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 صفحه                                                                                                                                     عنوان

 4 ------------------------------------------------------- « وز یمهاجر ن»  کند که به مهاجران کمک یم  یفرانسو  ونر یلیم کی

  ې    ل تهې  ب
 5 ------------------------------- « وز یمهاجر ن» ته اخراجوي  ا یالیټکم سنه مهاجر ا  سیرسحدي پول : د فرانس  دون 

 7 ----------------- « فاریس TRT»   دهدبدون همراه از مرز ادامه یم یفرانسه به عقب راندن کودکان پناهجو  یمرز  سیپل

 8 ------------------------------------------ « تو ښپوله  چی    دو »  يړ امکانات برابر ک« تابعيت کټچ»کارپوهان: آلمان دي د 

 10 -------------------- «وزیمهاجر ن» کند   یم تیکرونا حما  یې  اخراج مهاجران در دوره همه گ قیاز تعل رنیبا التیاسقف ا

» شان کمک کردند( وطنانو اهل هنود به هم  کیس یکرونا در هند؛ ) جامعه  وضع ناجور مهاجران افغان در سونایم

 11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- «اطالعات روز 

یورکول ک ی   ته د کورونا واکس والو ډافغان ک شتو ېم ې  شم و ی ملتونه: پاکستان ک   ريګمل  15 -------------- « وز یمهاجر ن»  ې   
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 اخبار کامل  می   

کت فرانسوی الفارژ، یک بنیاد مایل را ایجاد کرده تا از طر  یق اولیویه لوگرن، میلیونر و از مدیران پیشی   رسر

را خریداری کرده « خانه مهمان نوازی»آن به کمک مهاجران بشتابد. او در نزدییک مرز فرانسه و ایتالیا یک 

 .ندو قرار است تابستان امسال درهای آن را به روی مهاجران باز ک

 
 گرفت. عکس از رویترز ای کردن بی سرپناهی مهاجران سهمپوبلیک پاریس و رسانهدر برپا کردن کمپ اعتراضی مهاجران در میدان ر ۲۰۲۰اولیویه لوگرن، در ماه نومبر 

اولیویه لوگرن، میلیونر فرانسوی در گذشته ییک از صاحبان صنایع معروف کشورش بود که حال به 

 از آنوقت  افراد به خانه شما رسیده»گوید: ی دیگران یم پردازد. او یم«مداوا»
ی

ها پذیرانی  اند باید با شایستیک

 «.خوابند یک فاجعه استیمهای بزرگ کنید و نه مانند حیوانات. دیدن مردمان  که کنار جاده

کت ۶۸این مرد  میلیون  ۳پیش با اعطای  حدود دو سال های صنعت  تخصص داشت،ساله که در خرید رسر

ام به روستای ایتالیانی ک (Riace France) یورو بنیاد
االبرا را ایجاد کرد. او نام این بنیاد را برای ادای احې 

 .هاجران بدل شده استانتخاب کرد که به نماد مهامان نوازی از م

کت کرده است. او  از آن هنگام، اولیویه لوگرن در اقدامات متعددی به سود مهاجران در رستارس فرانسه رسر

اض  مهاجران در میدان ۲۰۲۰از جمله در ماه نومېر  ای کردن و رسانه رپوبلیک پاریس در برپا کردن کمپ اعې 

https://www.infomigrants.net/prs/post/32002/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3:%20%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%DB%B5%DB%B0%DB%B0%20%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%AE%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%20%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ات بهداشت  از جمله مشکل نر رسپنایه مهاجران سهم   گرفت. در یک مورد دیگر او برای ایجاد تجهې  

 .ها در یک کمپ مهاجران افریقانی در حومه پاریس کمک کردتشناب

 خانه مهمان نوازی برای مهاجران ۲۰تا  ۱۰آرزوی ایجاد 

کت سمنت سازی الفارژ فرانسه،  کت ماتریس، شاخه کیمیانی رسر حال با گذشت زمان، مدیر پیشی   رسر

بت  که او از آنیم « خانه مهمان نوازی»کند، فراتر برود. او با ایجاد هاحمایت یمخواهد از اقدامات موقت  ض 

 پذیرانی از مهاجران است. قرار است این 
درشهر بریانسون فرانسه در حال تحقق هدف عمده خود یعت 

احت برای مهاجران  را فراهم  خانه مهمان نوازی در تابستان امسال جاگزین رفیوج سولیدر گردد و زمین ه اسې 

 .شوندارد فرانسه یمو های آلپ، از ایتالیا کند که بعد از یک سفر دشوار از طریق کوه

ایجاد « خانه مهمان نوازی در رستارس فرانسه ۲۰تا  ۱۰»اولیویه لوگرن با هیجان خواب روزی را یم بیند که 

 جویانه برای کمک به مهاجران یم اند. شده
ی

داند و حاض  است در او خود را زمینه ساز اقدامات همبستیک

د که مخالف پذیرفی   مهاجران هستندآنان  قرار ب« آمې   حمالت خشونت»این عرصه آماج   .گې 

حمایت  اگرچه اقدامات این میلیونر فرانسوی شور زیادی را در میان آشنایان او ایجاد کرده اما تا کنون

مشخیص ازآنان دریافت نکرده است. این در حالیست که به گفته او، بعد از رسوصداهای ایجاد 

گوید های دریافت شده است. اولیویه لوگرن یممصارف کمک به مهاجران بیست بار بیشې  از کمک شده،

 «. خواهد شدتا سه چهار سال دیگر خایل»اگر مصارف با همی   ریتم ادامه یابند خزانه بنیاد مایل 

  
ي حقونو د څار سازمان نن چهارشنبه د یم میاشت  ولو رسه وویل فرانسه هره ۵د بشر مه د یو راپور په خېر

دويمیاشت لس  .ګونه کم سنه ماشومان په ناقانونه توګه ایټالیا ته لې   

ولو رسه وویل، د فرانس  رسحدي پولیس هره  ي حقونو څار سازمان نن چهارشنبه د یو راپور په خېر د بشر

  
دوي. د یاد سازمان له مخ  ته لې    میاشت لسګونه کم عمر لرونیکی ماشومان په ناقانونه توګه ایټالیا ته بې 

ی ځواک
 .ونه د دغو کسانو د اخراج د توجیه لپاره پر رسمی اسنادو جعلی عمرونه لییکی امنیت 

ي حقونو څار سازمان د  و نر  رسپرستو او کم سنه مهاجرو رسه  ۲۰۲۰د بشر په نومېر میاشت ک  له هغو شېر  

ل شوي وو. دغو ماشومانو پولیسو ته ویلی وو چر  عمرونه نی  تر  ړ
ې کړې چر  ایټالیا ته رسر یټ کلونو ټ  ۱۸خېر

ی چر  دوی     ثبت کړې وې ترڅو وښت 
ی ځواکونو بیا رسمی اسنادونو ک  غلط  نېت 

 .کلن دي  ۱۸دي، خو امنیت 

دوستانه کارکوونکو او  ي حقونو څار سازمان دغه راز له اخراج شویو بالغو مهاجرو، رضاکارانو، بشر د بشر

 .مدافع وکیالنو رسه مرک  کړې دي
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  ډېری مهاجر د فرانس  
ل شوي ديد راپور له مخ  ړ  .له مانتون ښار څخه د ایټالیا ونتمال ښار پر لور رسر

ر  په منظمه توګه رامنځ 
ي حقونو د څار سازمان پوله ک  د فعالو سازمانونو له قوله ویلی چر  دایس  پېس 

د بشر

  
ی مرست 

 
ي. د دیاکونیا والدېز او وي ویورد ایټالوي سازمانونو غړي چر  ونتمیل ک  مهاجرو ته حقوق ته کې   

ر  شاهدان دي
 .برابروي ویلی دوی هره ورځ د ورته پېس 

 
 د ایټالیا او فرانسې پر ګډه پوله د سرحدي پولیسو قومنداني. انځور: کډوال نیوز

 «مهاجرو د عمر د تعیینولو صالحیت نه لري رسحدي پولیس د »

 : ی ه بندېکت ژان رود وانی   مشر
ي حقونو د څار سازمان د فرانس  څانیک  د فرانس  رسحدي »په ورته مهال د بشر

ی څوک کم سن دی او څوک کم سن نه دی.  ی ځواکونه « پولیس دا صالحیت نه لري چر  ووانی
ه نی  امنیت  په خېر

  ادارې ته ور وسپاري ترڅو دوی هلت
ه له مناسبو خدماتو څخه باید دغه ځوان مهاجر د ماشومانو ساتت 

ی 
 .برخمن یسر

  حق په اړه معلومات نه ورکوي. د 
راپور ک  دا هم راغلی دي چر  رسحدي ځواکونه مهاجرو ته د پناه غوښتت 

  پولیس مکلف دي چر  د کم سنه ماشومانو په ګډون هر هغه کس ته چر  غواړي فرانسه ک  د 
راپور له مخ 

  وکړي چارواکو ته د خپل  غوښ
  د وړاندې کولو چانس ور برابر کړي. خو په عمل ک  دوی د پناه غوښتت 

تت 

  حق په اړه 
ماشومان لرونکو کورونیو په ګډون زیات شمې  بالغ کډوال اخراج کړي او ورته نی  د پناه غوښتت 

 .څه نه دي ویلی 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ه سپټمېر میاشت کډوال نیوز د ایټالیا او فرانس  ګډې پویل  ته د یو سفر پر مهال له ځینو دا یس  کسانو تې 

دویلی وو ته لې    ، خو پولیسو دوی ایټالیا ته بې   .رسه مرک  کړې وې چر  غوښتل نی  فرانسه ک  پناه واخلی

ل شوي ړ  رس   کال تر دې دمه هره ورځ نږدې اتیا مهاجر رسر

ي حقونو د څار سازمان د مانتون د رسحدي پولیسو پوسته ک  د اخراجېدونکو کسان پر بندي کېدو  د بشر

  مخیک  په غرفو ک  شپه سبا  هم 
دون  ي ایټالیا ته تر لې    نیوک  کوي. هغه کسان چر  د شتر  له خوا نیول کې   

 .کوي

  پر 
ې اپریل میاشت  مه د فرانس  د دولت شورا د دغو غرفو موجودیت تصویب کړ. تر دې دمخه د ۲۳د تې 

انو او پوله ک  د بهرنیانو د مالتړ ملی سازمان د دغو غرفو د ل ړ
 .غو غوښتنه کړې وهنړۍ ډاکې 

  د روان کال له پیل راهیس  هره ورځ لږ تر لږه 
و له مخ  مهاجر د مانتون له پویل  څخه د  ۸۰د رسمی شمې 

ل شوي دي. د فرانس  قوانی   رسحدي پولیسو ته اجازه ورکوي چر  له ایټالیا څخه فرانس   ړ ایټالیا پر لور رسر

 .په نامه له یو چټک پروسیجر څخه کار واخلی « ننوتلو منع»ته د رسېدونکو کسانو د اخراج لپاره د 

ی چر  له  ځوانو مهاجرو هرکل کړی  ۷۵۰۰راهیس  نی  د  ۲۰۱۷په ورته مهال د الپ ماریتیم دیپارتمنت وانی

ۍ نظر 
ي حقونو د څار سازمان راپور په اړه د الپ ماریتیم قومندان  دی. کډوال نیوز هڅه وکړه چر  د بشر

، خو بریایل نه شو   .واخلی

الملل، همچنان کودکان مهاجر بدون همراه را از مرزهای ایتالیا به پلیس مرزی فرانسه، برخالف قوانی   بی   

 راندعقب یم

ز مرزهای ایتالیا به ان مهاجر بدون همراه را الملل، همچنان کودکاپلیس مرزی فرانسه، برخالف قوانی   بی   

 راند. عقب یم

بان حقوق بشر ارائه شد، عنوان گردید که افشان پلیس فرانسه در مرز ایتالیا ای که توسط دیدهدر بیانیه

 فرستند. الملل پس یمرخالف قوانی   فرانسه و بی   سال را ب 18رسپرست زیر ها کودک نر ماهانه ده

یا تاری    خ تولد کودکان را متفاوت از آنچه كه کودکان  در این بیانیه آمده است كه پلیس در اسناد رسم، سن

  کند. گویند، ثبت یمیم

  کند. ان خردسال بودند نې   از مرزها طزد یمهانی را كه دارای كودكهمچنی   خانواده
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

منتون، فرانسه و ونتیمیگلیا، ایتالیا صورت  ها بی   ین عقب راندنا در این بیانیه اشاره شده است كه اکې  

گرفته و تأكید شده است كه به دولت فرانسه بارها و بارها اخطار داده شده بود كه این کار نقض قوانی    

  الملل است. کشور و قوانی   بی   

 

ق بشر عالوه بر این در این بیانیه تأكید شده كه مراكز بازداشت مرزی باید از حداقل استانداردهای حقو 

 های دارای فرزند نباید در آنها نگهداری شوند. برخوردار باشند و كودكان بدون همراه و خانواده

کنو  روان ميالدي کال په آلمان کی د مرکزي پارلمان ُبنډسټاګ د ټاکنو تر څنګ په يو شمې  ايالتونو کی هم د ټا 

ی د ټاکنې   کمپاين پر وخت دي د بهرنیانو له پاره د تابعيت  کال دی. د ادغام کارپوهانو وړانديز کړی دی چر

 .ترالسه کولو موضوع ته زيات پام ویسی 

ی پايلی  (SVR) پاره د کارپوهانو شوراد ادغام او مهاجرت له 
ن  ړ د سه شنتر  په ورځ د روان کال د خپل  څې 

  څرنګوایل
ه پروسه کی د مهاجرو او کډوالو د برخه اخيستت 

ی په ټاکنې   ی کړې. په دغو پايلو کی راغلی چر
 
 معرق

ی ايا هغوی تابع ی هغوی تابعيت ترالسه کوالی یسی که نه او دا چر يت غواړي  په دې پوري هم مربوط دی چر

  که نه. د کارپوهانو د يادي شورا په وينا د نورو کډوالو لرونکو هيوادونو په پرتله په آلمان کی اوسېدونیکی 

 .کډوال يا مهاجر د آلمان تابعيت کم ترالسه کوي
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ی په آلمان کی اوسېدونیکی بهرنيانو څخه په  سلنه نی  هغه کسان ول  ۲،۵کال ضف   ۲۰۱۹يادي شورا ويلی چر

ی د تابع ايط نی  پوره کولچر
 .يت تر السه کولو رسر

ی په قانون کی  ی د تابعيت ترالسه کولو هغه امکانات چر ی چر
ې ته په اشاره رسه غوښت  کارپوهانو يادي شمې 

. د کارپوهانو د يادي شورا مرستيال  ی په عمل کی ورڅخه زياته ګټه واخيستل یسی وړاندي سوي دي، بايد چر

ی کامپاينونو او د تابعيت ورکزياتو ايال»رئيس، دا نيل تيم وويل: 
ولو په تونو او ولسواليو د پوهاوي او معلومان 

ی د آلمان د تابعيت « ځانګړو مثالونو رسه ي چر ی وړاندي کړي دي. د هغه په وينا دا د دې سبب کې   
ر  بيلګ 

یس 

ی هغوی   «.د آلمان برخه دي»ترالسه کوونکو شمې  زيات یسی او بل هغوی دا احساس پيدا کړي چر

 

ی ښه مدغم سوي  « چټک تابعيت»ا د دغه شور 
د ورکړي وړانديز بيا تکرار کړی دی. د دغه وړانديز له مخ 

ی 
 

ی په آلمان کی د څلورو کالو ژوند کولو وروسته آلمان  تابعيت ترالسه کړي. د دغ کسان بايد امکان ولري چر

و او سيایسی پروسو کی ونډه لرل به د  ی په ټولنې   ا بېندل وويل چر ، پېې  ساس يادو کسانو ډیل  ته دا اح شورا رئيسی

  برخه دي
ی رسه مربوط او د هغ 

  ټولت 
 

ی هغوی د دغ  .ورکړي چر

ی يو ډموکراټيک نظام د  د ادغام له پاره د آلمان د حکومت ځانګړي ماموري، انېته ويدمن ماوڅ ويلی چر

  په وينا د دې له 
پاره بايد تابعيت ترالسه کولو په کمه کچه کی ځان مطمی   نه یسی احساسوالی. د هغ 

ی د کالونو راهيسی په  ی زيات کسان د تابعيت غوښتنه وکړي. د ماوڅ په وينا هغه کسان چر فعاليت ویسی چر

 نظم کی برخه وال
ی نی  زده وي، خپل د ژوند اخراجات پخپله برابروي او په ټولنې  

 آلمان کی ژوند کوي، آلمان 

ی  ی چر
  غړی وګرچ 

  ټولت 
 

ه توګه د دغ ړ  .له ټولو حقونو برخمن ويوي، هغه ته بايد په بشېر
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ی د کډوایلۍ شاليد لري. په  ی ګوندونه بايد ال زيات د پر هغو کسانو تمرکز وکړي چر
ی آلمان  ې دکارپوهانو ويلی چر

ی د   ی کړي چر
 
ی ګوندونه بايد ال زيات هغه کسان د خپلو کانديدانو په توګه معرق ترڅ کی بېلګه ياده سوې چر

ی د اوسنيو قوانينو په ترڅ کی بايد وارزول یسی کډوایلۍ يا مهاجرت شاليد لري. د دې ترڅ نګ غوښتنه سوې چر

ی له  ی په آلمان کی اوسيدونیکی هغه کسان هم په سيمه ايزو ټاکنو کی برخه اخيستالی یسی که نه، کوم چر چر

ی هيوادونو تابعيت لري
ی اتحادنی  څخه د دباندي بهرن   .اروپانی

ی ادار 
ی په دولت  ی شورا پر دې هم انتقاد کړی دی چر

 
و کی اوس هم د کډوایلۍ شاليد لرونکو مامورينو شمې   دغ

  او تبعيض په موضوعاتو کی د ال زيات تحقيقش او اقداماتو غوښتنه کړې 
کم دی. دغو کارپوهانو د توکمپالت 

  .ده

ی کرونا مخالف  وم، اسقف بایرن اعالم کرد که با اخراج مهاجران در طول همه گې  یش بدفورد اشې  هایې 

ائتالف که دراین ایالت تشکیل شده، حمایت یم کند. اعضای این  است و به این خاطر از خواسته یک

 .ائتالف خواهان تعلیق اخراج مهاجران به افغانستان شده بودند

 
 اخراج مهاجران ردشده از آلمان

وم، اسقف ایالت بایرن، سه شنبه شب در فیس بوک نوشت، براساس برآوردها یک  یش بدفورد اشې  هایې 

نا مبتال شده اند. او در ادامه این پیام نوشت که به سوم از مردم افغانستان و نیم از باشندگان کابل به کرو 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ده در مونشن روز سه  این خاطر از خواسته یک ائتالف تشکیل شده در بایرن حمایت یم کند. ائتالف نامېر

 .شنبه خواهان تعلیق اخراج به افغانستان شده بود

ماه مارچ از حکومت این  در  «Bayerische Landessynode» پارلمان کلیسای پروتستان در ایالت بایرن

ی کرونا اخراج مهاجران را به مناطق پرمناقشه و پرخطر متوقف   ایالت خواسته بود که در طول همه گې 

 .کند

وهای خارچر از   افغانستان با خروج نې 
وم، اسقف ایالت بایرن تاکید کرد خطر نر ثبان  بیشې  بدفورد اشې 

است، گفت:  (EKD) س شورای کلیسای پروتستان در آلماناین کشور افزایش یم یابد. او که همزمان رئی

  .«براین اساس دالیل زیادی برای استفاده از همه امکانات موجود در چارچوب قانون وجود دارد»

ی کرونا مهاجران  که اجازه اقامت ندارند به کشورهای مبداشان پس فرستاده  در حال حاض  با وجود همه گې 

 .سه شنبه، یک هواپیما از بایرن به مقصد افغانستان پرواز کند یم شوند. قرار بود که روز 

به تاخې  انداخته شد. « به دالیل امنیت  »به گزارش وزارت داخله آلمان فدرال، پس فرستادن این مهاجران 

ی داده نم شود  .اما اصوال امکان اخراج مهاجران به افغانستان وجود دارد و در این اصل تغیې 

ی کرونا نادیده گرفته یوآخیم هرمن، و  زیر داخله ایالت بایرن گفت، نم شود که قوانی   به خاطر همه گې 

  .شوند

 ۱۲براساس پاسخ حکومت بایرن به سوال حزب سوسیال دموکرات آلمان )اس نر دی(، در سال گذشته 

جون  ۱۵تاری    خ به  (RKI) پناهجوی ردشده از بایرن به افغانستان اخراج شدند. در حایل که بنیاد رابرت کخ

تن از ایالت بایرن به  ۴۵مجموعا  ۲۰۲۰افغانستان را منطقه پرخطر اعالم کرده بود. در سال  ۲۰۲۰سال 

 .افغانستان پس فرستاده شدند

روز سه شنبه یک ائتالف متشکل از حامیان پناهجویان در کلیسا و جامعه و احزاب مختلف در شهر مونشن 

ی بیماری کووید   خواهان این شدند که به خاطر همه» «. اخراج مهاجران به رسعت متوقف شود ۱۹گې 

 
ی

 عادالنه به درخواست های پناهندک
ی

ی کرونا و رسیدک این ائتالف خواهان تعلیق اخراج در طول همه گې 

 .است

اند و اکسیجن وجود شان در بسې  افتادههایها در دهل بسیار خراب است. بیماران در خانهوضع افغان»

د. در خانه هم امکانات نیست. تنها امید ما سفارت است که به حال ما بریم نمندارد. شفاخانه که یم گې 

 کند. گپ ما خو رس سفارت تأثې  نم
ی

مرسیدک خواهیم که صدای ما را به سفارت یم کند، از شما تاجران محې 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

اپ مهاجران فرستاده و از ها را ییک از مهاجران افغان مقیم دهل در یک گروه وتساین حرف« برسانید. 

 شود
ی

 .بازرگانان خواسته که مشکالت آنان را با سفارت در میان بگذارد تا به آن رسیدک

ین شمار مهاجران افغان را در  هند پس از ایران، پاکستان و ترکیه چهارمی   کشور در  منطقه است که بیشې 

های مهاجر ی گذشته، افغانی ویروس کرونا در این کشور در سه هفتهخود جا داده است. با شیوع موج تازه

های وزارت خارجه و سفارت افغانستان در دهل جدید، شدت از آن متأثر شده است. براساس دادههم به

ه این تن دیگر ب ۲۰۰۰اند و حدود مهاجر افغان در هند جان داده ۳۵تا  ۲۵بی   از سه هفته به این سو، 

 .اندویروس مبتال شده

 

ی ابتال به ویروس کرونا ثبت ورد تازههزار م ۳۵۰در این کشور در یک روز بیش از  .اوضاع هند بحران  است

وع این بیماری همه .شد ان گې  در جهان نر ثبت چنی   آماری از رسر سابقه بوده است. شیوع ویروس و مې  

های شفاخانه شدت ها پر شده و کمبود دارو و اکسیجن بهابتال در هند به حدی رسی    ع بوده است که بسې 

های آی ها به روی بیماران جدید بسته های بسیاری از شفاخانهدروازه یو پر شده و یسمحسوس است. بسې 

 .شدن استکه دهل فعال قرنطی   است، بیماری رسی    ع در حال پخشاست. با آن

 و نر دلیل فقر و تنگبا این حال، وضع مهاجران افغان به
توجیه سفارت افغانستان در دهل جدید، دست 

اند و شدت شایکن از نبود اکسیجن و خدمات صخ الزم بهبدتر از شهروندان خود هند است. مهاجرا

ؤثری کند، اما تاکنون کار مکه سفارت وعده کرده است که برای آنان خدمات صخ فراهم یمگویند با آنیم

 .انجام نداده است

https://www.etilaatroz.com/122978/why-worry-about-corona-crisis-in-india/
https://www.etilaatroz.com/122978/why-worry-about-corona-crisis-in-india/
https://www.etilaatroz.com/122978/why-worry-about-corona-crisis-in-india/
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ا در هند شیوع کرده، این کش  ۱۹ی ویروس کوویدیافتهنوع جهش ایط بسیار سخت  که در اخې  ور را در رسر

 قرار داده است

 یمساله که حدود شش سال یم ۴۰ی خانم احمد 
ی

کند در یک سال گذشته این دومی   بار شود در هند زندک

 یمی او در محلهشود و تازه حالش بهې  شده است. اما به گفتهاست که به کرونا مبتال یم
ی

کند ای که او زندک

عنوان نمونه به مرگ ییک دارند. او به کاند وخیم است و نیاز جدی به کمحال کسان  که به کرونا مبتال شده

م»ی موسوم به کند که در چند روز اخې  در محلهاز زنان  اشاره یم یک »در دهل نو فوت کرده است: « ارسر

 «.ی ما بر اثر کرونا فوت کرد. او مشکل قلتر داشت و قلبش بزرگ شده بودخانم سه روز قبل در محله

های خانم احمدی در دهل نو، فوت کرد. او رفت که مراسم دفن و کفن محلهروز قبل ییک از هم ۱۵حدود 

 خفیف او را انجام دهد و همی   کار را هم کرد. پس از آن
ی

که به خانه برگشت، فردایش عالیم رسماخوردک

دردی هم در او ظاهر شد. این وضع حدود ده روز دوام کرد، اما از روز دهم به بعد، جانهای نر مثل عطسه

که کرونا گرفته است، مطمی   دردی شدید رساغش آمد. خانم احمدی پس از بروز این عالیم از اینو رس 

های سنت  مثل غرغره با آب و نمک و کشیدن بخار آب گرم به شد، اما به داکې  مراجعه نکرد و با روش

ی در نتیجه دماغش به درمان خودش پرداخت. خانم احمدی سال گذشته نې   به این ویروس مبتال شده و 

 .آن فرزندش را هم سقط کرده بود

که سفارت افغانستان در دهل جدید، وعده داده است که برای مهاجران خدمات صخ و گوید با آناو یم

ایط درمان  فراهم یم سفارت حتا نتوانسته است برای »کند، اما تا کنون کار چندان  انجام نداده است: رسر

های ما شب تا صبح و صبح تا چاشت در کنار رسک ماند تا در رسدخانه جنازه چند بیمار اکسیجن تهیه کند. 

 «.منتقل شود

گوید که مشکالت اقتصادی در میان مهاجران افغان در هند جدی بوده و حاال که شهر خانم احمدی یم

سی نبود اکسیجن و در دسها در نتیجهنفر از افغان ۴۰تا حاال »تر شده است: قرنطی   شده، جدی نبودن ې 

 «.دلیل ضعف اقتصادی مهاجران بوده استاند. این همه بهدارو فوت کرده

فامیل مستمند افغان که  ۲۰۰دود ی هندو و سیک افغان مقیم هند برای حدر این وضعیت دشوار، جامعه

ایط سخت به رس یم  زی    ع شده است شامل آرد،اند. این کمک امروز تو برند مواد غذانی کمک کردهدر رسر

 .شودبوره، روغن، دال، برنج، لوبیا و مواد شوینده یم

ایط سخت، کمکنمایندگان سیک و هندوهای افغان گفته وطنان نیازمند خود را ها به هماند که در این رسر

 .دهندادامه یم

ی مستمند افغان در این شهر مواد اولیه خانواده ۲۰۰ها و هندوهای افغان مقیم دهل، به حدود سیک

 کس ارسایل سفارت افغانستان در دهلع –غذانی کمک کردند 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 به و  گوید که این سفارتمسئوالن سفارت افغانستان در هند یم
ی

ضع مهاجران   تمام توانش را روی رسیدک

 ها از موترهای شخیصاند متمرکز کرده است؛ در حدی که دیپلماتکه به کرونا مبتال شده
ی

شان برای رسیدک

 .کنندبه اوضاع بیماران استفاده یم

 –اند افغان در هند به کرونا مبتال شده۲۰۰۰بر اساس اطالعات سفارت افغانستان در دهل جدید، حدود 

 اغهای اجتمعکس از شبکه

 سفارت افغانستان در هند در صحبت با روزنامه اطالعات روز یمزی، اتشهاجمل عالم
ی

گوید که ی فرهنیک

ی او نبود اکسیجن اند. به گفتهاند دایر کردهنشست با مهاجران افغان که از اقشار مختلف بوده ۱۵تا حاال 

کنون هشت سلندر اکسیجن را برای   گوید که سفارت تا ترین مشکالت بیماران بوده است. او یماز جدی

کند که سفارت ییک از موترهایش شان وخیم بوده است، فراهم کرده است. او اضافه یمبیماران  که وضعیت

 .را به شکل آمبوالنس دراورده که در موقع نیاز مهاجران بیمار را به شفاخانه منتقل کند

ها در دهل را که مربوط افغان« الجپتنگر»ی قهسفارت افغانستان همچنان در نظر دارد یک مکتب در منط

که این درمانگاه چه وقت عملیان  شود به شکل کلینیک درآورد و بیماران افغان را در آن درمان کند. اینیم

 .شود هنوز مشخص نیستیم

 ۱۵۰۰که بی   شود  اند و تخمی   یمفوت کرده  مهاجر افغان بر اثر کرونا ۲۵زی، تا کنون ی آقای عالمبه گفته

 .نفر دیگر به این بیماری مبتال شده باشند ۲۰۰۰تا 

کند و اقدامان  را که تا کنون از سوی سفارت انجام زی اوضاع را وخیم توصیف یمبا این حال، آقای عالم

 نم
 
مشکل است که یک ساختار سیایس را به یک ساختار خدمان  تبدیل کنیم. خود »داند: شده است کاق

 «.دهده در توان دارد انجام یمبی   نبود. سفارت هرچهمچنی   وضع وخیم را پیشدولت هند 

ایط بسیار دشواری   ۱۹ی کوویدیافتهنوع جهش رار داده است. قکه در هند شیوع کرده این کشور را در رسر

ها دیگر گنجایش های هند دیگر بسې  خایل ندارند، مخازن آکسیجن ته کشیده است، رسدخانهشفاخانه

 .اندشدنوقفه درحال ذوبی نر دلیل استفادهسوزی بههای مردهدارند و کورهن

یاسان، مهاجر افغان در دهل نو در صحبت با روزنامه اطالعات روز گفت که بیماری اگر برای درمان به 

ی ینهی او هز کند باید روزها منتظر بنشیند تا نوبتش برسد. به گفتهی هند مراجعه یمهای عامهشفاخانه

 .های خصوض هم دوبرابر شده استدرمان در شفاخانه

ی افغانستان در صحبت با روزنامه اطالعات روز گفت که گوی وزارت خارجهحامد تهذیب، معاون سخن

 یمهای عامهاین وزارت با دولت هند صحبت کرده که در شفاخانه
ی

کنند ی مناطق  که مهاجران افغان زندک

ها در هند به واکسی   بیماران افغان اختصاص دهد. او اضافه کرد که پیش از این، افغان بسې  را به ۱۰پنج تا 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

یس نداشتند اما حاال و پس از صحبت با مقام صورت توانند بهها یمهای هندی، تمایم افغانرایگان دسې 

 .رایگان واکسی   شوند

های محله در ایالت ۲۰هزار مهاجر افغان در  ۲۰براساس اطالعات سفارت افغانستان در هند، حدود 

 یم
ی

 .کنندمختلف هند زندک

ی آنان اطالعات روز با مهاجران  که صحبت کرده، همه از سفارت و دولت افغانستان شایک بودند. به گفته

ندگان مهاجران بسنده کرده و هیچ اقدام عمل در سفارت در چند روز گذشته فقط به تدویر جلسه با نمای

های صخ مثل اکسیجن و دارو نکرده است. سفارت افغانستان در دهل نو و سازی کمکراستای فراهم

 وضع مگویند که تمام تالشوزارت خارجه افغانستان اما یم
ی

 .دهدهاجران انجام یمشان را برای رسیدک

 

ی چر  د پاکستان په ځینو سیمو ک   پاڼه ک  وانی  د کډوالو په چارو ک  د ملګرو ملتونو عایلی کمیساري په یوه خېر

ایط نی  پوره کړي ويهغو افغان کډوا
ي چر  رسر  .لو ته د کورونا واکسی   ورکول کې   

 

 
 خیبر پښتونخوا کې افغان مهاجر واکسین کېږي. انځور: یو ان اچ سي ار

  د کډوالو په چارو ک  د ملګرو ملتونو سازمان په حواله د پاکستان په ځینو سیمو ک  یو شمې  افغان مهاجر د 

  ټاکل شوې چر  هغو افغان 
  له مخ 

پان   . د دغه سازمان د یوې خېر ی
کورونا ضد واکسی   ترالسه کویل یسر

ایط نی  پوره کړي دي
ی چر  رسر

 .مهاجرو ته د کورونا واکسی   ورکړل یسر



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

16 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 .افغان مهاجرو د کورونا واکسی   تطبیق شوی دی ۱۰ان زیاته کړې چر  تر اوسه پر یاد سازم

کورونا »پاکستان ک  د ملګرو ملتونو استازي نوریکو یوشیدا د پاکستان دا اقدام مهم بلل او زیاته نی  کړې چر  

ی کویل او ټول خلک ګواښوي. 
مهاجرو ترمنځ توپې  نه یسر   « د مهاجرو او غې 

  له مخ 
پان   تر هغه وخت  د خېر

ی ګڼل
 .پورې چر  ټول خلک په امن ک  نه وي، هېڅوک به ځان خوندي نه یسر

د پاکستان د قومندې او عملیاتو مرکز چر  د کورونا ویروس د مهارولو دنده په غاړه لري د واکسی   د تطبیقولو 

 .پروګرام ک  د هغو افغان مهاجرو له شاملېدو رسه موافقت کړی چر  راجسې ړ کارتونه لري

 .اوږدو جګړو له امله زیات شمې  افغانستان ګاوندي هیواد پاکستان ته مهاجر شوي دي افغانستان ک  د 

  دمګړۍ په پاکستان ک  نږدې درې میلیونه افغان کډوال مېشت دي چر  په دغه ډله ک  
و له مخ   ۱،۴د شمې 

ی راجسې  دي او شاوخوا یو میلیون نور د اې یس یسی په نوم کارتونه لري چر  په دې و  روستیو ک  پر میلیونه نی

 .افغان کډوالو ویشل شوي دي. یو شمې  نور بیا د کډوایلۍ هیڅ اسناد نه لري

  


