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می کامل اخبار
از  ۱۵جون به این سو ،نوجوانان بی  ۱۲تا  ۱۷ساله در فرانسه یمتوانند با اجازه پدرومادر یا رسپرست
رسم ،واکسی کرونا دریافت کنند .اما نوجوانان مهاجر و بدون همراه که برای تثبیت سن خود به دادگاه
تجدیدنظر مراجعه کردهاند ،از این روند محروم هستند .مطابق قانون این نوجوانان برای دستیس به
واکسی باید یک رسپرست رسم داشته باشند.

نوجوانان مهاجر و بدون همراه که برای تثبیت سن خود به دادگاه تجدیدنظر مراجعه کردهاند ،از دسترسی به واکسین محروم هستند .عکس از رویترز

تثبیت سن در دادگاه تجدید نظر برای نوجوانان مهاجری که مسئوالن دپارتمانها زیرسن بودن آنها را رد
کردهاند ،یک روند طوالی است و چندین ماه به درازا یمکشد .در جریان این روند ،آنان نه زیرسن شناخته
یمشوند و نه بزرگسال و در نتیجه اداره خدمات اجتمایع برای کودکان )(ASEیا هیچ منبع دیگر ،مسئولیت
رسپرست آنان را ندارند .این وضعیت سبب یمشود تا این نوجوانان با دشواریهای زیادی روبرو و از جمله
از دستیس به واکسی محروم شوند.
کایم بواتیو ،مسئول مهاجران زیرسن و بدون همراه در سازمان داکتان جهان به مهاجر نیوزگفت« :مهاجرای
که زیرسن بودن شان به رسمیت شناخته شده این مشکل را ندارند زیرا برای دستیس به خدمات صخ،
اداره خدمات اجتمایع برای کودکان ،قیم یا رسپرست رسم آنان محسوب یمشود .اما برای آنای که برای
تثبیت سن خود به دادگاه تجدید نظر مراجعه کردهاند ،در نبود رسپرست رسم ،وضعیت پیچیده است».
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او تاکید یمکند که «نداشی اجازه رسم والدین نباید مانیع برای واکسی شدن این نوجوانان باشد زیرا آنچه
که اهمیت دارد رضایت آزادانه و آگاهانه این نوجوانان است که میتوان به کمک متجمان حرفهای آن را به
دست آورد .در غت آن این نوجوانان از واکسی محروم خواهند شد».
مسئوالن باید به وظایف خود عمل کنند
اما مشکل تنها به اجازه نامه رسپرست قانوی محدود نم شود .معموال وقت مالقات برای واکسی از طریق
انتنت تعیی یمشود اما چون نوجوانان مهاجر دستیس محدودی به انتنت دارند ،یافی وقت مالقات هم
کار آسای نیست.
در مواردی این پرسش مطرح شده است که آیا مسئولیت واکسی این نوجوانان مهاجر هم ،مانند مهاجران
بزرگسال ،باید به سازمانهای ختیه واگذار گردد ؟
کورین تور ،مسئول بخش فرانسه سازمان داکتان بدون مرز ،که واکسی بزرگساالن در ایل دوفرانس را آغاز
کرده ،یمگوید که مسئولیت واکسی نوجوانان مهاجر و بدون همراه از وظایف و مسئولیتهای دولت
است».
مقامهای اداره صحت عامه به پرسشهای مهاجر نیوز در این باره پاسخ ندادند.
به گفته سازمان داکتان جهان ،نوجوانان در حال تثبیت سن ،با دشواریهای زیادی از جمله نبود دستیس
به خدمات اجتمایع روبرو هستند .این سازمان از دولت یمخواهد که این نوجوانان نت در صورت رضایت،
مانند همه ،به واکسی کرونا دستیس داشته باشند.

همزمان با بدتر شدن وضعیت امنیت در افغانستان موج تازهای از مهاجرت غتقانوی به ترکیه آغاز شده
است .هرچند آمار دقیق از شمار این مهاجران در دست نیست اما گفته یمشود در ماههای اخت صدها تن
از شهروندان افغانستان با عبور از مرزهای ترکیه به گونه غتقانوی وارد این کشور شدهاند.
این افراد با پشت رس گذاشی خطرات یشمار و ساعتها پیادهروی در راههای دشوارگذار وارد خاک ترکیه
یمشوند.
رحیم هللا بیگ ،یگ از کسای است که چند ماه پیش و در ی بدتر شدن وضعیت امنیت در والیت قندوز در
شمال رسق افغانستان به گونه قاچاق وارد ترکیه شده است.
او در صحبت با من به سختهای اشاره کرد که در جریان یک ماه سفرش از افغانستان تا ترکیه متحمل
شده است ،سختهای که برای او مانند کابوس است و هنوز تعجب یمکند که چگونه توانسته زنده و سالم
به ترکیه برسد .رحیم هللا بیگ یمگوید:
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"پس از بدتر شدن وضعیت امنیت در منطقه ما با شماری از مردان خانواده راه سفر را در پیش گرفتیم .از
افغانستان وارد خاک پاکستان شدیم .آنجا گت مردان مسلح افتادیم که وابسته به گروه های تندرو اسالیم
بودند .این افراد که در مناطق قباییل پاکستان حضورگستده دارند ما را وادار یمکردند آیات قرآن را بخوانیم،
اگر کیس این آیات را به درست بلد نبود با سخت مورد لت و کوب و شکنجه قرار یمگرفت .بعد از همه پول
گرفتند و پس از ده روز همه را رها کردند".

برنامهریزیها برای خروج رسبازان خارچ از افغانستان و سقوط پیهم چندین منطقه به دست طالبان در
هفتههای اخت نگرایها از احتمال بدتر شدن وضعیت امنیت در ماههای آینده در این کشور را بیشت ساخته
است.
براساس آمارهای که از سوی سازمان ملل متحد منتش شده تنها در سه ماه اول سال جاری میالدی نزدیک
به بیست هزار غتنظایم قربای خشونتها در افغانستان شدهاند.
در کنار کشورهای همسایه مثل ایران و پاکستان ،ترکیه هم از مقاصد اصیل برای پناهجویان افغان به شمار
یمآید .اما سفر از افغانستان تا ترکیه به طور غتقانوی کار سادهای نیست .رحیم هللا بیگ یمگوید پس از
رهای از دست گروههای تندرو در خاک پاکستان ،وارد خاک ایران شده و از آنجا با دهها تن دیگر و به کمک
قاچاقچیان انسان به سمت ترکیه حرکت کردند.
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"هجده ساعت در میان دشتها و کوهها پیادهروی کردیم .وقت وارد خاک ترکیه یمشدیم ،تقریبا  ۲۶۰نفر
بودیم ویل فقط  ۴۰نفر موفق شدند ،وارد خاک ترکیه شوند دیگران همه به دست نتوهای مرزی ترکیه
بازداشت و دوباره به ایران بازگردانده شدند .نتوهای مرزی ایران معموال حاض به پذیرفی دوباره این افراد
نیستند و نتوهای مرزی ترکیه نت آنها را قبول ندارند .دستههای بزرگ پناهجویان که از سوی ترکیه
بازگردانده شدهاند ،روزها در منطقه وسییع میان دو کشور رسگردان یممانند .در نتیجه شماری از آنها از
سوی دزدان و گروههای آدمربا ربوده یمشوند و این گروهها در بدل رهای آنها از خانوادههای شان پول
هنگفت یمخواهند".
دشواریهای زندگ در ترکیه
رحیم هللا بیگ که در حال حاض به گونه غتقانوی در ترکیه زندگ یمکند ،در یک مزرعه مشغول نگهداری
ازگاوهاست .او پس از ماهها کارکردن در این مزرعه هنوز موفق به دریافت دستمزدش از سوی مالک مزرعه
نشده است .رحیم هللا از ترس این که مبادا از سوی پلیس بازداشت و به افغانستان بازگردانده شود،
نمتواند برای دریافت دستمزدش از پلیس خواهان کمک شود.
مهاجران افغان در ترکیه
زندگ برای پناهجویان در ترکیه دشواریهای خودش را دارد .آنای که در آرزوی رسیدن به زندگ بهت و با
پشت رس گذشتاندن خطرات بزرگ موفق یمشوند وارد خاک ترکیه شوند با سختهای تازهای روبرو
یمشوند .دولت ترکیه از سالها به اینسو با اعمال قوانی سختگتانه در تالش جلوگتی از ورود هزاران
پناهجو به این کشور است که از راههای غتقانوی وارد ترکیه یمشوند.
در کنار خانوادهها ،صدها تن از مردان جوان نت به تنهای در ترکیه زندگ یمکنند .شماری از این افراد برای
پیدا کردن کار به اینجا آمدهاند و شمار دیگر نت از ناامتها یا از دست گروههای مسلح که در تالش رسبازگتی
از میان مردان جوان در مناطق شان بودهاند راه ترکیه را در پیش گرفتهاند.
مردای که به تنهای از افغانستان وارد ترکیه یمشوند معموال از سوی دولت ترکیه ثبت نمشوند .بخیس از
این افراد از سوی نتوهای امنیت ترکیه بازداشت و به افغانستان فرستاده یمشوند ،بخیس دیگر آنها بدون
داشی کارت شناسای در این کشور به زندگ ادامه میدهند و در نبود کارت شناسای حت قادر نیستند از
خدمات پزشگ دولت مستفید شوند.
حفیظ هللا یزدانپرست ،دیگر پناهجوی افغان حدود پنج سال پیش از والیت بغالن در شمال رسق
افغانستان به ترکیه آمده است .او یمگوید طالبان در منطقه آنها از میان جوانان روستا رسبازگتی یمکردند
و پدر پتش از ترس این که مبادا تنها پشش از سوی طالبان به جنگ برده شود ،او را به ترکیه فرستادند.
حفیظهللا یمگوید پدرش از دوستان و آشنایان قرض گرفته تا بتواند پول قاچاقخ را بتدازد .آقای
یزدانپرست در گفتگوی تلفت به من گفت:
"وقت وارد ترکیه شدم فکر یمکردم سختها به پایان رسیده ،ویل دولت ترکیه مرا ثبت نکرد و گفت چون
مرد مجرد است به تو کارت پناهجوی نمدهیم .حاال من در یرسنوشت کامل در اینجا زندگ یمکنم".
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ترکیه در حال حاض متبان بیش از چهار میلیون مهاجر از کشورهای مختلف است .سازمانهای دفاع از
حقوق مهاجران در ترکیه یمگویند در حال حاض رد شدن بیش از نود درصد درخواستهای پناهندگ از
سوی اداره مهاجرت ترکیه و غتفعال بودن بیمههای درمای از مشکالت اصیل برای پناهجویان در ترکیه
است.
افرادی که درخواستشان از سوی اداره مهاجرت ترکیه رد شده ،حق دستیس به خدمات دولت شامل
درمان و آموزش را ندارند .این افراد حت در صورت داشی بیماریهای جدی نمتوانند از خدمات درمای
مستفید شوند ،زیرا پس از رد شدن از سوی اداره مهاجرت ترکیه ،کارتهای مهاجرت آنان باطل یمشود.
فقر ،بیکاری و آیندهای نامعلوم از دشواریهای اصیل دیگر برای بسیاری از مهاجران در ترکیه به شمار
یمآید.
دشواریهای زندگ در ترکیه شماری از پناهجویان را وادار یمکند که به خطر دیگری تن دهند و با گذشی
از دریای اژه که تا حاال جان دهها تن را گرفته است خود را به جزایر یونان برسانند؛ کشوری که بارها از سوی
نهادهای دفاع از حقوق بش به بدرفتاری و اخراج اجباری پناهجویان متهم شده است.
براساس گزارشها از آغاز امسال حدود سه هزار تن که بخش عمده آن را شهروندان افغانستان تشکیل
میدهند ،توانستهاند خود را از ترکیه به یونان برسانند.

د برتانیا د ستې محکم یوه قاض د محکم هغه مخکت فرمان لغوه کړی چ له مخ ی حکومت دې ته
اړ و چ د کورونا ویروس وبا پر مهال پناه غوښتونکو ته رسپناه برابره کړي.
برتانوۍ ورځپای ګارډین په یوه راپور گ لیکیل چ پرون سه شنبه د جون میاشت ۲۲مه د برتانیا د ستې
محگ قاض د محکم هغه پخوای فرمان رد کړی چ له مخ ی د کورونا ویروس وبا په جریان گ د برتانیا
حکومت پناه غوښتونکو ته د رسپناه د برابرولو دنده درلوده.
ورځپای زیاته کړې چ دغه فرمان به پر هغو  ۱۰۰۰پناه غوښتونکو اغت وکړي چ دولت استوګنځیو گ ورته
رسپناه ورکړل شوې ده.
تته اپریل میاشت د برتانیا یوې محکم پرېکړه وکړه چ د کورونا ویروس وبا له امله حکومت باید پناه
غوښتونگ له دولت استوګنځیو څخه و نه بایس .محکم کورنیو چارو وزارت ته امر کړی و چ د کورونا پر
ضد د مبارزې د  ۴پړاو تر پیل پورې یاد کسان باید استوګنځیو گ وساتل یس.

پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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د کورنیو چارو وزارت بیا ستې محکم ته په مراجیع رسه د دیع پرېکړې د بیا کتت غوښتنه وکړه .د ستې
محکم د نوي تصمیم له مخ که چتې دغه وزارت یادو کسانو ته رسپناه برابره و نه کړي ،دا د بشي حقونو
کتي.
څخه رسغړونه نه ګڼل ږ

انځور :کریېتیو کامنز

د یادولو ده چ د برتانیا د کورنیو چارو وزارت نه یس کویل سمدالسه دغه مهاجر له استوګنځیو څخه
ولتدوي.
وبایس .ټاکل شوې چ د ستې محکم قاض یاده قضیه بتته د مهاجرت محکم ته ږ
په تتو څو میاشتو گ د دولت استوګنځیو او له استوګنځیو څخه د مهاجرو د ایستلو په تړاو د برتانیا د کورنیو
چارو وزیرې پریت پاتل د صالحیتونو په اړه څو قضت محکم ته وړاندې شوې دي .
د تتې یم میاشت په پای گ ګارډین راپور ورکړی و چ د برتانیا د کورنیو چارو وزیرې پریت پاتل له استوګنځیو
څخه د مهاجرو د ایستلو پالن ځنډویل دی .تر دې وړاندې چارواکو وییل وو چ د کورونا ویروس وبا پر مهال
به نږدې  ۴۰۰۰کسان له دولت کورنو څخه و ایستل یس.

پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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این تفاهمنامه روز سه شنبه اول رسطان سال روان توسط شتعلم امله وال معی پالییس و تطبیق برنامه
های وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان و محمد نعیم نذیری رئیس موسسه اوارد امضا گردید.
هدف از امضای تفاهمنامه مذکور همکاری و ایجاد هماهنگ در اجرای کردن پروژه ابتکار برای توسعه پایدار
و ادغام مجدد عودت کنندگان ،بیجاشدگان داخیل و افراد آسیب پذیر در جامعه شان است که ارزش
مجمویع آن  699هزار و  993یورو یم باشد.

موسسه یادشده بر اساس این تفاهمنامه در بخش ارتقای ظرفیت ،ایجاد شغل ،مساعدت در (ترمیم متل،
کرایه خانه و لوازم خانه-فرنیچر) و مزد در مقابل کار به بیجاشده ها و برگشت کنندگان در والیات کابل و
ننگرهار با وزارت امور مهاجرین همکاری یم نماید.
بهبود وضعیت معیشت بهتعداد  ۷۰۰نفر ،ترمیم رسپناه برای ۲۰فامیل برگشته از جرمت و کشورهای
اروپای ،تهیه و تدارک لوازم خانه-فرنیچر برای  ۷۰فامیل برگشته از جرمت ،مزد در مقابل کار برای ۱۸۰نفر
برگشته از کشورهای اروپای ،همسایه ،ساکنان محل و بیجاشدگان؛ از جمله تاثتات مستقیم این پروژه
باالی زندگ عودت کنندگان و بیجاشدگان یمباشند.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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سازمان مدافع حقوق بش «پرو ازول» و شوراهای پناهندگان ایالت در آلمان از شورای فدرال این کشور
خواسته اند که طرح قانون جدید مرکز ثبت اتباع خارچ را روز جمعه رد کند .آنان تاکید یمکنند که با عمیل
شدن این قانون ،قانون حفاظت از دادهها تضعیف یمشود.
در یک اعالمیه مشتک این سازمان ها که روز چهارشنبه به نش رسید آمده است« :جمع آوری جنون آمت
اطالعات توسط اداره های آلمای ،خطرای را متوجه پناهجویان یمکند و از نظر قانون حفاظت از دادهها
ً
شدیدا سوالبرانگت است».

مقام های مسئول ،نشان انگشت یک پناهجو را می گیرند Photo: Getty Images/S. Gallup

پیش نویس قانون اداره مرکزی ثبت اتباع خارچ که از سوی مجلس نمایندگان (بوندستاگ) به تصویب
رسیده ،اطالعات ثبت شده خارچها به ویژه پناهجویان را گستش یمدهد .این اطالعات به صورت مرکزی
ذخته یمشود و هزاران اداره آلمای یمتوانند با یک کلیک به آنها دستیس یابند .این سازمانها گفته اند که
با عمیل شدن این قانون ،حقوق اسایس مرتبط با حفاظت از اطالعات شخیص «نادیده گرفته یمشوند».
پرو ازول افزوده است« :حاال مربوط به ایالتها یمشود که نگذارند اطالعات بسیار حساس ،مانند گرایش
جنیس پناهجویان یا دالیل مهاجرت آنها ،به شمار زیادی از ادارات امور اتباع خارچ ،دفاتر پولیس ،ادارات
رفاه اجتمایع سوسیال ،نمایندگهای سیایس در خارج ،مراکز پذیرش و دیگر ادارات قرار بگتد».
این سازمان مدافع حقوق بش گفته است که به خصوص پیوند دادن شماره تذکره یا کارت هویت یک
شخص از کشور اصیل اش با اطالعای که در اداره ثبت اتباع خارچ درج یمشوند ،مشکلساز یمباشد .از
دید این سازمان ،احتمال "سوء استفاده در این بخش به گونه چشمگت مشهود است".
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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مسئولی این سازمان حایم پناهجویان عالوه کرده اند که به گونه خاص این خطر وجود دارد "که بدون
آگایه یک پناهجو ،معلوماتاش در دستس مسئولی کشوری که از آن فرار کرده است ،قرار بگتد .این امر
یمتواند که خود شخص پناهجو یا اقاربش را که در آن کشور زندگ یمکنند ،با خطر مواجه کند».
سیان مک گینیل از شورای پناهندگان در ایالت بادن ووتمتگ آلمان گفت« :با روش جنون آمت جمع آوری
ا
اطالعات شهروندان خارچ ،حفاظت از داده ها کامل تضعیف یمشود».
این سازمان های مدافع حقوق بش مدیع شدند که این قانون از بسیاری جهات با قانون اسایس آلمان و
قوانی اروپای سازگار نیست .به این دلیل ،شوراهای پناهندگان و پرو ازول از ایالت های آلمان یمخواهند
که پیش نویس این قانون را در شورای فدرال رد کنند و "حفاظت از داده ها باید در مورد پناهجویان نت
صدق کند".

ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان والیت قندهار به روز سه شنبه اول رسطان سال روان روند توزی ع
مساعدت نقدی را برای  1هزار و  500خانواده بیجاشده و متضر از ویروس کرونا در این والیت آغاز نمود.

این خانوادهها از والیات هلمند ،ارزگان و ولسوایلهای نا امن والیت قندهار یمباشند.
به هر خانواده مبلغ  15هزار و  500افغای توزی ع یمگردد و تا کنون  484خانواده از این مساعدتها مستفید
شدند.
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سازمان عفو بی الملل محافظان مرزی یونان را در برخورد با مهاجران و پناهجویان به نقض حقوق بش
متهم کرده است .این سازمان از لت و کوب مهاجران در مرز یونان گزارش داده است.
سازمان عفو بی الملل امروز چهارشنبه گزارش داده است که یونان با اقدامات و رفتار خود علیه مهاجران
و پناهجویان مرتکب نقض قانون یم شود .براساس این گزارش ،برریس ها نشان یم دهند که نقض حقوق
بش در سیاست یونان در برابر پناهجویان به شدت ریشه دوانیده و به یک امر روزمره تبدیل شده است.

براساس این گزارش برگشت دادن اجباری پناهجویان به سمت ترکیه به گونه سیستماتیک انجام یم شود و
ً
اکتا بر پناهجویان اعمال خشونت یم شود .حکومت یونان عقب زدن پناهجویان به ترکیه را رد یم کند.
این گزارش براساس اظهارات  ۱۶پناهجو که  ۲۱بار از سوی نتوهای مرزی یونان به سمت ترکیه عقب زده
شده اند ،تهیه شده است.
به گزارش عفو بی الملل این رویدادها بیش از همه در مست رودخانه ایوروس در مرز یونان و ترکیه در
شمال رسق یونان رخ داده اند .
افرادی که این وضعیت را تجربه کرده اند ،از لت و کوب خشونت آمت پولیس یونان یادآور شده اند که
آنان را از مست همی رودخانه دوباره به ترکیه برگشت داده اند .
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سازمان عفوبی الملل بر مبنای اظهارات پناهجویای که مورد خشونت قرار گرفته اند ،چنی برآورد کرده
است که در جریان شش ماه از جون تا دسمت  ۲۰۲۰دست کم  ۱۰۰۰تن با چنی «عملیات های ناقض
حقوق بش »مواجه شده اند .
حکومت یونان در برابر این اتهامات واکنش نشان داده و چنی اقدامای را رد کرده است .نوتیس میتاراکیس،
ً
وزیر امور مهاجران یونان هفته گذشته گفته است« :کشور ما طبعا با رعایت قوانی بی الدول راه های
دریای و مرزی خود را نظارت یم کند ».به گفته او ترکیه به عنوان کشور سوم امن به رسمیت شناخته یم
شود و مهاجران در این کشور به دلیل تعلقات قویم ،اعتقادات سیایس و یا مسایل مذهت با تهدید مواجه
نم باشند .او افزوده است« :یونان در آینده نت یک سیاست ضی ح و عادالنه را در برابر مهاجران تعقیب
خواهد کرد».
میتاراکیس در ادامه گفته است که یونان سیاست را در قبال مهاجران دنبال یم کند که از مرزهای بتوی
اتحادیه اروپا محافظت کرده ،به قوانی بی الملیل و اروپای احتام گذاشته ،حقوق بش در آن رعایت شود
و نتیجه قابل لمس برای مردم یونان داشته باشد.
بر اساس آمار کمیساریای پناهندگان ملل متحد ،از ماه جنوری  ۲۰۱۹تا جون  ۲۰۲۱حدود  ۹۴هزار پناهجو
در یونان ثبت نام شده اند.

کی
په آلمان گ په زرونو مهاجر د خپلو کورنیو غړو ته د ویزې ترالسه کولو په خاطر شت ورچ شمتې .د ڼ
اړچ ګوند تر انتقاد وروسته حکومت په خپلو قونسلګتیو گ په مؤقت ډول د کارمندانو زیاتولو ژمنه کړې
ده.
بشت حق په پام گ نیول شوی دی .هغه کسان چ په المان گ
د آلمان په قانون گ د
ۍ
کوری د یوځای کیدو ڼ
کوری له غړو رسه ګډ
کوری غړي ی هم کویل یس زر تر زره آلمان ته رایس او د خپیل
پناه ترالسه کوي ،د
ۍ
ۍ
ژوند ته ادامه وکړي .په ځانګړي توګه دا ډول کسان کویل یس قانوی عمر ته خپل نه رسیدیل ماشومان یا د
ژوند ملګری یا ملګرۍ آلمان ته را وغواړي.
همدارنګه ماشومان هم د خپل مور او پالر د رابللو حق لري .د اجتمایع حفاظت ترالسه کوونکو مهاجرو په
برخه گ بیا قانون یو څه توپت کوي .پناه غوښتونکو ته د دا ډول حفاظت ورکولو لړۍ په ۲۰۱۶م کال گ
کوری جګړه گ له ښکیل هیواد سوری څخه آلمان ته د پناه غوښتونکو د راتګ
هغه وخت پيل شوه چ په
ۍ
لړۍ پيل شوه.
کوری د الحاق
د روان کال له مارچ میاشت راهییس له آلمان څخه دباندې د دغه هیواد په قونسلګریو گ د
ۍ
یا یوځای کیدو په زرګونه غوښتنلیکونه جمع او اجراتو ته پراته دي.
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کی اړچ ګوند د کورنیو د الحاق پر سست بهت او د دوی غوښتنلیکونو ته په
د دغه هیواد په پارلمان گ ڼ
رسیدگ گ د ځنډ له امله شدید انتقاد کړی دی.
ۍ
د آلمان مرکزي حکومت په نورو هیوادونو گ خپلو نمایندګیو او د ویزې په دفتونو گ په موقت ډول د
کوری د الحاق ویزو له پاره د غوښتنلیکونو
کارمندانو د زیاتولو ژمنه کړې ده او وییل ی دي چ له دې رسه به د
ۍ
د ارزوی بهت ګړندی یس.

آرشیف انځور ـ په آلمان کي یوه مهاجره کورنۍ

د فونکه رسیتې ډیل ،د رپوټ پر بنسټ د روان کال د مارچ میاشت له وروستیو څخه د آلمان په قونسلګریو
گ نږدې  ۱۱۰۰۰د ویزې دا ډول غوښتنلیکونه وړاندي شوي دي.
له دې ډیل اکته غوښتنلیکونه ی په لبنان ،شمایل عراق او ترکت گ د آلمان په قونسلګریو گ د ارزول کیدو
په تمه دي.
په دې ترتیب رسه د آلمان قونسلګریو هره میاشت د زرو ویزو د ورکړې له ټاکل شوې اندازې یا حد څخه
کم ویزې ورکړي دي.
کوری د الحاق  ،۲۶۴په فتورۍ گ
د روان کال په جنوري مياشت گ د آلمان نمایندګیو په مجموع گ د
ۍ
 ،۴۷۳مارچ گ  ۴۴۲او په اپریل میاشت گ  ۳۶۳ویزې صادر کړي دي.
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