
 گشت کننده به خطر  از افغان های ابز   اایالت متحده  ه  ادار فاظت حم

 

یس   فرست از    –واش نگنت دی  که    ای  هیاعالمسازمان هیومن رایتس  کند  می  متحده اس تقبال  خارجه اایالت  وزارت امور  و  اداره  وزارت امنیت داخیل  در آ ن 

ات آ هنا به  می دهد، اطمینان بودندهدف  زیرفاظت اتباع افغان که اب نریوهای امریاکیی و حکومت پیشنی افغانس تان اکر کرده و ای توسط طالبان حماز  اایالت متحده

 د. نفاظت در این کشور حمروم منانحمدلیل رشایط گسرتده قانون هماجرت اایالت متحده از 

ابیدن قدرداین می    اداره    این اقدامما از  »  گفت:رئیس کهنه رسابزان برای آ رمان های امریاکیی و ارتباطات عامه سازمان هیومن رایتس فرست، اقای کریس پردی  

متحده    کهکنمی   در    فاظتحماز  اایالت  های  حقو معرض  افغان  مدافعان  و  رسابزان  عنوان  به  آ مریاکیی  نریوهای  کنار  در  که  و  خطر  برش    پیشنی  حکومت  درق 

خطر است    گی زند  . دهدمی    ، اطمینانبودنداکر کرده  افغانس تان   شد  زیراآ هنا در  ایس تاده  مقابل طالبان  اایالت متحده    ودنده بآ هنا در  را  حمو حکومت  فاظت آ هنا 

و خانه های دامئی را در این کشور به دست  حمافظتافغان ها است ات این متحدان بتوانند  قانون تعدیل حالت هماجریت مس ئولیت خویش می داند. گام همم بعدی

 .« ورندآ  

 گسرتش ایفت. 2007دارد که از این مقررات عدم پذیرش معافیت اعطا کند، این صالحیت در نتیجه  تالش دو حزیب در سال  صالحیتاداره امریاک 

  هاگزارشده نشده است، ویل سازمان هیومن رایتس فرست از این اعالمیه اس تقبال می کند. این سازمان که قبالً  اگرچه هنوز معافیت های متذکره روی ورق دی

کرده است، مش تاقانه منتظر حتلیل این حتوالت و ارائه اطالعات اضایف است ات  را در مورد اتثریات انخواس ته این مقررات بر مجعیت پناهندگان منترش هالیحتلو 

 . شود، مکک گام برداش ته اندهای در معرض خطر به بس یاری از والکی حقویق که برای منایندگی از قضیه های پناهندگی و هماجریت افغان 

)متحدین   فرست در خبش رهربی ائتالف  مذکور در خبش  سازمان هیومن رایتس  کند. ائتالف  می  کنید( مهاکري  را ختلیه  اایالت  حکومت    گوییو پاخس  اقدامما 

خطر   پس از چندین دهه حضور نظامی اایالت متحده در افغانس تانکه  برای حتقق وعده های عبور امن، اس تقبال، و حمفاظت از افغان های    متحده   در معرض 

وکیل    800سازمان دیگر و    190از بیش از    ائتالف  این  است،پاال( را راه اندازی کرده  برای افغان ها )  ه  مکک حقویقروژ ، فعالیت می کند. این سازمان مهچننی پاند

 می کند.  گی که به نیازمندی های افغان های جمبور به فرار رس ید می ابشدمتشلک داوطلب 

 

https://www.dhs.gov/news/2022/06/14/dhs-and-dos-announce-exemptions-allowing-eligible-afghans-qualify-protection-and
https://www.humanrightsfirst.org/resource/denial-and-delay-impact-immigration-law-s-terrorism-bars-asylum-seekers-and-refugees-united
https://www.humanrightsfirst.org/sites/default/files/Syria-Trig-Factsheet.pdf

