الرښود د څيړنو لپاره چمتووالي په اړه(مرکه):
څيړني ښايي درې ورځې؛ دوه ورځې او يا يوه ورځ وي .
په لومړی برخه کښی له تاسو څخه د الرو د راتګ(الرو سفر) او ستاسو خپلوان چی په آلمان کې ژوند
کوي پوشتنه کيږی.

د پناه غوښتنی الملونه په اړه څيړنه:
د څيړنې په برخه کې دويمه څيړنه ديره مهمه ده .
په دې برخه کی ستاسو د مهاجرت او پناغوښتنې الملونه پوښتنه کيږي ,اوپه دا پړاو کی ستاسو د منلو
(قبولی)پريکړه کيږي.
ـ هر انسان د دې حق لري چی په آلمان کې د پناه غوښتنې غوښتنه وکړي ,او په دې اړه هر يو خپل
الملونه او شخصی تجربې د مهاجرت په اړه بيان کړی.
ـ آيا پناه غوښتونکي شخص د سياسی يا مذهبی الملونه د تعقيب الندې و  ,او يا بندی شوي.
ـ آيا پناه غوښتونکي شخص د شکجې او د عذاب الندې و.
ـ بايد وويل شي که پناه غوښتونکي شخص خپل هيواد ته بيرته الړ شي څه به ورباندې راشي او يا کومه
ناروغی لری چی په خپل هيواد کې عالج نکيږي.
ـ ورته وويل شي چی ولې په خپل وطن کې ورته خطر پيښ شويدي.
ـ دا خبره بايد ټول حقيقت ولري ,ډيره مبالغه بايد ونکړي .
په مرکه کښې هڅه کوي چې پناه غوښتونکي د ځوابونو په اړه متردد کړي ,يعنې دوي د امتحان په ډول د
پيښې ځای او تاريخ پوښتنه کوي.
ـ څه شي تاسوته پيښ شوي او په کوم ځای کښې.
ـ که ښځه او خاوند په يوه معين وقت کۍ دوي څخه څيړنه وکړي د دواړو ځوابونه بايد تطابقت ولري.
ـ د چمتووالي دپاره بايد ټول الملونه خپل ځان سره وليکی او په څيړنه کښی د کاغذ له مخې و نه وايي.
ـ بايد لږ هم خبری ونشي امکان تر حده مفصل خبرې وشي.
ـ که ضرورت شی له کاغذ له مخی ولولي بايد متذکر شي چی تر اوسه هم د روحي ناروغې الندی قرار
لري او ښه تمرکز نلري.
پوهيژي ٌحکه دا پسيٌ ٍيه دٍيره مخکی
ـ د ځای او پيښې په اړه کولي شي حقيقت وواياست ،يعنی دا چی نه
ٍ
واقع شوی ده او يا تاسو غوشتل چی دغه ياد نه وباس ٍی.
ـ که موضوع د تجاوز ,همجنسګرايي او يا په په يوه سياسی او مذهبی ګروپ پوری تړاولري بايد پوشي
چی په څيړنه کې هيڅ منع او خجالت وړ ندي.

د هرڅه په اړه کيداي شي پوښتنه وکړي لظفا تاوتريخوالي هيڅ وخت د يو مثبت عمل په توګه تعريف
نکړي.

ژباړن (مترجم)
دا خلک په څيړنه کې ونډه او ګډون لري:
د پريکړې مسول ,د پوښتنو مسول ,او ژباړن.
ـ تاسو کولي شي چی ژباړن او د پريکړې مسول له خپل جنس نر او ښځه ورڅخه غوښتنه وکړي ,ژباړن
ـ بايد د پناه غوښتونکو مورني باندې په شه ډول خبرې وکړي.
له تاسوڅخه پوښتنه کيژی چې د ژباړن د خبرې طرزالعمل سره موافقت لري او په خبريی پوهيږي او
تاسو کولي شي چې ژباړن رد کړي ژباړن بايد بيطرفه وي .که پوه شي چې د مذهبی او فرهنګی له کبله
په کوم فرقه پورې اړه لری بيا اجازه لري چی ژباړن رد کړي.
ـ د خپل اطمينان لپاره کولي شي د ژباړن څخه پوښتنه وکړي,لکه څوک دي ,د کوم ځای څخه دي او
داسې نور.
ـ د ژباړن د ردکولو سره امکان لری چې څيړنه د ځنډ(تعويق)امکان لري.

همکاری کول:
ـ تاسو تل په السرسي ځاي کې اوسي او ارتباط کې اوسي.
ـ بايد د خپل معلومات وړاندې کولو باندې ډير کوښښ وکړي تر څو فدرال اداره د تاسو په اړه شه تصميم
اتخاذ کړي.
ـ که درواغ يا نه حقيقت ثابت شي څيړنه(انترويو) پاي ته رسيږی.
ـ تاسو کولي شي چې د يو وقفه يا تفريح غوښتنه وکړي,عصبی او قهر نشي مهربان اوسي په ملګرتيا
سره مخته الړ شي.
همکار يا همراه :
ـ کله چی تاسو نه څيړنه کيژي بايد شه فکر وکړي چی غواړي څوک له سره د څيړنو لپاره الړ شی البته
دا عمل د پنځه ويشتمه ماده نهمه جمله د پناه غوښتونکو قانون له نظره امکان لری بايد د پناه غوښتونکې
د څيړنو ادارې لخوا تصديق شی,له دې له کبله تاسو لطفآ له فکس طريقې څخه د فدرال ادارې غوښتنه او
وليږي او د څيړنې لپاره يو سند له ځان سره هم ولري.
ـ تاسو کولي شي داسې يو شخص ځان سره بوزي چې په دواړو ژبو پوه وی هم ستاسو په ژبه او هم په
آلمانی ژبه ,بايد ووايو چی دا شخص د مداخله اجازه په دې پروسه کښې نلري کولي شي نظر ورکړی او
د ځواب حق نلري دا شخص بايد دفاميلو غړو څخه نه وي.

د څيړنې پايلې کيداي شی:

لومړی :د پناه غوښتنې د نړيوال قانون د مالتړ په توګه د کډوالو د کنواسيون (قرارداد) يوديرشمه ماده د
جينوا الندې کډوال ومنی.
په دې معنا چې پناه غوښتونکي شخص د نژاد پر وړاندې ,مذهبی ,مليت,سياست او په يو مخصوص
اجتماعی ګروپ کی ګډون له امله مجبور شوي چی خپل هيواد پريږدی
)د شپاړسمه ماده مطابقت د آلمان اساسی قانون)

داليل:
 وروسته د تښته څخه د هيواد تغير وضع کولي شي د پناه غوښتونکی لپاره ښه دليل وی. د غير دولتی لوړپورو لخوا لکه داخلی جنګ ,طبقاتی جنگ.ـ له ځينو خاصيتونو له پاره او د جنسی تمايلونه لکه :سنتول ,همجنس بازی.
ـ ګواښ د جګړه په وخت کی ,وږيتوب ,او بدبختی نشی کولي چی د قبولی الملونه وګرځی ځکه دا خبره
عمومی ده او ټول د هيواد اوسيدونکو هم دا ستونزه لری او د تقيبولو نماينده ګی نکوی.
دوهم :فرعی يا د مرستې مالتړ ,هغه وخت دا مرستې پيل کيږي چې يو شخص د هيواد د غير حکومتی
سازمانونو څخه يو تن کډوال تهديد او تعقيب شی او د خپل هيواد حکوت د دې څخه ساتنه ونکولي شی.
دريم :نظر په شپيتمه ماده پنځمه او شپژمه جمله د پناه غوښتنې  ,نظر په دې قانون د کډوالو ايستل په
وړاندې حق او انسانی حقوق شميرل کيږی .
او دريمه ماده د اروپا د هغه پناه غوښتونکو د ايستلو مخالف دي چې د تهديد ,شکنجې او غير انسانی
چلن ورسره کيږی.
نظر په شپيتمه ماده او اوهمه جمله د پناه غوښتنو قانون که ځوک د جسمی خطر او آزاده ژوندي په هيواد
کې د ګواښ الندې وی که مريضی ولری چی د تداوی عالج په خپل وطن کښې امکان نلری او يا هم د
دويم ځل لپاره روحی خطر ورپيښيږی په دې صورت کې د آلمان آقامت اجازه لري
شوی نسخه وکيل  RA. J. Dieckmannله خوا).
)ليکل
ٍ

پروتوکل:
له څيړنې څخه وروسته ژباړن بايد ټول څيړنې پناه غوښتونکی ته ژباړه کړی  ,تاسو بايد په ښه دقت
وکړي چی هرڅه واضع تشريح شوي دی که په کوم څواب کښی شک لري فورآ وواياست ترڅو هغه
جمله اصال شی تاسو کولي شي چی ژباړن ته وواياست چی پروتوکول ورو ورو ولولی مخکې د د
السليک کولو څخه بايد ځوابونو ته ښه دقيق شي ځکه وروسته له السليک څخه اصال کيدل امکان نلری.

خپل اسناد د پروتوکل ضميمه کړي او تاکيد کړي چی تاسو اسناد بيرته تاسو آدرس ته راوليږی,
دپروتوکل خپل تذکره بايد بومه خپل ځان سره ولري.
هيڅ کله خپل اسناد ,پاسپورت تحصيلی اسناد مه ورکوي که غواړي ضميمه يی کړي بايد کاپی وی نه
اصلی.
تصميم :بايد اطمن صحی پنه يا آدرس ورکړل شی او هره ورځ خپل پوست وګوري که منفی يا رد ځواب
.درکړل شی نو بايد په يوه هفته کښې د اقامه دعوا وکړي په خپل سر اقدام ونکړي بايد وکيل ته ورشي
او له دياکانی ,کاريتاس ادارې او يا د ابتکاری ادارې څخه د مرستې غوښتنه وکړي.
کونکی تولنيز دفتر  AWOاو شاغلی وکيل RA. Jens. Dieckmann
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