
 د مهاجرو د څنډو حقونه
 یو الرښوونکی د مهاجرو لپاره چې د امریکا نه کانادا ته راځي د 

    مهاجریت د حق غوښتلو لپاره

 ته حق لرې چې د خپل ځان لپاره او د خپلې کورنۍ لپاره خوندي توب وپلټې. دغه
 الرښوونکی د ستاسو معلومات لپاره دی چې د ستاسو ټینګار کولو سره مرسته

 وکړي. دغه  قضایي سپارښتنه نه ده یوازې عمومي معلومات دي. د دې معلومات تر
څنګ ډېر د پام لرنې خبرې دي نور که کیدی شي د یوې وکیل څخه مشوره واخلی

 دغه الرښوونکی د انتریو د حقوقو اتحادیه د قانوني لیږد ټولنه 
(Immigration Legal Committee of the Law Union of Ontario) او “هيڅ څوک غیر

قانوني نه دى“ (No One is Illegal)را منځ ته راوړی; د افریقایی-کانادایی حقوقی  
 کلینیک (African-Canadian Legal Clinic)د مالټر سره۰ 

را تګ د ننوتو بندر څخه

  د ننوتو بندر داسې یو ځای دی چی کانادا ته په قانوني ډول ننوتی شی. د ځمکې بندر څخه پلي
  تلونی، بسونه، بایسکل چلوونکی، اورګاډی او موټر د امریکې نه کانادا ته ننوزي. هوایی ډګرونه او
                   د اوبو بندرونه هم په نورو ننوتو بندرونو کې شمیرل کېږي. کانادا او امریکا د یو بل سره یو تړون په

   نامه د ”خوندي دریم هیواد تړون‟ (STCA)السلیک کړی چې د ډېرو خلکو د
مهاجریت د دریځ اخستلو مخه نیسي، که چیرې دوی د یوې قانوني د ځمکي بندر

نه کار واخلي.

  دغی بندیز ته دری اساسي استثناوی شته.  د دې درېو استثناوې تر الندې کیدلی شي 
      چې د مهاجریت دریځ الس ته راوړی کله چې د یوې د ځمکې د ننوتو بندر ته راورسیدی.

 ۱) که چیرې د یوې د ځمکې بندر ته راورسی او په کانادا کې خپلوان ولرې لکه میړه یا میرمن،
 اوالد، مور و پالر، خور یا ورور، نیکه یا انا، ملسی، تره یا خاله، وراره یا خوریی کیدلی شي چې د

مهاجریت د شرایطو سره برابر شی. د کورنی هر غړی برابر نه دی.



 کله چې څندې (سرحد) ته راورسیدی باید د لیږدو مامور ته ثابته کړی چې د کورنی غړي د په
 فزیکي ډول په کانادا کې ووسېګی او چې په کانادا کې د لیږدو دریځ لري. د لیږدو دریځ په کانادا
 کې  دا معنا ورکوي چې دوی خپل د مهاجریت غوښتنه او یا "مخکې د ایستلو د خطرې ازموینه‟
(Pre-Removal Risk Assessment) ګټلې ده, دایمي اوسېدونکي دي, کاناډایی ښاریان   
 دي, او یا داسې کس چې د ایستلو امر یی رد شوی وي، داسې کس چې د کار او یا د زده کړې
 اجازه لیک ولري، یا یو کس وي چې د مهجریت دریځ یې تروسه په جریان کې وي. د خپل د کورنی

 د غري د اړیکو معلومات باید درسره وي (کیدلی شي چې مامور د ستاسو کورنی غری ته زنګ
 ووهي او پوښتنې تی وکړي). کیدی شي داسې سند ته اړتیا ولرې چې د تا د دوی سره اړیکی او

د دوی دریځ په کانادا کې ثابیته کا.

 ۲) که چیرې د ځمکې ننوتو بندر ته راورسې او د قانوني سن نه ټیټ وې نور کیدلی شي چې د
   مهاجریت دریځ غوښتنې ته برابر شی. د دې معنا ده دی چې د ۱۸ نه د سن الندې دی، بې واده

 یاست او بې د مور و پالر کانادا ته راځی، او په کانادا یا په امریکا کې د مور و پالر نه شته. 

۳) که چیرې د ځمکې ننوتو بندر ته راورسی او سمه ویزه یا د تګ سند ولرې چې کانادا ته د 
پرېږدي یا یو سم د کار یا د زده کرې اجزه لیک ولرې، او یا د یو داسې هیواد څخه یاست چې 

کانادا ته د ویزه پکار نه ده، نور کیدی شي چې د مهاجریت دریځ ته برابر شی.

 که چیرې په الوتکه یا په بیړۍ راځی د STCA څخه منع شوی نه یاست اوکیدی شي 
چې د مهاجریت د دریځ غوښتنه دې په کار واچوې، پرته له دې چې په امریکه کې رد شوی وې او د 

کانادا څخه تیرګی پس له د چې د امریکا نه شړل شوی وې. 

د ننوتو په بندر کې د مهاجريت د حق غوښتنه

که چیرې د STCA د استثناوې د سببه او یا په د خاطر چې په هوایی ډګر یا د اوبو په بندر 
راغلی یاست کانادا ته پریښودل شې، یو مامور درنه مرکه اخلي او پرېکړه کا چې د مهاجرو 

دریځ اخستلو ته برابر یاست که نه. 

مامور کیدی شي چې په بیړه د مهاجریت د دریځ غوښتنې اجازه درکړي او یا کانادا ته د پریږدي 
خو مرکه درنه په بله ورځ وغواړي. داسې هم کیدی شي چې مامور د ونیسي او په زندان کې د 

واچوي تر څو چې نور معلومات تر السه کړي. 



که چیرې˛ ۱) په یو بل هیواد کې د مهاجریت دریځ ولرې او بیرته ورته ګرځیدی شی یا ۲) وخته د په 
کانادا کې د مهاجریت دریځ غوښتنه کړی ده او رد شوی وو، ایستل شوی یا خوشی شوی وو، یا نه 

منل شوی وو او یا ۳) د نه منلو وړ ګڼل شوی یاست او امنیت ته خطر یاست یا ډیر ستر جرمونه د 
کړي دي، نور کیدی شي چې د مهاجریت ډریځ غوښتنې ته پرینښودل شی.

که چیرې مامور تاسو ته د مهاجریت دریځ اخستلو ته پریږدي، نور بیا د مهاجر د ساتنې سند 
”Refugee Protection Claimant Document“ درکول کیږي چې کارولی شی چې د 

روغتیا پالنې او یا د ټولنیز هوساینې تر السا کړې، او ممکن دی چې د کار کولو اجازه لیک واخلی.    

 .Basis of Claim ‟د دې تر څنګ یو مهم فورم درکول کیږي په نامه د "د غوښتنې بنسټ
چمتو اوسه. ته باید دغه فورم ډک کړې او په باوری توګه د لیږدو او د مهاجرو جرګې  

”Immigration and Refugee Board“ ته یی په ۱۵ ورځو کې واستوی. که ممکنه ده په 
ډکولو کې یی مرسته واخلی او ټینګار وکړی چې ټول د غوښتنې په هکله معلومات مو په کې اچولی 

وي.    

کانادا ته را تګ د نورو الرو څخه پرته د عمومي بندرونو نه

ځي خو پرته د ننوتو بندرونو او رسمي څندو څخه. ده غیر  ډیر خلک کانادا ته د ځمکې برسیره را
قانوني نه دی خو کیدی شي چې ونیول شې. که چیرې د پولیسو او یا د کانادا د لیږدو 

ځواکونو په نیونه که شی نور په بیړه ورته ووایه چې په خپل وطن کې خوندي نه یاست. 

یو وارې چې کانادا ته ننوتی کولی شی چې د مهاجریت د دریځ غوښتنه وکړی هر کوم د کانادا د 
څنډو د خدمتونو څانګې Canada Border Services Agency مامور نه او یا په هر کوم د 

Immigration, Refugees, and Citizenship Canada لیږدو، مهاجرو، او کانادایی تابعیت
 په دفتر کې (www.cic.gc.ca). په د دفتر کې د فورمو بنډل درکول کیږي. تر څو چې دغه 

فورمونه مو بیرته ډک دې دفتر ته نه وي راوړي نه شی کولی چې د روغتیا پالنه یا ټولنیزې چارې 
الس ته راوړی او یا د کار کولو اجازه لیک واخلی. د ته وایی د ځمکې د ننه څخه ادعا کول. د 

پام سره تیاری ونیسی چې دغه فورمونه ستا د غوښنې بنسټ کیږي او په هغه څوک چې د تا پر 
غوښنې پریکړه کا کتل کیږي.

http://www.cic.gc.ca


د ځان ساتنه

هر څه چې د لیږدو ځواکونو ته (د کانادا د څنډو خدمتونه څانګه) او پولیسو ته وایې د تا د 
مهاجریت د دریځ غوښتنې دوسیه برخه کیږي، او کیدی شي وروسته  په محاکمه کې د دې په هکله 

درنه سوالونه وشي. هڅه وکړه چې په وازې توګه ووایې چې ولې ډاریږې چې خپل وطن ته بیرته 
الړشې. که چیرې د دروغو معلومات ورکړی یا ځنې خبرې پټې کړې کیدی شي چې په باور باندې 

دې اغېز ولري.

د یو وکیل او یا د لیږدو سالکار څخه مشوره واخلی چې د فورمونو په ډکولو کې او د مهاجریت په 
کار اچونه کې درسره مرسته وکړي. ډېر داسې وکیالن او د لیږدو سالکاران دي چې په بد ډول 
درسره مخ کې ځي نور هڅه وکړه چې  د مشورې نومونه د باور وړ ځایونه او یا د ټولنیزې ډلې 

څخه واخلی. هڅه وکړه چې د تګ نه مخکې د یو وکیل سره خبرې وکړی. یو وارې چې کانادا ته 
 .“Legal Aid” راغلې نور بیا کیدی شي چې وړیا حقوقي مرستو ته برابر شې په نامه دې لیګل اید

که هغه څوک چې د تا سره د تېریدلو مرسته کا د خپلې مرستې لپاره پیسی اخلی نور کیدی شی د 
جنایی یا د لیږدو په اړه د جریمې سره تر مخ شي. هغه کسان چې د خلکو سره مرسته کا چې د
 څنډو نه تېر شی باید ټینګار وکړی چې په سوچه ډول د بشردوستی په خاطر یی کا بی له مالی 

ګټې خپل ځان ته. که ته د مهاجرو سره مرسته کې چې کانادا تا راشی نور حقوقي مشوره وه پلټی. 

ممکنه ده چې په کانادا کې په داسې ځای کې پاتې شې چې ډیر بیل وي او نه نخشې، نه کورونو، 
او نه مرسته ولري. ډیر ولړامکانات شته چې په ژمي کې (اکتوبر او په ځنې ځایو کې تر ایپرله) د 

جدي روغتیا ستونزو سره مخ شې که چیرې ډیر وخت د باندې تېر کړې. ډېر شمېر تاوده کالي، 
خواړه، اوبه، او د الس او پښو تاوده کوونکي د ځان سره راوړی. خپل تیلیفون هم راوړه خو ټینګار 

وکړه چې په ټولو سیمو کې کار وکا. په کانادا کې په زیاتره بیړنۍ پېښو کې کولی شی چې ۹۱۱ ته 
زنګ ووهی خو بیا کدی شي چې پولیس هم راشي.



دغه حقوقي الرخوونکی د کانادا د مهاجرو قانون ته بریدلی دی، چې یو برالسی حقوقي سیستم دی 
چې د مهاجریت غښتونکي ورسره تر مخ دي. مونږ د نوی راغلی څخه هیله کوو چې وپيژني چې 

کانادا د لرغونو خاوره ده. 

په کانادا کې د مهجریت بهیر په هکله نور معلومات د دې ځای څخه واخلی: 

http://refugee.cleo.on.ca/en/refugee-claim-flowchart
www.nooneisillegal.org

facebook.com/NoOneIsIllegalNetwork
twitter.com/NoOneIsIllegal

http://refugee.cleo.on.ca/en/refugee-claim-flowchart
http://www.nooneisillegal.org
http://facebook.com/NoOneIsIllegalNetwork

