
 حقوق شہریت خمت کرنے 
)ڈی نیچرالئزیشن(
 سے متعلق خمترص رہمنا

اس پیکٹ میں مذکور معلومات رصف تعلیمی مقاصد کے لیے ہی ہے اور یہ کسی بھی وکیل- مؤکل کے رشتہ 
کا حصہ نہیں ہے۔ یہ آپ کی خمصوص صورت حال سے موافق قانونی مشورہ کے لیے موزوں نہیں ہے۔
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جن تارکین وطن کی حقوق شہریت خمت کردی گئی 
ہے ان کی حیثیت واپس امریکی شہری بننے 

سے پہلے جیسی ہوگئی ہے۔

مثال کے طور پر: اگر زیر غور شہری مستقل قانونی  	

 )Lawful Permanent Resident- LPR( رہائشی

تھے، تو وہ پھر سے LPR ہوجائيں گے۔ 

لیکن: اگر حقوق شہریت خمت ہونے والے تارکین وطن کی  	

کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی یا ریاستہائے متحدہ امریکہ 

میں رہنے کے دوران کسی جرم میں ملوث تھے، تو انہیں 

ملک بدر کرنے کی کارروائی ہوسکتی ہے۔ 

حقوق شہریت خمت کرنا ایک ایسی 
کارروائی ہے جس کے ذریعہ وفاقی 

حکومت حقوق شہریت والے شہری کی 
شہریت خمت کر سکتی ہے۔
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رصف حقوق شہریت والے شہریوں کی ہی 
حقوق شہریت خمت کی جاسکتی ہے۔ 

حکومت وفاقی عدالت میں دیوانی یا فوجداری کارروائيوں 
کے ذریعہ حقوق شہریت خمت کرنے کی پیروی کرسکتی ہے۔ 

حقوق شہریت خمت کرنے کے مقدمات یو۔ ایس۔ ڈپارٹمنٹ آف 
جسٹس )DOJ( کے ذریعہ اجنام دیے جاتے ہیں۔ 

دیوانی مقدمات

کوئی بھی خشص دیوانی مقدمہ میں اپنی 

امریکی شہریت کھو سکتا ہے اگر حکومت 

واحض، قائل کرنے والی، اور غیر مبہم 

ثبوت کے ذریعہ ثابت کردے کہ اس فرد نے 

غیرقانونی طور پر یا مادی حقیقت کو 

چھپا کر یا جان بوجھ کر غلط بیانی کے 

ذریعہ اپنی حقوق شہریت حاصل کی ہے۔

فوجداری مقدمات

فوجداری مقدمہ میں، کوئی فرد اپنی شہریت 

کھوسکتا ہے اگر حکومت معقول شک و شبہ 

سے ماوراء ہوکر یہ ثابت کردے کہ اس فرد 

نے غیرقانونی طور پر یا مادی حقیقت کو 

چھپا کر یا جان بوجھ کر غلط بیانی کے 

ذریعہ اپنی حقوق شہریت حاصل کی ہے۔ 
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 غیرقانونی طور پر حاصل 
کیا گیا

کسی فرد نے اپنی حقوق شہریت حاصل 

کرنے کے معل کو حکومت کے سامنے غلط 

طریقے سے پیش کیا ہے کہ وہ شہریت کے 

تقاضوں کی تکمیل کرتا ہے جب کہ ایسا نہیں ہے۔ 

حقوق شہریت خمت ہونے کے لیے غلط بیانی کا 

ارادی ہونا رضوری نہیں ہے۔

مثال کے طور پر، کوئی فرد اپنے حقوق شہریت 
کی درخواست میں "اچھے اخالقی کردار" کی 

تکمیل کرنے کا دعوی کرسکتا ہے جب کہ اس کے 
ریکارڈ میں بعض نااہل قرار دینے والے جرامئ 

موجود ہیں۔

حقوق شہریت خمت کرنے کے لیے یو۔ ایس۔ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کو عدالت میں یہ ظاہر 
کرنے کی رضورت ہے کہ آپ کی شہریت تین طریقوں میں ایک سے حمفوظ تھی:

 مادی حقیقت کو چھپاکر 
حاصل کرنا

اگر کوئی فرد حقوق شہریت کے معل میں 

ایک مقصد کے حتت معلومات کو روک 

لیتا ہے جس سے اس بات کا زیادہ امکان 

ہوسکتا ہے کہ وہ شہریت کے لیے نااہل قرار 

دیے جائیں گے۔

مادی حقیقت میں امیگریشن اور نیچرالئزیشن 

رسوس )INS( کی فیصلہ سازی کو متاثر 

کرنے والی “فطری خصلت” ہونی چاہئے۔

مادی حقیقت کی جان بوجھ 
کر غلط بیانی کرنا

حقوق شہریت طلب کرنے کے معل میں 

شہریت حاصل کرنے کے اپنے بہرتین موقع 

کے لیے کسی فرد نے باملقصد گمراہ کن 

معلومات فراہم کی ہے۔

اس مادی حقیقت میں INS کی فیصلہ سازی 

کو متاثر کرنے والی “فطری خصلت” ہونی 

چاہئے۔
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نظریاتی طور پر حقوق شہریت خمت کرنا 

کسی فرد کی حقوق شہریت تب بھی خمت کی جاسکتی ہے اگر وہ 

یو۔ ایس۔ حکومت کے ذریعہ رصاحت کردہ کمیونسٹ پارٹی، دورسی 

ہمہ گیریت والی پارٹی، یا دہشت گرد تنظیم سے اپنی حقوق شہریت 

سے دس سال پہلے یا حقوق شہریت حاصل کرنے کے پانچ سال بعد 

وابستہ ہو۔

سابق فوجی کی حقوق شہریت خمت کرنا

اگر کسی فرد نے جنگ کے دوران ملٹری میں خدمت اجنام دی 

 INA § ہے، تو ان کی شہریت منسوخ کی جاسکتی ہے اگر اسے

)c(329 کے حتت بیان کردہ پانچ سال کے وقفہ کے اندر ناقابل اعزاز 

ڈسچارج حاصل ہوا ہو۔

اگر کسی فرد کو ملٹری سے ناقابل اعزاز ڈسچارج حاصل ہوا ہے، تو 

اس سے ماخوذ لوگ اپنی شہریت کھوسکتے ہیں اگر وہ ان کے حقوق 

شہریت خمت ہونے کے وقت ریاستہائے متحدہ سے باہر رہ رہے ہوں۔
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کیا حقوق شہریت خمت ہونے سے 
میرے کنبہ پر اثر پڑسکتا ہے؟

امیگریشن اینڈ نیشنلیٹی ایکٹ )“INA”( سیکشن 340)d( کے حتت، ماخوذ 
شہری، سے مراد ایسے لوگ ہیں، جیسے کہ بچے یا رشیک حیات، جو دورسے 

فرد کے ساتھ رشتہ کی وجہ سے شہری بن جاتے ہیں، اپنی شہریت کھوسکتے 
ہیں اگر جس فرد کے ذریعہ اپنی شہریت کا دعوی کیا ہے اس کی حقوق 

شہریت خمت ہوجاتی ہے۔

اگر عدالت یہ پاتی ہے کہ آپ نے اپنی حقوق 

شہریت “غیر قانونی طور پر حاصل کی 

ہے ”، پھر آپ کے ماخوذ شہری یو۔ ایس۔ 

شہری کے بطور اپنی صورحتال برقرار رکھ 

سکتے ہیں جب کہ آپ شہری بننے سے پہلے 

کی صورحتال پر واپس آجائيں گے۔ 

اگر عدالت یہ پاتی ہے کہ آپ نے شہریت 

حاصل کرنے کے لیے مادی حقیقت کو 

چھپایا ہے یاجان بوجھ کر معلومات 

کی غلط بیانی کی ہے تو کوئی بھی ماخوذ 

شہری جو آپ کے ذریعہ اپنی شہریت حاصل 

کرسکتے تھے ان کی بھی حقوق شہریت خمت 

ہوسکتی ہے۔ 

یاد رکھیں

 316)a( سیکشن INA غیرقانونی حصولیابی کو

میں بیان کیا گيا ہے۔ اس میں کہا گيا ہے کہ حقوق 

شہریت طلب کرنے والے فرد کو الزمی طور پر: 

ریاستہائے متحدہ کی کچھ خمصوص  	

اقامتی تقاضے کی تکمیل کرنی ہوگی 

انہیں اچھے اخالقی کردار واال ہونا چاہئے  	

انہیں یو۔ ایس۔ کی آئین کا تعاون کرنا چاہئے 	

اگر آپ ان تقاضوں کی تکمیل نہیں کرتے ہیں، تو 

آپ شہریت کے لیے نااہل ہیں۔ اگر آپ تقاضوں 

کی تکمیل نہیں کرتے ہیں اور پھر بھی شہری بن 

جاتے ہیں، تو یہ شہریت غیرقانونی طور پر 

حاصل کی گئی تھی۔
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حقوق شہریت خمت کرنا پیچیدہ کام ہے۔
 Muslim Advocates رابطہ

)202( 897-2622 فون  
intake@muslimadvocates.org ای میل 

muslimadvocates.org/action/report-discrimination ویب  

آپ کو اپنے عالقہ میں امیگریشن سے متعلق معروف وکالء سے قانونی 
صالح کاری طلب کرنی چاہئے۔

اس پیکٹ میں مذکور معلومات رصف تعلیمی مقاصد کے لیے ہی ہے اور یہ کسی بھی وکیل- مؤکل کے رشتہ کا حصہ 
نہیں ہے۔ یہ آپ کی خمصوص صورت حال سے موافق قانونی مشورہ کے لیے موزوں نہیں ہے۔


