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 صفحه                                                                                                                                     عنوان

 4 ----------------------------------------------------------- « وز یمهاجر ن»  دندیمهاجر به انگلستان رس ۲۸۱کانال مانش: 

 5 ------------ « یوله در  چی    دو » پناهجو به افغانستان اخراج شده اند  ۱۶۷حدود  یوزارت داخله آلمان: از آغاز سال جار 

 7 ------------ «وزارت  تیسا بیو » د دارکر یمهاجرت د الملیل ی   سازمان ب سییبا ر  نیوزارت امور مهاجر  یو ادار  مایل ی   مع

ه
ُ
 7 ------------------------------------------ « وز یطلوع ن» اند شده جا یسه ماه گذشته ب یهاجنگ ۀجیصدهزار تن در نتن

 9 ---------------------------- « وز یمهاجر ن» شده است  شیافغان از اتر  یپناهجو  کیدادگاه حقوق بشر اروپا مانع اخراج 

   ايهېځب۲۵۹ لغمان ک  
 10 -------------------------------------- «وزارت  تیسا بیو »  ېوشو  شوو کورنيورسه نغدي مرست 

 11 ---------------------------- « کا یآمر  یصدا»  شود ها سبب بحران بزرگ مهاجرت یمبه افغان کا یامر  یزایو  ۀ: برنامهیترک

 12 ----------------------------------------- « یوله در  چی    دو » و ابتکار جوانان افغان؛ نقطه وصل با جهان مدرن  ت  یکارآفر 

 13 -------------------------------- « فاریس  TRT» است  بوده قانون  ی  مبارزه با مهاجرت غ ه،یمبارزه تورک بخش نیتر یقو 
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 اخبار کامل  می   

 ۲۰مهاجر به سواحل انگلستان رسیدند. این در حالیست که  ۲۸۱شنبه  به گفته مقامات انگلیس، روز سه
ی شدند مهاجر دیگر    .در دریا توسط مقامات فرانسوی رهگی 

قانون  در انگلستان، تعداد زیادی  با وجود تدابی  و اقدامات امنیت  برای مسدود شدن راه های مهاجرت غی 
 .طریق کانال مانش وارد این کشور شوند از مهاجران هنوز در تالش هستند تا از 

 .مهاجر به سواحل انگلستان رسیدند ۲۸۱ به گفته مقامات انگلستان، روز سه شنبه سوم اگست

 
 طریق کانال مانش ادامه می دهند. عکس: رویترز راه های مهاجرت غیرقانونی در انگلستان، مهاجران هنوز هم به این سفر ها از با وجود بسته شدن

  .مهاجر دیگر در دریا توسط مقامات فرانسوی به فرانسه باز گردانده شدند ۲۰این در حالیست که 

روز سه شنبه در ساحل شهر  فرماندیه دریای مانش و شمال فرانسه در یک بیانیه گفت: یک قایق مهاجران
و های دریانی به   حرکت یم بولون  سور مر به سمت مرکز عملیان  منطقه کرد که پس از شناسانی توسط نی 

 .فرانسه بازگردانده شدند

به گفته این منبع، مهاجران بر یک قایق سوار بودند. سپس آنها به شهر بولون  سور مر انتقال داده شده و 
 .تحویل پلیس مرزی گردیدند
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 از کانال مانش
ی

قانون  محدویت های بیشتر در عبور غتر

مانش، مقامات فرانسه و انگلستان  دویت ها و بسته شدن راه های مهاجرت غی  قانون  از راه کانالبرای مح
شدیدی را عمیل یم نمایند اما مهاجران  .باز هم تالش یم کنند تا از این راه به انگلستان برسند تدابی 

ات خود را در سواحل  که جوالی سال روان، مقامات انگلیس و فرانسه توافق کردند ۲۰در  وها و تجهی   نی 
ی کنندفرانسه مستقر یم کنند   به انگلستان جلوگی 

 .تا از رود مهاجران غی  قانون 

کشور بریتانیا صورت گرفت. در این   این توافق در مالقات ژرار دارمی   وزیر کشور فرانسه و پریت  پاتل وزیر 
یورو را به فرانسه در دو سال آینده اختصاص یم دهد تا گام  میلیون ۶۲،۷نشست توافق شد که بریتانیا 

قانون  برداشته و به این ترتیب به پناهجویان در خاک را برای های جدیدی ی از مهاجرت غی  فرانسه  جلوگی 
 دهد

ی
 .پناهندک

، این دو وزیر از ایجاد یک ک استخباران   سال گذشته نی   ی از ورود  واحد متشر فرانسه و انگلیس برای جلوگی 
 .پناهجویان از طریق کانال مانش به انگلستان خیر داده بودند

نوشت که به دلیل همکاری بی   دو   ۸۰۰۰کشور، امسال از ورود   وزارت امور داخله انگلستان در صفحه تویی 
قانون  از راه   ی شده است کانال مانش به انگلستانمهاجر غی   .جلوگی 

 حال، نر نر یس یم گوید حدود 
 .تن از ابتدای سال تا کنون به انگلستان رسیده اند ۸۰۰۰در همی  

با این حال وی از سازمان بی   الملیل مهاجرت خواست تا با وزارت امور مهاجرین در خصوص ساخت و 
 .ایجاد این سیستم همکاری کند

مینه مددرسانیده و ظرفیت تخنییک نی   در رییس سازمان بی   الملیل مهاجرت وعده داد که وزارت را در این ز 
 .این زمینه وجود دارد

وع سال روان میالدی تا به حال  آلمان به افغانستان برگشت داده شده اند.  پناهجوی افغان از  ۱۶۷از رسر
ی در مقایسه به کل سال  به این ترتیب در نیمه نخست سال تان اخراج به افغانس ۲۰۲۰جاری تعداد بیشی 

 .شده اند

که سال گذشته   رقم پناهجویان   است، به روز سه شنبه منتشر شده  وزارت داخله آلمان فدرال که به گزارش
  .نفر بوده اند ۳۶۰، ۲۰۱۹و در سال   نفر ۱۳۷به افغانستان برگشت داده شده اند، 

https://www.infomigrants.net/prs/post/33758/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/25965/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
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قرار است پرواز یک هواپیمای حامل پناهجویان، به « پرو ازول»پناهجویان  براساس منابع سازمان حایم
 با کشور اتریش برنامه روز 

ً
کا اروپا در امور حقوق  مهریزی شده است، بعد از تصمیم محکسه شنبه که مشی 

 .لغو گردد (EGMR) بشر 

 یکی از موارد فرستادن پناهجویان افغان از آلمان به افغانستان )آرشیف(

همزمان  داخله آلمان فدرال و آرمی   الشت، نخست وزیر ایالت نوردراین وستفالن و  هورست زی  هوفر، وزیر 
تأکید کرده اند. برعکس احزاب  نامزد صدارت از اتحاد دموکرات مسیحیان، مانند قبل بر ادامه اخراج ها 

 .مخالفت کرده اند افغانستان به دیگر علیه اخراج پناهجویان

پناهندگان، چند روز قبل هشدار داد که از ماه جنوری به بعد، بیش از  کمیساریای عایل ملل متحد برای
 .نفر در داخل افغانستان، مجبور به ترک مناطق زیست شان شده اند هزار  ۳۰۰

میلیون نفر، در داخل  ۲،۹ن حدود براساس گزارش کمیساریای عایل ملل متحد برای پناهندگان، در این میا
 .افغانستان آواره شده اند

جامعه جهان  از پناهجویان و مهاجران افغان   کمیساریای عایل ملل متحد برای پناهندگان، خواستار حمایت
 .شده است

https://www.dw.com/fa-af/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B1%DB%B6%DB%B7-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF/a-58751653
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مهاجرین وعودت کنندگان با آقای استوارت سیمپسون رئیس  مایل و اداری وزارت امور  ویل هللا جالل، معی   
روی ایجاد سیستم جدید جمع آوری معلومات عودت کنندگان بحث  IOM مهاجرت یا سازمان بی   الملیل

 .تبادل نظر کردند و 

 

وزارت صورت گرفت، معی   مایل و اداری داشی   یک  اسد سال روان در مقر  11در این نشست که دوشنبه 
رابطه به مهاجران و بیجاشده های دخیل را ییک از چالش های فراروی خدمت  سیستم معلومان  جامع در 

ت در ارایه آمار شفافی ها دانسته اظهار داشت که برای جمع آوری معلومات دقیق عودت کنندگان و  رسان  
 .جامع ایجاد شود و ارقام عودت کنندگان نیاز است تا یک سیستم جدید و 

بس خواهند که آتشهای درگیر میاند، از طرفهای شان را ترک کردهگان کندز که در بدلیل نبردها خانهشماری از باشنده

 .کنند

صد هزار تن در سه ماه گذشته در کشور، بیش از نُه دهند که در نتیجۀ جنگبشر نشان میهای کمیسیون مستقل حقوقیافته

 .شان را ترک کنند هایاند خانهمجبور شده

درصد افزایش ۷۴گان جنگ در سه ماه گذشته در مقایسه با زمان مشابه بشر، بیجاشدهبربنیاد آمارهای کمیسیون مستقل حقوق

 .استیافته
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حدود کرد، گفت که در کمیسیون را ارایه می بشر که امروز چهارشنبه گزارش اینحقوق بنفشه یعقوبی، عضو کمیسیون مستقل

 .گی شان در خطر استکنند که هنوز ناامن استند و زندهگی میهایی زندهمحل گان دردرصد بیجا شده ۷۰

اند که این آمار تکان خانواده بیجا شده ۳۲۲۸۴سرطان  در یک ماه یعنی از هفده جوزا تا هفده»بانو یعقوبی در این باره افزود: 

 «.است دهنده

 

 .بس کنند و بیش از این مردم را آواره نسازندخواهد که آتشهای درگیر جنگ میز طرفبشر، اکمیسیون مستقل حقوق

درصد ۴۷گفت که تلفات غیرنظامیان در افغانستان  هفتۀ پیش، هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان )یوناما( نیز در گزارشی

 .استافزایش یافته

بس خواهند که آتشهای درگیر میاند، از طرفهای شان را ترک کردهنهگان کندز که در بدلیل نبردها خاشماری از باشنده

 .کنند

اش را رها کرده و آواره شهر علت جنگ خانهشود که بهلیلما که باشنده ولسوالی امام صاحب کندز است، بیش از دو ماه می

 .استکندز شده

برد: سر میبا فرزندانش در وضع بدی به و اکنون گوید شوهرش در حمله طالبان بر ولسوالی امام صاحب کشته شداو می

 «.کنمتشنه با اوالدهایم وقتم را سپری می ها گشنه وسرپناه ندارم. بعضی وقت»

 «.ام، هیچ چیز ندارمشود که آواره شدهدو سه ماه می»عبدالمطلب، بیجا شدۀ دیگر جنگ در کندز نیز افزود: 
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که هاییهای بیجا شده در والیتگی به خانوادهرسیده گوید که رونددهای طبیعی میگی به رویداوزارت دولت در امور رسیده

 .استشده است و در جریان دو ماه به پنجاه هزار خانواده کمکاند آغاز شدهگزین شده ها مسکناین خانواده

 متوقف 
ً
بر اساس گزارش ها دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا اخراج یک پناهجوی افغان از اتریش را موقتا

  .کرده است

درخواست یک پناهجوی  اتریش روز سه شنبه گفت کهیک سازمان حمایت از مهاجران در ویانا پایتخت 
 .افغان رد شده و به افغانستان بازگردانده خواهد شد

 
 دادگاه اتحادیه حقوق بشر اروپا در شهر ستراسبورگ فرانسه. عکس: پکچرالیانس

برای مهاجران منتشر  وب سایت این سازمان غی  انتفایع بر اساس تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا که در 
اگوست متوقف کند. هویت این  ۳۱را تا  شده است، دولت اتریش موظف است اخراج این مهاجر افغان

 .است مهاجر تا هنوز در رسانه ها آشکار نشده

روند اخراج را موقتا توقف نیم  را مورد سوال قرار داده و گفته است که چرا  دادگاه همچنان مقامات اتریشر 
اروپا خواسته است تا اخراج مهاجران را تا هشتم اکتیر  سازند، در حایل که دولت افغانستان از اتحادیه

 .متوقف کند

امنیت  در افغانستان، آیا  در این حکم دادگاه همچنی   پرسیده شده است که با توجه به وخامت وضعیت
ان ناپذیر" برای متقاض  وجود   .داشته باشد ممکن است تهدیدی "جیر

https://deserteursberatung.at/index.php/2021/08/03/der-europaeische-gerichtshof-fuer-menschenrechte-egmr-stoppt-abschiebung-nach-afghanistan/
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

وهای خارجر  وهای امنیت  افغان در افغانستان پس از خروج نی  در همی   حال، جنگ میان طالبان و نی 
اعالم کرد که  وق بشر افغانستان در گزاریسر جدیدکمیسیون مستقل حق  شدت گرفته است. چند روز پیش

 .درصد افزایش یافته است ۸۰ تعداد کشته شدگان به

ز به نقل از مقامات اتحادیه اروپا در ماه گذشته گفت که آنها قصد  ی از موج  رویی  دارند برای جلوگی 
 .کمک مایل کنند  مهاجران افغان به افغانستان و کشورهای همسایه

بېځايه شوو  ۲۵۹ همکارۍد خوراک نړيوال سازمان له لورې د لغمان واليت دکډوالو چارو رياست په 
  وشوې

 . کورنيورسه نغدي مرست 

 

ۍ ج   د طالبانو د جګړو له امله د بېالبېلو ولسواليو او سيموڅخه ددې واليت مرکز ته راکډه شوې 
يادې کورن 

ۍ ته۱۱ وې د زمري په
ۍ نغدې ووېشل شوې ۶۸۵۰ مه هرې کورن 

 . افغان 

 

https://www.infomigrants.net/prs/post/34040/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.infomigrants.net/prs/post/34040/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.infomigrants.net/prs/post/34040/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

اعطای ویزه به هزاران شهروند افغان که  وزارت خارجۀ ترکیه با انتقاد از برنامۀ جدید حکومت امریکا برای
کتبرای سازمان اند، انتقاد کرده و گفته است که این اقدام سبب "بحران کار کرده  های آمریکانی ها و رسر

 .مهاجرت" خواهد شد بزرگ

 

است: "ما تصمیم  ای گفتهاسد( با نشر بیانیه ۱۲کیه روز سه شنبه سوم اگست )وزارت خارجۀ تر 
مسووالنۀ امریکا را که بدون مشورت با کشور ما اتخاذ شده خواهد که پذیریم. اگر امریکا یماست، نیم غی 

د،  ".ها انتقال دهدتوانند آنان را مستقیما توسط طیارهیم این افراد را به کشور خود بیر

  ت خارجۀ ایاالت متحده روز دوشنبه اعالم کرد که به هزاران شهروند وزار 
ی

افغانستان که به دلیل وابستیک
جدید فرصت اقامت را منحیث  مواجه اند، تحت یک برنامۀ شان با ایاالت متحده با خطر خشونت طالبان

 .سازدیم پناهنده مساعد 

شده است، درخواست کنندگان  یاد " ۲لویت شماره بر اساس این برنامۀ حکومت ایاالت متحده که به نام "او 
سوم رفته و در آنجا به سفارت امریکا درخواست  ویزه باید به مرصف و امکانات شخیص شان به یک کشور 

 .ماه طول خواهد کشید ۱۲-۱۴ بدهند که یط مراحل آن بی   

ز بدون ذکر نام از قول یک مقام ارشد وزارت خارجۀ امریکا  گزاری رویی  رش داده است که واشنگن در گزا  خیر
بحث با کشورهای همسایۀ افغانستان به ویژه پاکستان  مورد احتمال رسازیر شدن مهاجرین افغان، رسگرم

به  های متقاض  ویزۀ امریکا از طریق ایرانهمچنی   گفته است که شماری از افغان است. این مقام امریکانی 
 .ترکیه سفر کنند



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

12 

 

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

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

باشد که کشور ترکیه بار بحران  ه آمده است: "هیچ کش نباید انتظار داشتهدر بیانیۀ وزارت خارجۀ ترکی
 ".شود، به دوش بکشدمنطقه نایسر یم مهاجرت را که از تصامیم کشورهای ثالث در 

ترکیه شده اند و این وضعیت  با تشدید جنگ در افغانستان، صدها شهروند افغان در چند هفتۀ اخی  وارد 
ون از کشورشان افزایش داده است نگران  از رسازیر شدن سیل مهاجرین افغان را به  .بی 

، ۱۵۰۰تنها در یک هفتۀ گذشته، مرزبانان ترکیه نزدیک به  قانون   افغان مهاجر غی 
ً
ها، را در والیت عمدتا

قاچاقیر نی   در پیوند  ۱۱های ترکیه گفته اند که کرده اند. مقام  وان آن کشور در نزدییک مرز با ایران بازداشت
 .این پناجویان بازداشت شده اند با قاچاق

ب بان مهاجرین، از بیش از چهار میلیون مهاجر می   ین کشور می  
کند که ان  یمترکیه هم اکنون به صفت بزرگی 

 .بیشی  آنان شهروندان سوریه اند

بر افزایش مهاجرت، سبب  های اخی  در افغانستان، افزونسازمان ملل متحد گزارش داده است که خشونت
کشور از ماه جنوری به اینسو شده است. آمار   هزار شهروند افغان در داخل آن ۲۷۰بیجا شدن نزدیک به 
 .میلیون بیجا شدۀ داخیل در افغانستان وجود دارد ۳.۵کنون بیش از ا  دهد که همملل متحد نشان یم

تشکیل می دهد؛ اما با آنهم سهم این نیروی  فغانستان از جمله کشورهای جهان است که بیشترین تعداد جمعیت آنرا نسل جوانا

 اجتماعی به شدت کمرنگ بوده است. تأثیرگذار در معادالت سیاسی و
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

تان درجهت مناسبات اجتماعی تالش جوانان برای سمت و سو دهی افغانس با آنهم در گوشه هایی از عرصه های سیاسی و

فروش موتر  -همچنان خرید  امالک و می شود.شماری از جوانان با ایجاد یک شرکت خدماتی آنالین در بخش مدرن دیده

 .کنندفعالیت می

ترین بخش مبارزه تورکیه، مبارزه با مهاجرت سلیمان سویلو وزیرداخله تورکیه اظهار داشت که قوی

قانون  بوده است.   غی 

د. سلیمان سویلو در حساب کاربری خود در شبکه  های اجتمایع پیایم را بدست نشر سی 

 

رزه تورکیه در راستای حمایت از انسانهانی است که به ترین زمینه بخش مبا"همچنی   قوی سویلونوشت: 

  اند"دلیل جنگ داخیل و تروریزم در سنی   پایی   به قتل رسیده، مورد تجاوز قرار گرفته و یا کشته شده

ی مهاجرتها آگاه نبود، سياست مهاجرت 
سويلو اظهارداشت تورکیه درحایلی كه هنوزغرب ازطوفان ناگهان 

هاي بازگشت خود را با كشورهاي مبدا مهاجرت آغاز وتشكيل جام و توافقنامههاي انسنامنظم، سياست

 داده بود. 

کند و افتد، مهاجرت را مدیریت یمسویلوافزود: تورکیه با وجود همه آنچه درجغرافیای اطراف اتفاق یم

 دهد. آنچه را که شایسته اجداد، همسایگان و ملت نجیب خودمیداند در صدد اجرا آن بوده وانجام یم

 


