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د اﯾﺴﺘﻞ ﺷﻮﯾﻮ اﻓﻐﺎن ﮐډواﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻرښﻮوﻧﯥ:
ﺧﭙﻞ اﺧﺘﯿﺎروﻧﮫ ،ﻣﺴﺆﻟﯿﺘﻮﻧﮫ او ﺣﻘﻮق وﭘﯿﮋﻧﺊ
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ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻻرښود
 ﻣوږ څوک ﯾو
 ﺣﻘوﻗﻲ ﻻرښووﻧﮫ څﮫ ﺷﯽ ده
 ﺳﺗﺎﺳو ﮐورﻧۍ
 ﺳﺗﺎﺳو اﺧﺗﯾﺎروﻧﮫ
 ﺳﺗﺎﺳو ﺣﻘوق او ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧﮫ
 راﺗﻠوﻧﮑﻲ ﭘړاووﻧﮫ
 ﭘوښﺗﻧﯥ او ځواﺑوﻧﮫ

2

ﭘﮫ ﻣوږ ﮐﯥ ﮐوم ﺧﻠﮏ ﻧﮫ ﺷﺎﻣﻠﯾږي

د ﮐډواﻟو ﻣﺎﻣورﯾن

د ﮐډواﻟو د ﺑﯾﺎ
ﻣﯾﺷﺗﯾدﻧﯥ اداره

 ﻧړﯾوال ھوﺳﺎﯾﻧﯥ اداره د ﻣﮭﺎﺟرﯾﻧو او ﮐډواﻟوټوﻟﻧﯾز ﺧدﻣﺎت
RefugeeOne -

د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو دوﻟت

ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻻرښود
 ﻣوږ څوک ﯾو
 ﺣﻘوﻗﻲ ﻻرښووﻧﮫ څﮫ ﺷﯽ ده
 ﺳﺗﺎﺳو ﮐورﻧۍ
 ﺳﺗﺎﺳو اﺧﺗﯾﺎروﻧﮫ
 ﺳﺗﺎﺳو ﺣﻘوق او ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧﮫ
 راﺗﻠوﻧﮑﻲ ﭘړاووﻧﮫ
 ﭘوښﺗﻧﯥ او ځواﺑوﻧﮫ
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ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻻرښود
• د ﯾو ﻏﯾر ﺗﺑﻌﮫ او اﯾﺳﺗل ﺷوي اﻓﻐﺎن ﮐډوال ﭘﮫ ﺗوګﮫ د ﺧﭘﻠو اﺧﺗﯾﺎروﻧو،
ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧو او ﺣﻘوﻗو ﭘﮫ اړه زده ﮐړئ
• د ﺧﭘﻠو ﻗﺎﻧوﻧﻲ اﺧﺗﯾﺎروﻧو ﭘﮫ اړه زده ﮐړئ او د ﮐډواﻟۍ ﮐوم ﻏوښﺗﻧﻠﯾﮑوﻧﮫ
ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ورﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟرئ ﺛﺑت ﮐړئ

زده ﮐړئ

• د ﮐډواﻟۍ د داﯾﻣﻲ ﺣﺎﻟت د ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د ﭼﻣﺗوواﻟﻲ ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ اړوﻧده
ﺳرﭼﯾﻧو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ
• زده ﮐړئ ﭼﯥ ھﻐﮫ ﺧﻠﮏ څرﻧګﮫ ﭘﭔژﻧدﻟﯽ او ﮐﺗﻠﯽ ﺷﺊ ﭼﯥ ﺳﺗﺎﺳو او ﺳﺗﺎﺳو
د ﮐډواﻟۍ ﻟﮫ ﺣﺎﻟت څﺧﮫ ګټﮫ ﭘورﺗﮫ ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ

ﭼﻣﺗوواﻟﻲ
وﻧﯾﺳﺊ

• ﮐﮫ ﭘﮫ ﺷراﯾطو ﺑراﺑر ﯾﺎﺳت د ﮐډواﻟۍ د داﯾﻣﻲ ﺣﺎﻟت ﻟﭘﺎره د ﻏوښﺗﻧﻠﯾﮏ ﭘﮫ
ﭘﻼن ﮐوﻟو ﭘﯾل وﮐړئ
• د اﻣﺗﯾﺎزاﺗو د ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د ﮐډواﻟو د ﺑﯾﺎ ﻣﯾﺷﺗﯾدﻧﯥ ﻟﮫ ادارو ﺳره
ھﻣﻐږي ﺷﺊ
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اﻗدام وﮐړئ

ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻻرښود
 ډﯾری اﯾﺳﺗل ﺷوي اﻓﻐﺎن ﮐډوال د ﮐډواﻟۍ داﯾﻣﻲ ﺣﺎﻟت ﻧﮫ ﻟري
 ﮐﮫ ﭘﮫ ﺷراﯾطو ﺑراﺑر ﯾﺎﺳت د داﯾﻣﻲ ﺣﺎﻟت د ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﭘروﺳﮫ ،ﭘﯾﭼﻠﻲ ده
 ﭘﮫ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﻏﯾر اﺗﺑﺎع ﮐﺳﺎن ځﯾﻧﯥ ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧﮫ ﻟري او د ھﭔواد د اﺗﺑﺎﻋو
ﭘﮫ څﯾر اﻣﺗﯾﺎزات ﻧﮫ ﺷﻲ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟﯽ
 د ﺧﭘﻠو اﺧﺗﯾﺎروﻧو ،ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧو ،او ﺣﻘوﻗو ﭘﮫ اړه زده ﮐړئ ﺗرڅو ﺧﭘل ځﺎن )او
ﺧﭘﻠﮫ ﮐورﻧۍ( ﺧوﻧدي وﺳﺎﺗﺊ
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ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻻرښود
 ﻣوږ څوک ﯾو
 ﺣﻘوﻗﻲ ﻻرښووﻧﮫ څﮫ ﺷﯽ ده
 ﺳﺗﺎﺳو ﮐورﻧۍ
 ﺳﺗﺎﺳو اﺧﺗﯾﺎروﻧﮫ
 ﺳﺗﺎﺳو ﺣﻘوق او ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧﮫ
 ﭘوښﺗﻧﯥ او ځواﺑوﻧﮫ
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ﺳﺗﺎﺳو ﮐورﻧۍ
 د اﻓﻐﺎن اﺗﺑﺎﻋو ﻟﭘﺎره اﺧﺗﯾﺎروﻧﮫ ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ ھﻐﮫ ﮐﺳﺎن ﭼﯥ ھﻐﮫ ځﺎی ﭘرﯾږدي او ﻣﺗﺣده
اﯾﺎﻻﺗو ﺗﮫ راځﻲ
•

د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﺗﺑﻌﮫ ﯾﺎ داﯾﻣﻲ اوﺳﯾدوﻧﮑﻲ )"ګرﯾن ﮐﺎرت"( واﻟدﯾن  /د ژوﻧد ﻣﻠګري /ﻣﺎﺷوﻣﺎن
ﮐﭔدای ﺷﻲ د ﻧږدې ﺧﭘﻠواﻧو ﻟﭘﺎره ﻏوښﺗﻧﻠﯾﮏ ورﮐړي

• ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ آزادﭔدوﻧﮑﻲ :د "ﺑﺷري" دﻻﯾﻠو ﭘر اﺳﺎس ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﺗﮫ د ﻧﻧوﺗﻠو ځﺎﻧګړي
اﺟﺎزه ﻟروﻧﮑﻲ
ﺗرﻻﺳﮫ ﮐول ﯾﯥ ﺳﺗوﻧزﻣن دي
د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﯾوه ﺳﻔﺎرت ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري
ھﭔڅ ﺛﺑوت ﻧﺷﺗﮫ ﭼﯥ دا ﯾو رﯾښﺗﯾﻧﯽ اﺧﺗﯾﺎر دی ﭘﮫ اوس وﺧت ﮐﯥ
 NIJCاوﺳﻣﮭﺎل د ﺑﺷردوﺳﺗۍ ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ﻣﺷروط ﺟواز ﻟروﻧﮑو ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﻧﮫ ﮐوي

ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻻرښود
 ﻣوږ څوک ﯾو
 ﺣﻘوﻗﻲ ﻻرښووﻧﮫ څﮫ ﺷﯽ ده
 ﺳﺗﺎﺳو ﮐورﻧۍ
 ﺳﺗﺎﺳو اﺧﺗﯾﺎروﻧﮫ
 ﺳﺗﺎﺳو ﺣﻘوق او ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧﮫ
 راﺗﻠوﻧﮑﻲ ﭘړاووﻧﮫ
 ﭘوښﺗﻧﯥ او ځواﺑوﻧﮫ
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ﺳﺗﺎﺳو اﺧﺗﯾﺎروﻧﮫ :ﻣﺷروط ﺟواز څﮫ ﺷﯽ دی
 دا ﭘﮫ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﮐﯥ د ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯾدو ﻟﻧډﻣﮭﺎﻟﮫ ﺟواز دی
 ﮐﭔدای ﺷﻲ ﻟﮫ ﻣﻧځﮫ وﻻړ ﺷﻲ
 دا د ﮐډواﻟۍ داﯾﻣﻲ ﺣﺎﻟت ﺗﮫ رﺳﭔدو ﻻﻣل ﻧﮫ ﮐﯾږي

ﺳﺗﺎﺳو اﺧﺗﯾﺎروﻧﮫ :د دﻧدې ﺟواز )د ﮐﺎر ﺟواز(
 ھﻐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭼﯥ د ﻣﺷروط ﺟواز ﺳره داﺧل ﺷوي ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ د دﻧدې ﺟواز )د ﮐﺎر ﺟواز(
او ﻣﺣدود ټوﻟﻧﯾز اﻣﻧﯾت د ﮐﺎرت ﻟﭘﺎره ﻏوښﺗﻧﮫ وﮐړي

• ﺗر ھﻐﮫ وﺧﺗﮫ ﭘورې ﭼﯥ ﺳﺗﺎﺳو ﺟواز ﭘﺎی ﺗﮫ رﺳﯾږي ﭘﮫ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺗوګﮫ د ﮐﺎر ﮐوﻟو ﺣﻖ درﻟودل
• ﮐﺎرګوﻣﺎروﻧﮑﻲ ﻧﮫ ﺷﻲ ﮐوﻟﯽ ﻟﮫ ﺗﺎﺳو څﺧﮫ ﭘوښﺗﻧﮫ وﮐړي ﭼﯥ ﺗﺎﺳو څﻧګﮫ ﺧﭘل د ﮐﺎر ﺟواز
ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړی
• ﮐﮫ ﭼﯾرې د ﮐﺎر ﺟواز ډﯾر ژر ﭘﺎی ﺗﮫ رﺳﯾږي ،ﻧو ﮐﺎرګوﻣﺎروﻧﮑﻲ ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﻟﮫ ﺗﺎﺳو څﺧﮫ د
ﻧوي ﺷوي ﮐﺎر ﺟواز ﻏوښﺗﻧﮫ وﮐړي ،ﺧو دوی ﻧﮫ ﺷﻲ ﮐوﻟﯽ ﺗﺎﺳو ﺗر ھﻐﮫ وﺧﺗﮫ ﭘورې ﻟﮫ
دﻧدې وﺑﺎﺳﻲ ﺗرڅو ﭼﯥ ﯾﯥ ﻣوده ﭘﺎی ﺗﮫ ﻧﮫ وي رﺳﭔدﻟﻲ.

 ﮐﮫ ﺗﺎﺳو د ﮐﺎر ﺟواز ﻟﭘﺎره ﻏوښﺗﻧﮫ ﻧﮫ وي ﺗر
ﺳره ﮐړې ﯾﺎ ﺗﺎﺳو ﭘﮫ ﯾوه ﮐﺎرځﺎی ﮐﯥ د ﮐﺎر
ﺟواز ﻟﭘﺎره ﻋرﯾﺿﮫ ﮐړي وي ،ﺧو ﺗر
ﻻﺳﮫ ﮐړی ﻣو ﻧﮫ وي
• د ﺧﭘﻠﯥ ﮐډواﻟۍ د ﺑﯾﺎ ﻣﯾﺷﺗﯾدﻧﯥ
ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ ﺳره ﺧﺑرې وﮐړئ

ﻧو:

ﻟﮫ ﻗﺿﯾﯥ

ھﻐﮫ ﻣﮭم ټﮑﻲ ﭼﯥ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ:
• د ټوﻟﻧﯾز اﻣﻧﯾت ﺷﻣﭔره…

– دا ﺳﺗﺎﺳو د ژوﻧد اړوﻧد ﯾوه ﺷﻣﭔره ده!
– ﺗﺎﺳو ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ دا ﺷﻣﭔره د ﻧورو ﻣوﺧو ﻟﭘﺎره ھم
وﮐﺎروئ ﺣﺗﯽ ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ د ﺧﭘل ﮐﺎر ﺟواز /د ﻣﺷروط
ﺟواز د ﻣودې ﻟﮫ ﭘﺎی ﺗﮫ رﺳﯾدو وروﺳﺗﮫ ﯾﯥ ھم ﮐﺎروﻟﯽ ﺷﺊ
– د دﻧدې ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ ﯾﯥ د ﮐﺎروﻟو ﻟﭘﺎره ﺑﮫ ،ﺗﺎﺳو د اﻋﺗﺑﺎر وړ ﮐﺎري ﺟواز ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وﻟرئ

• د ﻣوټر ﭼﻠوﻧﯥ ﺟواز

– ﭘﮫ اﯾﻠﯾﻧوﯾس ﮐﯥ ،ﺗﺎﺳو ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ د ﮐﺎر ﻟﮫ ﺟواز
ﺳره د دﻏﮫ اﯾﺎﻟت د ﻣوټر ﭼﻠووﻧﮑو ،د ټوﻟﻧﯾز اﻣﻧﯾت
ﺷﻣﭔره ،او ﭘﮫ دې اﯾﺎﻟت ﮐﯥ د اﺳﺗوګﻧﯥ د ﺛﺑوت
ﺟواز ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړئ
– ﻓدراﻟﻲ ﻗﺎﻧون اﯾﺳﺗل ﺷوﯾو اﻓﻐﺎن ﮐډواﻟو ﺗﮫ اﺟﺎزه ورﮐوي
څو د ﻣوټر ﭼﻠوﻟو ﺟواز ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي – د ﺑﯾﺎ ﻣﯾﺷﺗﯾدﻧﯥ ادارې ﺳره ﺧﺑرې وﮐړئ.

*

ﺳﺗﺎﺳو اﺧﺗﯾﺎروﻧﮫ :د ﮐډواﻟۍ داﯾﻣﻲ ﺣﺎﻟت ﺗﮫ ﺗګ

 ﭘﻧﺎه
 U وﯾزه
 T وﯾزه
 ځﺎﻧګړی ﮐډوال
د ځواﻧﺎﻧو ﮐډواﻟۍ ﺣﺎﻟت
 د ﮐورﻧۍ ﻏوښﺗﻧﯥ
 ځﺎﻧګړي اﻧﺗﺧﺎﺑوﻧﮫ
اﻓﻐﺎن ﺗﺑﻌﮫ ﻟروﻧﮑﻲ
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*

ﺳﺗﺎﺳو اﺧﺗﯾﺎروﻧﮫ :ﭘﻧﺎه

د ھﻐو ﺧﻠﮑو ﻟﭘﺎره د ﮐډواﻟۍ ﺣﺎﻟت ﭼﯥ ﻧﮫ ﺷﻲ ﮐوﻟﯽ ﺧﭘل ﺗﺎﺑﻌﯾت ﻟروﻧﮑﻲ ھﭔواد ﺗﮫ
راﺳﺗﺎﻧﮫ ﺷﻲ ځﮑﮫ ﭼﯥ دوی:
 (1ﭘﮫ ﺗﭔرو وﺧﺗو ﮐﯥ ورﺗﮫ زﯾﺎن رﺳﭔدﻟﯽ ﯾﺎ ډارﯾږي ﭼﯥ دوی ﺗﮫ ﺑﮫ ﭘﮫ راﺗﻠوﻧﮑﯥ ﮐﯥ
زﯾﺎن ورﺳﯾږي
 (2د ﯾوې ځﺎﻧګړﺗﯾﺎ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ دوی ﻧﮫ ﺷﻲ ﮐوﻟﯽ ﭼﯥ ﺣﺎﻟت ﺑدل ﮐړي ﯾﺎ ھم اړ ﻧﮫ دي ﭼﯥ
ﺣﺎﻟت ﺗﮫ ﺑدﻟون ورﮐړي
 (3ﭘﮫ ﺧﭘل ھﯾواد ﮐﯥ ﯾﯥ د دوﻟت ﻟﮫ ﻟوري ،ﯾﺎ د ﯾوه ﺷﺧص/ډﻟﯥ دوﻟت ﻧﮫ ﺷﻲ ﮐوﻟﯽ
ﮐﻧﺗرول ﮐړي ﯾﺎ ﺑﮫ ﯾﯥ ھم ﻧﮫ ﻏواړي ﭼﯥ ﮐﻧﺗرول ﮐړي
ﻋﻣوﻣﻲ ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﯽ ،د ﺟګړې وﭔره ،ﯾﺎ ﻋﻣوﻣﻲ ﺟرم
د ﭘﻧﺎه ﻏوښﺗﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﮐﺎﻓﻲ ﻧﮫ دي!
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*

ﺧﭘﻠﯥ ځﺎﻧګړﺗﯾﺎوې ﻣو روښﺎﻧﮫ ﮐړئ
آﯾﺎ د ﭘﻧﺎه ﻏوښﺗﻧﯥ وړ ﯾﺎﺳت؟

 ﻧژاد
 دﯾن
 ﻣﻠﯾت
 ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻧظر )ﯾﺎ ھﻐﮫ ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻧظر ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﭘرې ﺗورن ﺑﻠل ﮐﭔږئ(
 د ځﺎﻧګړې ټوﻟﻧﯾزې ډﻟﯥ ﻏړﯾﺗوب ﻟرم
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"ځﺎﻧګړي ټوﻟﻧﯾزه ډﻟﮫ" څﮫ ﺗﮫ واﯾﻲ؟

ھﻐﮫ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ ﯾوه ﺷرﯾﮑﮫ ځﺎﻧګړﺗﯾﺎ وﻟري دوی ﻧﮫ ﺷﻲ ﮐوﻟﯽ ﭼﯥ د ﮐډواﻟۍ ﺣﺎﻟت ﯾﯥ
ﺑدﻟون وﮐړي ﯾﺎ ھم ﺑدﻟون ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻧﮫ ﻟري
 ﮐورﻧۍ
 ﺟﻧﺳﻲ ﺗﻣﺎﯾل ﯾﺎ ﺟﻧﺳﯾت ﭘﯾژﻧدﻧﮫ )ﻧرښځﯽ ،ھﻣﺟﻧس ﺑﺎز ،ټراﻧﺳﺟﻧډر(
 ﭘﺧواﻧۍ دﻧده )ﭘﺧواﻧﻲ څﺎرﻧواﻻن؛ ﺧﺑرﯾﺎﻻن؛ او ﻧور(
 ﭘﺧواﻧۍ ﮐړﻧﯥ )ﺷواھد(
 د ځﺎﻧګړو ﮐورﻧﯾو ،ټوﻟﻧو ،ھﭔوادوﻧو ښځﯥ )ﮐورﻧﯽ ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﯽ(
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ﮐوم ﻣوارد ﺗﺎﺳو د ﭘﻧﺎه ﻏوښﺗﻧﯥ څﺧﮫ ﻣﻧﻊ ﮐوي؟

 د ﯾو ﮐﻠن ﻏوښﺗﻧﻠﯾﮏ د ﺛﺑﺗوﻟو وروﺳﺗۍ ﻧﯾټﮫ )د اﺳﺗﺛﻧﺎﺗو ﺳره(
 ﭘﮫ ﺑل ھﯾواد ﮐﯥ اﺳﺗوګﻧﮫ
 د ﻧورو ځوروﻧﮑﻲ
 ﻟﮫ "ﺗرھګرې" ډﻟﯥ ﯾﺎ ﮐړﻧﯥ ﺳره ﺗړاو )ﭘراخ ﺗﻌرﯾف(
 ځﯾﻧﯥ ﺟرﻣوﻧﮫ )ﭘﮫ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﯾﺎ ﻟﮫ دې ھﭔواده د ﺑﺎﻧدې( ،ﮐﮫ
ﻣﺣﮑوم ﺷوي وي ﯾﺎ ﻧﮫ
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د ﭘﻧﺎه ﻏوښﺗﻧﯥ ﻣﺧﻧﯾوي :ﯾو ﮐﻠﻧﮫ د ﭘﺎی ﻧﭔټﮫ

 د ﮐډواﻟۍ اړوﻧده ادارې ﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﺳﺗﺎﺳو د ﭘﻧﺎه ﻏوښﺗﻧﯥ ﻏوښﺗﻧﻠﯾﮏ د ھﻐﮫ
ﻧﯾټﯥ څﺧﮫ د ﯾوه ﮐﺎل ﭘﮫ اوږدو ﮐﯥ ورﺳﯾږي ﭼﯥ ﺗﺎﺳو وروﺳﺗﯽ ځل
ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﺗﮫ داﺧل ﺷوي ﯾﺎﺳت.
د ﮐډواﻟۍ ادارۍ ﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﺳﺗﺎﺳو ﻏوښﺗﻧﻠﯾﮏ
ﺗر دې ﻧﭔټﯥ ﭘورې ورﺳﯾږي

ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﺗﮫ وروﺳﺗﯽ ځل ﻧﻧوﺗل

د اګﺳت  27ﻣﮫ2022 ،

د اګﺳت  28ﻣﮫ2021 ،

 دﻟﺗﮫ ھم اﺳﺗﺛﻧﺎوې ﺷﺗون ﻟري  -د ﮐډواﻟۍ د ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺣﺎﻟت د درﻟودﻟو ﭘﮫ
ګډون  -ﺧو ھﻐﮫ ﭘﮫ ﺧطر ﮐﯥ ﻣﮫ اﭼوئ
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د ﭘﻧﺎه ﻏوښﺗﻧﯥ ﻣﺧﻧﯾوي :اﺳﺎﺳﻲ ﺑﯾﺎ ځل ﻣﭔﺷﺗﭔدﻧﮫ

 ﮐﮫ ﺗﺎﺳو ﻣﺧﮑﯥ ﭘﮫ ﺑل ھﭔواد ﮐﯥ د ﮐډواﻟۍ داﯾﻣﻲ ﺣﺎﻟت درﻟود ،ﺗﺎﺳو
ﮐﭔدای ﺷﻲ د ﭘﻧﺎه ﻏوښﺗﻧﯥ څﺧﮫ ووﯾﺳﺗل ﺷﺊ.
•

ﻧور ﺧوﻧدﯾﺗوب ھم ﮐﭔدای ﺷﻲ ﺳﺗﺎﺳو ﻟﭘﺎره د ﻻﺳرﺳﻲ وړ وي

 ﮐﮫ ﺗﺎﺳو د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘرﺗﮫ د ﺑل ھﭔواد ﺗﺎﺑﻌﯾت ﻟرئ ،ﺑﺎﯾد د دواړو
ھﭔوادوﻧو ﻟﭘﺎره د ﭘﻧﺎه ﻏوښﺗﻧﯥ وړﺗﯾﺎ ﺛﺎﺑﺗﮫ ﮐړئ
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د ﭘﻧﺎه ﻏوښﺗﻧﯥ ﻣﺧﻧﯾوي :د ځوروﻧﯥ ﻟﮫ اﺳﺎﺳﮫ د ﮐډواﻟۍ ﻣﺧﻧﯾوی
 ﮐﮫ ﺗﺎﺳو د ﺑل ﭼﺎ ﭘﮫ زﯾﺎن رﺳوﻟو ﮐﯥ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗﯥ وي ،ﻣرﺳﺗﮫ ﻣو ﮐړي وي ،ﯾﺎ ﻣو ﯾﯥ
ﻣﻼﺗړ ﮐړی وي ،ﮐﭔدای ﺷﻲ د ﭘﻧﺎه ﻏوښﺗﻧﯥ ﻟﮫ ﭘروﺳﯥ څﺧﮫ ووﯾﺳﺗل ﺷﺊ .د ﺑﭔﻠګﯥ ﭘﮫ ﺗوګﮫ:
•
•
•

د زﻧدان ﺳﺎﺗوﻧﮑﻲ ﭘﮫ ﺗوګﮫ ﻣو ﺧدﻣت ﮐړی وي ﺧو ھﻠﺗﮫ ﻧﺎوړه ګټﮫ اﺧﯾﺳﺗﻧﮫ راﻣﻧځﺗﮫ ﺷوي وي
د ﯾوې دوﻟﺗﻲ ادارې ﻟﭘﺎره ﻣو ﮐﺎر ﮐړی وي ﭼﯥ ھﻠﺗﮫ ځﯾﻧو دوﻟﺗﻲ ﭼﺎرواﮐو ﻧورو ھﻐو ﺗﮫ زﯾﺎن
رﺳوﻟﯽ وي
ﺣﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﺳو ﻣﺟﺑور ھم ﯾﺎﺳت او ﻧﮫ ﻏواړئ ﭘﮫ دې اړه اﻗدام وﮐړئ ﺑﯾﺎ ھم ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ ﻏوښﺗﻧﻠﯾﮏ
ورﮐړئ

 ﮐﮫ ﺗﺎﺳو ﯾو ﺳرﺗﯾری واﺳت ﯾﺎ ﮐﻠﮫ ھم ﭘﮫ رﺳﻣﻲ ﯾﺎ ﻏﯾر رﺳﻣﻲ ﻣﻠﯾﺷو ﭘورې ﺗړﻟﻲ ﺷﺧص
واﺳت ،ﺳﺗﺎﺳو ﯾﺎدې ﮐړﻧﯥ ﺑﮫ وڅﯾړل ﺷﻲ.
 ﮐﮫ ﺗﺎﺳو ﻓﮑر ﮐوئ ﭼﯥ دا ﮐﭔدای ﺷﻲ ﭘﮫ ﺗﺎﺳو ﺑﺎﻧدې ﭘﻠﻲ ﺷﻲ ،ﻟﮫ وﮐﯾل ﺳره ﺧﺑرې وﮐړئ او
ﭘﮫ اﺣﺗﯾﺎط ﺳره ﺧﭘل ﮐﺎروﻧﮫ ﭘر ﻣﺦ ﯾوﺳﺊ.
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د ﭘﻧﺎه ﻏوښﺗﻧﯥ ﻣﺧﻧﯾوي :د ﺗرورﯾزم اړوﻧد ﻣﺧﻧﯾوي

 ﮐﮫ ﺗﺎﺳو ﮐﻠﮫ ھم د ﯾوې ډﻟﯥ ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐړې وي ﭼﯥ د دوﻟت ﭘر وړاﻧدې ﯾﯥ ﻟﮫ
ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﻲ ﮐﺎر اﺧﭔﺳﺗﯽ وي ،ﺗﺎﺳو ﮐﭔدای ﺷﻲ د ﭘﻧﺎه ﻏوښﺗﻧﯥ څﺧﮫ ووﯾﺳﺗل ﺷﺊ
•

ﭘﮫ دې ﻟړ ﮐﯥ ﮐﭔدای ﺷﻲ ﻻﻧدې ﻣوارد ﺷﺎﻣل وي:
•
•
•

د ﺗﺎوان ورﮐول
د ﺧوراک او ﺳرﭘﻧﺎه ﺑراﺑرول
ﭘﯾﺳﯥ ﯾﺎ ﺳﺎﻣﺎن ورﮐول

 ﺣﺗﯽ ﮐﮫ ﯾو څوک ﺗﺎﺳو ﻣﺟﺑور ﮐړي او ﺗﺎﺳو ﻧﮫ ﻏواړئ ﭘﮫ اړه ﯾﯥ اﻗدام وﮐړئ ،دﻏﮫ
ﺑﻧدﯾزوﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﺎ ھم ﭘﻠﻲ ﮐﯾږي
 ﮐﮫ ﺗﺎﺳو ﻓﮑر ﮐوئ ﭼﯥ دا ﮐﭔدای ﺷﻲ ﭘﮫ ﺗﺎﺳو ﺑﺎﻧدې ﭘﻠﻲ ﺷﻲ ،ﻟﮫ وﮐﯾل ﺳره ﺧﺑرې
وﮐړئ او ﭘﮫ اﺣﺗﯾﺎط ﺳره ﺧﭘل ﮐﺎروﻧﮫ ﭘر ﻣﺦ ﯾوﺳﺊ
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څرﻧګﮫ ﮐوﻟﯽ ﺷو د ﭘﻧﺎه ﻏوښﺗﻧﮫ وﮐړو؟

 ﺗﺎﺳو ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ د وﮐﯾل ﭘﮫ ﻧﮫ درﻟودﻟو ﺳره ھم د ﭘﻧﺎه ﻏوښﺗﻧﮫ وﮐړئ
•

ﮐﮫ د ﭘﻧﺎه ﻏوښﺗﻧﯥ ﯾو ﺗﺟرﺑﮫ ﻟروﻧﮑﯽ وﮐﯾل ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ ،ﭘﮫ اړه ﯾﯥ ﺑﺎﯾد اﻗدام
وﮐړئ.

 د ﭘﻧﺎه ﻏوښﺗﻧﻠﯾﮏ = ﻓورﻣﮫ I-589
•

ﻓورﻣﮫ او اړوﻧده ﻻرښووﻧﯥ ﯾﯥ ﭘﮫ  https://www.uscis.gov/i-589ﮐﯥ ﻣوﻧدﻟﯽ
ﺷﺊ

 ﮐوم ﻟګښت ﻧﮫ ﻟري :د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو دوﻟت د ﭘﻧﺎه ﻏوښﺗﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﮐوم ﻓﯾس ﻧﮫ اﺧﻠﻲ
 NIJC ﺑﮫ ﭘﮫ راﺗﻠوﻧﮑو څو ﻣﯾﺎﺷﺗو ﮐﯥ د ھﻐو ﭘﻧﺎه ﻏوښﺗوﻧﮑو ﻟﭘﺎره اړوﻧده ﻏوﻧډې
ﺗرﺳره ﮐړي ﭼﯥ ﭘرﺗﮫ ﻟﮫ وﮐﯾﻼﻧو ﻏوښﺗﻧﻠﯾﮑوﻧﮫ ورﮐوي

24

*

د ﭘﻧﺎه ﻏوښﺗﻧﯥ د ﭘرﭔﮑړې ﺗرﻻﺳﮫ ﮐول څوﻣره وﺧت ﻧﯾﺳﻲ؟

دا ﭘروﺳﮫ ﺗوﭘﯾر ﮐوي )ﭘﮫ ګڼ ﺷﻣﭔر ﺑﭔﻼﺑﭔﻠو ﻣواردو ﺑﺎﻧدې(
اﻓﻐﺎن ﭘﻧﺎه ﻏوښﺗوﻧﮑﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ دې وروﺳﺗﯾو ﮐﯥ ﻟﮫ ﺧﭘل ھﭔواده اﯾﺳﺗل ﺷوي او آزاد
ﺷوي دي:

• ﭘﮫ اړه ﯾﯥ ﻧوی ﻗﺎﻧون واﯾﻲ ﭼﯥ:
– د ﭘﻧﺎه ﻏوښﺗﻧﯥ ﻣرﮐﮫ ﺑﺎﯾد د ﻏوښﺗﻧﻠﯾﮏ د ﺛﺑﺗوﻟو ﭘﮫ  45ورځو ﮐﯥ ﺗرﺳره ﺷﻲ
– د ﻏوښﺗﻧﻠﯾﮏ د ﺛﺑﺗوﻟو ﭘﮫ  150ورځو ﮐﯥ ﭘرﺗﮫ ﻟﮫ دې ﭼﯥ اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﺷراﯾط ﺷﺗون
وﻟري ﺑﺎﯾد ﭘرﭔﮑړه ﺗرﺳره ﺷﻲ

• ﮐوم ﻣورد ﮐﭔدای ﺷﻲ = ﯾو اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﺣﺎﻟت واوﺳﻲ؟
– د ﭘﻧﺎه ﻏوښﺗﻧﯥ ﻣﺧﻧﯾوي؟
– ډﭔر زﯾﺎت ﻏوښﺗﻧﻠﯾﮑوﻧﮫ ﺧو ﭘر وړاﻧدې ﯾﯥ د ﮐﺎﻓﻲ ﮐﺎرﮐووﻧﮑو ﻧﮫ ﺷﺗون؟
25
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ﭘﻧﺎه ﻏوښﺗﻧﮫ ﮐوم اﻣﺗﯾﺎزات ﭘﮫ ﺑر ﮐﯥ ﻧﯾﺳﻲ؟

 ﻟﮫ اﯾﺳﺗل ﮐﭔدو څﺧﮫ ﺧوﻧدﯾﺗوب
 د ﺗﺎﺑﻌﯾت اﺧﭔﺳﺗو ﭘر ﻟور ګﺎم
 د ژوﻧد د ﻣﻠګري او ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره د ﮐډواﻟۍ ﺣﺎﻟت
 ﭘﮫ ﺧﭘﻠﺳري ډول د دﻧدې اﺧﭔﺳﺗو ﺟواز او ځﯾﻧﯥ دوﻟﺗﻲ اﻣﺗﯾﺎزات
 د ﻣﮭﺎﺟرو د ﺳﻔر د ﺳﻧد ﻟﭘﺎره د ﻏوښﺗﻧﯥ ﮐوﻟو ﺣﻖ
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ﺳﺗﺎﺳو اﺧﺗﯾﺎروﻧﮫ U/T :وﯾزه او SIJS

 ﺗﺎﺳو ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ د ﮐډواﻟۍ د داﯾﻣﻲ ﺣﺎﻟت ﻟﭘﺎره ﻏوښﺗﻧﮫ وﮐړئ
ﮐﮫ ﭼﭔرې:

• ﺗﺎﺳو ﭘﮫ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﮐﯥ د ﯾوه ﺟدي ﺟرم ﻗرﺑﺎﻧﻲ واﺳت او ﭘﮫ دې
اړه ﻣو ﭘوﻟﯾﺳو ﺗﮫ راﭘور ورﮐړی وي.
• ﺗﺎﺳو اړ اﯾﺳﺗل ﺷوي واﺳت ﭼﯥ ﮐﺎر وﮐړئ ﯾﺎ ﭘﮫ ﺟﻧﺳﻲ ﮐړﻧو ﮐﯥ
ﺑرﺧﮫ واﺧﻠﺊ.
• ﺗﺎﺳو د  21ﮐﺎﻟو څﺧﮫ ﮐم ﻋﻣر ﻟرئ او ﺳﺗﺎﺳو د ﻣور او ﭘﻼر څﺧﮫ ﯾوه
ﻟﮫ ﺗﺎﺳو ﺳره ﻧﺎوړه ﭼﻠﻧد ﮐړی وي ،ﺗﺎﺳو ﯾﯥ ﭘرﯾښﻲ وئ ،ﯾﺎ ﯾﯥ ﻏﻔﻠت
ﮐړی وي ﯾﺎ ھﻐوۍ ﻣړه ﺷوي وي.
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ﺳﺗﺎﺳو اﺧﺗﯾﺎروﻧﮫSIV :

 د ځﺎﻧګړو اﻓﻐﺎﻧﺎﻧو ﻟﭘﺎره د داﯾﻣﻲ اﺳﺗوګﻧﯥ ﻻره ﭼﯥ ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو
ﻟﭘﺎره ﮐﺎر ﮐړی وي او ﻧور اړوﻧده اړﯾن ﺷراﯾط ﭘوره ﮐوي.
 دا ﯾوه اوږده ﭘروﺳﮫ ده ﭼﯥ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو د ﻣﺧﮑﯾﻧﯾو ﮐﺎر ګوﻣﺎروﻧﮑو ﻣﻼﺗړ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ
ﻟري
 ﮐﮫ ﺳﺗﺎﺳو د  SIVﻏوښﺗﻧﻠﯾﮏ ﭘﮫ ﺟرﯾﺎن ﮐﯥ وي ﯾﺎ ﻣﻧل ﺷوی وي ،ﺧو ﺗر اوﺳﮫ د
اﺳﺗوګﻧﯥ ځﺎی ﻧﮫ ﻟرئ  ﭘﮫ اړه ﯾﯥ د ﮐډواﻟۍ ﻟﮫ وﮐﯾل ﺳره ﺧﺑرې وﮐړئ
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ﺳﺗﺎﺳو اﺧﺗﯾﺎروﻧﮫP1/P2 :

 د ھﻐو اﻓﻐﺎﻧﺎﻧو ﻟﭘﺎره ﺑل اﺧﺗﯾﺎر ﭼﯥ ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ﯾﯥ ﭘﮫ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﮐﯥ د ﺑﯾﺎ ﻣﯾﺷﺗﯾدﻧﯥ
ﻟﭘﺎره د  SIVﺷراﯾط ﻧﮫ ﭘوره ﮐوي.
 ﺑﺎﯾد د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو د دوﻟت ﻟﮫ ﻟوري ،ﯾﺎ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﭘورې ﺗړﻟﻲ ﮐوم ﺷرﮐت ﭼﯥ
ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ اﻓﻐﺎن ﺗﺑﻌﮫ ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ ګﻣﺎرﻟﻲ وي ور وﭘﭔژﻧدل ﺷﻲ.
 ﺗﺎﺳو ﮐﭔدای ﺷﻲ ﭘﮫ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﮐﯥ دﻧﻧﮫ د  P1/P2ﻟﭘﺎره ﻏوښﺗﻧﮫ و ﻧﮫ ﮐړای ﺷﺊ.
 دا ﭘروﺳﮫ ﮐﭔدای ﺷﻲ ﮐﻠوﻧﮫ وﺧت وﻧﯾﺳﻲ.
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*

ﺳﺗﺎﺳو اﺧﺗﯾﺎروﻧﮫ :ﻧور ﻣوارد ﭼﯥ ﺑﺎﯾد ﭘرې ﭘوه ﺷﺊ
 زده ﮐړه :ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﮐډواﻟۍ د ﺣﺎﻟت ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو
ﭘرﺗﮫ ښووﻧځﻲ ﺗﮫ ﻻړ ﺷﻲ
 روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ :ﻻﻧدې ﮐﺳﺎن ﭘﮫ اﯾﻠﯾﻧوﯾس ﮐﯥ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ اﻣﺗﯾﺎزاﺗو ﺗﮫ
ﻻﺳرﺳﯽ درﻟودﻟﯽ ﺷﻲ:
•
•

ټول ﻣﺎﺷوﻣﺎن ،ﭘرﺗﮫ ﻟﮫ دې ﭼﯥ د دوی د ﮐډواﻟۍ ﺣﺎﻟت ﺗﮫ ﭘﺎم وﺷﻲ
ھﻐﮫ ﺑﺎﻟﻎ ﮐﺳﺎن ﭼﯥ د ﭘﻧﺎه ﻏوښﺗﻧﯥ ﻟﭘﺎره د ﻏوښﺗﻧﻠﯾﮏ ﺛﺑﺗوﻟو ﭘﻼن ﻟري

 د ﮐډواﻟو اﻣﺗﯾﺎزات :د ﻣﺷروط ﺟواز ﻟروﻧﮑﻲ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧو ﻟﭘﺎره د ﻻﺳرﺳﻲ
وړ دي ﮐﮫ څﮫ ھم دوی ﺗر اوﺳﮫ ﭘﮫ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺗوګﮫ "ﮐډوال" ﻧﮫ دي ﭘﭔژﻧدل
ﺷوي
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ﺳﺗﺎﺳو اﺧﺗﯾﺎروﻧﮫ :وروﺳﺗۍ ﯾﺎدوﻧﯥ
*ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺷورې ﺧورا ﻣﮭﻣﯥ دي*
ﺧو ﭘﮫ ورﺗﮫ وﺧت ﮐﯥ ﻟﮫ درﻏﻠﯾو څﺧﮫ ھم ﺑﺎﺧﺑره اوﺳﺊ.
د ﻋدﻟﯾﯥ وزارت ) (DOJﻟﮫ ﻟوري ﭘﯾژﻧدل ﺷوي
ﺳﺎزﻣﺎﻧوﻧﮫ ﻏﯾر اﻧﺗﻔﺎﻋﻲ دي .ﺗﺎﯾﯾد ﮐړئ ﭼﯥ ﺳﺗﺎﺳو
ټﺎﮐل ﺷوی اﺳﺗﺎزی ﭘﮫ دې ﭘﺎڼﮫ ﮐﯥ اﻋﺗﺑﺎر ﻟري ←
www.justice.gov/eoir/ra/raroster.htm

ﯾواځﯥ د ﮐډواﻟۍ وﮐﯾﻼن او "ﺗﺎﯾﯾد ﺷوي اﺳﺗﺎزي"
ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ د ﮐډواﻟۍ ﻏوښﺗﻧﻠﯾﮑوﻧﮫ ﺑﺷﭘړ او ﺛﺑت ﮐړي

ﻟﮫ وﮐﯾﻼﻧو څﺧﮫ وﭘوښﺗﺊ ﭼﯥ اﯾﺎ دوی د ﮐډواﻟۍ
ﺗﺟرﺑﮫ ﻟري او ﮐﮫ ﻧﮫ او د دوی د ﺟوازوﻧو ﺑﯾﺎ
ﮐﺗﻧﮫ وﮐړئ.
31

ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻻرښود
 ﻣوږ څوک ﯾو
 ﺣﻘوﻗﻲ ﻻرښووﻧﮫ څﮫ ﺷﯽ ده
 ﺳﺗﺎﺳو ﮐورﻧۍ
 ﺳﺗﺎﺳو اﺧﺗﯾﺎروﻧﮫ
 ﺳﺗﺎﺳو ﺣﻘوق او ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧﮫ
 راﺗﻠوﻧﮑﻲ ﭘړاووﻧﮫ
 ﭘوښﺗﻧﯥ او ځواﺑوﻧﮫ
32

ﺳﺗﺎﺳو ﺣﻘوق او ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧﮫ

*

 ﮐﮫ ﺗﺎﺳو ﺑل ځﺎی ﺗﮫ ﮐډه ﮐوئ ،ﺑﺎﯾد ﺧﭘﻠﮫ ﭘﺗﮫ د ﮐډواﻟۍ ﻟﮫ ادارې ﺳره ﺷرﯾﮑﮫ ﮐړئ
•  AR-11ﻓورﻣﮫhttps://www.uscis.gov/ar-11 :
 د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو اړوﻧده ﻗواﻧﯾن ﺗﻌﻘﯾب ﮐړئ
• د ﻗﺎﻧون ﻣﺎﺗول ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﺳﺗﺎﺳو د ﻣﺷروط ﮐډواﻟۍ ﺣﺎﻟت د ﭘﺎی ﺗﮫ رﺳﯾدو ،د
اﺧراج د ﭘروﺳﯥ ،او/ﯾﺎ د ﮐډواﻟۍ د ځﻧډﭔدو ﻻﻣل ﺷﻲ
• د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ځﯾﻧﯥ ﻣﻘررات ﭼﯥ ﮐﭔدای ﺷﻲ وروﺳﺗﻲ رارﺳﭔدوﻧﮑﻲ اﺷﺧﺎص
ورﺳره ﻧﺎ ﺑﻠده وي ﭘﮫ ﻻﻧدې ډول دي:
•
•
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ﺗﺎﺳو ﮐﭔدای ﺷﻲ د اﻟﮑوﻟو د څښﻠو او ﺑﯾﺎ ﭘﮫ ورﺗﮫ وﺧت ﮐﯥ د ﻣوټر ﭼﻠوﻟو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﻟﮫ
ﺳﺗوﻧزې ﺳره ﻣﺦ ﺷﺊ .ھﭔڅﮑﻠﮫ د ﻣوټر ﭼﻠوﻟو ﭘر ﻣﮭﺎل اﻟﮑوﻟﻲ ﻣﺷروﺑﺎت ﻣﮫ څښﺊ.
ﮐﮫ د ﺧﭘﻠو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو د ﺳﻣوﻟو ﻟﭘﺎره ﻟﮫ ﻓزﯾﮑﻲ ﻣﺟﺎزاﺗو څﺧﮫ ﮐﺎر واﺧﻠﺊ ﮐﭔدای ﺷﻲ ﭘﮫ
ﺳﺗوﻧزه ﮐﯥ ګﯾر ﺷﺊ.

ﻧورې ﯾﺎدوﻧﯥ:
 ﺗر څو ﻣو ﭼﯥ ﺗﺎﺑﻌﯾت ﻧﮫ وي اﺧﭔﺳﺗﯽ د راﯾﯥ ورﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﻧوم
ﻟﯾﮑﻧﮫ ﻣﮫ ﮐوئ
 ﭼﺎﺗﮫ ﻣﮫ واﯾﺊ ﯾﺎ ورﺗﮫ ﻣﮫ ﻟﯾﮑﺊ ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﯾو ﺗﺑﻌﮫ ﯾﺎﺳت
 ﭘﮫ ﺧﭘل ﺟرﻣﻲ ﺛﺑت ﻣو ګوﺗﮫ ﻣﮫ ﻟګوئ
 د ﺧﭘل ﻣوټر ﭘﮫ ﺷﺎﺗﮫ ھﯾﻧداره ﻣو ځړول ﺷوي ﺗوﮐﻲ ﻣﮫ ﭘرﭔږدئ
 ﺧﭘﻠﮫ ﺗراﻓﯾﮑﻲ ﺟرﯾﻣﮫ ورﮐړئ
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ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻻرښود
 ﻣوږ څوک ﯾو
 ﺣﻘوﻗﻲ ﻻرښووﻧﮫ څﮫ ﺷﯽ ده
 ﺳﺗﺎﺳو ﮐورﻧۍ
 ﺳﺗﺎﺳو اﺧﺗﯾﺎروﻧﮫ
 ﺳﺗﺎﺳو ﺣﻘوق او ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧﮫ
 راﺗﻠوﻧﮑﻲ ﭘړاووﻧﮫ
 ﭘوښﺗﻧﯥ او ځواﺑوﻧﮫ
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وروﺳﺗﮫ ﭘړاووﻧﮫ ﮐوم دي؟
 د ﻣﮭﺎﺟرت ﻗﺎﻧون او د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧو ﻟﭘﺎره ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ ﮐﯥ د ﺑدﻟوﻧوﻧو ﻟﭘﺎره ﺧﭘل
د ﮐډواﻟۍ د ﺑﯾﺎ ﻣﯾﺷﺗﯾدﻧﯥ ﻗﺿﯾﯥ ﻟﮫ ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ ﺳره اړﯾﮑﮫ وﻧﯾﺳﺊ.
 د اﻓﻐﺎن ﭘﻧﺎه ﻏوښﺗوﻧﮑو ﻟﭘﺎره د راﺗﻠوﻧﮑو ﮐﻧﻔراﻧﺳوﻧو او د ﻗﺎﻧوﻧﻲ
ﺗﻌﻘﯾب د ﻧورو ﻏوﻧډو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ دې
] [https://immigrantjustice.org/AfghanSupportﺳره د
 NIJCﻟﮫ وﯾب ﭘﺎڼﯥ ﻟﯾدﻧﮫ وﮐړئ.
 ﮐﮫ ﺗﺎﺳو ﺑل ځﺎی ﺗﮫ ﮐډه وﮐړئ ،ﭘﮫ ﯾﺎد وﻟرئ ﭼﯥ ﺧﭘﻠﮫ ﭘﺗﮫ د ﻣﺗﺣده
اﯾﺎﻟﺗو دوﻟت ﺗﮫ ورﮐړئ ﺗرڅو ﺗﺎﺳو وﮐوﻟﯽ ﺷﺊ ﺧﭘﻠﯥ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻗﺿﯾﯥ ﺗﮫ
دوام ورﮐړئ.
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ﭘوښﺗﻧﯥ…
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 ﺳره ﯾو ځﺎی ﺷﺊNIJC ﻟﮫ
www.immigrantjustice.org

د ﮐډواﻟۍ ﻋداﻟت/

nijc@

ﻣﻠﻲ ﮐډوال
د ﻋداﻟت ﻣرﮐز

Immigrantjustice.org/action

د ﮐډواﻟۍ ﻋداﻟت/

Immigrantjustice.org/donate
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