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 د وزارت وېب پاڼه

 

مه د ( ۱۲همغږې کېدو په موخه د وږي په ) پروژې د ال ښه پلي کېدو او (PPA) د (UNHCR) ملګرو ملتونو دکډوالو ادارې د

  .ه وشوهد مسلکي مرستيال مولوي عبدالرحمن راشد په مشرۍ ناست مهاجرينو او راستنېدونکو چارو وزارت

وزارت مسلکي مرستيال مولوي عبدالرحمن  ، چې د يوشمېر مرکزي رئيسانو او کار کوونکو په شتون کې ترسره شوه، د دغه دغه ناسته

ويې  پروژې پر خپل وخت په الښه پلي کېدو او همغږي کېدو ټينګار وکړ (PPA) (UNHCR) راشد د ملګرو ملتونو دکډوالو ادارې

شي، ترڅو هغه څه چې په دوه اړخيزه هوکړه ليک  سره په هوکړې او همغږۍ فعاليتونه ترسره (UNHCR) ويل: )) الزمه ده چې

  .توګه پلي شي او راستنېدونکو او مستحقو کورنيو ته خدمات وړاندې شي کې شامل دي په ټاکل وخت په ښه
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پروژې ارشد مدير انجينر  (PPA) او د انيزمپروژې په موخه او ميک (PPA) د پالن او پالېسۍ رئيس محمود الحق احدي د وروسته

مکلفيتونو په اړه يې  ناستې ګډوانوالو ته تشريح کړ او د وزارت د بېالبېلو برخو د دندو او محمد اجمل د يادې پروژې تطبيقي پالن د

  .معلومات وړاندې کړل

 .ناسته د ګډونوالو د سوالونو په ځوابولو سره پای ته ورسېده

 

 زادیآراديوی 

 

پختونخوا، نظر به گزارشها اين مهاجرين به کمکهای عاجل نياز دارند زيرا از سرازير شدن سيالب ها در ايالت های خيبر 

 .سند، و بلوچستان آسيب ديده اند

قيصر افريدی سخنگوی يو ان اچ سی آر به راديو آزادی گفت که آنها در ايالت خيبر پختونخوا به يک تعداد مهاجرين آسيب 

 .ديده از سيالب ها کمک کرده اند

تند، بدون شک که آنها هم متاثر شده اند. در آن مناطق پاکستان که آسيب ديده اند و مهاجرين افغان هم در آنجا حضور داش

يو ان اچ سی آر به حکومت پاکستان کمک می کند و حکومت پاکستان بعدا به مهاجرين امداد ميرساند و يو ان اچ سی آر 

 « .مستقيما هم به مهاجرين کمک می کند
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  .زير خيمه ها زنده گی می کنندخانه های صد ها هزار نفر در پاکستان در نتيجه سيالب ها ويران شده و آنان در 

سخنگوی کميشنری عالی ملل متحد برای مهاجرين افزود آنها ارقام دقيق در مورد تلفات مهاجرين افغان در نتيجه سيالبها 

 .طفل به آنها رسيده است ۴در پاکستان ندارند . اما در دير پائين خبر زخمی شدن 

 .ميليون مهاجر افغان در پاکستان بسر ميبرندبه گفته ملل متحد هم اکنون يک عشاريه سه 

از سوی ديگر يک مهاجر افغان بنام فدا محمد لودين از کمپ مسلم باغ ايالت بلوچستان در يک پيام صوتی به راديو آزادی 

 :گفته است که پاکستان در غم خود است و جامعه جهانی بايد در اين کشور غم آنها را بخورد. او افزود

های اخير در پاکستان سبب بسيار تباهی شده ، بسيار خانه ها را بر سر مردم خراب کرد. چهار ديواری ها را بر بارنده گی 

آنها تخريب نمود . از جامعه جهانی تقاضای ما اينست که بيايند مارا از نزديک ببينند ، سروی کنند. در اينجا مردم در زير 

چيزی ندارند. اينها مزدور کار هستند صبح پيدا می کنند و شب می خورند.  آسمان بدون سقف نشسته اند و برای خوراک شام

 .در اينجا به خيمه ها و به مواد خوراکی نياز است

 به گفته ملل متحد هم اکنون يک عشاريه سه ميليون مهاجر افغان در پاکستان بسر ميبرند

 ويب سايت وزارت 
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سه هزارو  آمريت سرحدی اسالم قلعه رياست امورمهاجرين و عودت کننده گان واليت هرات ازبرگشت جبری و داوطلبانه 

 خبرداد.   سنبله 9و 8تن مهاجرافغان ازايران، به تاريخ های  55۱

خانواده شامل  ۱67تن ديگرافراد مجرد بودند که طور جبری و 8۱8تن و  ۱۴۴خانواده، شامل  39از ميان افراد مذکور

 تن مجرد بصورت داوطلب واردکشور شده اند. ۱8۴۴تن و همچنان  7۴5

 IOMتن مجرد را غرض دريافت کمک، به دفتر 78تن وهمچنان  97خانواده شامل  ۲7منبع عالوه نمود که ازآن ميان، 

 معرفی شدند.

 ټدوزارت ويب ساي 
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مه په دغه واليت کې د ورستيو سېالب ځپلو او (8د غزني واليت د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو رياست د وږي په )

 .داخلي بېځايه شوو وضعيت ته د السرسي په موخه کمپ جوړ کړ

 .او د چهار ديوار او اندړ ولسوالۍ سيمه ييزو چارواکو په شتون کې پرانيستل شودغه کمپ د والي، مهاجرين رئيس 

کمپلې چې د مهاجرينو او  (۱۰۰)بړستنې او ( ۱۰۰خېمې، ) ( ۱۴۰د سرچينې په خبره د دغې کمپ په پرانيستلو سره )

ته برابرې شوې وې په مستحقو راستنېدونکو چارو وزارت د چارواکو او مرستندويه بنسټونو له لورې سېالب ځپلو کورنيو 

 .کورنيو ووېشل شوې

په ورته وخت کې د غزني واليت د غزني واليت د سيمه ييزو ادارو چارواکي وايي چې په دې هڅوکې يو چې د مرستندويه 

 .بنسټونو سره په ګډه همغږۍ او همکارۍ اړمنو او مستحقو کورنيو ته بشري مرستې ووېشو

 دوزارت ويب سايت
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( اړمنو ۱۱۰۰( موسسې له لورې د ميدان وردګو واليت دمهاجرينو او راستنېدونکو چارو آمريت په همکارۍ )HHRDد )

 بېځايه شوو کورنيو ته د خوراکي توکو دوېش لړۍ پيل شوه.

 ( کيلو ورېجې ووېشل شي. 5( کيلو بوره او )5( کيلو لوبيا،)5( کيلو اوړه،) 5۰په پام کې ده، چې هرې کورنۍ ته ) 

 مهاجرنيوز
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و ارايه درخواست پناهندگی در اتحاديه  حکومت ترکيه مدعی است که با استفاده از برنامه اکادميک تبادل دانشجو، برای فرار

شود. انقره برای جلوگيری از اين استفاده جويی، فشارهای بيشتر را باالی دانشجويان و آموزگاران اعمال اروپا استفاده می

 .کندمی

کادميک تبادل وزارت خارجه ترکيه اعالم کرده است که شمار رو به افزايش دانشجويان و آموزگاران با استفاده از برنامه ا

دانشجو در اتحاديه اروپا که موسوم به اراموس است، برای ارايه درخواست پناهندگی در اتحاديه اروپا و فرار به اين قاره 

شود. روزنامه ترکی "سوزکو" به نقل از وزارت خارجه اين کشور نوشته است که شمار رو افزايش دانشجويان استفاده می

 .شوندزبان شان، خواستار حق پناهندگی میو آموزگاران از کشورهای مي

وزارت تعليم و تربيه ترکيه در واکنش به اين خبر از مسئوالن محلی در ترکيه خواسته است، در صورتی که خطر اقامت 

 .دائمی متقاضيان در کشورهای خارجی وجود داشته باشد، به آن ها اجازه شرکت در اين برنامه را ندهند

واليت در ترکيه گفته شده است  8۱، يک وب سايت مستقل خبری در ترکيه، به مسئوالن «Duvar English»  به گزارش

کنند، بدون اين که به که دانشجويان دوره های کارآموزی شان را در اروپا به ويژه آلمان، اتريش و جمهوری چک ترک می

 .مسئوالن اطالع بدهند
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حتی »ترکيه در نامه ای به فرمانداران واليت های اين کشور نوشت: حسن اونزال، يک مقام رسمی وزارت تعليم و تربيه 

مواردی وجود دارند که دانشجويان و معلمان به کشور ما بازنگشته اند. افزايش چنين مواردی بر اعتبار اين برنامه ]...[ و 

 «.پاسپورت های مان تاثير منفی می گذارد

 «ان بیایند زیرا ترکیه یک کشور امن استمهاجران نیاز ندارند به یون»وزیر مهاجرت یونان:  :بيشتر بخوانيد

 هزار دانشجوی ترکی در يک سال  ۲۰

معلم  3۲6۰دانشجو و کارآموز و  ۱7۴۰۰، حدود ۱9و قبل از همه گيری کوويد  ۲۰۱9/۲۰۱8در طول سال اکادميک 

 .ترکيه در چارچوب اين برنامه به خارج از کشور سفر کرده بودند

، يک سازمان غيردولتی سويدی که توسط خبرنگاران ترکيه در تبعيد بنيانگذاری (SCF) آزادیبه گفته مرکز استکهلم برای 

 .سال گذشته درخواست پناهندگی دادند ۱5هزار دانشجو در طول  5۰۰شد، بيش از 

ار کند که دانشجويان و دانشگاهيان در سال های اخير از سوی حکومت ترکيه تحت فشمرکز استکهلم برای آزادی ادعا می

رو به افزايش قرار گرفته اند. به گفته اين مرکز، وزارت داخله در ماه اگست به دانشگاه ها دستور داد که بر فعاليت های 

دانشجويان نظارت کنند و شمار رو به افزايش دانشجويان که در اعتراضات شرکت کرده بودند، دستگير شده و يا محبوس 

 .شدند

لند، ليختن اشتاين، ناروی، نامزدهای عضويت در اتحاديه اروپا: مقدونيه شمالی، صربستان کشورهای عضو اتحاديه اروپا، آيس

بيشتر کشورهای ديگر در جهان به استثنای سويس و بريتانيا  .در برنامه اراسموس عضويت دارند( ۲۰۰۴و ترکيه )از سال 

 .کنندنيز در اين برنامه شرکت می

 ها را اخراج کرده استهزار مهاجر از جمله افغان 7۴ترکيه نزديک به  :بيشتر بخوانيد

ه را در خارج از کشور به سر ببرند. اما آن ها ماه ۱۲دهد که هر بار يک دوره حداکثر اين برنامه به دانشجويان اجازه می

 .توانند چندين بار دراين برنامه شرکت کنندمی

در اواخر سال گذشته، حمايت مالی برای دانشجويان برنامه اراسموس از ترکيه قطع شد و برخی گفتند که به مدت سه ماه 

 .پول دريافت نکرده اند

کند گفت که زندگی به دانشگاه تکنيکی ييلديز که در جمهوری چک تحصيل میازلم گولر، يک دانشجوی رشته رياضی در 

 .خاطر نرخ پايين تبادل ارز نيز دشوارتر شده است

 گردند، به خطر انداخته استبحران اقتصادی عميق در ترکيه چشم اندازهای شغلی دانشجويانی را که به کشور باز می

https://www.infomigrants.net/prs/post/42863/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%3C%3C%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%3E%3E
https://www.infomigrants.net/prs/post/42863/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%3C%3C%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%3E%3E
https://www.infomigrants.net/prs/post/43024/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DB%B7%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D8%AA%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 مهاجرنيوز

 

ها وخیم اعالم مهاجر زخمی شدند. وضعیت تعدادی از زخمی 9در تیراندازی در داخل یک کمپ مهاجران در شمال فرانسه 

 .شده است. تحقیقات در مورد علل تیراندازی جریان دارد

پالژ تیراندازی -یان مهاجران در کمپ لوناگست در درگیری م 3۰به گزارش روزنامه محلی له وا دو نور، روز سه شنبه 

 .مهاجر زخمی شدند. وضعیت تعدادی از زخمیان وخیم اعالم شده است 9شد و در نتیجه آن 

جزئیات حادثه به خوبی روشن نیست اما روزنامه نوشته که ظاهراً یک گروه از قاچاقبران کرد به سوی مهاجران سودانی 

ها شایعات است و اطالعات گفت که این (HRO) اهنگ کننده در انجمن دیدبان حقوق بشراند. اما پولین، همتیراندازی کرده

 .درست در این زمینه وجود ندارد

فقر شدید باعث تنش و درگیری میان »ها در جریان روز سه شنبه در کمپ آغاز شده بود: او در ادامه گفت که تنش

 «.شوندآب و یا غذا با هم درگیر میشود. اینجا به خاطر جا گرفتن، به خاطر مهاجران می
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 1۰کنند. روز ها زندگی میخیمه است که در مناطق اطراف شهر کاله و در کمبود آب یکی از مشکالت روزانه مهاجرانی

 .خواست خود را بشوید در کانال بوربورگ در نزدیکی کمپ گراندسینت غرق شداگست، یک مهاجر سودان جنوبی که می

ه معتقدند که نبود یک سیستم مناسب پذیرایی از مهاجران در منطقه، دلیل اصلی حوادث دردناکی است های خیریسازمان 

 .افتدکه در میان مهاجران اتفاق می

 «.دهددولت در انجام تعهداتش ناکام مانده و به نيازهای مهاجران پاسخ نمی»به گفته پولين 

Toujours pas d’eau à @loonplage 

Aujourd’hui l’équipe @MdM_France a distribué plus de 1000 litres d’#eau et jerrycans sur le 

campement. Aucune autre solution pour boire, manger, se laver. La mise en #danger des #exilés 

doit cesser! #besoinvital #droitfondamental pic.twitter.com/iD1X3VKKkj 

— Diane Leon (@Dianee_Leon) August 26, 2022 

ای نداشته باشند ها با هم رابطه شود آنپالژ باعث می-های ملیتی و زبانی میان مهاجران ساکن در لونبه گفته او تفاوت

 .و فضا پر تنش گردد

ها روز سه شنبه در کمپ زندگی ها، و تعداد زیادی از آلبانیاییها، کردها، ایرانیها، سودانیمهاجر شامل افغان ۵۰۰حدود 

 .دکردنمی

 .ها مطابق یک برنامه از پیش اعالم شده، کمپ را تخلیه کردندیک روز بعد از درگیری مقام

تمام اسباب و کاالهای »به گفته پولین، یک کاروان بزرگ از موترهای پولیس در برابر کمپ توقف کرد و نیروهای امنیتی 

 «.مهاجران را تخریب کردند

 .ها انتقال داده شدند اما بقیه باردیگر در کمپ جا گرفتندمهاجر به سرپناهدر جریان عملیات تخلیه کمتر از یک صد 

اگست، یک مهاجر با ضربات  22های دیگری نیز در منطقه اتفاق افتاده است. در در ماههای گذشته، درگیریها و تیراندازی

راندسنت کشته و یک تن دیگر پالژ زخمی شد. در ماه می نیز یک تن در تیراندازی در یک کمپ گ-متعدد چاقو در لون

 .زخمی شدند

 

 

https://twitter.com/loonplage?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/MdM_France?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/eau?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/danger?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/exil%C3%A9s?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/besoinvital?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/droitfondamental?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/iD1X3VKKkj
https://twitter.com/Dianee_Leon/status/1563201266313875457?ref_src=twsrc%5Etfw


 

 

14 

 مهاجرنيوز

 

 .های محاکمه خواهند شداند. اين افراد در روزچهار تن را به اتهام قاچاق انسان دستگير کردهگويند که های يونانی میمقام

تن را به اتهام قاچاق انسان  ۴نيروهای امنيتی الکساندروپوليس در دو مورد جداگانه  اکاتیمرینی،نانی به گزارش رسانه يو

 .دستگير کردند

 .اگست در دو موتر در شاهراه اگناتيا ادوس دستگير شدند 3۱بنابر گزارش، متهمان روز چهارشنبه 

 .جمع آوری کنند گزارش شده که سرنشينان موتر اول وظيفه داشتند درباره حضور پوليس در راه معلومات

ا نيروهای پوليس آن را وادار به توقف داد در مرکز کنترول پوليس توقف نکرد اممهاجر بدون سند را انتقال می 8موتر دوم 

 .کردند

 .قرار است متهمان در روزهای آينده به محکمه فرا خوانده شوند

 .شودالکساندروپوليس در شمال يونان موقعيت دارد و پايتخت منطقه ايوروس محسوب می

 آتن: در ماه آگست از عبور ده ها هزار مهاجر از رودخانه مرزی ایوروس جلوگیری شد:در همين زمينه

https://www.ekathimerini.com/news/1192300/four-people-arrested-over-migrant-trafficking-charges/
https://www.infomigrants.net/prs/post/42984/%D8%A7%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DA%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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 مهاجرنيوز

 

در تصادم يک موتر مربوط به قاچاقبران انسان در منطقه مرزی ميان هنگری و اتريش سه مهاجر و راننده آن جان باختند. 

 .کرد که سرنشينان ديگر آن زخمی شده اندنفر را حمل می ۱۲اين واسطه نقليه، 

سقوط يک واسطه نقليه حامل مهاجران به يک  يک خبرگزاری هنگری )مجارستان( به نقل از پوليس اين کشور، در مورد 

شود که اين کرد. گفته میتن را حمل می ۱۲شود، رودخانه خبر داده است. اين موتر که متعلق به قاچاقبران انسان دانسته می

 .حادثه در قلمرو مجارستان و نزديک مرز اتريش رخ داده است

 .نقليه جان باخته اند از ميان سرنشينان آن سه مهاجر و راننده اين واسطه

 بس حامل مهاجران افغان در بلغاریا تصادف کرد و راننده آن جان باخت:مرتبط

ها، ن حادثه تا هنوز مشخص نشده است. بر بنياد گزارشهشت تن از سرنشينان ديگر اين موتر زخمی شده اند. علت اساسی اي

کرده است. تا حال در مورد هويت اين مهاجران معلومات در اين موتر سرنشينان بيشتر را نسبت به ظرفيت آن حمل می

 .دست نيست اما موتر حامل آنان دارای نمبر پليت بلغاريا بوده است

https://www.infomigrants.net/prs/post/42763/%D8%A8%D8%B3-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA
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 بیش از صد مهاجر از دو کامیون در مرز رومانیا و مجارستان دستگیر شدند :بيشتر بخوانيد

سفر شان را برای رسيدن به غرب اروپا از ترکيه  هنگری در مسير بالقان موقعيت دارد و بسياری از پناهجويان و مهاجران،

 .کنندآغاز می

داشته باشند، حوادث اين چنينی در به دليل اينکه رانندگان وسايط نقليه حامل مهاجران زير فشار روحی و روانی قرار می

 .دهنداين مسير همواره رخ می

از پاسگاه های امنيتی و ماموريت بازرسی پوليس  در برخی موارد، موترهای حامل پناهجويان و مهاجران در حال فرار

  .شونددچار حادثه می

 راديوی صدای ترکيه

 نيروهای امنيتی ترکيه برای مقابله با ورود و خروج غيرقانونی مهاجران در سراسر کشور همچنان ادامه دارد عمليات

 

تبعه خارجی را که به صورت غيرقانونی در کشور حضور داشتند، در استان اديرنه دستگير  5۰ترکيه نيروهای امنيتی 

 .کردند

 .انداين افراد پس از طی مراحل قانونی به مرکز استرداد اتباع خارجی استان اديرنه انتقال يافته

https://www.infomigrants.net/prs/post/42572/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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 .زندان شدندنفر نيز به اتهام سازماندهی قاچاق انسان دستگير و روانه  ۲در همين راستا 

  .نيروهای امنيتی ترکيه برای مقابله با ورود و خروج غيرقانونی مهاجران در سراسر کشور همچنان ادامه دارد عمليات


