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می کامل اخبار

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان اعالم کرده است که نزدیک به چهار هزار خانواده آواره یط
هفته گذشته در  ۱۵والیت کشور بستههای کمیک دریافت کردهاند.

ی
در اعالمیه منتش شده از سوی این وزارتخانه آمده است که این خانوادهها به دلیل جنگ از محل زندک
ی
خود آواره شده و در مراکز شهرها و اماکن امن زندک یمکنند.
والیتهای غور ،کاپیسا ،لغمان ،هلمند ،قندهار و چندین والیت دیگر در فهرست خانوادههای آواره قرار
دارند.
غذان ،بهداشت و پول نقد هستند که در میان
به گفته وزارت مهاجرین ،این بستههای کمیک شامل مواد
ی
خانوادهها توزی ع شده است.
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ی
وزارت مهاجرین افزوده است که کمکهای یاد شده با هماهنیک و نظارت این وزارتخانه و از سوی ادارههای
بیالملیل فراهم شده است.
ی
این در حال است که افغانستان سختترین روزهای جنیک خود را در جریان  ۲۰سال گذشته یمگذراند و
حمالت پیکارجویان طالب به صورت غب قابل تصوری افزایش یافته است.

همایش مهاجرین افغانستان در ایران در حمایت از مردم مظلوم فلسطی و محکومیت جنایات رژیم
ی
صهیونست از سوی «شورای هماهنیک مهاجرین افغان در ایران» و همچنی «انجمن دوست ایران و
افغانستان» در تهران برگزار شد .

این همایش با حضور اقشار مختلف مهاجرین ،شیعه و ست ،علما ،دانشگاهیان و فرهنگیان ،دبب اول
سفارت افغانستان در تهران و همچنی سفرای عراق و یمن روز پنجشنبه( ۱۳جوزا /خرداد) در فرهنگشای
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بهمن تهران برگزار گردید .سید محمد حسیت ،رییس دانشگاه مذاهب اسالیم و وزیر فرهنگ و ارشاد اسبق
ایران نب در این مراسم حضور داشت و سخبان کرد.

شماری از مهاجران پناهجو از کشورهای آمریکای مرکزی ،با عبور از مسب خطرناک رودخانه ریو گرانده
Rio Grandeخود را به خاک آمریکا یمرسانند.
خبگزاری صدا و سیما به گزارش رویبز؛ بسیاری از این افراد این مسب را شبانه
به گزارش رسویس بی الملل ر
و با استفاده از قایقهای بادی انجام یمدهند.

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز جمعه ابالغیه سال  ۲۰۱۹دونالد ترامپ را مبت بر "ممنوعیت ورود
مهاجران فاقد بیمه درمان یا ناتوان از پرداخت هزینههای درمان" لغو کرد.
بر اساس این بخشنامه ،همه مهاجران ورودی به آمریکا مکلف و موظف بودند ظرف مدت  ۳۰روز پس از
ورود ،خود را تحت پوشش بیمه درمان آمریکا رببند یا اینکه ثابت کنند پول کاف برای تامی هزینههای درمان
خود دارند.

نشانههای لتوکوب پولیس ترکیه هنوز هم روی بدن شمسهللا مشاهده یمشود .او با چهرۀ گرفته و صدای
غمانگب ،وضعیت اسفبار مهاجرت رنمدرک قانون/نامنظم را توصیف یمکند.
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شمسهللا احمدزی که در یک مکتب دولت استاد زبان انگلیش بود ،دو ماه پیش بهدلیل وضعیت نامناسب
خب از اینکه شانسش در
اقتصادی و رنعدالت اجتمایع رنمدرک قانون راه مهاجرت را در پیش گرفت؛ رن ر
این مسب با مشکالت بر یمخورد.

شمسهللا داستان سفرش را بسیار دردآور تعریف یمکند و یمگوید که در این راه همهچب را از دست داد و
ی
زندهکاش اکنون ُپر از دشواریها و مشکالت است.
این شهروند افغانستان دربارۀ مهاجرتش به ترکیه در گفتوگو با سالموطندار چنی یمگوید« :دزدان مثل
گرگهای وحش بر ما حمله کردند ،رس ما جنگ داشتند و به فاریس یمگفتند (این مال منه) .در همی حال
ما به سوی دروازۀ مرزی ترکیه فرار کردیم ،رسبازان ترک بر ما شلیک کردند و ما برگشتیم .همی شد که ما
بهدست دزدان افتادیم ،ما را یمزدند و به ما یمگفتند به خانوادههایتان زنگ بزنید که پول حواله کنند .بر
من فشار آوردند و من  ۲۰۰دالر از خانه خواستم تا که رهایم کردند».
شمسهللا احمدزی تأکید یمکند که در مسب مهاجرت نامنظم همهچب را از دست داد ،اما یمگوید
خوششانس بود که از چنگ مرگ زنده برگشت.
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او یمافزاید« :لتوکوبمان یمکردند ،مجبورمان یمکردند که در پاسگاهها کار کنیم و برجهای مراقبت
ی
بسازیم .در موقع کار هم ما را لتوکوب یمکردند و به اندازه ین به ما غذا یمدادند که از گرسنهک نیمریم.
کرنهای ما را گرفتند و موبایل مرا نب گرفتند و چنان لتوکوبمان کردند که خون ُپر شدیم».
در همی حال ،اعضای خانوادۀ شمسهللا احمدزی یمگویند ،از اینکه شمسهللا زنده به خانه برگشته
است ،خوشحالاند .اما از این نگراناند که بحران جاری در کشور و گسبش فقر ،بار دیگر او را به این راه
نکشاند.
ممتاز احمدزی ،برادر شمسهللا احمدزی یمگوید که مهاجرت نامنظم به برادرش آسیب روان زده است و
وضعیت صیح او خوب نیست.
ممتاز احمدزی یمافزاید« :خوشحالم که برادرم دوباره برگشت ،خییل نگرانش بودیم .وضعیت صیحاش
خوب نیست و مشکالت روان پیدا کرده است .از این نگرانیم که بار دیگر رایه اروپا نشود؛ زیرا اکنون رنکار
است و وظیفهاش را هم از دست داده است».
ی
این تنها شمسهللا احمدزی نیست که به امید زندهک بهب مسب مهاجرت نامنظم را در پیش گرفته است و
مشکالت را به گونۀ عمیق تجربه یمکند؛ بل جوانان بسیاری دیگر نب به همی رسنوشت دچار شدهاند.
با این حال ،مسئوالن وزارت مهاجران و بازگشتکنندهگان یمگویند ،به کسان که رنمدرک قانون به دیگر
کشورها سفر یمکنند ،برنامههای مختلف دارند که از طریق رسانهها و شبکههای اجتمایع پخش یمشود.
سیدعبدالباسط انصاری ،مشاور بخش رسانههای وزارت مهاجران و بازگشتکنندهگان به سالموطندار
هان برای آگایهدیه عامه وجود دارد که در آن به افراد دربارۀ خطرهای مهاجرت نامنظم
یمگوید ،برنامه ی
معلومات داده یمشود و در برخ موردها این برنامهها جوانان را از مهاجرت نامنظم باز یمدارد.
مشاور بخش رسانههای وزارت مهاجران و بازگشتکنندهگان یمافزاید« :وزارت مهاجرین برنامههای مختلف
در بخش آگایهدیه عامه دارد و ما تالش یمکنیم سطح آگایه هموطنانمان بلندتر برود .حالت را ایجاد
کنیم که ملت ما ،بهویژه نسل جوان ما که تصمیم به مهاجرت نامنظم یمگبند ،باید آگاه شوند و بدانند که
پیامدهای ناگوار و منف در قبال دارد .ییک از آنها مشکالت روانست که برای آنها دست یمدهد».
شمسهللا احمدزی از دولت یمخواهد که زمینۀ کار را در کشور به جوانان فراهم کند تا جوانان مانند او،
بهدلیل فقر و مشکالت اقتصادی راه مهاجرت نامنظم را در پیش نگبند؛ زیرا به گفتۀ او ،مهاجرت نامنظم
ی
و سفر قاچاف به افراد اندک فرصت زندهک دوباره یمدهد.
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ګول په ۱۳مه
وف هللا کاکړ په مشۍ د ر
غب ی
دکډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د پناه غوښتونکو مرستيال ی
چتکیل رسه د افغان کډوالو د مديريت په اړه د دواړو هېوادونو
د ترکت د کورنيوچارو وزارت مرستيال اسماعيل
ی
خبې اترې وشوې.
ترمنېځ د هوکړه ليک د السليک کولو په اړه ر
خبو ک د افغانستان او ترکت حکومت ترمېنځ ریس ،اوږدمهال او ورو ول اړېیک يادې
ښاغیل کاکړ په خپلو ر
ی
کړې او دغبمنظیم کډوال په اړه ین د حکومت اندېښنه څرګنده کړه.
قانون کډوال دمخنيوي لپاره اړتيا ده خ خ د دواړو
هغه زياته کړه د خ کډوال پرویس دمديريت او د غب ی
هېوادونو ترمنځ دهمکاريو دوه اړخبه هوکړه ليک موجود وي.
ورغیل پالوي ته ښه راغالست ووايه
په ورته وخت ک د ترکت دکورنيو چارو وزارت مرستيال د کاکړ په مشۍ
ی
او مننه ین ترې وکړه او ژمنه ین وکړه خ د هوکړه ليک په السليک ک به اسانتياوې رامنځ ته کړي.
تخنيیک ډله جوړه کړي او د
په پای ک دواړو لوريو پرېکړه وکړه خ د ياد هوکړه ليک په می ک کار کولو لپاره
ی
يوې مياشت په اوږدو ک به په هغ کار وکړي.
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با آنکه افغانستان یک کشور رو به توسعه است ،جنگ ،ناامت و وضعیت بد اقتصادی در این کشور سبب
اروپان
شده است عده ین از شهروندانش با پذیرفی خطرهای بسیار جان و مال به کشورهای همسایه و
ی
رنمدرک قانون/نامنظم مهاجرت کنند .بیشتر شهروندان افغانستان بهویژه جوانان که در مناطق دوردست
ی
یا هم در مناطق زیر حاکمیت طالبان زندهک یمکنند ،راه مهاجرت نامنظم را در پیش یمگبند.

امانهللا ،باشندۀ بلخ است .او دو سال پیش بهدلیل جنگ و از دستدادن خانه و کاشانهاش ،راه مهاجرت
نامنظم را در پیش گرفت و نخست به ایران و از آنجا به ترکیه رفت .امانهللا پس از سبیکردن تمام
مشکالت در ترکیه صاحب کار شد و شش ماه کار کرد ،اما بهدلیل نداشی مدرک قانون از سوی پولیس
ترکیه بازداشت شد.
این شهروند افغانستان از مهاجرت نامنظم چنی روایت یمکند« :ما از اینجا بهدلیل جنگ رفتیم .از دست
که دو طرفه جنگ شد ،بر خانۀ ما هاوان اصابت کرد ،بعد ما از اینجا برخاستیم یک پاسپورت/گذرنامه
گرفتم و تا ایران رفتم .از ایران بعد قاچاف ترکیه رفتم ،در آنجا شش ماه کار کردم و پس ردومرز شدم و
آمدم به کابل .اجل ما در دست ما بود ،دم پاسگاه برابر شدم گریختم مریم هم شلیک کرد ،باز همیرقم از
بی جنگلها فرار کرده رسیدیم .یک تعداد ما را گرفتند و ردومرز کردند ،یک تعداد ما رسیدیم به مقصد».
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امانهللا یمگوید که در ترکیه مدن کار کرد و بعد ردومرز شد و به کابل آمد .او دربارۀ برخورد نادرست و
ً
خشونتآمب پولیس ایران و ترکیه یمگوید« :پولیس ترکیه فعال اگر مهاجران را ببیند ،با گلوله هم شلیک
یمکند .برخوردشان اکنون همیگونه کیم مشکل شده و پولیس ایران هم همیگونه است».
محمدنظر ،ییک دیگر از مهاجران افغانستان که دو سال در ایران با تمام مشکالت کار کرده ،اما رسانجام
بهدلیل نداشی مدرک قانون توسط پولیس ایران بازداشت و به کشور ردومرز شده است .او دلیل مهاجرتش
را فقر و رنکاری عنوان یمکند.
محمدنظر در گفتوگو با سالموطندار یمگوید« :بهخاطر ناامت و اقتصاد ضعیف مجبور شدم رفتم به
ایران و مدن کار کردم .آنگونه کار هم آزاد هم نبود که ما کار یمکردیم ،پنهان کار یمکردیم .رسبازان ایران
که ما را یمگرفتند ،به کشور ردومرزمان یمکردند .به همی خاطر در ایران دچار مشکالت زیاد بودیم ،بعد
یک مقداری کار کردیم ،پول ایران زیرصفر آمد و دیگر ما نیمتوانستیم روزگار خود را بگذرانیم ،پس از دو
سال دوباره افغانستان آمدیم».
با این حال ،سیدمسعود قادری ،رئیس مهاجران و بازگشتکنندهگان بلخ یمگوید که این اداره با همکاری
نهادهای کمککننده به مهاجران ردومرزی کمک و نب زمینۀ کار را فراهم یمکند.رئیس مهاجران و
اروپان با مشکالت روبهرو
بازگشتکنندهگان بلخ یمافزاید ،مهاجران افغانستان که در کشورهای همسایه و
ی
یمشوند ،یمتوانند به سفارتخانهها و کنسولگریهای افغانستان مراجعه کنند که به مشکالتشان
ی
رسیدهک شود.
این در حالست که روزانه افغانستان گواه مهاجرت نامنظم هزاران شهروندش است .بیشتر شهروندان
ی
ناامت ،فقر و رنکاری را دلیل ترک کشور یمخوانند و به تازهک ناروشنبودن گفتوگوهای صلح و احتمال
جنگ دوباره در افغانستان ،روند مهاجرت منظم و نامنظم را تقویت بخشیده است.

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان یمگوید که با به تاخب افتادن مذاکرات صلح و افزایش درگبیها در
والیات کشور شماری زیاد بیجا شده است که جامعه جهان باید توجه بیشب در این زمینه داشته باشد.
خبگزاری دید یمگوید
خبنامهای به ر
خبگزاری دید ،وزارت مهاجرین و عودت کنندگان با ارسال ر
به گزارش ر
که سومی جلسه گروه اصیل سازوکار حمایت وزیر امور مهاجرین از افزایش بیجاشدگان داخیل در رساییط
که واقعات مثبت کرونا در کشور گسبش یافته ،هشدار داده است.
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سومی جلسه گروه اصیل سازوکار حمایت اسباتژی راهحلها برای پناهندگان افغان به دلیل گسبش واقعات
مثبت کرونا در کشور از طریق تماس تصویری(ویدیو کنفرانس) با ریاست نورالرحمن اخالف وزیر امور
مهاجرین و عودت کنندگان و اشباک اعضای گروه کشوری در افغانستان؛ برگزار شد.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در سخنانش از افزایش تعداد بیجاشدههای داخیل به دلیل کندی
روند مذاکرات صلح و افزایش خشونتها که عامل اصیل آن جنگ افروزی گروه طالبان است ،هشدار داده
از جامعه جهان و اعضای گروه اصیل خواست که ضمن تالش برای مساعد ساخی زمینه عودت و ادغام
ی
مجدد پایدار ،به وضعیت بیجاشدک داخیل توجه بیشب صورت گبد.

ی
خبنامه افزوده است که آقای اخالف ضمن تاکید به ادغام پایدار برگشت کنندگان و رسیدک موثر به
ر
بیجاشدههای داخیل؛ گسبش واقعات مثبت کرونا در کشور را باالی مردم افغانستان ،به ویژه باالی
بیجاشدگان داخیل تاثب گذار خوانده افزود« :باید کارهای بیشبی برای کمک به برگشت کنندگان و
بیجاشدههای داخیل و ادغام مجدد پایدار آنها انجام دهیم .از اعضای گروه اصیل دعوت یمکنم که در
هردو کشور پاکستان و ایران نب متمرکز بر حمایت از مهاجرین افغان باشند که تا حاال بودهاند.
ایجاد گروه کاری «راه حلها و ادغام پایدار» عودت کنندگان ،بیجاشدگان ،آغاز روند توزی ع زمی پس از
نهان سازی
هفت سال با توزی ع نمرات رهایش برای یک هزار خانواده عودت کننده و بیجاشده در کابل ،ی
ردیان و حمایت از بیجاشدگان داخیل و عودت کنندگان
نهان سازی طرح تثبیت ،ر
پالیش جامع مهاجرت و ی
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ی
از مهمبین دستاوردهای اخب وزارت جهت رسیدک به بیجاشدهها و برگشت کنندگان است.
در همی حال ،اعضای گروه اصیل ضمن حمایت شان از طرح تثبیت و حمایت بیجاشدگان داخیل و برگشت
کنندگان و پالیش جامع مهاجرت پیشنهاد کردند که جلسه بعدی گروه اصیل با حضور نمایندگان دولت
ی
ی
ایران و پاکستان برگزار و در رابطه به چگونیک رسیدک به مهاجران در آن دو کشور نب تبادل نظر صورت
گبد.

اروپان روبهرو شد .بیشتر جوانان
افغانستان پس از سال  ۲۰۱۴با سونایم ترک شهروندانش به کشورهای
ی
ی
و خانوادهها برای زندهک بهب و بهدور از جنگ و رنعدالت عطای خانه را به لقایش بخشیدند و به ییک از
اروپان سکناگزین شدند .شهروندان کشور برای رسیدن به اروپا از جان و مالشان مایه گذاشتند،
کشورهای
ی
ی
بسیاری رسیدند و بسیاری دیگر در رؤیای زندهک بهب در آبها غرق شدند.
مسألۀ سیلآسای شهروندان افغانستان سبب شد که دولت دست به کار شود و با کشورهای مببان
هان را امضا کند و اعالمیۀ مشبک نب به نش برساند .در اعالمیه ین که در سال  ۲۰۱۶میان
تفاهمنامه ی
افغانستان و اتحادیۀ اروپا به امضا رسیده ،برخ نکتهها تذکر رفته است .ییک از این نکتهها این است که
اروپان نباید حت یک پناهجوی افغانستان را بازگشت بدهند .کهولت سن ،زنان رنرسپرست،
کشورهای
ی
کودکان رنرسپرست و بیماری رندرمان از مواردیاند که دست کشور مببان را یمبندد تا پناهجو را به کشور
بفرستد.
مسئوالن وزارت مهاجران و بازگشتکنندهگان یمگویند که بر بنیاد اعالمیۀ مشبک افغانستان و اتحادیۀ
اروپا ،از سال  ۲۰۱۶تاکنون  ۴۰پناهجوی افغانستان که قرار بود به کشور فرستاده شوند ،رد و درکشورهای
آلمان و فرانسه ماندگار شدند.
سیدعبدالباسط انصاری ،مشاور بخش رسانههای وزارت مهاجران و بازگشتکنندهگان یمگوید که این افراد
ی
به گونۀ عادی در کشورهای مببان زندهک یمکنند و مستحق کار و آموزش نب شدهاند.
اروپان رسازیر شده و
بیشتر شهروندان افغانستان از طریق مهاجرت رناسناد قانون/نامنظم به کشورهای
ی
برخ از پناهجویان دشواریهای فراوان کشیدهاند.
وضعیت پناهجویان افغانستان در هیچ کجای جهان تعریف ندارد و بیشترشان در مشقت و رنج روزگار
ی
یمگذرانند .زندهک پناهجویان به کارهای شاق ،رنرسنوشت ،درآمد اندک ،روانپریش و مانند اینها گره
خورده است .در سالهای پسی با باالگرفی ناامت و کشتار ،بیشتر شهروندان افغانستان در گام نخست
ی
سه کشور را هدف گرفتند؛ پاکستان ،ایران و ترکیه تا از این طریق به اروپا بروند؛ اما زندهک در این مسب با
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هان به همراه بوده است .مهاجران افغانستان که در ترکیه بهرس یمبرند ،همواره از وضعیت
خون دل
ِ
ی ی
نابسامان زندهک شایکاند و در ترکیه چشم به راه گشودهشدن مرزها اند و برخ نب چشمانتظار
پروندههایشان را در سازمانهای مهاجرت یمکشند.
ی
اکبی ،ییک از مهاجران افغانستان از سه سال به اینسو در ترکیه با خانوادهاش زندهک یمکند .او یمگوید
رضا ر
که وضعیت کار مهاجران در این کشور دشوار و بهدور از انصاف است .به گفتۀ او ،مهاجران با مزد کم
کارهای شاق انجام یمدهند.

هان را که من یمشناسم،
رضا ر
اکبی یمگوید« :درآمد در استانبول حداقل سه هزار لبه است؛ ول افغان ی
حاض اند حدود  ۱۲ساعت و دو ساعت رفتوآمد چهارده ساعت با دو هزار لبه کار کنند؛ زیرا گزینۀ دیگری
ندارند و نیمتوانند جای دیگری شاغل شوند و کار بکنند .مجبور هستند».
ی
رضان ،دیگر پناهجوی افغانستانست که در سال  ۲۰۱۷بهدلیل ناامت و یافی زندهک امن،
محبوبه
ی
ی
رضان یمگوید ،از مدن که
افغانستان را ترک کرد .او هماکنون در ییک از شهرهای ترکیه زندهک یمکند .بانو
ی
ی
درخواست پناهندهک به سازمان ملل متحد ثبت کرده ،تاکنون با او مصاحبه نشده و گسبش ویروس کرونا
ی
زندهک را برای مهاجران دشوارتر کرده است.
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ی
رضان یمافزاید ،با آنکه پروندۀ پناهندهکاش از نگاه سازمان ملل متحد جز پروندههای حساس
محبوبه
ی
است؛ اما هیچ کاری درخوری برایش صورت نگرفته است.
او یمگوید« :من اینجا با وجودی که یک خانم تنها هستم و خانمهای تنها و رنرسپرست جز اولویتها
استند از سوی سازمان ملل و جز قش حساس جامعه به حساب یمآیند؛ ول هیچ پیشرفت یا تأثبی روی
پروندۀ من نداشته متأسفانه».
ی
رضان یمگوید که بیشتر مهاجران در بیم و امید زندهک یمکنند و این رنرسنوشت سبب بروز بیماریهای
بانو ی
روان در میان مهاجران شده است .به گفتۀ او ،بیشتر پناهجویان که پاسخ منف دریافت یمکنند ،راه
مهاجرت نامنظم را در پیش یمگبند که بسیاری وقتها منجر به مرگشان یمشود.
این پناهجو یمافزاید که کمکهای سازمان ملل متحد همهگان نیست و تنها شامل افراد خاص و محدود
یمشود.

وزارت خارجه ایاالت متحده امریکا اعالم نمود که به منظور حمایت از بیجاشدهگان داخیل در افغانستان،
 ۲۶۶میلیون دالر به این کشور کمک میکند.

ٔ
انتون بلنکن ،وزیر خارجه این کشور گفت که این کمک بشدوستانه ایاالت متحده امریکا ،رسکای بیالملیل
ما را کمک خواهد کرد تا از حدود  ۱۸میلیون شهروند نیازمند افغانستان و به خصوص از بیش از ۴.۸
ٔ
شده داخیل حمایت کنند.
میلیون بیجا
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آقای بلنکن در صفحه تویب خود نگاشته است که برای سال های متمادی ،ایاالت متحده حمایت از
بازگشت کنندهگان ،پناهندهگان و بیجا شده گان افغانستان را در اولویت خود قرار داده است.
وی عالوه نمود که  ۲۶۶میلیون دالر کمک بشدوستانه جدید ایاالت متحده امریکا ،آخرین نمونه بارز تعهد
ٔ
آینده صلح آمب و پایدار برای افغانستان و مردم این کشور میباشد.
عمیق ما به

بر اثر واژگون خودرو حامل پناهجویان در شهر کاواال در یونان چهار پناهجو جان باختند و چهار پناهجوی
دیگر نب زخیم شدهاند .دو نفر از کشته شدگان این حادثه ایران و اهل شهر مریوان کردستان بودند.

محسن احمدی و رزگار قربانی اهل مریوان دو تن از کشتهشدگان این حادثه رانندگی بودند

بر اساس اعالم سازمان حقوق بشی ههنگاو این خودرو حامل پناهجویان حی فرار از دست پلیس ،به دلیل
رسعت زیاد واژگون شده است.
سازمان حقوق بشی ههنگاو اعالم کرده است« :محسن احمدی و رزگار قربان اهل مریوان دو تن از کشته
ی
شدگان این حادثه رانندک بودند و آرمن احمدی ،برادر محسن هم مجروح شده است».
شورای اتحادیه اروپا تاکنون بارها عملکرد و شیوه برخورد مقامات یونان با آوارگان و پناهجویان را مورد
انتقاد قرار داده است.
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یونان در تازه ترین اقدام برای جلوگبی از ورود پناهجویان به داخل مرزهای خود دست به استقرار توپهای
صون و نصب دوربیهای ویژه با پول اتحادیه اروپا زده است.
اقدام یونان برای دور نگهداشی پناهجویان از مرزهای خود مورد انتقاد مدافعان حقوق بش نب قرار گرفته
است.
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