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 صفحه                                      عنوان                                                                    

 4----------------------------------------------------------------------------------------------------------اخبار کامل

 4---------------------------------------- شان برگشتند یدولت به مناطق اصل تیبا حما جاشدهیاز دوصد خانواده ب شیب

 4---------------------------------------- الس واخلي وړپر سره له شخ والوډد ک ېچ ړیک ږغ ېآلمان پر یونان او ترکی

 6------------------------------------------------------- به وطن برگشت نمود رانیبه سه هزار مهاجرافغان ازا کینزد

 7---------------------------------- کسان اخراج شوي رډیله زرو  ېک ۍاون وهیدوام:  ستلوید افغانانو د ا خهڅ رانیله ا

 8------------------------------------ آگاه بود هیمهاجران به ترک یرقانونیعقب راندن مهاجران: فرانتکس از بازگشت غ

 11 ------------------------------------- ته تللي مویشوي خپلو س هیایځزره داخلي ب۹۲۰ ېملتونه: افغانستان ک ريګمل

 1۲ --------------------------------------------------------------- را به کشورشان بازگرداند یمهاجر افغان 363 هیترک

به  رنهیتبعه افغانستان به منظور اعزام به کشورشان از شهر اد یرقانونیو شصت و سه مهاجر غ صدیس

 13------------------------------------------------------------------------------------------استانبول منتقل شدند

 13 ---------------------------------------- چلند تورن شول ضيیبعسره په ت تونکوښله افغان پناه غو وادونهېه یځدیلو

 15 ----------------------------------------------------------------- ریدر منطقه فوچا ازم یرقانونیمهاجر غ 43نجات 

شده  رانده هیترک ینیسرزم یهابه آب یونانیکه توسط عناصر  یرقانونیمهاجر غ 43 ر،یدر منطقه فوچا ازم

 15-------------------------------------------------------------------------------------------- افتندیبودند، نجات 

 16 ---------------------------------------------------------------------- ریدر چشمه ازم یرقانونیمهاجر غ 1۹نجات 

در منطقه چشمه  یگارد ساحل یهامیت یرانده شده بودند از سو ینونایکه توسط عناصر  یرقانونیمهاجر غ 19

 16--------------------------------------------------------------------------------------------- افتندینجات  ریازم

 

mailto:Media@morr.gov.af
mailto:webmorr@gmail.com


http://www.morr.gov.af 4 

 

Media@morr.gov.af    webmorr@gmail.comEmail:  

 انحیه اکبل افغانس تان ۷پته: د کډوالو او راس تنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 

 

 

 کنندگانوزارت امور مهاجرین وعودت 

 ویب سایت وزارت

با حمایت وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و اداره پناهندگان اسد  6خانواده بیجاشده در کابل روز پنجشنبه  229

 .سازمان ملل متحد به مناطق اصلی شان در ننگرهار، لغمان، کنر و لوگر برگشت کردند

برای انتقال این  (UNHCR)وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با همکاری مالی اداره پناهندگان سازمان ملل متحد

دالر آمریکایی پول نقد نیز توزیع  ۲۰۰وه بر تدارک موتر و خدمات ترانسپورتی به هر خانواده حدود ها، عالبیجاشده

 .نمود

الحاج محمد ارسالح خروتی معین مالی و اداری وزارت امور مهاجرین که در جریان بارگیری و انتقال این خانواده ها 

م بازگشت داوطلبانه خانواده برای شان توزیع می شود و حضور داشت، بیان کرد که بسته های کمکی در حمایت از تصمی

  .وزارت در تالش است سایر بیجاشده ها را نیز به ساحات اصلی شان برگرداند

وی همچنان افزود که وزارت تالش می نماید تا سایر موسسات را نیز در زمینه حمایت از بازگشت داوطلبانه بیجاشده ها 

خانواده دیگر از طریق برنامه یادشده به ساحات اصلی شان  566ش ازین در هفته جاری ترغیب نماید. گفتنی است که پی

 .بازگشت کرده اند

 کډوال نیوز
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 کنندگانوزارت امور مهاجرین وعودت 

 

 آرشیف انځور ـ د آلمان د باندنیو چارو وزیره انالېنا بېربوک

دغو هیوادونو غږ کړی  چارو وزیرې انالېنا بېربوک ترکیې او یونان ته د خپل سفر له پېلولو مخکي پر د آلمان د باندنیو

 .الس واخلي چې د کډوالۍ د مسلې په اړه له تورونو لګولو او شخړو

لګوي.  وپا کي د مهاجرت د بحران په ترڅ کي یو پر بل د سرغړونو تورونهترکیه په ار د ناټو دوه غړي هیوادونه یونان او

مهاجر له خپلو پولو څخه د ترکیې پر لور ور  په دې ترڅ کي ترکیې په روان اونۍ کي پر یونان تور ولګاوه چي ګواکي

اقدامات نه  کافي اندازه لګوي چي و دغه هیواد ته د مهاجرو د ورتلو د مخنیوي لپاره په شړي. یونان بیا پر ترکیې تور

 .کوي

او ترکیې ته درې ورځنی سفر لري. هغه به د سفر په لومړۍ ورځ و  د آلمان د باندیو چارو وزیره انالېنا بېربوک و یونان

خپلمنځي فشارونه سره  شي. هغې د سفر له پېلولو څخه مخکي پر دواړو هیوادونو ږغ وکړ چي تشنج او اتن ته والړه

حاضر حالت کي باید چي د ناټو یاد دواړه هیوادونه خپلمنځۍ  ک وویل چي د روسیې له لوري د ګواښ پهراکم کړي. بېربو

غړو او د  اوس تر بل هر وخت د ناټو د»د آلمان د زرغون ګوند دغې سیاستوالې زیاته کړه:  .ستونزي هواري کړي

نېټه( ۲8کال د جوالی  ۲۰۲۲بې په ورځ )د پنجشن نوموړې دا څرګندونې د« اروپایي ټلوالو تر منځ یووالی اړین دی.

هیواد  روسیه نه یوازي دا چي د خپلواک»ته د پرواز کولو مخکي وکړې. هغې زیاته کړه:  سهار د یونان و پالزمېنې اتن

 «.کولو په لټه هم ده اوکراین آزادي غصب کول غواړي بلکه زموږ په ټلواله کي د واټن رامنځته
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پېلوي چي د دواړو هیوادونو تر منځ یو پر بل د تورونو لګولو لړۍ  ان او ترکیې ته سفربېربوک په داسي حال کي یون

نورو موضوعاتو تر  مهاجرت له بحران څخه مخکي هم د دغو دوو هیوادونو تر منځ تشنج موجود ؤ. د ادامه لري. د

دی. ترکیې په تیر نژدې وخت کي  اختالف د ترینګلتیا المل څنګ د قبرس او آژه سمندر پر بعضو برخو د ملکیت په هکله

مدیترانه کي د امنیت  لهجه په ښکاره توګه تونده کړېده. بېربوک په خپلو څرګندونو کي وویل چي په د یونان پر ضد خپله

وي. نوموړې وویل چي ستونزي باید د خبرو اترو له الري  موضوع به د هغې د سفر پر وخت د خبرو اترو له اجندا څخه

  .هواري کړل شي

 .بېربوک به د پنجشنبې په ورځ و اتن ته نژدې له یو مهاجر کمپ څخه هم لیدنه وکړي

 ویب سایت وزارت

 

اسد، طور اجباری و داوطلبانه ازطریق مرز میلک به  5و  4به تاریخ های  نفر مهاجر افغان مقیم ایران، 8۲7دو هزارو 

 .وطن برگشت نموده اند
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 تن افراد مجرد طور جبری، 1۲5۰تن همراه با  ۲63خانواده ، شامل 65به اساس معلو مات واصله، از میان افراد مذکور 

 .بصورت داوطلب واردکشور شده اند تن مجرد 1۲3۰همراه با  تن 84خانواده شامل  23

تن مجرد راغرض دریافت کمک، به  56وهمچنان زن  87مرد و  11۰خانواده شامل  47ازمجموع افراد یادشده، 

 .معرفی شده اند IOMدفتر

 یوزکډوال ن

 

 ایران هره اونۍ سلګونه زره افغانان بیرته خپل هیواد ته ستنوي. انځور: آرشیف، پیکچر الیانز

ماشومان هم په کې  ډیرو افغان کډوال چې ښځې او 1۰۰۰و په لړ کې یوازې تیره اونۍ له د ایستل ایران د افغان کډوالو

افغانستان ته استولي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو  شامل دي، د هرات او نیمروز والیتونو له الرې بیرته

 .ه شوي ديچې سلګونه نور په همدغه موده کې په خپله خوښه هیواد ته ستان وزارت وایي

 ۲۰۰۰مه نیټه په ټولیز ډول له  ۲۶او  ۲۵ورکړی چې د جوالی میاشتې په  خبر د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت

 .یواد ته راستانه شوي ديه افغانان له ایران او پاکستان څخه په زوره ایستل شوي او یا هم په خپله خوښه ډیر
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 تنه په اجباري او داوطلبانه 877ایران سره پر پوله د نیمروز والیت له الرې  مه له ۲۵یاد وزارت ویلي چې د جوالی په 

شاملې دي، په اجباري ډول او پاتي  کورنۍ هم په کې ۲۶تنه چې  ۵۹1ډول بیرته هیواد ته ستانه شوي چې له دې ډلې 

 .ستانه شوي دي رته افغانستان تهنور په خپله خوښه بی

الرې هم تیره اونۍ سلګونه افغانان په زوره ایستل شوي او یو  د نمیروز والیت سربیره د هرات د اسالم قلعه پولې له

همدغې الرې په خپله  څخه ډیر افغانان له 1۵۰۰خپله خوښه هیواد ته ستانه شوي. یوازې تیره اونۍ  شمیر نور بیا په

 .زوره بیرته هیواد ته ستانه شوي دی خوښه او یا په

تنه ځوانان په اجباري ډول ایستل  ۴۵۶کورنۍ او  ۲1نیټه  ۲۶د جوالی په » کډوالو چارو وزات په دې اړه لیکلي: د 

 «.خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي دي تنه( په 3۶۴کورنۍ) 8۲تنه نور او  ۶87شوي. 

ته د مرستو په موخه ور پیژندل شوي  )IOM (د راستنیدونکو کډوالو له ډلې اړمن کسان پر پوله د کډوالۍ نړیوال سازمان

 .دي

وباسي او یا هم کډوال په خپله خوښه ستنیږي.  ایران ترڅنګ د افغانستان بل ګاونډ پاکستان هم کله ناکله افغانان په زوره د

 1۲۲ رنۍ چېکو ۲۰تاریخ، د کندهار د سپین بولدک له الرې  ۲۶چې د تیرۍ اونۍ په  د کډوالو چارو وزارت خبر ورکړی

 .تنه کیږي له پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي

لسګونه زره افغانان د فقر، بیکارۍ او د  افغانستان کې د طالبانو له واکمنیدو راهیسې له تیر څه کم یو کال راهیسې په

په  ایران او پاکستان ته پناه وړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مارچ میاشتې طالبانو له ویرې د ترکیې په ګډون،

 .افغانان د ایران خاورې ته پناه وړې وروستیو کې ویلي و چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا یو میلیون

 مهاجر نیوز
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 لیانسآب های یونان. عکس: پکچرا کشتی فرانتکس در حال نظارت در

دهد است نشان می راندن مهاجران توسط یونان که در رسانه های اروپایی مورد بررسی قرار گرفته گزارشی در مورد عقب

غیرقانونی مهاجران از یونان به ترکیه مطلع بوده است. گفته  که فرانتکس یا آژنس نظارت بر مرزهای اروپا از برگشت

 .فرانتکس حتی برخی از این عقب راندن ها را در دریا تامین مالی کرده است شود کهمی

 ران در یونان به ترکیه آگاه بوده است. این موضوع دربازگشت غیرقانونی مهاج بر اساس منابع، فرانتکس به خوبی از

اولف" تهیه شده است، نشر شده است. " یک گزارش مستند و همچنان محرمانه که توسط اداره مبارزه با تقلب در اروپا یا

 .بررسی این موضوع بوده است در حال ۲۰۲1این نهاد از جنوری سال 

 .انس نظارت بر مرزهای اروپا از این اقدامات غیرقانونی آگاه بوده استآژ در این گزارش آمده است که مدیریت سابق

 .منتشر شد جوالی ۲8ای از این گزارش در روزنامه آلمانی اشپیگل روز پنجشنبه گزیده

فابریس لگری و همکارانش به جای جلوگیری از عقب  بر اساس این منبع، رئیس سابق آژانس نظارت در مرزهای اروپا،

واقعیت را پنهان کردند  شود که آنها به پارلمان اروپا دروغ گفتند و اینپنهان کردند. گفته می ران، موضوع راراندن مهاج

 .راندن در برخی موارد حمایت کرده است که آژانس با پول مالیات دهندگان اروپایی از عقب

انجام می یافت، این گزارش اکنون جزئیات  نتیجه گیری این تحقیق قبل از استعفای فابریس لگری در پایان ماه اپریل اگر

 .دادنشان می بسیاری از این اقدامات غیرقانونی را
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 متوقف کرد« برای اینکه شاهد نباشند»فرونتکس نیروهای نظارت را 

مهاجر را از یونان به سمت  3۰ ، گارد ساحلی یونان یک قایق بادی با۲۰۲۰ادعا می کند که در پنجم اگوست سال  اولف

 .فرونتکس از این صحنه فیلمبرداری کرده بود بازگردانده است. یک هواپیمای نظارت ترکیه

به این دلیل که به آنها  انتقاد از مقامات یونانی، نظارت هواپیماها را بر فراز دریای اژه متوقف کرد، اما، فرانتکس به جای

 .در جاهای دیگر نیاز دارد

 .اقدامات غیرقانونی چشم پوشی کرده است به این ترتیب فابریس لگری آگاهانه از این

مرتباً از تبعیدیانی که  راندن های مهاجران بوده است. مهاجرنیوزها صحنه بسیاری از عقباژه سال دریای :شاهدان عینی

 .کندبه این سمت می روند، چشم دیده ها را دریافت می

قایق مهاجران را به دریا بازگردانده  د ساحلی یونان، یک زن مهاجر از کنگو توضیح داد که چگونه گار۲۰۲1تابستان  در

حلقه  کردند. آنها دور ماآنها ما را با سالح های خود تهدید می»است. او گفت:  و مسافران را در معرض خطر قرار داده

 «.زدند که امواج و جریان های بزرگی را در دریا ایجاد کرد

قایق آنها توسط یونانی ها به  آفریقا، گفت که چگونه، ساموئل، یک مهاجر دیگر از جنوب صحرای ۲۰۲1ماه می  در

، سلیمان، اهل گینه، به مهاجرنیوز توضیح داد که چگونه مردانی ۲۰۲۰ سواحل ترکیه بازگردانده شده است. در پایان سال

 .جلوگیری کنندرسیدن آنها به جزایر یونان  یونیفورم، قایق مهاجران را که او در آن قرار سوار بود سوراخ کردند تا از با

 مورد 6۲۹، گزارش یک سازمان غیر دولتی نروژی در دریای اژه ۲۰۲1نیست. در سال  در خشکی وضعیت بهتر از این

 .پس زدن غیرقانونی مهاجران در جزایر یونان را ثبت کرد

کس در شهر آتن، دفترهای فرانت بئربوک، وزیر امور خارجه آلمان فدرال روز پنجشنبه پس از دیدار در یکی از انالینا

اطمینان حاصل کند که حقوق بشر در مرزهای بیرونی اروپایی نیز در هر  پایتخت یونان گفت، اتحادیه اروپا باید بتواند

 «.شودرعایت می زمان

 «.پا با حقوق اروپایی سازگار نیستاو در ادامه گفت، به عقب راندن پناهجویان از طریق مرزهای بیرونی اتحادیه ارو

که "یک سری اقدامات" قبالً برای  هیپر، سخنگوی کمیسیون اروپا، در پاسخ به سوالی درباره این گزارش تاکید کرد آنیتا

 .ماه جوالی توسط آژانس اجرا شده، انجام شده است حل و فصل مسئله حاکمیت آژانس که از اوایل

در یونان، افزود:  به "الیحه جدیدی برای تضمین یک سیستم نظارت قوی" برای رفتار با پناهجویان او همچنان با اشاره

 «.گرفته است از نظر کار در محل با مقامات یونانی، پیشرفت های صورت»
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این آژانس را تقویت کرد. او  لگری در طول هفت سالی که در راس فرانتکس کار می کرد، به طور قابل توجهی فابریس

 .گارد ساحلی و مرزبانی برسد 1۰۰۰۰به  ۲۰۲7تا سال  خواست که کارکنان آن با ماموران مسلح بایدمی

مرزهای خود را رد کرده است. نوتیس  همین حال، یونان به نوبه خود همواره هرگونه بازگرداندن غیرقانونی در در

گفت که او فقط خالصه گزارش اولف را خوانده است. به گفته او یونان به  میتاراچی، وزیر مهاجرت یونان روز پنجشنبه

 «.کنیم ما حق داریم از مرزهای خود محافظت»او به رسانه ها گفت:  مستقیم مقصر نیست. گونه

 د امریکا غږ

 

زره داخلي بې ۹۲۰کال راهیسې  ۲۰۲1وایي، له  (UNHCR) په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ

  .ستانه شوي دي ځایه شوي کسان خپلو اصلي سیمو ته

لیکلي دي چې د افغانستان په ځینو برخو  مه( په خپلې ټویټر پاڼه7مه )زمري ۲۹دغې کمېشنرۍ د جمعې په ورځ جوالی 

 کسان بېرته خپلو ۵۵۰۰تېره یوه اوونۍ کې ستنېدو بهیر روان دی او یوازې په  کې د داخلي بې ځایه شویو د بیرته

  .کورونو ته ستانه شوي دي
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خپله خوښه خپلو سیمو ته ستانه شي او هم  د ملګرو ملتونو په وینا دوی له دغو بې ځایه شویو سره مرسته کوي چې په

ځایونو  ه خپلو اصليبرابره کړي. په وروستیو ورځو کې ډیری دغه کسان له کابل څخ والیتونو ته د هغوی د لېږد زمینه

  .ته ستانه شوي دي

ملګرو ملتونو زیاته کړې ده چې د سرپناه د برابرولو په ګډون د دغو داخلي بې ځایه شویو خلکو اساسي اړتیاوې به 

  .ارزول کیږي

 هېواد کې له څو لسیزو جګړو وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عالي کمېشنرۍ هیله څرګنده کړې چې په دغه

  .ته د ستنېدو لپاره چمتووالی نیسي اوس داخلي بې ځایه شوي خپلو اصلي سیمو

افغانستان کې د داخلي بې ځایه شویو په  په (IOM)دا په داسې حال کې ده، چې تر دې وړاندې د مهاجرت نړیوال سازمان

 یه شویو شمېر شاوخوا شپږویلي یې وو، چې په دغه هېواد کې د داخلي بې ځا شمېر کې د زیاتوالي خبر ورکړی و او

  .میلیونه کسانو ته رسېږي

وروستۍ سروې ښیي چې اوسمهال په  په یوه راپور کې ویلي وو چې د دوی( ۲1دغه سازمان د مارچ په دولسمه )کب 

  .تنه ددې هیواد دننه بې ځایه شوي دي 83۲۴۵۴ټول افغانستان کې پنځه میلیونه او 

  .لي بې ځایه شویو د زیاتوالي اصلي المل په دې هیواد کې جګړه او وچکالي بوليدغه سازمان په افغانستان کې د داخ

ځایه شویو کسانو شمېر په بې ساري  کال پورې د داخلي بې ۲۰18څخه تر  ۲۰1۶دغه سازمان دا هم ویلي وو چې له 

 بې ځایه شویو لپاره تر ټولو کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله د داخلي کال په افغانستان ۲۰۲1ډول زیات شوی و او 

  .ستونزمن کال و

  .میلیونه کسان د افغانستان له بېالبېلو سیمو څخه بې ځایه شوي وو 1،3کال کې  ۲۰۲1د دغه راپور له مخې یوازې په 

 کیهویب سایت رادیو صدای تر
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سیصد و شصت و سه مهاجر غیرقانونی تبعه افغانستان به منظور اعزام به کشورشان از شهر ادیرنه به استانبول منتقل 

 شدند

 

در مراکز استرداد اتباع خارجی  های مختلف دستگیر شده و موقتابرای استرداد مهاجران غیرقانونی که در تاریخ هافعالیت

 .دارد کنند، همچنان ادامهدر سراسر ترکیه اقامت می

منتقل شده و با  غیرقانونی تبعه افغانستان پس از طی مراحل قانونی از ادیرنه به استانبول مهاجر 363در این راستا، 

 .هواپیما به افغانستان اعزام خواهند شد

های فشرده برای بازگرداندن مهاجران تالش .دهدای انجام میویژه مبارزه با مهاجرت غیرقانونی را با استراتژی ترکیه

 اند، به کشورهایشانطور موقت در مراکز مهاجرت استانی اسکان داده شدهو به ور دستگیرغیرقانونی که در سراسر کش

 .ادامه دارد

 د آزادی راډیو
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  يپه البانیا کې اروپایي هېوادونو ته منتظر افغان پناه غوښتونک

 .بشري حقونو د څار د سازمان یوه چارواکي لویدیځ هېوادونه له افغان پناه غوښتونکو سره په تبعیضي چلند تورن کړل

په خاص ډول اروپایي هېوادونو، د  د بشري حقونو د څار د سازمان اجراییه رییس کینیت رات وایي، چې لویدیځ او

 .ډېر توپیري چلند وکړ کډوالو پرتله له افغانانو سرهاوکرایني 

بشري حقونو فعاالنو انتقادونه کړي وو، خو  له افغانانو سره د اروپایي هېوادونو پر توپیري چلند له دې مخکې هم د

 .کې د اروپایي هېوادونو دا کار له اسالم څخه وېره او نژادي توپیر وباله ښاغلي رات پرون په یوه انالین بحث

وه چې د میلیونونو په شمېر کې اروپا ته ننوتل.  هغه زیاته کړه: "یوه لویه او ښکاره استثنا د اوکرایني کډوالو په برخه کې

تاسو د اوکرایني  .پرانیستې، په پراخه ټنډه یې هرکلی ورته ووایه او سمدستي یې ځای پرځای کړل اروپا دروازې ورته

ځایونو کې دېره شول. خو په ډېر ښکاره توپیر سره ښکاري  په کورونو او نورو کډوالو کمپونه نه وینئ، دوی د خلکو

څه ډول هرکلی ووایه. زه  یوازې افغانانو بلکې د سوریې، اریتریا، سوډان او نورو هېوادونو کډوالو ته چې اروپایانو نه

 ".وایو بله مناسبه کلمه نه شتهڅخه وېره او نژادي توپیر و فکر کوم چې د دوی دې کار ته پرته له دې چې له اسالم

په بېګاني آنالین بحث کې د افغانستان په پخواني دولت کې د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون مشرې شهرزاد اکبر هم 

 .خبرې وکړې

غانستانه وتلي خو اوس بې برخلیکه د سیمې په هېوادونو کې مېرمن اکبر د هغو افغانانو د ستونزو یادونه وکړه، چې له اف

 .پراته دي
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د مشارکت هغه ګډ احساس چې دلته و، او دا  اکبر زیاته کړه: "د اوکراین وضعیت د افغانانو لپاره دا خبره ور یادوي چې

 .یو هم عملي نه شولمرسته وشي چې د دې هېوادونو د هڅو مستقیم مالتړ یې کړی  تمه وه چې له هغو کسانو سره به

له یوه قانوني برخلیک پرته د سیمې  ما ته هره ورځ د هغو خلکو پیغامونه رارسېږي چې په ډېرو سختو شرایطو کې او

 ".په هېوادونو کې اوسېږي

 کیهویب سایت رادیو صدای تر

رانده شده بودند، نجات  های سرزمینی ترکیهیونانی به آبمهاجر غیرقانونی که توسط عناصر  43در منطقه فوچا ازمیر، 

 یافتند

 

رانده شده بودند، نجات  های سرزمینی ترکیهمهاجر غیرقانونی که توسط عناصر یونانی به آب 43فوچا ازمیر،  در منطقه

 .یافتند

گروهی از مهاجران غیرقانونی در  اساس اطالعیه سایت فرماندهی گارد ساحلی، قایق گارد ساحلی با اطالع از حضور بر

 .اعزام شد منطقه یک قایق الستیکی در سواحل منطقه فوچا به

 .های الستیکی نجات دادندمهاجر غیرقانونی را در قایق 43نیروهای گارد ساحلی، 

 .شدند مهاجران غیرقانونی نجات یافته پس از طی مراحل به ریاست مدیریت مهاجرت استان منتقل
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 کیهویب سایت رادیو صدای تر

های گارد ساحلی در منطقه چشمه ازمیر نجات نی رانده شده بودند از سوی تیممهاجر غیرقانونی که توسط عناصر یونا 19

 یافتند

 

های گارد ساحلی در منطقه چشمه ازمیر نجات مهاجر غیرقانونی که توسط عناصر یونانی رانده شده بودند از سوی تیم 19

 .یافتند

چشمه با یک قایق نجات که توسط عناصر  بورنو در منطقههای گارد ساحلی در نزدیکی اوچاساس اطالعات دریافتی، تیم بر

 .مهاجران وارد عمل شدند یونانی به عقب رانده شد، برای نجات

 .مهاجر را نجات داده و به بندر چشمه آوردند 1۹ها تیم

 .مهاجران غیرقانونی پس از تکمیل مراحل اداری به اداره مدیریت مهاجرت ازمیر منتقل شدند
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