د ټولنې او سټیک هولډر تازه کول
 8سپتمبر 2021
تیره اونۍ د نیوزیلینډ سره صلیب ( )NZRCد سارا سټوارټ-بلیک (د نیوزیلینډ سره صلیب عمومي
منشي) ،راچل او کونور (د مهاجرت عمومي مدیر) ،او همیش لو ( NZRCد کورنۍ روابطو بیا
رغونې همغږي کونکي) سره د فېسبوک ژوندۍ خبرو اترو کوربه توب وکړ) .له هرچا څخه مننه
کوم چې واقعیا سره یوځای شوي او پوښتنې یې کړي .موږ د ناستې ځینې کلیدي پوښتنې او
موضوعات الندې د لیکلي ځوابونو سره شامل کړي دي.
د هر هغه چا لپاره چې ژوندۍ پیښه له السه ورکړې-تاسو کولی شئ زموږ په ویب کې د ویډیو ثبت
کول وګورئ/redcross.org.nz/stories/overseas/afghanistan-humanitarian-crisis :
موږ به د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په  9د ماسپښین له  1:00څخه تر  2بجو پورې د فیسبوک الیو
بلې غونډې کوربه توب وکړو ،د دري ژباړه به چمتو شي .راچل او کونر ،د مهاجرت NZRC
عمومي مدیر ،میګن ویلیامز به د ټولنې قانون مرکزونو اوټیرووا څخه د قانون اصالحاتو همغږي
کونکي سره یوځای شي  ،څوک به د هغه څه عمومي کتنه وړاندې کړي چې د ټولنې قانون مرکزونه
د افغانستان بشردوستانه کړکیچ په تړاو مرسته کولی شي .د غونډې ځینې کلیدي موضوعات په
الندې ډول دي:
 د مهم هدف لیدونکي ویزې  -ملګرتیا ، د کډوال کورنۍ مالتړ کټګورۍ کې تازه معلومات ، نور مالتړ چې د ټولنې قانون او  NZRCکولی شي دلته په نیوزیلینډ کې افغاني ټولنې ته وړاندېکړي.
د جمعې په ورځ د سپتمبر په  ،10موږ به د افغان ټولنې ځینې غړو او افغان سازمانونو سره ووینو.
پدې ناسته کې زموږ د مهاجرت مشورتي ډلې ( )MAGغړي په بیله بیا د نیوزیلینډ د مهاجرینو ملي
اتحادیې ( )NZNRAغړي به د ټولنې غړو په استازیتوب تازه معلومات ورکړي NZRC .به پدې اړه
تازه معلومات چمتو کړي چې موږ کوم مالتړ چمتو کولی شو او موږ به غوږ ونیسو چې ټولنه څه
مشوره لري چې څنګه موږ ورسره

مرسته کولی شو .موږ پوهیږو چې دا غونډه به په ټولنه کې هرچا ته ونه رسیږي مګر
موږ به په ټول افغان ټولنه کې د ارتباطي الرو موندلو لپاره کار ته دوام ورکړو.
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په تیره اونۍ کې د نیوزیلینډ سره صلیب کړنې:
 د کورنۍ اړیکې بیرته راګرځولو خدمت په تیره اونۍ کې  20پوښتنې ترالسه کړې،پشمول درې پوښتنې په مستقیم ډول له افغانستان څخه .په نیوزیلینډ کې د کورنۍ غړو
لپاره ،د مالتړ لپاره الرو باندې مشوره چمتو شوې .د موندنې غوښتنې د سره صلیب
نړیوالې کمیټې ( )ICRCکابل ته لیږل شوي چیرې چې مناسب وي.
 موږ د نغدو او غیر نغدي توکو دواړه مرستې سرچینه کوو ترڅو د مرستې وړاندیزکولو لپاره چمتو اوسو کله چې خلک ټولنې ته راځي.
 موږ د کډوالۍ  NZته د تلیفون چارجرونو او ماشومانو لپاره تجهیزاتو په شمول توکيولیږل .دا مهال نورو بسپنو ته اړتیا نشته.
 موږ خپله ویب د ژباړل شویو معلوماتو سره تازه ساتلې ده موږ د فېسبوک ژوندۍ ناسته پرمخ وړو ترڅو دواړه کورني او نړیوال تازه معلوماتوړاندې کړو
 زموږ سرمنشي په ټوله نړۍ کې د سره صلیب له نورو ملي ټولنو سره په نړیوال کالکې ګډون وکړ ،پشمول په افغانستان کې کار کونکي .دا معلومات دلته په نیوزیلینډ کې د
ټولنې سره شریکولو لپاره کارول کیږي او له حکومت سره زموږ خبرو ته شکل ورکوي
 موږ د میډیا لږ شمیر غوښتنې ترسره کړې چیرې چې موږ دا پیغام روښانه کړی چېموږ به د هر نوي راتګ مالتړ او هرکلي لپاره کیوی ته اړتیا ولرو.
 موږ د سره صلیب خلکو ته چې په افغانستان کې نږدې اړیکې لري د رواني ټولنیزوهمکارانو مالتړ چمتو کړی دی .د ډیری مهاجر میشته سازمانونو په څیر موږ ډیری
کارمندان لرو چې په مستقیم ډول په افغانستان کې پیښو اغیزمن کیږي .موږ اړتیا لرو د
خپلو خلکو پاملرنه وکړو نو دوی کولی شي په ټولنه کې نورو سره مرسته وکړي.
 د جمعې په ورځ  ،موږ د اتواروا د ټولنې قانون مرکزونو استازي سره وکتل ترڅومعلومه کړو چې څنګه موږ کولی شو د ټولنې سره وصل او خبر ساتلو لپاره د دوی
هڅو مالتړ وکړو.
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وروستي خبرونه تازه
 په نیوزیلینډ کې د ټولنې مدافعین د مهاجرو په توګه د افغان اتباعو د بیړني راتګهرکلي په اړه د حکومت پریکړې ته دوام ورکوي .د نورو لپاره وګورئ دا یو بشري
ناورین دی .نیوزیلینډ د دې وړتیا لري چې ډیر ځای ونیسي  -افغانان په اوټیروا کې
(دوشنبه  6سپتمبر)
 ملګري ملتونه د بشري ناورین مخنیوي لپاره له غړو څخه د لوی کچې بسپنو پهغوښتلو سره بحران ته ځواب وایی .د نورو لپاره وګورئ د ملګرو ملتونو پالنونه د
مرستې کنفرانس د افغانستان لپاره بسپنې راټولوي ( -شنبه  4سپتمبر)
 پخواني لومړي وزیر هیلین کالرک او نورو د افغانستان لپاره د ال زیاتو مرستوغوښتنه کړې او خلکو ته یې وړاندیز کړی چې د دې ژمنو په لټه کې د پارلماني غړو
سره تماس ونیسي .د نورو لیدو لپاره پخواني لومړي وزیر هیلین کالرک په خلکو غږ
وکړ چې د افغانستان په اړه په پارلمان فشار راوړي (جمعه  3سپتمبر).
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کلیدي پوښتنې او ځوابونه
موضوع  - 1له افغانستان څخه کډوال او په افغانستان کې پاتې کورنۍ
پوښتنه :ایا داسې څه شته چې د نیوزیلینډ سره صلیب کولی شي له افغانستان څخه نیوزیلینډ ته د
خلکو په راوستلو کې مرسته وکړي؟
ځواب :د نیوزیلینډ سره صلیب نشي کولی د انفرادي ویزې غوښتنلیکونو یا د اشخاصو یا کورنیو د
کډوالۍ وضعیت په اړه د کډوالۍ نیوزیلینډ لخوا شوي پریکړو اغیزه وکړي .د نیوزیلینډ سره صلیب
هم د نیوزیلینډ دفاعي ځواک په مشرۍ د ایستلو ماموریت کې دخیل نه دی او له همدې امله نشي کولی
له افغانستان څخه نیوزیلینډ ته د افرادو یا کورنیو په راوستلو کې مرسته وکړي.
په هرصورت  ،زموږ تنظیمي ماموریت د انسانیت ځواک متحرک کولو او د ټولنې مقاومت لوړولو
سره د زیان منونکو خلکو ژوند ښه کول دي .د دې کار یوې برخې په توګه ،موږ په منظم ډول د
زیان منونکو خلکو په استازیتوب مدافع وکیل کوو پشمول زیان منونکي مهاجرین او کډوال .موږ به د
روان بشري ناورین په تړاو د افغاني ټولنې اړتیاوو او اندیښنو ته غوږ ونیسو او د اړوندو شریکانو
او حکومتي ادارو سره به د امکان په صورت کې او کله به وکالت وکړو.
پوښتنه :که د نیوزیلینډ سره صلیب نشي کولی له افغانستان څخه نیوزیلینډ ته د خلکو په راوستلو کې
مرسته وکړي ،نو  NZRCڅه مالتړ چمتو کولی شي؟
ځواب :په آوټیروا نیوزیلینډ کې د ټولنې د کډوالو میشته کیدو برنامو لومړني چمتو کونکي په توګه او
لکه څنګه چې د نیوزیلینډ حکومت غوښتنه کړې ،د نیوزیلینډ سره صلیب چمتو دی او له دې وړتیا
لري چې له افغانستان څخه تازه راستانه شویو خلکو ته د بیا میشتیدنې مالتړ چمتو کړي .له موږ څخه
دمخه غوښتل شوي و چې وتلو خلکو ته مادي توکي چمتو کړو ځکه چې خلک هیواد ته راځي.
 NZRCد دې بحران لخوا اغیزمنو خلکو سره د مرستې لپاره یو ځانګړی اپیل هم پیل کړی .د
افغانستان د بشردوستانه بحران اپیل ته ورکړل شوې مرستې به هغه ځای ته الړ شي چیرې چې اړتیا
خورا زیاته وي ،که دا له افغانستان څخه د وتلو سره مرسته وي په آټیروا نیوزیلینډ کې میشته وي ،یا
په افغانستان کې ،چیرې چې د سره صلیب نړیواله کمیټه ( )ICRCکار کوي د افغاني سرې میاشتې
ټولنې سره نږدې ،په ځمکه کې عاجل روغتیا او بشري مرستې چمتو کوي.
پوښتنه :د سره صلیب نړیوال فدراسیون ( )IFRCاو د سره صلیب نړیواله کمیټه ( )ICRCپه افغانستان
کې د خلکو سره د مرستې لپاره څه کوي؟
ځواب :سره صلیب او سرې میاشتې غورځنګ له  overکلونو راهیسې د افغانستان د خلکو مالتړ
کوي .د افغاني سرې میاشتې مرستندویه عملیات او روغتیایي خدمات په ټولو والیتونو کې دوام لري.
د  IFRCپه مالتړ ،د افغاني سرې میاشتې ګرځنده روغتیایی ټیمونه په لیرې پرتو ولسوالیو کې لومړني
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روغتیایی خدمات وړاندې کوي ،کارمندان او داوطلبان وچکالۍ ځپلو کورنیو ته د معیشت مالتړ چمتو
کوي ،او د ژوند ژغورنې مرستې بې ځایه شویو ټولنو ته رسیږي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه ( )ICRCد ټپیانو او معلولینو سره د مرستې ،د بندیانو سره د هغوی د
کورنیو سره د اړیکو ساتلو ،د روغتونونو مالتړ ،د نړیوال بشردوستانه قانون ( )IHLڅخه د
سرغړونو مخنیوي او د افغاني سرې میاشتې په مالتړ سره ځواب ورکوي.
پوښتنه :زه باید د کډوالۍ معلوماتو او مالتړ لپاره له چا سره اړیکه ونیسم ترڅو د کورنۍ غړو سره
مرسته وکړي چې هڅه کوي افغانستان پریږدي؟
ځواب UNHCR :په افغانستان کې دننه خلکو لپاره د محافظت هټ الین او مشوره لري .مهرباني
وکړئ د نورو معلوماتو لپاره الندې وګورئ:
/https://help.unhcr.org/afghanistan
/https://help.unhcr.org/afghanistan/support
تاسو کولی شئ دلته د  MFATلخوا خپاره شوي وروستي مشورې او معلومات هم چیک کړئ:
 - MFATپه افغانستان کې اوسنی وضعیت .که ستاسو د کورنۍ غړی ال دمخه په  NZDFیا په
افغانستان کې د نیوزیلینډ نورو دولتي ادارو سره د ملګرتیا له امله نیوزیلینډ ته د ننوتلو ویزه لري ،یا
نیوزیلینډ ته د ځای په ځای کیدو په اړه پوښتنې لري ،تاسو کولی شئ د بهرنیو چارو او سوداګرۍ
وزارت ته بریښنالیک واستوئ:
VisaHoldersAfghanistan@mfat.govt.nz
اشخاص او کورنۍ چې په نیوزیلینډ کې ژوند کوي کولی شي د پارلماني غړو سره د دوی ځانګړي
شرایطو په اړه اړیکه ونیسي.
د نیوزیلینډ د پارلماني غړو بشپړ لیست دلته موندل کیدی شي:
/www.parliament.nz/en/mps-and-electorates/members-of-parliament
د نیوزیلینډ پارلمان سره د تماس څرنګوالي په اړه معلومات دلته موندل کیدی شي:
/www.parliament.nz/en/get-involved/have-your-say/contact-an-mp
پوښتنه :په دوه اونیو کې د  MIQڅخه وتلو وروسته به کډوال څه پیښیږي؟ د اشخاصو او کورنیو
لپاره به کوم مالتړ شتون ولري؟
ځواب :د نیوزیلینډ مهاجرت اوس مهال دا ارزوي چې کډوال به څه اړتیا ولري ځکه چې دوی MIQ
پریږدي او په نیوزیلینډ کې ټولنې ته راځي .مالتړ به د هر فرد یا کورنۍ اړتیاو پراساس مختلف
ښکاري .موږ پوهیږو چې ډیری ایستل شوي د نیوزیلینډ اتباع او دایمي اوسیدونکي دي پداسې حال
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کې چې نور به د لومړي ځل لپاره نیوزیلینډ ته راشي .د نیوزلینډ مهاجرت به د نورو دولتي ادارو
سره کار وکړي ترڅو د وتلو اړتیاوې حل کړي .د نیوزیلینډ سره صلیب د مرستې چمتو کولو لپاره
چمتو دی که چیرې او کله چې له موږ څخه وغوښتل شي.
پوښتنه :ځینې اشخاص او کورنۍ چې د کابل حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر څخه په بیړني ډول
ایستل شوي په نیوزی لینڈ کې به د لیدونکو ویزو کې وي .د خلکو دې ډلې لپاره به کوم بل ګامونه
پورته شي؟ د دوی لنډمهاله ویزې پای ته رسیدو وروسته به څه پیښیږي؟
ځواب :د نیوزیلینډ سره صلیب د کډوالۍ نیوزیلینډ سره د هغو افغان اتباعو لپاره د دوی د ارادې په
اړه بحثونو کې دخیل نه و چې لنډمهاله ویزو ته راځي .په هرصورت ،دا د یادونې وړ ده ،په
هرصورت ،د نیوزیلینډ په خاوره کې کوم بهرني اتباع کولی شي د پناه غوښتنه وکړي که چیرې دوی
د ځورونې ښه ویره ولري که دوی بیرته کور ته ستنیدو ته اړ ایستل شي .موږ پوهیږو چې نیوزی
لینډ کډوالۍ اوس مهال د دې قضیو په اړه ناسته کوي NZRC .تر دې دمه په دې اړه کوم اشاره نه ده
کړې چې نیوزلینډ د مهاجرت کومه الره غواړي له هغو افغانانو سره تعقیب کړي چې په موقتي ویزو
راغلي دي.
پوښتنه :ټیر  1او ټیر  2اشخاصو او کورنیو ته کوم مالتړ ورکول کیدی شي؟
ځواب :ټیر  1او ټیر  2د کورنۍ غړو لپاره بیالبیلو الرو ته اشاره کوي چې د کډوالۍ کورنۍ مالتړ
کټګورۍ ( )RFSCلپاره وړ دي .د ویزې دا کټګوري هرکال د کورنۍ لږ شمیر غړو ته اجازه ورکوي
چې په نیوزیلینډ کې میشته شي ،مګر دا د  2020مارچ راهیسې ځنډول شوی .اوس مهال د ټولنې
قانون د نیوزیلینډ اتباعو ته قانوني مالتړ وړاندیز کوي څوک چې د غوښتنې پروسې کې و .او د
) (RFSCکورنۍ غړو ته ښه راغالست.
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موضوع  - 2د کورنۍ اړیکې بحالول ()RFL
پوښتنه :که زه په افغانستان کې د کورنۍ له غړو سره تماس له السه ورکړم څه باید وکړم؟
ځواب :که تاسو په افغانستان کې له کورنۍ سره اړیکه له السه ورکړې وي مهرباني وکړئ د آنالین
فارم له الرې د نیوزیلینډ سره صلیب د کورنۍ لینکونو بیا رغونې خدمت سره اړیکه ونیسئ
 /https://www.redcross.org.nzپه بدیل توګه  ،تاسو کولی شئ بریښنالیک وکړئ
 familylinks@redcross.org. nzاو ټیم به ژر تر ژره ستاسو پوښتنې ته ځواب ووایی.
مهرباني وکړئ په یاد ولرئ :موږ نشو کولی د ویزې غوښتنلیکونو کې مرسته وکړو یا نیوزی لینڈ ته
د کورنۍ غړو راوستلو اجازه لپاره مستقیم کډوالۍ نیوزی لینڈ ته وکالت وکړو .مهرباني وکړئ موږ
ته حساس شخصي معلومات او اسناد مه لیږئ پرته لدې چې مشوره ورکړل شي.
پوښتنه :ځینې خلک په کلیو او والیتونو کې ورک دي یا جال شوي او په کابل کې ندي ،دوی د شبکې
ارتباط هم نلري  -سره صلیب څنګه د دوی په موندلو کې مرسته کولی شي؟
ځواب :په نیوزیلینډ کې خلک ممکن پدې وخت کې په افغانستان کې د خپلو کورنیو سره د اړیکې
ساتلو کې ستونزې سره مخ شي .هرچیرې چې تاسو باور لرئ ستاسو د کورنۍ ورک شوي غړي
ممکن وي د مهربانۍ سره د کورنۍ لینکونو بحالولو خدمت سره اړیکه ونیسئ.
پوښتنه :وروسته له هغه څه پیښیږي کله چې زه د  RFLله الرې د تعقیب غوښتنه وکړم؟
ځواب :د تعقیب کولو غوښتنې کولو وروسته موږ به له تاسو سره په شخصی ډول یا د تلیفون له
الرې وضعیت په اړه وغږیږو .که موږ قضیه ومنو ،موږ به د ورک شوي کورنۍ غړي (غړو) او د
اړیکو له السه ورکولو شاوخوا شرایطو په اړه نور معلومات راټول کړو .موږ به وخت ونیسو چې د
چا له الرې خبرې وکړو تاسو به زموږ لپاره خوښ اوسئ چې معلومات ورسره شریک کړئ .موږ
پوهیږو چې انفرادي وضعیت او د ساتنې اندیښنې خورا حساس کیدی شي .موږ به وروسته په کابل
کې آی سي آر سي کې خپلو همکارانو ته دا پوښتنې واستوو.
که دوی قضیه ومني  ،دوی به ستاسو د ورک شوي کورنۍ غړي لټون پیل کړي .که د کورنۍ غړی
وموندل شي او اړیکه وغواړي ،موږ به د دوی د تماس توضیحات تاسو ته وسپارو.
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مشورې او مالتړ خدمات
موږ پوهیږو چې دا په نیوزیلینډ کې زموږ د افغاني ټولنو لپاره یو نه هیریدونکی رنځونکی وخت دی.
د قومي ټولنو وزارت د ټولنې سرچینو لیست ترتیب کړی چیرې چې اشخاص او کورنۍ کولی شي
مالتړ وغواړي.
https://www.ethniccommunities.govt.nz/news/counselling -and-other-support/services-for-afghan-communities-in-aotearoa
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