
 خوندیتوب  دونکو افغانانوېد بیرته ستنته خطر  لخوا ې ادار د متحده ایاالتو 

 

 اداره   متحده ایاالتود  پکېهر کلی کوي چي  ېاعالمی   دهغي  ومتحده ایاالتو د کورني امنیت او بهرنیو چارو وزارتونسازمان د  ټ هیومن رایټس فرس  –واشنگ تن ډی سي
انو  ېی   سره حکومتافغان  مخکني چي د امریکاي  ي ځواکونو او کوي ور د خوندیتوب ډاډ  اتباعو د هغو افغان د  څو دوئ تر په نښه شوي وو لخوا کار کړی او یا د طالب

   . نه شي څخه بې برخېکې د خوندیتوب  دې هیوادپه  کبلهله  شرایطو پراخو دقانون  ډوالۍ د ک متحده ایاالتو

اینه   ې ددې ګام موږ د بایډن ادار » وویل:  يډکریس پر  ښاغلي رئیس، ارتباطاتوعامه او  سرتیرو اره د پخوانیو لپارمانونو  کای  ييامرد د هیومن رایټس فرست سازمان  ست
چې   ایاالت  کوو  متحده  مخ  لهد امریکا  سره  ته    خطر  ځواکونو  د  ی  ې  چې  کوم  افغانانو  د سرتیرو  امریکاي  ي  څنګ  مدافعینو  او  تر  حقونو  بشري  توګه  د  افغان   تیراو  په 

ورکوي  ،وو کار کړی    کيحکومت   خوندیتوب ډاډ  خطر کې دی  .  د  حکومت د دو  وو   دليېوړاندې درچې دوئ د طالبانو په  ځکه  د دوئ ژوند په   ئاو د متحده ایاالتو 
ام د افغانانو د  ړینابل  .ګڼيمسؤلیت  خپلخوندیتوب  په دې هیواد کې دایمي خوندیتوب چي ی شي کوالو متحدین  تر څو دغهد سمون قانون دی  حالت کډوالۍ ګ

 «.او کورونه ومومي

چې    صالحیتد امریکا اداره   ورکړل    په پایله کې  ېهڅ  ې ګوندیز کې د دوه    کال  2007په    دا صالحیت،  کړي ړاندي  و   څخه معافیت  دغو مقرراتوله نه منل کیدو   دلري 
 .شو

ان چې مخکې ی  ې    .هرکلی کوي  اعالمي  ې  یادي د    هیومن رایټس فرسټ سازمان   خو  لیدل شوينه دي    پاڼي پر مخد   ونهمعافیت  یادکه څه هم تر اوسه   پر کډوالو  دغه سازم
دي، د    لونهیتحلاو    راپورونهمقرراتو د غیر ارادي اغیزو په اړه  دغو  باندې د   کولو ته سترګې په الر د  د  پرمختګونو  یادوخپاره کړي  چمتو    یتحلیل او اضافي معلوماتو 

 . ړاندي شوي ديرا و  حقوقي استازیتوب لپاره اړوند او کډوالۍ قضیو  پناه غوښتنېد خطر سره مخ افغانانو له چې  وشينو سره مرسته ترڅو د ډیرو هغو وکیال

د   سازمان  فرسټ  رایټس  کړئ   متحدین  زموږ )هیومن  کويرهبرۍ    د  ایتالف  (تخلیه  همکاري  کې  برخه  پوځي    یاد  .په  اوږد  لسیزو  د  امریکا  د  کې  افغانستان  په  ایتالف 
خوندي    لهوروسته    شتون د  ته  افغانانو  مخ  سره  کلي،  تګ خطر  اړونداو    ،هر  دژمن  خوندیتوب  حکومت    و  د  لپاره  کولو  ورکونې    ګامونود  پوره  حساب  کې او  برخه  په 

اد سازمان همدارنګه د افغانانو لپاره د حقوقي  .  کوي  فعالیت اتو    190د  تالف  یدغه اده،    په الره اچولېه )پاال( هم  مرستې پروژ ی ا وکیالنو     800سازمانونو او  څخه د زی  وړی
 ور پوره کوي.   ويحقوقي اړتیا افغانانو  وتېښتي ته د اړ شويچې کوم دی  یشو تشکیل څخه

   

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

