو پھ توګھ  
ی ماشوم د متکي وارث  (کھ چٻرې زوجین دواړه د پناه لپاره نوم لیکنھ کوي او یوه بل د متکي وارثانو پھ توګھ شاملوي، یا یو کوچن  

 پھ توګھ شامل دی خو ھغھ پخپلھ ھم خپل غوښتنلیک تسلیموي)  
پھ ځینو مواردو کې، یو شخص چې د خپلې مٻرمن/مٻړه/والدینو د پناه غوښتنې دعوه کې د متکي وارثانو پھ توګھ شامل 

   شوی، ھم غواړي چې د پناه لپاره خپل جال غوښتنلیک ثبت کړي.
کلنھ لور د متکي وارث پھ توګھ شاملوي، خو لور ھم پخپلھ د    ۱۹ه د پناه لپاره نوم لیکنھ کوي او خپلھ  لومړۍ بٻلګھ: یو مٻړ

 ځآن لپاره د پناه غوښتنھ کوي. 
کلنھ لور د متکي وارث پھ توګھ شاملوي، خو لور ھم د خپل    19دویمھ بٻلګھ: یوه مور د پناه لپاره نوم لیکنھ کوي او خپلھ   

 لپاره غوښتنھ سپارلې ده.  وضعیت لھ مخې د پناه
د پناه پلټنې مرکز تھ چې پھ یوه جال ادرس کې، پرتھ ھغھ دفتر څخھ چٻرتھ چې لومړی    USCISدا وروستنۍ فورمھ باید د  

   یو جال دفتر دی، واستول شي. USCISغوښتنلیک استول شوی و، موقعیت درلودونکی د 
 

 اه غوښتنلیک د ثبتولو ادرس دا دی: نٻټې پورې، د مٻرمنې/مٻړه د پن29د نومبر د  2021د 
 

 لھ الرې وي:  DHLیا  FedEx، UPSکھ د  کھ د متحده ایالتونو د پوستې خدمتونو لھ الرې وي: 
 

 
USCIS Asylum Vetting Center 
P.O. Box 57100 
Atlanta, GA 30308-0506 
 

 
DHS-USCIS Asylum Vetting Center 
401 W. Peachtree St. NW, Suite 1000 
Atlanta, GA 30308 
 

وګورئ، "د ځانګړو  ویب سایټ USCIS*دا تصدیقولو لپاره چې د نوم لیکنې لپاره دا د پناه ارزونې مرکز اوسنۍ پتھ ده، د 
  الرښوونو الندې". 
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 د پناه غوښتنلیک د سپارلو وروستھ راتلونکي ګامونھ 

 څخھ خبرتیاوې USCISلھ 
) لھ خوا ومنل  USCISپناه غوښتنلیک تسلیم کړ او د متحده ایالتونو د وګړتوب او کډوالۍ خدماتو ادارې (یو ځل چې تاسې د 

 خبرتیاوې ترالسھ کړئ: 3شو، تاسې پھ الندیني ترتیب سره 

بھ ستاسې د پناه غوښتنلیک کې لیکل شوي ادرس تھ    USCIS  – ترالسھ کٻدو خبرتیا ترالسھ کړئ    لومړۍ، تاسې بھ د   .1
دا خبرتیا ښیي چې ستاسې غوښتنلیک ترالسھ او منل شوی دی، او دا مھال کار الندې    کٻدو خبرتیا واستوي.ترالسھ  

 دی. 
 

دا خبرتیا تاسې او ستاسې د پناه غوښتنلیک   –د بائیومیټرک خبرتیا (د ګوتو نښې خبرتیا) ترالسھ کوئ  دې پسې، تاسې    .2
کلونو کم وي) د مراجعھ مھالویش ټاکي چې تاسې د   14کې شامل د کورنۍ ھر متکي غړي لپاره (چې عمر یې لھ  

USCIS  ) د غوښتنلیک د مالتړ مرکزASC.پھ دې خبرتیا کې وخت، نٻټھ، او د مراجعې   ) کې د خپلو ګوتو نښې ثبت کړئ
نھ یوازې د پناه غوښتونکو لپاره، بلکې نژدې د ھر ھغھ چا لپاره د بائیومیټر لپاره د    USCIS  ځای ښودل شوی وي.

د بائیومیټرک لپاره   جعھ کولو مھالویشونھ ترتیبوي چې پھ متحده ایالتونو کې د کډوالۍ امتیازاتو لپاره نوملیکنھ کوي.مرا
ھغوی باید لھ تاسې    مراجعھ د معمول کار دی، او ډیر لنډ وخت نیسي؛ ھغوی فقط ستاسې عکس او د ګوتو نښې اخلي.

د دې مراجعې موخھ د متحده ایالتونو د کډوالۍ چارواکو تھ    کړي.   څخھ ستاسې د پناه قضیې پھ تړاو ھیڅ پوښتنې و نھ
دا فرصت ورکول دي چې اړینې پلټنې ترسره او ډاډ ترالسھ کړي چې تاسې پھ متحده ایالتونو کې د کډوالۍ امتیازاتو 

 لپاره وړ یاست.
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دا خبرتیا تاسې تھ د پناه دفتر کې، چې ستاسې پھ   –ترالسھ کړئ   د مرکې/انټرویو خبرتیاڅو اونۍ وروستھ، تاسې بھ  .3

فورمھ کې لیکل شوي ادرس تھ نژدې موقعیت ولري، د پناه د یوه مسئوول مامور سره ستاسې د مرکې لپاره ورځ، 
 نٻټھ او ځای ښیي.
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 د پناه مرکې مھالویش ترتیبول  
ستاسې غوښتنلیک ترالسھ کړي او ډاډمن شي چې دا بشپړ دی، دا بھ ستاسې غوښتنلیک تاسې   USCISوروستھ لھ ھغې چې   

د مرکې موخھ دا باوري کول دي چې غوښتونکی   تھ نژدې د پناه محلي دفتر تھ د مرکې د مھالویش د ترتیبولولپاره واستوي.
  د پناه پھ شرایطو پوره دی.

لۍ خدمتونو ادارې تھ الرښوونھ کړې ده چې لھ افغان تخلیھ شویو وګړو سره د کانګرس د متحده ایالتونو د وګړتوب او کډوا
ورځو   150او پھ عمومي توګھ پھ    ،ورځو کې دننھ مرکھ وکړي  45ھغوی لھ خوا د پناه غوښتنلیک د تسلیمولو وروستھ پھ  

 کې دننھ خپلھ وروستۍ پرٻکړه اعالم کړي. * 

لو ھیلھ لري، خو د پناه غوښتنلیک د پروسس کولو د ګړندیتوب څرنګوالی د پناه د ھر دفتر پھ  یې د پوره کو  USCISدا ھغھ ضرب االجل دی چې  
   وړتیا پورې تړلی دی.

 د پناه مرکې بیاځلې مھالویش ترتیبول 
د پناه دفتر لھ خوا پھ مشخص شوي وخت او ورځ د پناه مرکھ کې ګډون کول تر ټولو غوره ده. خو، ستونزې راوالړٻږي 

ځینې حالتونو کې، تاسې بل وخت د مرکې د مھالویش ترتیبولو تھ اړ کٻدای شئ. د بیاځلې مھالویش ترتیبولو پروسھ د او پھ 
پناه ھر محلي دفتر تھ پھ کتو توپیر لري، نو لطفاً خپل د مرکې نٻټھ بلې ورځې د اړولو د څرنګوالي پھ تړاو د مشخصو  

  وکړئ.الرښوونو لپاره خپل د مرکې خبرتیا تھ مراجعھ 



 

44 

 د پناه مرکې لپاره چمتووالی 

 د شواھدو اصلي سندونھ لھ ځان سره راوړئ
اصلي نسخې خپلې مرکې تھ لھ ځان سندونو  اړونده  کھ تاسې د خپل پناه غوښتنلیک سره د ځینو سندونو نقلونھ سپارلي، د  

پھ کې امکان    T  ي چې د نقل سم دی.، تر څو د پناه مامور ھغھ پرتلھ او ډاډ ترالسھ کړسره راوړل مو لھ پامھ و نھ وځي
لطفاً د اصلي سندونو پھ تړاو ال زیاتو الرښوونو   یا حکومتي پٻژندپاڼې شامل واوسي.،  لري د زوکړې تصدیقپاڼې، پاسپورټونھ

 لپاره خپل د مرکې خبرتیا تھ مراجعھ وکړئ. 

 د واردخھ سپارل شویو شواھدو یوه اضافي نقل درسره راوړئ  
پارښتنھ کٻږي چې تاسې د شواھدو د بستې چې تاسې پخوا د پوستې لھ لیارې تسلیم کړي، یو اضافي  کھ ممکن وي، جدي س

  نقل لھ ځان سره راوړئ، تر څو کھ د پناه مسئوول مامور لھ خوا کوم سندونھ بٻځایھ شوي وو، ھغھ بٻرتھ پوره شي.

 د ھر نوي/اضافھ شاھدۍ سند سپارلو څرنګوالی
مسئوول مامور لومړیتوب دا دی چې تاسې لھ خپل ابتدائي غوښتنلیک سره د خپلې پناه پھ مالتړ کې شواھد  کھ څھ ھم د پناه  

کھ تاسې د خپل غوښتنلیک تر سپارلو    وسپارئ، تاسو د غوښتنلیک د تسلیمولو وروستھ ھم نوي شواھد ترالسھ کوالی شئ.
نقلونھ راوړئ. کلھ   2راوړئ خو پام مووي چې د ھر سندو وروستھ نوی کوم شی الستھ راوړ، اړونده اسناد خپلې مرکې تھ 

چې تاسې خپلې مرکې تھ ورسٻږئ، د معلوماتو پھ څانګھ کې د پناه دفتر کارمند تھ خبر ورکړئ چې د پناه مسئوول مامور  
ھ څانګھ کې تھ د ښودلو لپاره اضافھ اسناد لرئ. ھغوی بھ تاسې تھ الرښوونھ وکړي چې آیا دغھ اسناد باید د معلوماتو پ

   وسپارل شي یا د مرکې پھ پیل کې نٻغ پھ نٻغھ مسئوول مامور تھ ورکړل شي.

 پھ مرکھ کې د ژباړن لپاره چمتووالی 
نړیوالې وبا لھ املھ، د پناه دفتر د پناه غوښتونکیو لپاره ژباړونکي چمتو کوي چې د ټیلیفوني لھ الرې د ژباړې   19-د کوویډ

حکومت لھ خوا ټاکل شوی ژباړن موجود نھ وي، د پناه دفتر کوالی شي ستاسې مرکھ بل   خدمات وړاندې کوي. کھ چٻرې د
 وخت تھ وځنډوي.

مې نٻټې پورې نافذ دی او بدلٻدل یې لھ دې نٻټې لھ انقضاء وروستھ  16د مارچ تر    2022: دا الرښود د اوس لپاره د  یادښت 
 لھ پرٻکړې پورې مشروط دی.   USCISد 

 " بھیر In-Checkل او پھ "دفتر کې د نوم لیکنې/د پناه دفتر تھ رسٻد
 : خپلې مرکې د مرکې اړونده خپل خبرتیا لھ ځان سره راوړلئ او ماسک واغوندئ! یادښت

تقریباً   څخھ  لھ وخت  مھالویش  د  لپاره  مرکې  پناه  د  خپل  تھ  دفتر  پناه  ځان ورسوئ.  15د  کوویډ  دقیقې مخکې  د   19-د 
لھ تاسې څخھ ممکن غوښتنھ  دقیقو څخھ ډیر وخت مخکې خپلې مرکې تھ حاضر شوئ،    15  پروټوکولونو لھ املھ، کھ تاسې لھ

 پاتې شئ.لھ دفتر څخھ بھر منتظررسٻدو ټاکل شوي وخت تر پوره کٻدو پورې  دقیقې مخکې    15  وشي چې د مرکې لپاره د
کلھ چې تاسې د پناه دفتر تھ ورسٻدئ، لھ تاسې څخھ بھ د امنیتي پړاوونو څخھ د تٻرٻدو غوښتنھ وشي چې پکې د فلزي موادو  

 کشفول شامل دي.

 وروستھ لھ ھغې چې تاسې د پناه دفتر تھ ننوتئ، د معلوماتو پھ ښودل شوې کړکۍ کې د خپلې مرکې لپاره نوم لیکنھ وکړئ. 
ھ ستاسې د مرکې خبرتیا د ښودلو او ستاسې تصویري پٻژندپاڼې غوښتنھ وکړي. بیا، مامور بھ ستاسې مامور بھ لھ تاسې څخ

غوښتنھ  بیا    تاسې څخھ بھلھ    د تصویري پٻژندپاڼې سند یو نقل واخلي اوستاسې د مرکې خبرتیا بھ لھ ځان سره ایساره کړي. 
کلھ چې د نوم لیکنې پورسھ سر   اسې پٻژندنھ بشپړه شي.وشي چې د ګوتو ډیجیټلي نښې او یو ډیجیټلي عکس واخلئ تر څوست

تھ ورسٻده، لھ تاسې څخھ بھ پھ دھلٻز کې د انتظار کولو غوښتنھ وشي تر څو د پناه مسئوول مامور تاسې بٻرتھ د دفتر یوې  
تاسې باید    شئ.پھ یاد ولرئ چې تاسې باید د پناه دفتر کې څو ساعتھ منتظر پاتې    خونې تھ ستاسې د مرکې لپاره وغواړي.

 دغلتھ د ورځې د ډیرې برخې د تٻرولو پالن جوړ کړئ.
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 د کورنۍ متکي غړي راولئ
کھ تاسې د متکي وارثانو پھ توګھ پھ متحده ایالتونو کې د کورنۍ نژدې غړي پھ خپل د پناه غوښتنلیک کې شامل کړي وو،   

ولئ. دغھ کسان ھم باید د معلوماتو کړکۍ کې لھ تاسې  تاسې ھغوی ھم باید خپلې د پناه مرکې لپاره شخصاً لھ ځان سره را
سره یوځای پھ یوه وخت "ثبت نام وکړي". پھ زیاتره مواردو کې، د کورنۍ لھ متکي غړو څخھ بھ ستاسې د مرکې د زیاتره 

 نھ وي.برخې پھ ترڅ کې د پناه دفتر پھ دھلٻز کې د انتظاره کولو غوښتنھ وشي. ھغوی بھ ستاسې د شھادت لپاره موجود 

د دې احتمال نشتھ دی چې    د پناه مسئوول مامور امکان لري چې لھ متکي غوښتونکیو سره ھم د خبرې کولو غوښتنھ وکړي.
د پناه مسئوول مامور دې ستاسې د کورنۍ متکي غړو څخھ ستاسې د پناه د غوښتنې پھ تړاو پوښتنې وکړي. خو، لھ متکي 

ترالسھ کولو امکاني خنډونو پھ تړاو د پوښتنو ځوابولو غوښتنھ وشي. د پناه د غوښتونکیو څخھ کٻدای شي د پناه حیثیت د  
 خنډونو بٻلګو کې دا شامل دي: 

کھ تاسې پھ "یوه ځانګړي دروند جرم" محکوم شوي یاست، داسې یوه جرم چې کډوالۍ چارواکي دا باور کولو   •
 تھ اړ باسي چې تاسې متحده ایالتونو لپاره خطر یاست 

کھ تاسې لھ متحده ایالتونو څخھ بھر د یوه "دروند غیرسیاسي جرم" ارتکاب کړی دی، کھ څھ ھم تاسې ھیڅ  •
 نیول شوي نھ وئ یا نھ ھم د جرم پھ ترسره کولو محکوم شوي وئ 

 کھ تاسې د متحده ایالتونو امنیت تھ خطر پٻښوئ •
 پھ دایمي بڼھ کډه شوي یاست.کھ تاسې متحده ایالتونو تھ تر راتګ وړاندې پھ یوه بل ھیواد کې  •

 د مرکې لپاره چمتووالی 
کلھ چې ستاسې د مرکې وخت راورسٻږي، د پناه مسئوول مامور چې ستاسې قضیې لپاره ټاکل شوی، بھ تاسې لھ دھلٻز   

اړونده مامور بھ بیا پھ ټیلیفون لھ یوه ژباړونکي سره کړه ونیسي،    څخھ د پناه مسئوول مامور خصوصي دفتر تھ بدرګھ کړي.
اړونکي سره اړیکھ ونیول شوه، مسئوول مامور بھ لھ تاسې څخھ د لوړې  کھ چٻرې ژباړونکي تھ اړتیا وي. کلھ چې یوه ژب

کولو غوښتنھ وکړي چې تاسې بھ د مرکې پھ جریان کې رښتیا وایاست. تاسې ښایي د رښتیا ویلو د لوړې یوه فورمھ ھم  
  السلیک کړئ.

 پړاوونو کې ترسره شي. 3بیا، د پناه مرکې بھ پھ 

غوښتنلیک پھ  I-589لھ تاسې سره ستاسې د ھوئیت پٻژندنې سندونو او د پناه لپاره د  د پناه مسئوول مامور بھلومړی،   .1
کھ د ھغھ وخت راھیسې چې تاسې خپل غوښتنلیک ثبت کړی و کوم بدلونونھ یا اصالحت   کتلو سره مرکھ پیل کړي.

کتلو وروستھ، ھغوی بھ پھ ھر  شتون ولري، مسئوول مامور بھ ھغھ بدلونونھ پھ قلم پر فورمھ ولیکي. د ټولې فورمې د  
بدلون نظر اچوي او لھ تاسې څخھ بھ د تاییدۍ غوښتنھ کوي چې تاسې پھ منځتھ راوړل شوي بدلون پوھٻږي، او دا چې  
ستاسې غوښتنلیک درست او بشپړ دی. تاسې بھ د فورمې پھ السلیک کولو سره چې ستاسې غوښتنلیک درست دی،  

 لوړه کوئ.
 

امور بھ لھ تاسې څخھ د تشریح وړاندې کولو غوښتنھ کوي چې تاسې ولې د پناه لپاره عارض  ، د پناه مسئوول مدویم .2
شوي یاست؟ د پناه مسئوول مامور لھ تاسې څخھ یوه عمومي پوښتنھ کوالی شي، لکھ "تاسې ولې خپل ھیواد تھ پھ ستنٻدو  

تړاو د مشخصو پوښتنو پھ   علوماتو پھډارٻږئ؟" یا کٻدای شي ھغھ ستاسې پھ غوښتنلیک یا مرستندویھ سندونو کې د م
 کولو سره پیل وکړي. د مسئوول مامور پوښتنو ځوابولو کې تل رښتنی اوسئ.

 
، د پناه مسئوول مامور بھ دا باوري کولو لپاره یو څو اضافھ پوښتنې وکړي چې لھ اساسي مواردو څخھ ھیڅ  وروستی  .3

صدق نھ کوي. د ھغھ پوښتنو یو څو بٻلګې چې ممکن لھ   یو ھم د پناه غوښتنلیک د مستردولو لپاره پھ تاسې پورې
 تاسې څخھ وپوښتل شي:

آیا تاسې کلھ د وٻره اچونې (تروریستي) فعالیت کې برخھ اخیستې ده، یا احتمال شتھ چې تاسې پھ راتلونکي   •
 کې پھ تروریستي فعالیت کې برخھ واخلئ؟  

، یا آیا تاسې کلھ نور خلک دې تھ ھڅولي دي  آیا تاسې کلھ د یوه تروریسي سازمان غړی پاتې شوي یاست •
 چې لھ تروریستي فعالیت یا یوه تروریستي سازمان څخھ مالتړ وکړي؟ 

 آیا تاسې کلھ ھم یوه تروریستي سازمان سره کومھ مرستھ کړې ده؟   •
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آیا تاسې لھ کوم سازمان څخھ نظامي یا د وسلې کارولو روزنھ ترالسھ کړې ده، پھ داسې حال کې چې دا    •
 سازمان، کلھ چې تاسې روزنھ ترالسھ کولھ، د یوه تروریست سازمان پھ توګھ یادٻده؟ 

 د مرکې لپاره اضافي ملحوظات

یې پوښتي، نھ پوھٻږئ، کھ د ژبې/ژباړې د ستونزې یا د  کھ تاسې د مسئوول مامور پھ کومھ پوښتنھ کې چې لھ تاسې څخھ 
پھ ځواب کې د قیاس کولو ھڅھ   بلې کومې ستونزې لھ املھ وي، لھ مامور څخھ د پوښتنې د روښانھ کولو غوښتنھ وکړئ.

زه   مھ کوئ. تاسې وئٻالی شئ، "بخښنھ غواړم، زه نھ پوھٻږم. ایا کوالی شئ پوښتنھ تکرار کړئ؟" یا زه بخښنھ غواړم،
 پوه نھ شوم. آیا تاسې دا پوښتنھ پھ بل ډول پوښتالی شئ؟" 

پھ یاد ولرئ چې دا باوري کولو لھ الرې د پناه مسئوول مامور دنده د متحده ایالتونو د حکومت ساتنھ ده چې یوازې ھغھ   
کلف دي چې خپلھ  د خپلې دندې د سر تھ رسولو لپاره، ھغوی م کسان د پناه حیثیت ترالسھ کړي چې د پناه مستحق دي.

اعظمي ھڅھ وکړي چې ستاسې پھ کیسھ پوه شي، او باوري کړي چې تاسې رښتیا وایاست، او د پناه اخیستلو لپاره مو  
د پناه  کیسھ جوړه کړې نھ ده. کھ لھ تاسې څخھ ھماغھ یوه پوښتنھ بیا بیا یا پھ جال ډول وشي، حوصلھ مھ لھ السھ ورکوئ.

 او دا باوري کولو ھڅھ کوي چې تاسې رښتیا وایاست.مامور بس خپل کار ترسره کوي، 

 د پناه دفتر څخھ پرٻکړه ترالسھ کول 
وبا لھ   19-د پناه دفتر بھ تاسې تھ ستاسې د مرکې پھ ورځ ستاسې د غوښتنلیک پھ تړاو پرٻکړه اعالن نھ کړي. د کووید

دا باوري کول ډیر اړین   لھ الرې استول کٻږي.املھ، د پناه غوښتنلیک اړونده ټولې پرٻکړې د پناه غوښتونکي تھ د پوستې 
دي چې د پناه مسئوول مامور ستاسې تر ټولو دقیق د پوستې ادرس ولري، تر څو تاسې پرٻکړه ترالسھ کړای شئ. د افغان  

ورځو کې  150پناه غوښتونکو لپاره، کانګرس د پناه دفتر تھ حکم کړی دی چې د پناه غوښتنلیک د سپارلو وروستھ پھ 
میاشتو ډیر وخت تٻر شوی وي،  6کھ تاسې پرٻکړه ترالسھ نھ کړئ او د پناه غوښتنلیک د ثبت لھ  ړې اعالن کړي.پرٻک 

  تاسې کوالی شئ لھ یوه څارنوال سره خبره وکړئ.

 امکاني پرٻکړې چې ښایي د پناه دفتر یې اعالن کړي، الندې تشریح کٻږي:

 د قبولۍ لیک  

کھ تاسې د قبولۍ یو لیک ترالسھ کړئ، تاسې تھ پناه درکړل شوې ده. ستاسې د قبولۍ د نٻټې یو کال وروستھ، تاسې  
کوالی شئ د قانوني دایمي استوګن حیثیت لپاره د "ګرین کار/شین کارت" لپاره عریضھ وکړئ. د پناه اخیستونکي د 

 علوماتي بستھ کې اړونده برخھ ولولئ چې الندې ده.امتیازاتو پھ ھکلھ د ال ډیر معلوماتو لپاره، پھ دې م

 د قبولۍ توصیھ شوی لیک

کھ تاسې توصیھ شوې قبولي ترالسھ کړئ، دا پھ دې معنا دی چې د پناه مسئوول مامور ستاسې د قضیې قبلولو اراده لري،   
کړي چې تاسې جرمي سابقھ نھ  خو ستاسې د څرګندونو د صحت د جاج او ارزونو پایلو تھ پھ تمھ دی، تر څو ډاډ ترالسھ 

لرئ یا برعکس ال ھم وړ یاست. کلھ چې تاییدي راورسٻږي، کھ ستاسې د څرګندونو د صحت د جاج او ارزونو پھ ھکلھ  
 ھیڅ منفي معلومات پکې نھ وي راغلي، تاسې بھ د قبولۍ لیک ترالسھ کړئ.

 
 د راجع کولو لیک

) اوس مھال د قانوني کډوالۍ حیثیت 1و پرٻکړه وکړي، او تاسې یا ھم (کھ د پناه مسئوول مامور ستاسې د قضیې د نھ منل 
) تاسې د قانوني کډوالۍ پھ حیثیت کې یاست خو برعکس باید د جنایي یا بلې  2) یا (paroleکې نھ یاست (لکھ پارول/

والۍ محکمھ کې د  د راجع کولو لیک کې بھ د کډ ستونزې لھ املھ وویستل شئ، تاسې بھ د راجع کولو لیک ترالسھ کړئ.
کډوالۍ قاضي پر وړاندې د حاضرٻدو خبرتیا شاملھ وي. دا سند د ویستلو اجراأت پیلوي، او کلھ چې د کډوالۍ محکمې تھ  

یو ځل چې تاسې د کډوالۍ محکمې پر وړاندې د   دا سند ورسٻږي، تاسې بھ د شړل/ډیپورټ کٻدو لھ خطر سره مخ یاست.
ې بھ د کډوالۍ قاضي پھ حضور کې لھ سره د پناه د خپلې قضیې د وړاندې کولو  خپلې استعمال لپاره حاضر شئ، تاس

 فورا لھ یوه څارنوال سره مشوره وکړئ.  کھ تاسې د راجع کولو لیک ترالسھ کړئ، تاسې باید  فرصت ولرئ.



 

47 

 رد

ې د پناه قضیھ د نھ  ) او د پناه مسئوول مامور ستاسparoleکھ تاسې ال ھم پھ یوه قانوني حیثیت کې یاست (لکھ پارول/ 
منلو پرٻکړه کوي، د پناه مسئوول مامور باید ستاسې پھ قضیھ کې د رد پرٻکړه اعالن کړي. تاسې بھ خپل موجوده، قانوني 

فوراً لھ یوه څارنوال   حیثیت کې د اړونده حیثیت تر انقضاء پورې پاتې شئ. کھ تاسې د رد لیک ترالسھ کړئ، تاسې باید
 . مکاني ډولونو د پلټلو لپاره مشوره وکړئسره د مرستې د نورو ا
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 د پناه غوښتونکي پھ توګھ د کار جواز لپاره نوم لیکنھ کول  

 د افغان غوښتونکو لپاره د کار جواز پھ تړاو د مسئوولیت رفعھ 
اسانھ او اغٻزمن    د ال  کولو چارود افغانانانو لپاره د پناه غوښتنلیکونو د پروسس    USCISمھ نٻټھ،  8د نومبر پھ    2021د  

پالن لري چې د    USCISد دې اعالن پھ رڼا کې، د پناه غوښتونکي یوه افغان لپاره،    ګرځولو اړونده خپل پالن اعالن کړه.
  150ورځو کې د ننھ د پناه مقدماتي مرکھ ترتیب، او ھیلھ لري چې د غوښتنلیک د سپارلو پھ    45غوښتنلیک د سپارلو پھ  

 ننھ د پناه قضیې پھ اړه وروستۍ پرٻکړه اعالن کړي.ورځو کې د

رښتیا ھم د پناه دغھ غوښتنلیکونو پام کې نیول چټک کړي، دې سره بھ پھ دې مورد ھم اغٻزه وشي چې آیا د پناه   USCISکھ  
نا دی چې د  غوښتونکی افغان باید د کار جواز لپاره عریضھ وکړي او کھ څنګھ او کوي نو کلھ یې باید وکړي؟ دا پھ دې مع

پناه قضیې پھ اړه دې لومړی رسٻدنھ او قضاوت وشي، او کھ د پناه دفتر پناه ورکول ومني، اړونده شخص بھ دې تھ اړ نھ  
حیثیت پر بنسټ د  قبول شويقضیې پر بنسټ د کار جواز لپاره عریضھ وکړي؛ ھغوی د پناه خپل "نااجراء" وي چې د پناه 

 لھ خوا د کار جواز پھ اوتومات ډول صادر کړل شي.  USCISثیت پر بنست بھ ورتھ د کار کولو وړ وي، د پناه ھمدغھ حی

کھ چٻرې د پناه غوښتنھ   منظوروي، قضیھ ښایي د کډوالۍ محکمې تھ واستول شي.  نھکھ چٻرې د پناه مسئوول مامور پناه   
ه غوښتنې پر بنسټ د کار جواز پنا  نااجراء  د کډوالۍ محکمې تھ راجع کړل شي، غوښتونکی بھ وروستھ مستحق وي چې د

 لپاره عریضھ وکړي 

 د کار جواز لپاره د نوم لیکنې اړونده قواعد
یو پناه غوښتونکی چې پھ متحده ایالتونو کې کې د کار جواز لپاره د نوملیکنې مستحق دی، مخکې لھ دې چې د خپل پناه  

   ورځې انتظار وکړي 150باید د کار جواز لپاره عریضھ وکړي   وروستھغوښتنلیک د سپارلو 

 

 د پناه غوښتونکي لپاره 

  

  خو د  غو ښتنل�ک جوازلیک ترالسھ کول وړیا دي، یکارني ړلوم د

جوازلیک وړیا ورکول کٻږي چې پناه یې د ھغھ چا لپاره د کار  .ا ..د نو ی کول او �ا تمد�دول ۴۱۰ ډالرو ف� س ته اړ ت �ا لر ی
 اخیستې ده.

مھ 8د نومبر پھ    2021) د خپل پارول حیثیت پر بنسټ د کار جواز لپاره مستحق دي، او د  Paroleesافغان پارول لرونکي (
اعالن وکړ چې افغان پارول لرونکي چې د کار جوازلیک لپاره نوملیکنھ کوي لھ پارول پر بنسټ د نوم لیکنې    USCISنٻټھ،  

 .. دي مستثنیفیس لھ ورکولو څخھ 

 زه څنګھ د کار جواز لپاره نوم لیکنھ کوالی شم؟   
  .فورمې څخھ پھ ګټھ اخیستلو سره اړونده ادارې تھ سپارل کٻږي I-765د کار جواز لپاره عریضھ لھ 

پھ فورمھ کې د ھوئیت پٻژندنې سند (پاسپورټ بائیوګرافیکي معلومات درلودونکې پاڼھ یا د زوکړې سند نقل، لھ تایید شوې 
ی د پناه نااجراء انچھ) رنګھ عکسونھ، دا ثبوت چې غوښتونک   2x2انګریزي ژباړې سره)، دوه د پاسپورت عکس اندازه (

  د خبرتیا سند)  USCISشوې قضیھ لري (لکھ د 
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 د پناه ورکړې پھ صورت کې 
کھ ستاسې د پناه غوښتنلیک ومنل شو، تاسې ښایي د راتلونکیو ګامونو پھ تړاو پوښتنې ولرئ. مونږ ځینې مھم ملحوظات  

 الندې شامل کړي دي: 

 د سندونو برابرول 
پروټوکولونو لھ   19-پناه دفتر سره)، د کووید  USCISسره د پناه لپاره نوم لیکنھ کړې (یعنې د    پھ مثبت شکلکھ تاسې پھ  

ھغوی بھ پھ ټاکل شوي ادرس باندې، چې ستاسې   املھ، د پناه دفتر تاسې پھ حضوري ډول ستاسې د قضیې پرٻکړه نھ درکوي.
 د پناه پھ فورمھ کې ښودل شوی، د پرٻکړې لیک واستوي.

سره سره د   I-94څخھ د پوستې لھ الرې د یوې نوې فورمې    USCISفتر ستاسې پناه غوښتنھ ومني، تاسې بھ لھ  کھ د پناه د
فورمھ د ھغې فورمې ځایناستې ګرځي چې تاسې شاید متحده ایالتونو تھ د راتګ پر    I-94دا    ترالسھ کړئ.  پناه قبولۍ لیک

  I-94د   ډګر یا د دخولۍ د یوه بل بندر لھ الرې داخل شوي وئ).مھال ترالسھ کړې وي (کھ تاسې متحده ایالتونو تھ ھوایي  
سند ډیر مھم سند دی: دا ستاسې د پناه د قانوني حیثیت ثبوت دی. تاسې لھ دې سند څخھ پھ متحده ایالتونو کې د کار د لټون 

یثیت تغییر بلل کٻږي، او منلو لپاره د خپل مستحق ګرځٻدو د ښودلو، او وروستھ بیا خپل ګرین کارت/شین کارت چې د ح
 لپاره د عریضھ کولو پھ موخھ ګټھ شئ. 

پر بنسټ د کار جواز لھ مخې د ټولنیز تضمین کارت ترالسھ کړی، تاسې ښیي وګورئ چې    Paroleکھ تاسې پخوا د پارول/
کولو لپاره  اجازې" سره د کار    DHSکارت باندې "محدودیتونھ" شتون لري: دا وایي چې تاسې یوازې "لھ    د ټولنیز تضمین

تاسې د پناه قبولۍ لیک دواړه ولرئ،  چې ستاسې د پناه حیثیت ښیي او ھم خپل    ،فورمھ  I-94د    کلھ چې تاسې  اجازه لرئ.
کارت چې محدودیت نھ لري   .. د ټولنیز تضمین"محدودیت نھ لري"، ترالسھ کړئکارت چې    کوالی شئ د ټولنیز تضمین

ي چارو سر تھ رسول، د امتیازاتو لپاره عریضھ کول، او د دندې ترالسھ کول  د کار ګومارنې څخھ وړاندې د اړینو دفتر
دفتر    ) ویب سایټ باندې د ټولنیز تضمین”SSA“اسانھ کوي. د کارت الستھ راوړلو لپاره، تاسې باید د ټ،لنیز امنیت ادارې (

تر ټولو نژدې دفتر سره اړیکھ ونیسئ د   څخھ پھ ګټھ اخیستنې خپل استوګنځي تھ د ټولنیز تضمین وسیلېادرس معلومونکیې 
تاسې   کارت ترالسھ کولو پروسھ لھ یوه تر بل دفتره توپیر درلودلی دی. وبا پھ جریان کې، د نوي ټولنیز تضمین 19-کوویډ

وی څخھ د عملي ګامونو د مناسب تګلوري پوښتنھ  باید یوه استازي تھ زنګ ووھئ، وضعیت ورتھ تشریح کړئ، او لھ ھغ
 وکړئ. 

 د کار جواز 
کھ تاسې تھ د پناه دفتر لھ خوا پناه درکړې شوې وه، تاسې بھ د پناه درکولو وروستھ پھ پوستھ کې نوی د کار جوازلیک  

پھ متحده ایالتونو کې د   ترالسھ کړئ. خو، یو شخص چې د پناه حیثیت یې خپل کړی، د پناه اخیستلو د خپل حیثیت پر بنسټ
کارولو لپاره پھ اوتومات ډول مستحق دی، ھغوی دا څرګندولو لپاره د کار جوازلیک درلودلو تھ اړتیا نھ لري چې ھغوی پھ 
متحده ایالتونو کې د کار کولو لپاره اجازه لري. د پناه اخیستونکی کارګومارونکو تھ ښکاره کوالی شي چې ھغوی پھ متحده  

کارت چې    ) د ټولنیز تضمین2فورمې (د پناه حیثیت ښیي)، (  I-94) د خپل  1(  د کار کولو جواز لري، پھ ښودلو  ایالتونو کې
   ) قانوني تصویري پٻژندپاڼھ.3محدودیت نھ لري، او (

. زیاتره کار ګومارونکي پھ نورو ھغھ سندونو نھ پوھٻږي چې د 1خو، د کار قانوني جوازلیک درلودل مرستھ کوالی شي
د موټر چلولو پنا (لکھ  نورو سندونو  د  ایالتونو  متحده  د  پرتھ  د کارجوازلیک  اخیستونکي  پناه  او ځینې  تثبیتوي،  ه حیثیت 

الیسنس، بٻلګې پھ ډول) ترالسھ کولو کې ستونزې سره مخ کٻږي. مونږ پناه اخیستونکي پھ کلھ ھڅوو چې، کھ ممکن و، د 
 سھ کړي.ایالت لھ خوا صادر شوې تصویري پٻژندپاڼھ ترال

 د کورنۍ متکي غړو لپاره د پناه حیثیت  
 

د کار جوازلیک   یاست د کار ګومارنې پھ شرایطو باندې د پوره والي د ثبوت پھ توګھ دمکلف ځینې کارګومارونکي ښایي ووایي چې تاسې  1
د کډوالۍ او کارګر د  وښایاست. دا ښایي لھ سند څخھ د ناوړه ګټھ اخیستنې سبب وګرځي. مھرباني وکړئ د ال زیاتو معلوماتو لپاره د عدلیې وزارت 

 څانګې سره اړیکھ ونیسئ. حقوقو 
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کلنۍ نھ کم عمره بچیان) واردمخھ پھ متحده ایالتونو کې وي او  21کھ ستاسې نژدې کورنۍ غړي (ستاسې مٻرمن/مٻړه یا د 
ھ راوړي، ستاسې د پناه غوښتنلیک کې لیکل شوي وو، پھ زیاتره حالتونو کې، ھغوی باید پھ اوتوماتھ بڼھ د پناه حیثیت الست

او ستاسې د پناه قبولۍ کې بھ شامل کړای شي. ھغوی بھ د خپل لپاره د قبولۍ ځانګړي لیکونھ نھ ترالسھ کوي؛ د ھغوی 
فورمھ    I-94نومونھ بھ ستاسې د پناه قبولۍ لیک کې لیکل شوي وي. خو یو متکي پناه اخیستونکی بھ د خپل ځان لھ لپاره خپلھ  

 ترالسھ کوي.

لھ ھیواد ده بھر دي،    یارنۍ غړي پھ متحده ایالتونو کې وي خو د پناه غوښتنلیک کې شامل شوي نھ وو،  کھ ستاسې نژدې کو
تر څو د کورنۍ غړي (غړو) تھ د    سپارلی شئ  I-730مھاجر/پناه اخیستونکي د اړیکې درخواستي  سره د  USCISتاسې  

شي. اعطاء کړل  حیثیت  پناه  بھر  متکي  ھیواده  لھ  کورنۍ غړي  د  ستاسې  ھغې چې    کھ  لھ  دې    USCISوي، وروستھ  د 
بھ بیا دا قضیھ لھ ھیواده بھر د متحده ایالتونو مناسبې کونسلګرۍ تھ واستوي.   USCISدرخواستۍ پھ تړاو خپل قضاوت وکړ،  

کونسلګري بھ غوښتنلیک طی مراحل کړي او ستاسې د کورنۍ ھغھ غړو تھ چې پھ شرایطو پوره وي، ویزې صادرې کړي. 
و/یا بھ پناه اخیستونکیو پھ توګھ متحده ایالتونو تھ داخل شي چې ستاسې پھ څٻر امتیازاتو او حقوقو څخھ بھ مٻړه/مٻرمن ا
 برخمن وي.

درخواستي اړونده مرجع تھ وسپارئ، مونږ سپارښتنھ کوو چې تاسې پھ دې   I-730د    کھ تاسې پھ دې باور یاست چې باید 
 ره اړیکھ ونیسئ.پروسھ کې د مرستې لپاره د کډوالۍ څارنوال س

 سفر 
خپل پاسپورټ لھ خپل اصلي ھیواده د کارولو، ترالسھ کولو یا نوي کولو نھ ډډه وکړي پھ دې کار    بایدیو پناه اخیستونکی   

کولو سره احتمال شتھ دی چې د ھغوی د پناه حیثیت لھ خطر سره مخ شي. کھ چٻرې پناه اخیستونکی لھ ھیواده بھر سفر  
کډوال   څخھ د پاسپورټ پھ څٻر سند، چې د  USCISلھ کول غواړي (او ال ھم د متحده ایالتونو تبعھ ګرځٻدلی نھ دی)، ھغوی 

وګورئ. زمونږ    ویب پاڼھد    USCISبلل کٻږي، لپاره عریضھ وکړي. د ال زیاتو معلوماتو لپاره مھرباني وکړئ د    د سفر سند
مخھ لھ یوه څارنوال سره مشوره ټینګھ سپارښتنھ دا ده چې ھر څوک سفري سند تھ اړتیا ولري، باید لھ ھیواده بھر سفر کولو د

 وکړي.

؛ دا کار کول د مؤکل د ربړونې د ډآر د ادعا  مھم خبره دا ده چې پناه اخیستونکی باید خپل اصلي ھیواد تھ ستون نھ شي 
تھ دا انګٻره ورکوالی شي چې د پناه ھیڅ د لغوه کولو پروسھ پیل   DHSپھ سموالي د شکونو سیوری غوړوالی شي، او  

 کړي.

 حیثیت کې تغییر راوستل (د ګرین کارډ/شین کارت لپاره عریضھ کول) پھ  
یو پناه اخیستونکی باید وښیي چې ھغوی د پناه د اعطاء وروستھ لږ تر لږه د یوه کال پورې پھ متحده ایالتونو کې پھ فزیکي 

  I-485کنې لپاره فورمھ (ډول پاتې شوي دي تر څو د قانوني دایمي استوګنځي حیثیت کې یې تغییر راوړل شي. د نوم لی
پھ دې ویب پاڼھ کې د السرسي وړ دی. د بعضې غوښتونکیو لپاره لھ فیسونو څخھ استثنی شتون لري. دا   USCISفورمھ) د 

چې د پناه حیثیت لغوه کٻدای شي، مونږ پھ شرایطو پوره پناه اخیستونکي ھڅوو چې څومره ژر چې کوالی شي د خپل حیثیت 
کھ تاسې د حیثیت د تغییر پروسې پھ اړه پوښتنې لرئ، د مرستې لپاره د کډوالۍ یو څارنوال    ض شي.د تغییر لپاره دې عار

  سره اړیکھ ونیسئ.

 امتیازات 
،  (TANFپناه اخیستونکي د یو شمٻر فیډرالي امتیازاتو مستحق دي چې پکې میډیکیډ، د اړمنو کورنیو لپاره لنډمھالھ مرستھ ( 

) او تکمیلي تضمیني عاید شامل دي. پناه اخیستونکي د کډوالو د بیاځلې مٻشتٻدنې SNAPد تغذیې تکمیلي مرستې پروګرام (
) پروګرامونو  ”ORR“متیازاتو او خدماتو مستحق دي. کډوالو د بیاځلې مٻشتٻدنې دفتر () لھ خوا ھم د یو شمٻر ا”ORR“دفتر (

اړونده ادارو او پھ ټول ھیواد کې د کډوالو د بیاځلې مٻشتٻدنې ادارو لھ خوا وړاندې کٻږي، د روغتیایي   HIASکې چې د  
) او داسې نور شامل ESLدرسي صنفونھ (  ازموینې پروګرامونھ، د کار موندنې خدمتونھ، انګریزي د دویمې ژبې پھ توګھ

دي. پناه اخیستونکي د قضیې مدیریت مرستې لپاره ھم مستحق دي، چې پکې د عامھ امتیازاتو لپاره د نوملیکنې لھ مرستې 
نوی کارت) ترالسھ کولو مرستې او د ھغھ مشخصو اندٻښنو د ھوارولو    نیولی د سندونو (د بٻلګې پھ ډول د ټولنیز تضمین

چې ښایي تاسې یې ولرئ، د خدماتو نورو چمتو کوونکو تھ راجع کولو پورې، یو لړ خدمتونھ شامل دي. د ګڼ شمٻر   لپاره
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پھ دې   –پناه اخیستونکیو لپاره، د پناه الستھ راوړل ھم د ازادۍ او ھم د خوښۍ سبب دی، خو دا نابودوونکی ھم کٻدای شي 
ول شي. د قضیې یو ښھ مدیر لھ تاسې سره د ھغوی پوښتنو تھ د ځوابونو  اړه ډیر څھ شتھ دی چې باید زده کړل شي او وسنج

 پھ موندلو کې مرستھ او د یوې غوره الرښودې وسیلې پھ توګھ چوپړ کوالی شي. 

بعضې تمویل شوي پروګرامھ د پناه ورکړې وروستھ د یوې ټاکلې مودې لپاره د السرسي وړ دي (د بٻلګې پھ توګھ    ORRد   
میاشتو پورې)، نو د نوي پناه اخیستونکي لپاره اړینھ ده چې څومره ژر چې کوالی شي د پناه   8د اعطاء وروستھ د لومړنیو  

د السرسي وړ دي    www.asyleeoutreach.orgسي. نور معلومات پھاخیستونکي امتیازاتو چمتو کوونکي سره اړیکھ ونی
د پناه اخیستونکي پوھاوي پروګرام سره د مرستې لپاره اړیکھ نیوالی  HIASد    asyleeoutreach@hias.orgیا تاسې پھ  

 ھ کړي.شئ چې تاسې تھ نژدې مرستھ چمتو کوونکي سره ستاسې اړیکھ ټینګ 
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