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مت کامل اخبار
دادگاه اداری فرانسه حکم صادر کرد که پس از این مهاجران در شمال شهر کاله فقط یم توانند در مراکز
دولت زندگ کنند .پیش از این ،یک مرکز که توسط سازمان های مدافع راه اندازی شده بود ،در اوایل ماه
مارچ از سوی شهرداری کاله بسته شد .سازمان های غې دولت مهاجران را در موارد اضطراری در این مرکز
جا داده بودند .
دادگاه اداری در شهر لیل به روز چهارشنبه  ۲۸اپریل نامه سازمان های سیکورکاتولیک و ارس را که خواستار
گشات مرکز پذیر یات مهاجران بنام "کریش" شده بوند بود ،رد کرد.
باز ی

آرشیف :تخلیه اردوگاه های مهاجران توسط پلیس در شهر کاله .عکس :مهاجرنیوز/مهدی شبیل

دسامې سال گذشته حدود  ۱۵پناهجو که بیشې مهاجران سودات زیر سن بودند در این پناه
از ابتدای ماه
ر
گاه موقت زندگ یم کردند .این مرکز اضطراری توسط سازمان های سیکیور کاتولیک و ارس اداره یم شد.
شهرداری کاله تصمیم گرفت تا این مرکز را از اول مارچ بسته کند .شهرداری به دلیل اینکه امنیت مهاجران
در صورت آتش سوزی در مرکز تضمت نیست ،آنرا تعطیل کرد.
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ی
دادگاه گفت تنها مراکز ی
دولت برای مهاجران کاف است...
دادگاه در تصمیم اش نوشت که بسته شدن این مرکز مشکیل را برای مهاجران در یافت شپناه ایجاد نیم
کند .این بدان معت است که مهاجران یم توانند شب را در مکان های دیگر مانند مراکز پذیرش و آزمایش
بگذراند .دادگاه وجود شپناه "کریش" را ضوری نیم داند.
در تصمیم دادگاه همچنان آمده است که در منطقه پادو کاله دو مرکز پذیرش و آزمایش برای مهاجران وجود
دارد که ظرفیت  ۱۷۰تن را دارد" .اما این مراکز در ایام زمستان برای مهاجران کاق نبود".
نامېده موجودیت شپناه "کریش" را برای مهاجران ضوری یم داند .وی با
لیونل کروزوی وکیل دو سازمان ر
اشاره به نقاط ضعف سیستم شپناه دولت گفت« :این مراکز خییل دور افتاده از محل هستند .اتوبوس ها
فقط در ساعات کاری به این مراکز یم روند .مهاجران برای رفت و آمد ر
اکېا به مشکل مواجه یم شوند و
مجبور یم شوند تا در بېون بخوابند».
ی
کاف نیست...
سازمان ها یم گویند این تصامیم
هر دو سازمان اضار دارند که شپناه "کریش" برای وضعیت اضطراری است .زمستان سال گذشته ،آنها
افراد آسیب پذیر (زنان ،کودکان ،خانواده ها و مهاجران فاقد اسناد) را که به مراکز پذیرش و آزمایش دسېیس
نداشتند ،پناه دادند.
ژولیت دوله پالس مسئول سازمان سیکیور کاتولیک در کاله شمال فرانسه به مهاجرنیوز گفت« :اگر شب
یا آخر هفته به شهر کاله برسید تنها انتخاب شما این است که به خیابان بخوابید».
وکیل مدافع این دو سازمان در پرونده دادخوایه به برادری و عزت انسات اشاره کرد و گفت که شپناه
"کریش" یک محل خطرناک نبوده و فقط در مواقع اضطراری پناه گاه اشخاص رت بضاعت را فراهم کرده
است.
اما شهرداری کاله یم گوید از تصمیم دادگاه راض است .شارلوت هارموری وکیل شهرداری اضار داشت که
در مراکز پذیرش و آزمایش جا برای دیگران نې هست .وی افزود« :هر شب به تعداد  ۸۰تا ۱۰۰مکان خایل
در این مراکز وجود دارد».
این مراکز در مناطق دوردست واقع شده اند
هات برای مراکز پذیر یات و آزمایش وجود
با این حال ،به گفته ژولیت دوله پالس «درست است که مکان ی
دارد ،اما نکته مهم این است که این مراکز در مناطق دور افتاده واقع شده اند و برای مهاجران زیر سن
مناسب نیستند ».وی افزود که "مراکز دولت" برای مهاجران کاق نیستند.
ا
وی گفت«:به همت دلیل پلیس گایه با سازمان ها تماس یم گېد  -معمول شبانه وقت پناهجویان را از کانال
مانش نجات یم دهند ،از سازمان ها یم خواهند تا به آنها جا دهند».
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وکیل هر دو سازمان ،پس از تصمیم دادگاه گفت که دلیل شکایت آنها علیه تصمیم دادگاه تشخیص وضعیت
اضطراری و اجازه دادن شهروندان برای پناه دادن به نیازمندان است.
مذهت در سازمان سیکیور کاتولیک ،مهاجران رت شپناه را در خانه خود جا یم
فیلیپ دیمیسې مسئول امور
ر
دهد که قبل از آن این مهاجران در شپناه "کریش" بودند .قابل یادآوری است که هم اکنون بیش از۱۰۰۰
مهاجر شب را در خیابان های کاله یم گذرانند.

سخنگوی گمرک ایران اظهار داشت :از روز چهارشنبه هشتم اردیبهشت ماه ،ورود مسافران پاکستات و از
روز پنجشنبه نهم اردیبهشت ماه ،ورود مسافران افغانستات و سایر اتباع غېایرات از مرزهای رشق به کشور
متوقف شد.

گروه اقتصادی  ،روح اله لطیف ،سخنگوی گمرک ایران اظهار داشت :از روز چهارشنبه هشتم اردیبهشت
ماه ،ورود مسافران پاکستات و از روز پنجشنبه نهم اردیبهشت ماه ،ورود مسافران افغانستات و سایر اتباع
غېایرات از مرزهای رشق به کشور متوقف شد.
خېنگاران جوان ،وی افزود :از روز چهارشنبه ورود اتباع پاکستات از مرزهای «مېجاوه»
به گزارش باشگاه ر
و «ریمدان» در استان سیستان و بلوچستان ،و از روز گذشته ،ورود مسافر افغانستات از مرزهای "میلک"
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جنوت و "دوغارون" در استان خراسان
در استان سیستان و بلوچستان" ،ماهېود "در استان خراسان
ر
رضوی به کشور ممنوع بوده و مسافران ضفا یمتوانند به کشور خود بازگردند.

کاق خوړو
عیل چ کډوال نیوز د روان کال په پیل گ ورشه ر
ی
خېې کړې وې ی ی
وات تر اوسه هم ی
ګینیات مهاجر ی
ته الشیس نه لري .هغه هره ورځ پاریس گ د خوړو د وېشلو بېالبېلو ځایونو ته مراجعه کوي .په ورته مهال
وات چ د اړمنو کسانو شمې زیات شوی او ځیت وختونه ټولو ته خواړه نه رسېي.
سازمانونه ی ی

انځور :کډوال نیوز

شکونو پر
عیل  ۱۵کلن دی .هغه اوس په یوه
دولت هوټل گ اوسېي ،خو تر دې دمخه یت د ړ
ی
ی
ګینیات مهاجر ی
.
.
عیل پک اوسېي
چ
گ
هوټل
هغه
ي
کې
پات
وږی
وختونه
ډېری
چ
وات
عیل
دی
کړی
تې
وخت
زیات
غاړه
ی یی
ر ی
وات« :دوی خپیل هڅ کوي ،خو کله
عیل ی ی
مهاجرو ته د ورچ یو وار ډوډۍ ورکول کېي :د ماښام په  ۶بجو .ی
ناکله ډوډۍ ټولو ته نه رسېي .زه ځیت وختونه وږی پات کېم .څوک موږ ته د سهار او د غریم له خوا ډوډۍ
نه راکوي .له همدې امله د شت ډوډۍ کفایت نه کوي».
خېه
بایس .په ر
عیل هره ورځ پاریس گ د خوړو د وېشلو بېالبېلو مرکزونو ته مراجعه کوي او لیکو گ انتظار ی
ی
.
وات« :ځیت کسان د ورچ په  ۳او  ۴بجو
هغه
دی
شوی
اب
ر
خ
هم
نور
وضعیت
گ
اونیو
څو
و
تې
په
یت
یی
کوونک
چ ،خو بیا هم ورته ډوډۍ نه رسېي ...د سازمانونو کار
پورت دوبرویلت او یا پورت دو ال ویلت ته ی
ی
وات نور ډوډۍ نشته ،بخښنه غواړو».
یی
ګڼ شمې سازمانونه د فرانس په پالزمېنه پاریس او شاوخوا سیمو گ مهاجرو ته وړیا خواړه ورکوي.
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ی
«پخوا به مهاجرو ته دوه ځله خواړه ورکول کېدل ،خو اوس دا کار شون نه دی»
خېې تاییدوي .دغه سازمان هره سه
عیل ر
د سولیداریت میګران ویلسون په نامه د مهاجرو مدافع سازمان د ی
ر
وېس .د دې سازمان غړی فیلیپ
شنبه د ماښام له خوا د پاریس په پورت دوبرویلت گ پر مهاجرو خواړه
ی
وات« :لږ مخک مو هره شپه  ۲۰۰تر  ۲۵۰مهاجرو ته خواړه ورکول ،خو اوس
کارو کډوال نیوز شه ر
خېو گ ی ی
.
پر  ۴۰۰تر  ۴۵۰مهاجرو خواړه وېشل کېی زیات شمې کسان په لیکو گ والړ وي .پخوا به مهاجرو ته دوه
ځله خواړه ورکول کېدل ،نن سبا دا کار ناشوت دی».
د سولیداریت میګران وېلسون سازمان د ګزمه کوونکو ډله چ د پاریس لرو پرتو ناحیو گ پر مهاجرو خواړه
ر
وات چ تر ګزیم وروسته نور هېڅ خواړه نه پات کېي.
وېس دغه ر
خېه تاییدوي .فیلیپ کارو ی ی
ی
رسېي»
«ځینو کسانو ته خواړه نه ږ
وات په دې خواشیت دی چ ټولو ته خواړه
د پاریس په ۱۹مه ناحیه گ د ټولو ته یوې شوربا په نامه سازمان ی ی
ر
وات« :له څو میاشتو راهیس د مهاجرو په شمې گ
یس رسویل .د دې سازمان یو رضاکار کډوال نیوز ته ی ی
نه ی
 ۲۰سلنه زیاتوایل راغیل دی .دمګړۍ موږ هره ورځ  ۶۵۰کسانو ته خواړه ورکوو .خو ټولو ته ډوډۍ نه رسېي.
په ورځ گ شاوخوا  ۵۰کسان وږي پات کېي».
خېه یت« :که څوک په ۳
نوموړی زیاتوي چ د شوربا دفې مخ ته لیکو گ په سلګونو کسان والړ وي .په ر
بجو شوربا ته ځان ورسوي ،فکر کوم چ ډوډۍ ترالسه کول به اسان نه وي .د  ۴بجو په شاوخوا لیکو گ
 ۵۰۰کسان والړ دي».
د کورونا ویروس ناوړه ی
اغې
سازمانونه په دې اند دي چ د کورونا ویروس وبا د وضعیت د خرابېدو سبب شوې ده .د شوربا رضاکار په
ېدیل کسان نه دي،
حواله« :دمګړۍ زیات شمې خلک موږ ته مراجعه کوي .یوازې مهاجر او نوي رس ی
کورت .پخوا دایس نه و».
اچ ،ځوانان ،ښڅ،
ۍ
فرانسویان هم ر ی
وات چ د شت له خوا ګرځبندیز هم خوړو ته د نه الشیس سبب شوی دی .نوموړی زیاتوي:
فیلیپ کارو بیا ی ی
«پخوا به د پاریس ښاریان د شت له خوا مهاجرو او رت شپناه کسانو ته خواړه ورکول .خو اوس خلک له
ګرځبندیزه ډارېږي».
سنګایل ډوډۍ راکوله.
وات« :پخوا دلته یوه ښځه وه چ موږ ته
عیل له فیلیپ کارو شه موافق دی .هغه ی ی
ی
ی
موږ ته یت چپ راکاوه ،حال مو ښه و .خو اوس هغه نور دلته نشته ،نه پوهېم چ ویل».
ګرچ .په وینا یت« :ټوله ورځ ګرځو .ډوډۍ نه پیدا
شمایل برخه گ د خوړو په لټه
عیل د پاریس په
ی
ی
ځیت ورچ ی
کېي .وږي پات کېو ،خو پوهېو چ چاره نشته .فکر یم نه کاوه چ پاریس به دایس وي».
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 56مهاجر غې قانوت در شهرستان آیواجیک استان چاناکقلعه که از سوی نېوهای گارد ساحیل یونان به
آبهای ترکیه رانده شدند ،از سوی نېوهای گارد ساحیل ترکیه نجات یافتند.

خې مربوط به گرفتار شدن گرویه مهاجر رت رویه در یک قایق
نېوهای گارد ساحیل ترکیه در ت دریافت ر
پالستیک در سواحل کادرگابورت عازم منطقه شدند.
در نتیجه فعالیتهای تجسس و نجات  56مهاجر که از سوی نېوهای گارد ساحیل یونان به آبهای ترکیه
رانده شدهبودند ،نجات دادهشدند.
مهاجرین نجات یافته به مرکز باز پس فرستاده شدن خارجیان در آیواجیک تحویل داده شدند.

واتېات رهنمای اطالعات و معلومات برای اشخاص مهاجر و تبعیدی است که در فرانسه زندگ یم کنند.
این رهنما موارد چگونک درخواست پناهندگ ،ادارات مسئول و نهادهای کمک کننده را با آدرس و
مشخصات آن به مهاجران توضیح یم دهد .
سازمان واتېات ""WATIZATبرای دسېیس به اطالعات افراد تبعیدی فعالیت یم کند .این سازمان یک
ر
منتش یم کند .این
عرت ،فاریس-دری و پشتو
راهنمای معلومات را در چند زبان به فرانسوی ،انگلیس ،ر
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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اطالعات در مورد نهاد ها و ادارات مربوط مهاجران و اشخاص یم بضاعت است که هر ماه به روز شده و
در دسېس آنها قرار داده یم شود.
هدف آن آگایه دادن مسائل مهم به افرادی است که در تبعید زندگ یم کنند .مهاجران یم توانند دسېیس
به اطالعات روزمره درباره روش پناهندگ ،ادارات مسئول ،آدرس ها و مشاوره های مفید داشته باشند.

برگه های معلومات در چندین زبان از جمله فارسی-دری ترجمه می شود .عکس :سازمان واتیزات

برگه های معلومات در چندین زبان از جمله فاریس-دری ترجمه یم شود .عکس :سازمان واتېات
این راهنما هر ماه به روز یم شود تا دقیق ترین اطالعات ممکن را در زمینه قانون ،سیستم پذیرش پناهندگ،
ر
ورزیس و فرهنک ،کمک های صڅ ،توزی ع غذا و
حقوق اجتمایع ،کالس های زبان فرانسوی ،فعالیت های
سایر معلومات به طور مداوم به نیازمندان بدهد.
این رهنما در برگه ها چاپ یم شود و یا هم از طریق تیلفون و یا کامپیوتر دانلود شده و به صورت انالین از
طریق سایت این سازمان به دسېس قرار یم گېد.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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وزارت امور خارجه ترکیه اعالم کرد با کمال تاثر و تاسف از حادثه کشته و مجروح شدن عده کثېی از جمله
شاگردان مکتب در انفجار بوقوع پیوسته در ولسوایل پل علم والیت لوگر افغانستان مطلع شدیم .این حمله
قضات
تروریست منفور را و عامالن آن را تلعت کرده و آرزو یمکنیم که این تروریستها تحویل دستگاه
ی
کشور شده و از آنها حساب پرسیده شود .به قربانیان این حمله منفور از خداوند متعال رحمت طلبیده،
به مجروحت آرزوی شفای عاجل نموده و به دولت و ملت دوست و برادر افغانستان تسلیت میگویئم.

در حمله دیروز در والیت لوگر در افغانستان با یک عراده موتر بمبگذاری شده  30نفر کشته شده و بیش
از  90نفر مجروح گردیده بودند.

جات که فاطمه فاضل در حال حاض مرصوف تحقیق است ،دیپارتمنت پاتوبیولوژی دانشگاه گوئلف کانادا
ی
است؛ یک از قدییمترین دانشگاههای امریکای شمایل که پیشینه موفف در این عرصه دارد .این دیپارتمنت
روی بیماریهای مشېک انسان و دام کار یمکند .فاطمه در رابطه با آغاز پروژه جدید خود در دانشگاه
گوئلف کانادا یمگوید« :پروژهای را که کار یمکنم ،پروژه بسیار حساس و سنگیت است .طراچ یک واکست
برای ویروس ایویان آنفوالنزا ( )Avian Influenzaاست .این واکست که از نسل «ام.آر.ان .ای
واکستها» است ،با جدیدترین میتود روز واکست در حال طراچ است .اهمیت نسل جدید واکستها
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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برای ویروس آنفوالنزا از این جهت است که این ویروسها قابلیت ایجاد جهش بسیار بیشتر از کرونا را
دارند و حتا قابل مقایسه با کرونا نیست .این جهشهای متوایل یمتواند سبب تشدید بیماریز یات شود و به
همت علت واکست و طراچ آن حایز اهمیت است .طراح و مجری این پروژه خودم هستم که به همراه
تیم تحقیقات کار یمکنیم؛ البته در آینده محققان دیگری نې ممکن است به ما بپیوندند».

زندهگ در کنار روزهای دشوار و تنیده به درد ،طعم شېین موفقیت را دوچندان یمکند .هجرت ر
بخس از
داستان مردم این شزمت است .داستان هر کس را در میان جنگ به گونهای نوشتند ،هجرت هم سهم
شمار زیادی از مردم شد .سخت ،سخت است ،اما جنس مقاومت باید به گونهای باشد که از میان همان
سختها قد بلند کت ،ریشه بدوات و اوج بگېی تا بریس به همان حس رضایت ،چېی شبیه موفقیت.
فاطمه از همانها است که تالش زیادی کرده است .داستان یک روز و دو روز نیست ،همت حاال هم
روزهای نفسگېی را تجربه یمکند ،اما به گفته خودش «دلچسب است ،جذاب است و حس رضایت
دارم ،باید موفقتر شوم».
ً
قرعه هجرت به نام خانواده او افتاد ،در آن سالها که در افغانستان جنگ شدید در گرفته بود ،حدودا
چهار دهه پیش .زنگ کوچ برای آنها در سال  ۱۳۵۹به صدا درآمد .مبدا پنجاب بامیان بود و مقصد ایران.
غریت داشته و دارد .تضاد و تبعیضها از همان
زندهگ در مهاجرت ،آن هم ایران ،دشواریهای عجیبو ر
سال اول مکتب تا ورود به دانشگاه همراه او است .فاطمه اما هیچگاه به مکاتب خصوض و خاص با
هزینههای باال نرفت .تمام سالیان مکتبش را در مکاتب دولت با بلندترین نمره سېی کرد .در سال ۱۳۸۸
دنیات از تالش ،امید و هدف آماده ورود به دانشگاه شده بود.
خورشیدی مکتبش خالص شد و فاطمه با ی
در کانکور اشېاک کرد .با وجود اخذ رتبه عایل ،ضف به دلیل اینکه مهاجر افغان بود ،به او اجازه تحصیل
در دانشگاه طب (علوم پزشک) را ندادند .گفتند سهمیه خود ایراتها است .در نوع خود برای شاگرد
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درسخوان و هدفمندی چون او ،شکست بزرگ بود ،اما فاطمه مصداق همان دخېات است که از خاکسې
خود دوباره بریمخېند ،قویتر ،محکمتر و باارادهتر.
در رشته دامپزشک وارد دانشگاه فردویس مشهد شد .دکېای عمویم خود را اخذ کرد .هرچند وارد دانشگاه
دولت شده بود ،اما با اعمال قوانت جدید و سختگېانه برای غېایرانیان ،پرداخت فیس هنگفت به دالر
و یورو از رشوط تحصیل برای مهاجران بود .در سال  ۲۰۱۲به دلیل بلند بودن نمراتش ،عنوان بهېین
دانشجوی بتالملیل دانشگاه فردویس را از آن خود کرد و از پرداخت بخش زیادی از فیس معاف شد و این
موفقیت مهیم برای فاطمه بود؛ چون در مهاجرت مساله اقتصاد شوچبردار نیست و یمتواند مانیع مهم
برای ادامه تحصیل باشد.
او یمگوید« :به عنوان دامپزشک عالقهام بیشتر در بخش تحقیقات و آزمایشگاه بود .برای همت روی
بیماریهای عفوت مشېک میان انسان و دام که به آن در اصطالح پزشک «زیونوزس» گفته یمشود ،تمرکز
کردم .بعد از فارغالتحصییل به مدت سه سال در بخش علوم بالیت دانشگاه فردویس به عنوان محقق کارم
را رشوع و در آنجا تالش کردم مهارتهای الزم را برای تقویت خود در این تخصص کسب کنم .بعد از
کسب مهارتهای الزمه این اعتماد به نفس را پیدا کردم که باید وارد مرحله جدیدی از زندهگ تخصیص و
آکادمیک خود شوم و ادامه تحصیل و کار خود ر در میدان و سطوح بزرگتری ادامه دهم .چندین بورسیه
را برای سال  ۲۰۲۰اپالی کرده بودم و در نهایت با اعالن بنیاد ارل کانادا که من و پنج دانشجوی دیگر را از
طالت و رقابت دانشگاه گوئلف
شاش دنیا به عنوان دانشمندان جوان مطرح کرد ،موفق به اخذ بورسیه
ی
کانادا شدم».
جات که فاطمه فاضل در حال حاض مرصوف تحقیق است ،دیپارتمنت پاتوبیولوژی دانشگاه گوئلف کانادا
ی
.
است؛ یک از قدییمترین دانشگاههای امریکای شمایل که پیشینه موفف در این عرصه دارد این دیپارتمنت
هات که به
روی بیماریهای مشېک انسان و دام کار یمکند .مانند آنفوالنزا ،کرونا ویروس و تمایم ویروس ی
شکل پاندیم در جهان بروز کرده است.
فاطمه در رابطه با آغاز پروژه جدید خود در دانشگاه گوئلف کانادا یمگوید« :پروژهای را که کار یمکنم ،پروژه
بسیار حساس و سنگیت است؛ طراچ یک واکست برای ویروس ایویان آنفوالنزا (Influenza) Avian
است .این واکست که از نسل «ام.آر.ان.ای واکستها» است ،با جدیدترین میتود روز واکست در حال
طراچ است .اهمیت نسل جدید واکستها برای ویروس آنفوالنزا از این جهت است که این
ویروسها قابلیت ایجاد جهش بسیار بیشتر از کرونا را دارند و حتا قابل مقایسه با کرونا نیست .این
جهشهای متوایل یمتواند سبب تشدید بیماریز یات شود و به همت علت واکست و طراچ آن حایز اهمیت
است .طراح و مجری این پروژه خودم هستم که به همراه تیم تحقیقات کار یمکنیم؛ البته در آینده محققان
دیگری نې ممکن است به ما بپیوندند».
«در حال حاض در مرحله برنامهریزی و طراچ واکست هستم که مرحله بسیار دشوار و نفسگېی است،
اما به جرات یمتوانم بگویم که برایم جذابترین کار دنیا است .جهان امروز ما ،درگې پاندیم کرونا است.
کرونا ویرویس است که از طریق حیوانات به انسان منتقل شده است .ویرویس که من رویش کار یمکنم،
نې ویرویس است که مېبانش پرنده است و در اثر جهش ،این ویروس قابلیت آن را پیدا یمکند که در بدن
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مېبانهای دیگر چون انسانها زنده بماند و ایجاد بیماری کند .همه این پاندیمها یک نکته را برای ما روشن
ر
هات که در حقیقت خطرهای مداوم
یمسازد و آن ،اینکه بش بابیماریهای نوظهور مواجه است؛ بیماری ی
و همیشهگ هستند و پایات برای آنها نیمشود متصور شد .این بیماریهای ویرویس در حال تولید هستند،
در بدن مېبانهای مختلف یمچرخند و قابلیت ابتال به انسان را پیدا یمکنند .ماموریت من و همکارانم در
توانات
چنت رشاییط این است که آمادهگ الزم را داشته باشیم تا اگر ویروس جدیدی وارد چرخه شد،
ی
مدیریت آن وجود داشته باشد .نسل جدید واکسیناسیون با طراچ ویژهای که روی آن انجام یمشود ،ژنوم
ویروس را همانندسازی یمکند و با ایجاد تغیې در ویروسها ما یمتوانیم ژنوم را تغیې بدهیم».
به گفته این محقق جوان ،برگ برنده واکستهای جدید قابلیت تغیې آنها براساس ژنوم است که تاکنون
سابقه نداشته ،اما تحقیقات نشان یمدهد که عمیل خواهد بود .او یمگوید که بر همت اساس من و همکارانم
به طور جدی روی این مساله کار را رشوع کردهایم.
از فاطمه یمپرسم وقت به کانادا رفت و به عنوان شش دانشمند جوان بنیاد ارل این کشور معرق شدی،
واکنشها چه بود؟ چه حس داشت؟ زیبا پاسخ یمدهد ،یمگوید« :شاید باور نکنید ،اما در ابتدا همه شاک
یمشوند .در اینجا با افراد زیادی مالقات داشتهام ،بزرگترین و نامآورترین پرفیسورها ،محققان و
دانشمندان ،با اساتید دانشگاه و حتا برچ افراد فعال در حوزه سیایس نې دیدهام .آنها وقت یمفهمند که
من یک دخې افغانم و بعد یمفهمند در کشوری چون ایران نې مهاجر بودهام ،تعجب یمکنند .واکنششان
این است که تصور ما از یک دخې افغان ،نماد رنجدیدهگ است ،خشونتپذیری و عدم دسېیس به امکانات
ر
آموزیس و سواد است .حتا مهاجرت در کشوری مانند ایران هم مشکالت دردنایک را برای مردم افغان رقم
زده است و اینکه از چنت رشاییط به اینجا بریس ،قابل تحست و افتخار است».
فاطمه فاضل آینده درخشانتری را برای خود رقم خواهد زد و تالش یمکند طراچ واکسینش را به بهېین
شکل انجام دهد تا بتواند خدمت قابل توجیه به ر
بشیت کند .عالقه او به صنعت واکستسازی به اندازهای
معتې
است که از همت حاال عزم خود را جزم کرده تا روزی بتواند عضو تیم تحقیقات کمپتهای
ر
واکستسازی شود.
الزم به ذکر است که داکې فاطمه فاضل در کنار کسب جایزه ساالنه  ۵۰هزار دالری بنیاد ِارل کانادا که از
معتېترین انستیتوتهای تحقیقات ایالت انتاریوی کانادا است ،در سال  ۲۰۲۰موفق به اخذ دو بورسیه
ر
دیگر از طرف اتحادیه اروپا از جمله بورسیه واکستشنایس دانشگاه لیون فرانسه و بورسیه بیماریهای
عفوت دانشگاه علوم پزشک هانوفر آلمان و یک بورسیه دیگر جهت مطالعه و تحقیق روی مقاومت
انتبیوتیک از دانشگاه  Masseyنیوزلند شد.
فاطمه یمگوید که حمایتهای رتدرییع در این مسې سخت ،داشته و همه اینها مسوولیتش را بیشترکرده
است .به باور او ،راهش دشوار است ،اما او یمتواند.

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

