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ویب سایت وزارت

به اساس گزارش آمریت امورمهاجرین نیمروز یک هزارو  429نفر مهاجر ،به تاریخ  29حمل طور اجباری و داوطلبانه
ازایران به وطن برگشت نمودند.
از میان افراد مذکور 39خانواده ،شامل  160تن و  788تن دیگرافراد مجرد بودند که طور اجباری و 8خانواده شامل31
تن و 450تن مجرد بصورت داوطلب واردکشور شده اند.
به گفته منبع ازآن میان  47خانواده شامل 82مرد و 109زن وهمچنان  485تن مجرد راغرض دریافت کمک ،به
دفتر IOMمعرفی شدند.

د وزارت فیسبوک پاڼه
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مهاجرینو او راستنېدونکو چارو ریاست په همکارۍ وروسته له سروې نه( )٦٠٠اړمنو بېځایه شوو او مستحقو کورنیو
سره د خوراکي توکو مرسته وشوه.
یادو کورنیو ته د وري په ( )٢٩مه د مهاجرینو اوراستنېدونکو چارو وزارت د یو لوړ پوړي هیٸت په شتـون کې دا مرسته
وشوه ،چې د یاد هیٸت مشري مولوي صاحب ارسالح حقیار کوله.
مولوي صیب حقیار د خپلو خبرو په اوږدو کې د چین هیواد څخه مننه وکړه،او د مرستو د وېش په روڼتیا یې ټینګاروکړ،
او د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت د یو مسؤلې ادارې په توګه هڅه کوي چې بشري مرستې تر مسحقینو په
منظم ډول ورسوي.

ویب سایت وزارت
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آمریت امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت غور مساعدت نقدی را برای یک هزارو  57خانواده بیجاشده ناشی ا
زجنگ وحوادث طبیعی به تاریخ  28حمل توزیع نمود.
مساعدت مذکور ،برای هر خانواده مبلغ  23هزارو  733افغانی پول نقد بود که از جانب موسسه ، ACTEDتهیه و
ازطریق اداره امور مهاجرین آنوالیت درولسوالی های شهرک ،تولک ومرکز غور توزیع شد.

مهاجر نیوز
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پلیس یونان روز یکشنبه اعالم کرد که جسد یک مهاجر زن در رودخانه اوروس در منطقه مرزی میان یونان و ترکیه پیدا
شد .به گفته پلیس این مهاجر از کشور های افریقایی بوده و به ضرب گلوله کشته شده است .دلیل تیراندازی در مرز هنوز
مشخص نشده است.
پلیس یونان روز یکشنبه  ١۷اپریل به خبرگزاری فرانسه گفت که جسد یک زن مهاجر در رودخانه اوروس در شمال غربی
یونان پیدا شده است .به گفته پلیس ،قربانی احتماال بخشی از گروهی از مهاجران بوده که قصد داشته تا با قایق از این
رودخانه که یک مرز طبیعی میان ترکیه و یونان است ،عبور کند.
جسد این مهاجر پس از درگیری در مرز به روز شنبه پیدا شد .دلیل درگیری هنوز مشخص نیست اما تحقیقات در مورد
آغاز شده است.
پلیس مرزی یونان در این منطقه گفت« :شب گذشته یک گروه ده نفره از سمت ترکیه قصد ورود به یونان را داشتند.
پلیس یونان به آنها دستور توقف داد ،اما آنها اطاعت نکردند .سپس تیراندازی از طرف ترکیه شنیده شد .مرزبانان یونانی
برای محافظت از خود تیراندازی هوایی کردند».
پلیس اندکی بعد در مرز یونان چهار مرد را که در آب شنا کرده بودند گرفتار نموده و جسد یک زن را پیدا کردند .پلیس
گفت که قربانی از کشور های افریقایی است .هویت چهار مرد دیگر هنوز مشخص نشده است.
شلیک گلوله از یک فاصله کوتاه
با آنکه منشا شلیک گلوله مشخص نشده است اما به گفته داکتران عدلی ،مقتول در اثر شلیک گلوله از یک فاصله کوتاه
کشته شده است.
به گزارش شبکه تلویزیون ای آر تی در یونان ،زخم در بدن مقتول نشان می دهد که با سالح مورد استفاده پلیس یونان
کشته نشده است .ممکن است این زن توسط قاچاقبران کشته شده باشد.
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رود خانه اوروس مرز میان ترکیه و یونان .عکس:گوگل مپ

وب سایت روزنامه پروتوتما نیز نوشته است که گلوله با سالح های استفاده شده توسط مرزبانان یونان و ترکیه مطابقت
ندارد.
سرزمین هیچ کس
پس از ورود موج مهاجران که از مرز اوروس عبور کردند ،در مارچ  ،٢٠٢٠یونان ابزارهای نظارتی خود را با دوربین
ها و رادارها تقویت کرد .مقامات کشور دیوار های مرزی را به ارتفاع پنج متر در بیش از چهل کیلومتر در منطقه نصب
نمودند.
سازمانهای غیردولتی مقامات یونان را متهم میکنند که مسوالن این کشور یک سرزمین نظامی را در این منطقه ایجاد
کردهاند که هیچکس نمیتواند به مهاجران در این منطقه کمک کند.
پیامد این وضعیت :اغلب مهاجران خود را در جزیره کوچکی در رودخانه اوروس ،در مرز میان ترکیه و یونان میرسانند.
اما هر دو کشور مسٸولیت پذیرش و مراقبت از آنها را رد میکنند.

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

وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

http://www.morr.gov.af 9
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

در هفتم اپریل ،سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که پلیس یونان در این منطقه برای بازگرداندن مهاجران به ترکیه از
سالح استفاده می کند .از سوی دیگر مهاجران مدعی شدند که در ازای دریافت مجوز احتمالی برای اقامت در یونان ،باید
چندین ماه با پلیس این کشور همکاری کنند.

مهاجر نیوز

د کډوالۍ نړیوال سازمان ) ( IOMخبر ورکړ چې یوه وړه کښتۍ چې  ۳۵کډوال په کې سپاره ول د لیبیا په سواحلو کې
ډوبه شوې.
یاده پیښه د لیبیا د صبراته ښار په سواحلو کې شوې چې تر دې مهال د شپږو تنو مړي له اوبو څخه ایستل شوي او ٢٩
نور الدرکه دي .د کډوالۍ نړیوال سازمان یاده پیښه غندلې او ویلي یي دي چې په مدیترانه کې د انسانانو دامداره وژل باید
په یو عادي امر بدل نه شي.
دغه سازمان په خپله بیانیه کې ویلي چي له یوې اونۍ راهیسې د لیبیا په سواحلو کې  ۵۳تنه ناقانونه کډوال مړه او الدرکه
شوي دي.
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لیبیا د هغو کډوالو لپاره د ترانزیت یوه مهمه الره بلل کیږي چې غواړي له افریقایي هیوادونو څخه د مدیترانې له الرې
ځانونه اروپا ته ورسوي .د شمیرو له مخې د کال له پیل راهیسې لږ تر لږه  ۴۷۵تنه له همدې الرې څخه د تیریدو په هڅه
کې په مدیترانه کې مړه شوي دي.
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