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 صفحه                                                                                                                                     عنوان

 4 ------------------------- « یآزاد و یراد» کشته برجا گذاشت   ۱۱کم دست کا یدر امر  انیواژگون شدن موتر حامل پناهجو 

 ۱۰۴: مقامات به سیپار 
 

 5 ------------------- « وز یمهاجر ن» دهند  کنند رسپناه یم  یم مهاجر که در امتداد کانال اورک زندگ

 6 ------------------------------------- « یوله در  چی    دو » بازداشت شدند  ی   دو مرد افغان به اتهام قتل خواهر شان در برل

 7 ------------------------------------------- « یدر  TRT» نجات داده شدند  هیترک توسط گارد ساحیل قانون  ی  غ نیمهاجر 

 7 --------------------------------------- نجات داده شده اند هیترک نیدیآ تیول  میدید در ولسوایل نیمهاجر  نیا

 8 ------------------------------------------------------------ « وز یمهاجر ن» راند  را به عقب یم قانون  ی  مهاجران غ ا یتوانیل

 10 -------------------------------- ندیب یم هیو تورک رانیرا ا بیآس نیشی  یها ب: ازبحران مهاجرت افغانهیمجلس تورک سیرئ

 11 ---------------------------------------------- « وز یمهاجر ن» د دنیروز به انگلستان رس کیمهاجر در  ۴٨٢کانال مانش: 

 13 -------------------------------------------------------- « کا یآمر  یصدا»  دهد افغان پناه یم یابه کارمندان رسانه ا یتانیبر 
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 اخبار کامل  می   

تن جان باختند و بیش  ۱۱کم پناهجو در ایالت تگزاس دست ۲۵در اثر واژگون شدن یک موتر حامل حدود 
 از ده تن دیگر زخیم شدند

 
 . آرشیف

، یک مقام پولیس گفته است که این موتر بیش از حد ُمجاز  اش هنگام رسنشی   داشت و راننده اوربینو مارتیی  
ل را از دست داد و موتر   .ن شدواژگو  رسعت زیاد کنی 

ی شمال شهر ِمک آلن رخ داد، عبورگاه مرزی بزرگ در رسحد ایالت متحده و   ۸۰رویداد دیروز در  کیلومی 
 .مکسیکو

قانون  از این مرز یم  که به گونۀ غی 
 .گذرند، افزایش یافتهشمار پناهجویان 
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برخ  از  .مهاجری که در امتداد کانال اورک به رس یم بردند رسپناه داد۱۰۴پنجشنبه به  پرفکتور پاریس روز 
 در منط

ً
اض کرده بودند زیرا پس از این مهاجران قبال جولی به آنها  ۳۰تخلیه عملیات پلیس در قه ووژ اعی 

 .رسپنایه داده نشده بود

 یم کردند، رسپناه داد.  مهاجر که در امتداد کانال اورک ۱۰۴اگست به  ۵پرفکتور پاریس روز پنجشنبه 
 

زندگ
 .ه نی   حضور دارنددو تن از یک خانواد این مهاجران مردان تنها هستند و در میان آنها 

 
 عکس: مهاجرنیوز/ ان دیاندرا. ۲۰۱۹جنوری  ۲۹آرشیف: عملیات تخلیه اردوگاه مهاجران در پاریس، 

مناطق ایل دو فرانس انتقال داده  پرفکتور پاریس در بیانیه ای اعالم کرد که همه آنها در مراکز پذیرش در 
 «.نی رسپناه اسکان داده شده است ۴۹۳۰جاری به  از ابتدای سال»شدند. این منبع یم گوید: 

 .اریس و ایسون منتقل شدند، مهاجران به دو مرکز پذیرش در پ۵۶به گفته سازمان اتوپیدیا 



http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

6 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

از پاریس اخراج شده بودند. پلیس  جولی ۳۰عملیه تخلیه دربیشی  این مهاجران کسان  هستند که پس از 
تن از  ۲۰۰تا  ۱۵۰رسپناه را از میدان ووژ تخلیه کرد. در حدود  مهاجر و افراد نی  ۶۰۰یک اردوگاه متشکل از 

 .بودند ه شدند. بخش عمده این مهاجران افغانبدون راه حل برای رسپناه از محل پراگند افراد تنها 

ما در آن زمان سیع کردیم » :فیلیپ کارو عضو سازمان "سولیداریت  میگران ویلسون" در پاریس یم گوید
مهاجر مالقات کردیم. آنها در کنار کانال اورک  ۴۵با  پیام خود را به گوش مسئولن برسانیم. در هنگام شب

 یم
 

 «.کردند  در خیابان زندگ

اکیر تازه واردان به فرانسه شب را » :یم گوید ۵۶از سوی دیگر کریل تورل، ییک از اعضای سازمان اتوپیدیا 
 «.این بار بیشی  مهاجران از میدان ووژ آمده اند در امتداد کانال اورک یم گذرانند اما 

دادند. از سوی دیگر سازمان  به این مهاجران نی رسپناه خیمه و پتو  ۵۶در اوایل اگست، سازمان اتوپیدیا 
 .نی رسپناه غذا توزی    ع یم کردند ۵۰تا  ۴۰سولیداریت  میگران ویلسون هر صبح برای

یسیون هفت مکان را در پاریس برای یشنهاد کرد مسکن مهاجران پ در همی   حال، از آغاز سال سازمان ریکی  
کند. بر اساس گزارش سازمان ها، در نتیجه این اقدامات   تا مقامات را مجبوربه دادن رسپناه به مهاجران

 .توانستند از اسکان اضطراری بهره مند شوند نی رسپناه ٣٠٠٠حدود 

ساله شان بازداشت کرده  ۳۴قتل خواهر ساله افغان را به ظن ۲۵و  ۲۲سارنوایل محیل برلی   دو جوان 
 .رس یم برند تعلیق  به است. هر دو مرد جوان اکنون در قید 

 ۱۳شده بود، به تاری    خ  ساله آنان که از همرسش جدا  ۳۴پولیس برلی   امروز جمعه گفته است که خواهر 
جدانی خواهر این دو جوان مطابق تصور آنان از  لی   به قتل رسیده است. به گفته پولیسجولی در بر 

 .او را کشته اند« قتل نامویس» اخالق نبوده است و تحت عنوان

https://www.infomigrants.net/prs/post/34008/%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D9%88%DA%98-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AF
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 یم کردند. بر اساس منابع پولیس هر دو مرد  این دو برادر و یک خواهر از چند سال
 

به اینسو در آلمان زندگ
 .نبه بازداشت شده اندبه روز چهارش مظنون که

 جسد این زن جوان را در یک بکس مخق  کرده و با قطار به  آنان
ً
برده اند و آنجا دفن کرده  ایالت بایرنقبال

  اند. پولیس در ابتداء این زن جوان را که مادردو 
ً
فرزند بود، به عنوان مفقود جستجو یم کرد، اما بعدا

، ارزیانی  تحقیقات پولیس نشان  داده است که این زن به قتل رسیده است. برریس های فیلم های ویدیونی
را نشان داده اند. به روز  ن عیت  مواردی بوده اند که رسنخ این قتلارتباطات تلفون  و اظهارات شاهدا

 جسد همی   مقتول  پنجشنبه کمیسیون جنانی ایالت بایرن نی   جسد یک زن
ً
را پیدا کرده است که احتماال

ده شده است خواهد بود. اکنون این جسد به    .طب عدیل سیر

 این مهاجرین در ولسوایل دیدیم ولیت آیدین ترکیه نجات داده شده اند

ه در وب سایت قوماندان  گارد ساحیل ترکیه، پس از دریافت اطالعات مبت  بر وجود  طبق اطالعیه منترسر
 گرویه از مهاجران در قایق  در ساحل دیدیم، یک قایق گارد ساحیل به منطقه اعزام گردید. 

https://www.dw.com/fa-af/%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/a-58782339
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قانون  در  قایق نجات، که توسط عنارص یونان  در آبهای رسزمیت  ترکیه رها شده بودند چهارده مهاجر غی 
 ، نجات داده شدند. 

 مهاجران پس از انجام مراحل قانون  به اداره مهاجرت ولیت فرستاده شدند. 

این  سه شنبه گفتند اقدامان  را برای عقب راندن مهاجران  که از بالروس وارد خاک مقامات لیتوانیا روز 
دولت  این اقدامات را  محکوم کرده و آن را نقض حقوق  کشور یم شوند انجام داده اند. سازمان های غی 

 .برسر یم دانند

رسانه ها گفت که تیم های آنها  لیوباجواس فرمانده مرزی لیتوانیا روز سه شنبه سوم اگست به روستاماس
وع به قانون  رسر کیس که تصمیم وارد شدن » کار کرده اند. وی افزود:   برای عقب راندن مهاجران غی 

قانون  به خاک این ین مر   غی  مرزی  کز بازریسکشور را داشته باشد، از ورود وی خودداری شده و به نزدیکی 
 «.بی   الملیل هدایت یم شود

شدند. وی همچنان ترصی    ح  مهاجر به بالروس بازگردانده ۱۸۰فرمانده مرزی افزود که در آن روز حدود 
وهای آنها یم توانند اقدامات بازدارنده ای قانون  از  کرد که نی   انجام بدهند که به گونه غی 

را در برابر کسان 
 .مرز عبور یم کنند
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وهای مرزی این لیتوانیا اجازه دارند تا با  بر اساس فرمان وزارت کشور که از سوم اگوست اجرانی شد، نی 
قانون  از   .خاک این کشور استفاده کنند قدرت اجباری برای اخراج مهاجران غی 

دولت  این اقدام دولت لیتوانیا در برابر مهاجران را محکوم کر  ده و آن را نقض از سوی دیگر، سازمان های غی 
 .حقوق برسر یم دانند

 
 لیتوانیا در حال ساخت دیوار در مرز با بالروس است. عکس: رویترز

ی فرانسه، اکویل کریسکیونت محقق سازمان تنوع و  توسعه در فرانسه گفت:  بر اساس گزارش آژانس خیی
 «.شود "بالروس یک کشور امن نیست زیرا حقوق برسر در آن نقض یم

  ۴۰۰۰ابتدای سال جاری، تعداد پناهجویان  که وارد لیتوانیا شده اند به  از 
 
نفر یم رسد که بیشی  آنها عراق

 .کشور ثبت و راجسی  شده اند  پناهجو در این ۸۱تنها  ۲۰۲۰هستند. در سال 

را یم اجازه بازداشت پناهجویان  جولی، پارلمان لیتوانیا لیحه ای را تصویب کرد که ١٣چندی قبل، در 
قبول نشدند، محدود یم شود. در ضمن اکیر حقوق  دهد. از سوی دیگر حق تجدیدنظر پناهجویان  که

جم یا حق دریافت اطالعات در  اعطا شده به مهاجران که درخواست شان رد شده است، مانند حق می 
 محدود یم گردد مورد 

 
 .وضعیت آنها و مراحل دیگر پناهندگ
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را داده است. در ماه اگست   کند که به پناهجویان اجازه ورود به این کشور لیتوانیا بالروس را متهم یم
 به عنوان رئیس۲۰۲۰

ً
جمهور لیتوانیا انتخاب شد. اما کشورهای اروپانی نتایج  ، الکساندر لوکاشنکو مجددا

ضان ضد انتخابات، این انتخابات را  قیب ر  تقلتی خوانده اند. لوکاشنکو سپس با اعمال خشونت علیه معی 
 .اصیل خود را مجبور کرد تا به لیتوانیا فرار کند

مقامات لیتوانیا یم گویند که رژیم دیکتاتور الکساندر لوکاشنکو، اکیر مهاجران را پس از بازداشت در مینسک 
 .به سمت لیتوانیا یم فرستتد

ی از هرگونه نفوذ به این کشور چند روز قبل، رسبازان لیتوانیانی ایجاد دیوار را د ر مرز با بالروس برای جلوگی 
 .آغاز کردند

رود در این اواخر با موخی از یم لیتوانیا که از جمله کشورهای بالتیک عضو اتحادیه اروپا و ناتو به شمار 
شور افریقای شمایل روبروست که از مرزهای بالروس وارد این ک مهاجران خاورمیانه از جمله افغان ها و 

 .شوندیم

ها بیشترازهرکشوردیگرایران و تورکیه متاثر رئیس مجلس تورکیه گفت که ازبحران مهاجرت افغان

 شوند.می
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ف همتای ایرانی مصطفی شنتوپ رئیس مجلس تورکیه که به تهران سفر کرده، در دیدار با محمد باقر قالیبا

ها بیشترازهر کشور دیگرایران و تورکیه اش درباره وضعیت افغانستان گفت: ازبحران مهاجرت افغان

 شوند.متاثر می

شنتوپ با بیان اینکه پیام تبریک رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه را برای ابراهیم رئیسی رئیس 

دو جانبه ایران و تورکیه در سطح منطقوی و جهانی با  جمهور جدید ایران تقدیم کرده است، افزود: روابط

  ارزش است. به همین دلیل نیز باید روابط دو کشور را در تمامی زمینه ها گسترش دهیم.

اودرباره تحوالت اخیر افغانستان و موج مهاجرت اتباع این کشورنیزگفت: عدم ثبات سیاسی و بحران 

ها ی اسالمی است. ایران وتورکیه از بحران مهاجرت افغانمهاجرت درافغانستان مساله مشترک کشورها

شوند. باید به منظور ایجاد ثبات و توقف موج مهاجرت در افغانستان بیشتر ازهر کشوردیگری متاثرمی

 همکاری بیشتری با یکدیگر داشته باشیم.

اظهارداشت: گروه  رئیس مجلس تورکیه در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید براهمیت روابط پارلمانی،

تروریستی پ.ک.ک یک تهدید منطقوی است. به همین دلیل نیز همکاری دو کشور در زمینه مبارزه با 

 تروریزم نیز باید گسترش یابد.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران نیزدراین دیدار با تاکید بر گسترش روابط دوجانبه میان دو کشور، 

 نگلی در تورکیه طلب رحمت کرد.های جسوزیبرای قربانیان آتش

گفتنی است مصطفی شنتوپ رئیس مجلس و نعمان قورتولموش معاون حزب عدالت و توسعه تورکیه به 

 منظور شرکت در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران به تهران سفر کرده اند.

از ابتدای  .مهاجر روز چهار شنبه از طریق کانال مانش به این کشور رسیدند ۴٨٢انگلستان  به گفته مقامات
 .رساندندتن خود را به سواحل این کشور  ١٠٢٣۶سال جاری تا اکنون 

، اینبار تعداد  قانون  ی از مهاجرت غی  ی از مهاجران وارد انگلستان  با وجود اقدامات امنیت  و جلوگی  بیشی 
قایق از طریق کانال  ٢١به روز چهارشنبه چهارم اگست در  مهاجر  ۴٨٢شدند. به گفته مقامات انگلستان 

 .انگلستان رساندند مانش خود را به

ی کردند ٢۴۶درهمی   حال، مقامات فرانسوی از عبور  .مهاجر در کانال مانش جلوگی 

قانون  در   فرمانده مبارزه با عبور غی 
این ارقام »دریای مانش گفت:  به گزارش نی نی یس، دان اوماهون 

صورت همه جانبه اقدام یم کنیم: پلیس در حال برچیدن  قابل قبول است. به همی   دلیل است که ما بهغی  
وهای .باندهای قاچاق است ک میان انگلستان و فرانسه باعث شده است که تا نی   همکاری های مشی 

ی در سواحل مستقر شود  «.بیشی 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 هزار نفر از ابتدای سال وارد انگلستان شدند ١٠بیش از 

ی از ورود مهاجران به انگلستان اقدامات لزم را عمیل قانون   مقامات برای جلوگی  یم نمایند اما ارقام ورود غی 
قایق به  ۴٣۴مهاجر در ١٠٢٣۶از جنوری سال روان تا اکنون  .مهاجران به این کشور رو به افزایش است

 .رسیدند سواحل انگلستان

 
 نجات مهاجران توسط نیرو های انگلیس در کانال مانش. عکس: پکچرالیانس

ات خود  جولی سال روان، مقامات انگلیس و فرانسه توافق کردند ۲۰در  وها و تجهی   را در سواحل  که نی 
ی کنند  به انگلستان جلوگی 

 .فرانسه مستقر یم کنند تا از ورود مهاجران غی  قانون 

داخله بریتانیا صورت گرفت. در این  این توافق در مالقات ژرار دارمی   وزیر داخله فرانسه و پریت  پاتل وزیر 
آینده اختصاص یم دهد تا گام  یورو را به فرانسه در دو سال میلیون ۶۲،۷نشست توافق شد که بریتانیا 

قانون  برداشته و به این ترتیب به پناهجویان در خاک های جدیدی را برای ی از مهاجرت غی  فرانسه  جلوگی 
 دهد

 
 .پناهندگ

، این دو وزیر از ایجاد یک ک استخباران   سال گذشته نی   ی از ورود  واحد مشی  فرانسه و انگلیس برای جلوگی 
 .پناهجویان از طریق کانال مانش به انگلستان خیی داده بودند

انسه و انگلستان مانش، مقامات فر  برای محدویت ها و بسته شدن راه های مهاجرت غی  قانون  از راه کانال
شدیدی را عمیل یم نمایند اما مهاجران  .باز هم تالش یم کنند تا از این راه به انگلستان برسند تدابی 

https://www.infomigrants.net/prs/post/33758/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/25965/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 بریتانیا یم
ٔ
کردند و های بریتانیا همکاری یمسانهکه با ر   ای افغانگوید که به کارمندان رسانهوزارت خارجه

 .دهدطالبان مواجه اند، پناه یم اکنون با تهدیدات مرگبار 

این تصمیم گفت: "ما  اسد( ضمن اعالم ۱۵دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا روز جمعه ششم آگست )
 
ٔ
 ناپذیر آنان را در ر  به شجاعت روزنامه نگاران افغان و آنهانی که به گونه

 
اه آزادی رسانه ها و دفاع از خستیک

 ".گذاریماند، ارج یم حقوق برسر حمایت کرده

 

خواستند تا برنامۀ موجود ویزۀ  اسد از حکومت بریتانیا  ۱۴های مطرح بریتانیا روز پنجشنبه گرویه از رسانه
ش داده و مهاجرت بریتانیا به افغان ی بریتانیانی کار هاهانی که در دو دهۀ گذشته با رسانهبه افغان ها را گسی 

 ویزه صادر کند کرده اند،
ً
 .فورا

رسانۀ بریتانیانی  ۲۰است، بیش از  در این نامۀ رسگشاده که به صدر اعظم و زیر خارجۀ بریتانیا ارسال شده
ورت نگاران در بریتانیا تاکید کرده و نی   هشدار  از جمله اسکای نیوز و ای ن  ان بر رص   اسکان این خیی

حیان 
وهای خارخی با خطر انتقامجونی طالبان روبرو خواهند شد هداده اند ک  .آنان پس از خروج نی 

ها گفت که این طرح اجازه اسکان مجدد همکاران افغان را تحت آقای راب در پاسخ به نامه رسگشادٔه رسانه
" یم   .دهد"موارد استثنانی

کردند، ای شما در افغانستان کار یمرسانه اتاو افزود: "نامه شما تهدید علیه کارکنان افغان را که برای ادار 
 ".کندطالبان به خاطر ارتباط آنان با بریتانیا را برجسته یم به ویژه خطر انتقام جونی از سوی
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

است و این گروه بر اساس  پس از آغاز روند خروج قوای خارخی از افغانستان، حمالت طالبان شدت یافته
 نظامیان ارشد امریکانی کنی  

 .های افغانستان را در دست داردولسوایل ول مراکز نصفتخمی  

محمد الیاس دایع که با روزنامه  های بریتانیا بر افزایش خشونت علیه روزنامه نگاران از جمله قتلرسانه
ز کار یم نگاران بریتانیانی و قتل دانش صدیق  عکاس گزاری رویی  کردند در ماه های نومیی هندی که با خیی

 .جولی سال جاری، تاکید کرده اند سال گذشته و 

اسکان مجدد ترجمانان و دیگر  شود که فشار بر دولت بریتانیا برای ترسی    ع روند این طرح در حایل مطرح یم
وهای بریتانیانی در   .افغانستان کار کرده اند، رو به افزایش است کارمندان افغان که با نی 

اسکان مجدد همکاران افغان شان،  یم این کشور از کندی روند دولت بریتانیا پس از انتقاد مقامات ارشد نظا
 .هایشان ویزه فراهم کندترجمان دیگر و خانواده روز چهارشنبه اعالم کرد که قصد دارد به صدها 

گزاری ، به شمول درهمی   حال چندی پیش، چندین خیی واشنگی   پست، نیویارک تایمز،  و رسانۀ امریکانی
ای به جو بایدن، رییس جمهور ایالت با ارسال نامه یمز و چندین رسانۀ دیگر یس ان ان، لس انجلس تا
 .دهد ها کار کرده اند، به ایالت متحده انتقالهانی را که با این رسانهافغان متحده از وی خواستند تا 

شده بود که امریکانی ابراز نگران   هایبا اشاره به خروج کامل قوای خارخی از افغانستان، در نامۀ رسانه
نگاران شان در افغانستان با خطر مواجه های امریکانی کار کرده اند، هدف بوده و به خاطر اینکه با رسانه خیی

 .جویانۀ طالبان قرار خواهند گرفتانتقام حمالت

  وزارت خارجۀ ایالت متحده سه روز پیش اعالم کرد که به هزاران شهروند 
 

افغانستان که به دلیل وابستیک
جدید به نام "اولویت شماره  مواجه اند، تحت یک برنامۀ شان با ایالت متحده با خطر خشونت طالبان

 .سازدمنحیث پناهنده مساعد یم فرصت اقامت را " ۲

های مستقر غی  دولت  و رسانه هایهانی که برای سازمانآنعده افغان" ۲شماره بر اساس برنامۀ "اولویت 
 .شونددریافت ویزۀ ایالت متحده شناخته یم در ایالت متحده کار کرده اند نی   مستحق

 


