
        

 
 د پناه غوښتنې ادعا کولو معرفي کول - د کډوال په

  توګه
  پیژندلې غوښتنه.

 
 چې کله تاسو د پناه غوښتنه کوی، تاسو دا وایی چې تاسو د خپل هیواده وتښتېدۍ، پیرته ورته تلل تاسو لپاره خوندی ندی،
 او چې په کوم هیواد کې تاسو یاست، د هغې دولت څخه تاسو د ساتنې غوښتنه کوۍ (په هغه هیواد کې د پاتې کیدلو حق)

 
 ستاسو د پناه غوښتنې ادعا به د کډوالۍ کنوانسیون الندې ونیول کیږی (عموما چې ترجمه کیږې، د هغه هیواد د کډوالۍ

 قوانین چې تاسو پکې موجود یاست)
 

 چې کله پناه درکړۍ شی (معنه، د کډوالو په توګه پیژندل کیدل)، دا مهم دې چې تاسو ښکاره کړۍ چې تاسو لرۍ یو
 

 د ځورونې ویره ډاډ
 

 "تعقیب" د یو فرد په توګه په جدي توګه ناوړه چلند دی - لکه چې تاسو څوک یاست، یا تاسو څه کوی، یا تاسو په څه چې ایمان
  لرۍ (یا چې خلک څه فکر کوی چې تاسو څه یاست، څه کوۍ، یا  په څه ایمان لرۍ).

 
 تاسو باید دا نه ښکارو کوۍ چې دا به یقینی وي تاسو سره کیږې، خو تاسو دا یو خطره لرۍ چې داسې به تاسو سره کیږی -
 "ډاډمن ویرې" مطلب دا دی.  تاسو باید دا ثابته کړئ چې تاسو یو خطره لرۍ چې  په راتلونکي وخت کې  تاسو ته پیښیدلۍ

  شی، نه چې په تیرو وختونو کې یوازې هغه بد شیان تاسو سره شوي دي.
 

 د پناه غوښتنې دعوې لپاره چې د کډوالو د کنوانسیون الندې راشي، تاسو اړتیا لرئ چې تاسو خپله ویره تعقیب کړې چې
 زړورتیا، مذهب، تابعیت، سیاسي نظر یا د ځانګړو ټولنیزو ډلو غړیتوب  ستاسو د ویرې سببونه دی.په ځانګړې توګه ټولنیز

  ګروپ کولی شي ډیری مختلف حالتونه پوښلي، په شمول  د جنسیت پر بنسټ د پناه غوښتنې ادعاګانې.
 

 تاسو باید ورته وښایئ چې   تاسو خپل اصلي هیواد کې خوندی نه یاست  (هغه هیواد چې تاسو پکې عموما وسیدلۍ)  که دا
 ستاسو د هیواد حکومت دی چې تاسو تې ویره لرئ، دا روښانه ده چې ولې تاسو له هغوی څخه خپله ساتنه نشی غوښتلۍ.
 که تاسو د خپلې کورنۍ یا د ټولنې غړو څخه ویره لرئ، تاسو اړتیا لرئ چې ثابت کړئ چې ستاسو د هیواد چارواکی نشي

  کولی چې تاسو خوندی وساتی یا هغوی به تاسو له هغوی څخه نه ساتی.
 

 پریکړه کوونکي چې ستاسو د پناه غوښتنې د ادعا په اړه فکر کوي ممکن ده چې دا کوښښ وکړي چې ووائی چې که تاسو
 په خپل کور، ښار یا سیمه کې له خطر سره مخامخ وي، نو ستاسو هیواد کې هغه خوا ته والړ شی چې چیرته تاسو ژوند کولی
 شئ او خوندي یاست.  د کډوال په توګه پیژندل کیدو لپاره، تاسو باید ثابته کړئ چې تاسو به ستاسو په هیواد کې په یو ځای هم



        

 خوندي نه وي، یا تاسو د خپل هیواد په بلې برخې کې ژوند نشو کولی (لکه: ځکه چې تاسو هلته کار نشی کولۍ، یا تاسو د ژوند
 کولو لپاره هیڅ ځای نه درلود).

 
 تعقیب د یو فرد په توګه ستاسو لپاره خطر دی.  که تاسو د جګړو یا تاوتریخوالي څخه تښتیدلی یاست چې ډیری خلک تاثیر

 کوي - تاسو په ځانګړي توګه نه مګر ستاسو په ښار یا سیمه کې هرڅوک، یوازې هغه سیمه کې وجود لرل - ممکن ده چې
 تاسو کولی شئ د یو د د بیل ډول ساتنې لپاره وړتیا ولرئ.  په انګلستان کې، څوک چې ثابت کولی شي چې دوی د یو فرد په

 حیث د مجازاتو په خطر کې دي، "د کډوالۍ دریځ" لپاره وړتیا لري.  که تاسو ثابت کولی شئ چې "جدي او انفرادي ګواښ
 [له] بې توپیره تاوتریخوالی څخه د نړیوالې یا داخلي وسله والې شخړې په حالت کې" تاسو ممکن "د بشري مرستو" لپاره وړتیا

  لرئ.
 

 داسې شرایط شتون لري چېرې چې څوک په قوي ډول د  لپاره  او یا هم  وړتیا لري - لکه چې په سیریا کې، ځینې خلک له
  بې توپیره تاوتریخوالی څخه او هدفي تعقیب خطر لري.

 
 د دې لپاره چې ثابت شي چې د ځورونې ویره "احتمال" (احتمال لري)، تاسو به د  شواهد چمتو کولو ته اړتیا ولرئ.

 
 هغه شواهد چې هر څوک خپل کیسه کې لری:

 
 تاسو ته څه پیښ شوي دي؟

 تاسو ته څه ګواښ شوی دی؟
 ستاسو کورنۍ، همکارانو یا نورو خلکو چې تاسو یې پیژنئ، ته څه پیښ شوي؟

  تاسو ولې وتښتیدۍ؟
 ولې نه شي کوالی چې تاسو بېرته والړ شی؟

 
 په ډیرو مواردو کې، پریکړه کونکي تاسو ته باور نلري کله چې تاسو خپل کیسه بیانوی.  تاسو اړتیا لرئ د نورو شواهدو په اړه

 فکر وکړئ چې تاسو یې ترالسه کول ثابت کړئ هغه څه چې تاسو یې ویل شوي وي ریښتیا دي، او هغه څه چې تاسو فکر
 کوئ تاسو ته واقع کیدی شي.

 
  آیا هغه شیانو شاهدان شتون لری چې تاسو باندې پیښ شوي دي؟

 آیا تاسو اسناد لرئ چې ستاسو د کیسې  برخې ثابتوي؟ پدې کې ممکن د روغتیا ریکارډونه، د نیونې توضیحات، د محاکمې
  اسناد، د ملګرو یا سازمانونو لیکونه چې ښیي چې تاسو په خطر کې یاست.

  آیا د داسې یوې د ورځپاڼې پوښښ چې تاسو یې په اړه خبرې کوئ؟
 ایا د بشر د حقونو راپورونه شتون لري چې ستاسو په هیواد کې وضعیت ښیي ستاسو په څیر ورته ویل کیږي؟

 ایا تاسو داسې شواهد لرئ چې ستاسو تابعیت ستاسو د ملیت په شمول ثابتوي؟
 

 کیدلې شی چې دا شواهد ترالسه کول وخت ونیسي، نو دا مهمه ده چې څومره ژر چې امکان ولري فکر وکړئ.  دا ډیر ستونزمن
 دی چې د پریکړې کونکي لخوا ورته وویل شي چې دوی په ستاسو باور نکوی.  دا مهمه ده چې د دې لپاره چمتو شي، او د پناه

  غوښتلو د پروسې له الرې تاسو سره د مرستې لپاره تاسو سره نږدې خلک ولرئ.
 


