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 صفحه                                      عنوان                                                                    

 4------------------------------------------------ میدار ازین یالملل نیب یافغان ها به کمک شرکا رشیپذ یواشنگتن: برا

 5------------------------- دندیبه توافق رس نییاوکرا انیبه پناهجو یاروپا در مورد دادن پناهندگ هیعضو اتحاد یکشورها

 7------------------------------------------------------ میمبتال شده ا یروان یماریبه ب یمهاجران افغان: در کمپ ابوظب

 8------------------------------------------------ قاچاقبران به حال خود رها شدند بیمهاجر افغان پس از فر ۵۹: هیترک

 10 ---------------- هړوک دنهیل خهڅ رید کاري به استونویمرکزي ر رېوشمید دغه وزارت د  الیوزارت مرست نوید مهاجر

 11 ------------------------------------------------------------------ هفته کمک شدند کیهزار خانواده، در11از  شیب

 11 ----------------------------------------------------- لغمان آغاز شد تیدرمرکز وال البیازس یمحافظو واریاعمار د

 12 ---------------------------------------------------------------------- مانش نجات داده شدند یایمهاجر در در ۲٠۲

 13 -------------------------------------------------- هفته گذشته در افغانستان کیدر  ۱۹دیمثبت کوو ۀواقع ۱۳۶٠ثبت 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 اخبارن کامل مت

 

 دویچه ویله

گفت که این کشور تا  اخیرأشش ماه بعد از خروج بی نظم امریکا از افغانستان، یک مقام بلند رتبه وزارت خارجه امریکا 
 .هنوز به دولت های دیگر نیاز دارد تا افغان هایی را بپذیرند که در یک سال اخیر از سرزمین شان فرار کرده اند

 

واشنگتن از شرکایی بین المللی اش خواست، افغان هایی را بپذیرند که واجد شرایط برای اِسکان مجدد در ایاالت متحده 
 .امریکا نیستند. در همین حال آنهایی که واجد این شروط اند، با روند کاری درازمدت و پیچیده مهاجرت مواجه اند

کشور،  ۶۰ما با همتایان بین المللی مان، با شمار حدود »ضیح داد: این مقام امریکایی که نخواست نامش ذکر شود، تو
هر هفته از طریق تیلیفون گفتگو می کنیم و ما همواره به آنها اهمیت مشارکت شان را در این تالشهای بین المللی یاد 

 «.آوری می کنیم

یم و حاال به یک تالش دیگر بین المللی سال اخیر، به تالشهای بین المللی دست زد ۲۰ما در افغانستان در »او افزود: 
 «.برای اِسکان مجدد افغان های نیاز داریم که از افغانستان می آیند

این کارمند وزارت خارجه ایاالت متحده امریکا بعد از دیدار از یک اقامتگاه موقت در ابو ظبی، با خبرنگاران در امارت 
کابل به دست طالبان به ابو ظبی انتقال یافتند، یک حرکت  متحده عربی صحبت کرد. افغان هایی که پس از سقوط

اعتراضی غیر مترقبه را در ماه گذشته راه اندازی کردند. آنان از مقام های ایاالت متحده امریکا خواستند که به وضعیت 
 .شان رسیدگی جدی کنند

https://www.dw.com/fa-af/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85/a-61026876
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

ز فقدان شفافیت در روند ]بررسی کار این افغان ها که در این تاسیسات، تحت شرایط سخت با کنترول به سر میبرند، ا
انتقال شان[ در واشنگتن شکایت دارند و اینکه بسیاری از آنها به دلیل همکاری با ایاالت متحده امریکا، از افغانستان 

 .فرار کرده اند

رسی است هزار افغان به سر میبرند، ایاالت متحده امریکا هنوز در حال بر ۱۲در امارات متحده عربی، جایی که حدود 
 .که چه کسانی به آنجا انتقال یافته اند

این مقام امریکایی پذیرفت که پیشبرد کار افغان ها بسیار آهسته بوده است. او در عین زمان افزود که این روند به 
 .زودی تسریع خواهد شد 

  مهاجرنیوز

ایلوا یوهانسون، کمیسار امور داخلی اتحادیه اروپا در شبکه اجتماعی تویتر اعالم کرد، وزیران داخله کشورهای عضو 
   .این اتحادیه در بروکسل راجع به پذیرش موقت پناهجویان از اوکرایین به توافق رسیدند

 

-Picture :کیلومتری وارد پولند شده اند/عکس ۵۰۰هزار تن از شهروندان اوکرایین از طریق مرز مشترک  ۵۰۰تا به حال حدود 
alliance  

به این ترتیب پناهجویان از این کشور می توانند بدون ارائه درخواست پناهندگی تا سه سال در اتحادیه اروپا اقامت 
کشورهای عضو سخن « همصدایی»و « توافق تاریخی»از یک  داشته باشند. نانسی فیزر، وزیر داخله آلمان فدرال

  .گفت

را به کار می گیرد که پس از جنگ های بالقان برای دادن  ۲۰۰۱اتحادیه اروپا برای نخستین بار مقرره ای از سال 
  .محافظت موقت به پناهجویان تصویب شده بود
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

افت می کنند و امکان تمدید آن به مدت مجموعا سه براساس این مقرره، پناهجویان نخست به مدت یک سال اقامت دری
  .سال وجود دارد

به این ترتیب پناهجویان می توانند در آلمان و کشورهای دیگر )عضو اتحادیه اروپا( کار پیدا کنند. آن ها بیمه صحی 
 .دریافت می کنند و می توانند فرزندانشان را به مکتب بفرستند

همه آن هایی می شود که از جنگ در »وزیر داخله فرانسه، این مقرره شامل حال  بربنیاد اطالعات ژرار دارمانن،
  «.اوکرایین فرار کرده اند

تا چند روز پیش کسی »او گفت  .نانسی فیزر، وزیر داخله آلمان فدرال برای کسب توافق در این زمینه تالش کرده بود
وزیر داخله آلمان فدرال در ادامه گفت، برای نخستین بار  «حتی فکرش را هم نمی کرد که چنین توافقی به دست بیاید.

همه کشورهای اتحادیه اروپا به صورت مشترک، به سرعت و طی پروسه ای غیربوروکراتیک انسان هایی را می پذیرند 
  .که از جنگ فرار کرده اند

عتبر از اوکرایین نیازی به این فیزر در ادامه گفت، پناهجویان از کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا با مدرک اقامت م
ندارند که پروسه پناهندگی را پشت سر بگذارند. وزیر داخله آلمان فدرال در ادامه گفت که این پروسه در آلمان روز 

  .جمعه اجرایی می شود

ساختمانی که بخشی از ایستگاه قطار است، در حال مسافران پس از این که با قطار از کیف، پایتخت اوکرایین به پرزمیسل در پولند رسیدند، در 
 استراحت هستند

کشورهایی مانند پولند و هنگری از پذیرش پناهجویان سوریایی و عراقی خودداری کرده  ۲۰۱۵در بحران مهاجرت سال 
  .بودند

ست. براساس اطالعات در آن زمان حدود یک میلیون نفر به آلمان آمدند. اما حاال پولند کشور اصلی پذیرای مهاجران ا
 ۵۰۰از طریق مرز مشترک  هزار تن از شهروندان اوکرایین ۵۰۰کمیساریای عالی سازمان ملل متحد تا به حال حدود 

  .هزار پناهجو سخن زده است ۵۷۵نهاد محافظت مرزی پولند حتی از  کیلومتری وارد پولند شده اند.
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

او در دیدار وزیران  آماده شود.« رای پذیرش چندین میلیون پناهجوب»براساس گفته های یوهانسون، اتحادیه اروپا باید 
اشخاصی که پاسپورت  .به اتحادیه اروپا فرار کرده اند« تقریبا یک میلیون تن»داخله اتحادیه اروپا گفت، همین حاال 

  .ته باشندروز بدون ویزا در اتحادیه اروپا اقامت داش ۹۰های اوکرایینی دارند، می توانند به مدت حداکثر 

یوهانسون  کمیسیون اتحادیه اروپا به خصوص به پولند در قبال پذیرش پناهجویان وعده حمایت مالی و لوجیستیکی داد.
 .در ادامه گفت که پولند تا به حال خواهان اسکان مجدد این پناهجویان در کشورهای اروپایی دیگر نشده است

اما از آن جایی که مرز  پناهجو از اوکرایین به آلمان آمده اند. ۹۴۰۰حدود به گفته وزارت داخله آلمان فدرال تا به حال 
  .آلمان با پولند به صورت مرتب کنترول نمی شود، ممکن است شمار پناهجویان بیشتر از این باشد

اخالقی  وظیفه»اورزوال فون دیرالین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا طی دیدار از رومانیا گفت، پذیرش پناهجویان یک 
میلیون یورویی اشاره کرد که قرار است از بودجه اتحادیه اروپا برداشت  ۵۰۰او به مبلغ  «برای ما مردم اروپا است.

  .شده و برای کمک های بشردوستانه در ارتباط با جنگ اوکرایین مصرف شود

انه برای اوکرایین در رومانیا مرکز کمک های بشردوست»افزون براین قرار است به گفته اورزوال فون دیر الین، یک 
  .تا کمک ها از آن جا هماهنگ شوند« ایجاد شود

 دویچه ویله

هزاران شهروند افغانستان در یک اردوگاه در ابوظبی در انتظار انتقال به امریکا هستند. در این اردوگاه بیشتر کسانی 
 .مستقر اند که عضو و یا همکاران محلی نیروهای امریکایی بوده اند. آنان از بی سرنوشتی ابراز نگرانی می کنند

 

پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان به رهبری اشرف غنی و تسلط قدرت از سوی طالبان، هزاران افغان مجبور به 
ل آلمان و ایاالت متحده امریکا در عملیات تخلیه، هزاران ترک این کشور شدند. شماری از کشور های اروپایی به شمو

شهروند افغانستان را که به نحوی با نیرو های آنان کار می کردند و یا هم با خطر رو به رو بودند، از آن کشوربیرون 
  .کردند

https://www.dw.com/fa-af/%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-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85/a-60097443
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

ی تکمیل مدارک و ایاالت متحده امریکا در این عملیات تخلیه همکاران محلی نظامیان اش را در یک کشور سومی برا
در ابوظبی منتقل « اردوگاه کمک های بشر دوستانه امارات»قرنطین جابه جا کرده است. شماری از این افغان ها به 

شده اند. در این اردوگاه شمار زیادی از افغانان از چهار ماه به اینسو انتظار می کشند تا به ایاالت متحده امریکا انتقال 
 .یابند

این پناهجویان افغان که در این اردوگاه با زنان و کودکان بسر می برند، از بی سرنوشتی و تاخیر در روند بسیاری از 
 .انتقال ابراز نگرانی می کنند

اسالم الدین، یکی از پناهجویانی که در این کمپ با کودکانش به سر می برد، با لحن خسته و مایوس کننده به دویچه وله 
دانند که دیگر چه مدتی انتظار خواهند کشید و چه زمانی به ایاالت متحده امریکا منتقل خواهند می گوید که آنان نمی 

 .شد

من با مدارک اینجا آمده ام، در حدود هشت تا نه سال با امریکاییان وظیفه اجرا کرده ام. نمیدانم ما چه » :او می افزاید
ی بریم. ما با کودکان ما در یک اتاق از صبح تا شام درگیر این زمانی منتقل می شویم. در اتاق ها مانند زندانیان بسر م

 «.هستیم که شوخی نکنید و یا سرو صدا نکنید. وهللا که بیمار روانی شده ایم

اسالم الدین می افزاید که بعضی اوقات آوازه هایی به گوشش می رسد که گویا دوباره به افغانستان فرستاده خواهند شد. 
 .که این چگونه ممکن است  او از خود می پرسد

یک پناهنده دیگر افغان در اردوگاه ابوظبی که خودش را بهار معرفی می کند به دویچه وله می گوید سال ها با 
امریکاییان در والیت خوست با نیرو های پی ایف کار کرده است. او را هم انتظار برای انتقال به امریکا در این اردوگاه 

نی که بدون اسناد آمده بودند به امریکا رسیدند، ما به وطن قربانی دادیم و تحت فرمان امریکا کسا»خسته ساخته است: 
بهار « وظیفه اجرا کردیم، اما اینجا سرنوشت ما معلوم نیست. هر هفته نام نویسی ما ادامه دارد اما نتیجه ای ندارد.

 .وباره به افغانستان فرستاده شوند، بیشتر می شوداضافه می کند با گذشت هر روز نگرانی این پناهجویان از این که د

افغان در این کمپ کمک های بشردوستانه امارات در ابوظبی شب و روز را میگذرانند  ۹۰۰۰همین اکنون در حدود سس
 .که با زنان و کودکان شان در عملیات تخیله از سوی نظامیان امریکایی به ابوظبی منتقل شده اند

 دویچه ویله

تن از مهاجران افغان را در استانبول پیدا کردند. به گفته  ۵۹به گزارش رسانه های ترکیه، نیروهای امنیتی یک گروه 
 .پلیس قاچاقبران تمام پول های آنها را گرفته و فرار کرده اند
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

 مهاجران در ترکیه. عکس : پکچرالیانس 

مهاجر افغان را در دو کامیون در نزدیک روستای اسکیسه پیدا  ۵۹به گزارش رسانه اخالص در ترکیه، مقامات محلی 
 .کردند

هزار یورو گرفته اند تا آنها را به اروپا برسانند. اما  ۸بررسی های پلیس نشان می دهد که قاچاقبران از هر مهاجر 
 .نزدیک منطقه روستای اسکیسه رسیدند، فرار کرده و مهاجران را تنها گذاشتند

ما افغان هستیم. قاچاقبران ما را از ازمیر به این منطقه آوردند. آنها »زرغون امیری یک مهاجر به رسانه اخالص گفت: 
 «.را به اروپا می رسانندبه ما قول دادند که ما 

 .زن در میان افراد نیز حضور دارند ۱۵کودک و  ۱۸پلیس گفت که 

 .در اعالمیه پلیس آمده است که نیروهای ترکیه از طریق دوربین های امنیتی در جستجوی قاچاقبران هستند

را که در یک جهیل خشک در منطقه وان پنهان شده  افغان ۱۱۶نیروهای ترکیه قابل یادآوری است که چند روز پیش 
 .بودند گرفتار کردند. در این قضیه دو تن دیگر به اتهام قاچاق انسان گرفتار شدند

 

  

 

https://www.infomigrants.net/prs/post/38902/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 د وزارت وېب پاڼه

 

(مه د دغه وزارت د ۱٤مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت مرستیال محمد ارسالح خروټي ،شنبه د کب په )د 
 .دیوشمېر ریاستونو د کاري بهیر څخه لیدنه وکړه او د ریاستونو د کارمندانو ستونزې او ننګونې یې واورېدې

دربار څخه په کارونوکې د بریالیتوب غوښتنه وکړه ویې ښاغلي ارسالح خروټي ټولو کارکوونکوته د هللا تعالی له 
ویل:))موږ هڅه کوو چې د وزارت ټولو کارکوونکو لپاره معیاري سالم او ښه چاپیلایر رامېنځته کړو هغه ټولو 

کارکوونکوته د کارونو د ال ښه والي په موخه الزمې سپارښتنې وکړې ویې ویل، د کارونو د ال ښه والي لپاره په خپل 
 .خت حاضر اوسې او په لېوالتیا خپل کارونه پرمخ یوسيو

د لیدنې په پای کې کارکوونکو ژمنه وکړه،چې د یو واحد او مخلص کاري ټیم پرمټ به خپل ورځني فعالیتونه او کړنې په 
 .سمه توګه پرمخ وړو
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 ویب سایت وزارت

 

خانواده بیجاشده درهفده والیت، ازطریق وزارت امورمهاجرین مساعدت  109هزارو11هفته که گذشت،در جریان یک 
 .شد

ادارات امور هاجرین والیات نیمروز، فاریاب، غور،بادغیس، خوست، ننگرهار، میدان وردک، تخار، بدخشان، زابل ، 
ازنهاد های همکار، خانواده های یاد شده را  لغمان ،کندز، بغالن، بلخ، غزنی، سمنگان وپکتیکا، درهماهنگی با برخی

 .سروی ومساعدت تهیه شده از طریق موسسا ت همکار را به ایشان توزیع نمود
 .های فامیلی بودهای بهداشتی، وسایل آشپزخانه و بستهکمکهای مذکور شامل مواد غذایی، پول نقد، بسته

 ویب سایت وزارت
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

حوت سال روان از آغاز کار دیوار استنادی  12ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان والیت لغمان به تاریخ
 .درمربوطات مرکزآن والیت خبرداد

هزار دالر  30صدو  2متر و هزینه  2متر، عرض  930به گفته منبع دیوارمحافظوی ازسرازیر شدن سیالب، به طول 
امریکایی از جانب سازمان بین المللی مهاجرت، درمنطقه قمرالدین مرکز والیت لغمان اعمار می شود و دیوار مذکور، 

 .صدها جریب زمین و دها خانه را از خطرسیالب ها محافظت خواهد کرد
 .کارپروژه مذکوربا حضوروالی، ریس مهاجرین ، و تعداد از متنفذین قومی آنوالیت آغازگردید

  مهاجر نیوز

مهاجر که می خواستند خود را از طریق کانال مانش به انگلستان برسانند، به روز  ۲۰۲مقامات فرانسوی می گویند 
 .پنجشنبه در این کانال نجات دادند. این مهاجران در چندین عملیات جداگانه نجات یافتند

کز ای اعالم کرد که بین چهارشنبه شب و پنجشنبه سوم فبروری، مرپرفکتور شمال فرانسه و دریای مانش در بیانیه
های نزدیک ساحل پادو کاله، دانکرک و بولونی سورمر ای اطالعاتی را در مورد چندین قایق مهاجران در آبعملیات منطقه

 .دریافت کرده است

 .در بیانیه آمده است که مقامات قایق های نجات و هلیکوپتر ها را برای نجات مهاجران به دریا فرستادند

جران دچار آب گرفتگی شد و پس از آن برخی از این مهاجران در آب افتادند. در این به گفته این منبع، قایق حامل مها
 .تن سوار بودند که همه آنها نجات یافتند ۴۳قایق در حدود 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

تن از دریا نجات یافته و سپس به بندر بولونی سور مر منتقل شدند. همچنان در سه  ۵۶همزمان در دو عملیات دیگر
 .مهاجر که بر قایق های مختلف سوار بودند، نجات یافتند ۱۰۳عملیات دیگر، 

ش با وجود تدابیر امنیتی در امتداد سواحل شهر کاله، همچنان تعداد زیادی از مهاجران تالش می کنند تا از طریق کانال مان
 .به انگلستان بروند

در امتداد سواحل شمالی فرانسه نصب خواهند شد تا از عبور  امنیتی دوربین هایماه گذشته مقامات فرانسوی گفتند که 
 .مهاجران از طریق کانال مانش جلوگیری شود

د رهمین حال، چند هفته پیش، کارشناسان استخباراتی انگلستان اعالم کردند که از زمان سقوط طالبان، حدود نیم میلیون 
از آنها از طریق کانال مانش و برخی هم از طریق اروپا به انگلستان افغان مجبور به ترک کشورشان شده اند که بسیاری 

 .رسیده اند

مقامات انگلستان نسبت به موج جدید مهاجرت از طریق این کانال تدابیر شدیدی را در نظر گرفته اند اما مهاجران باز هم 
 .به این سفر دریایی خطرناک ادامه می دهند

جنوری امسال یک مهاجر در دریای تن کشته شدند. از  ۳۰در این کانال دست کم  سال گذشته بر اثر واژگونی یک قایق
 .جان خود را از دست داد مانش

 صدای امریکا

گوید که در یک هفته در این کشور خبر داده و می ۱۹وزارت صحت عامۀ حکوت طالبان از افزایش واقعات مثبت کووید
 .واقعۀ مثبت در این کشور به ثبت رسیده است ۱۳۶۰گذشته 

https://www.infomigrants.net/prs/post/38467/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.infomigrants.net/prs/post/37883/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/37883/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%AF
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

هزار و حوت( به صدای امریکا گفت که در این مدت، شش ۱۴جاوید هژیر، سخنگوی این وزارت روز شنبه پنجم مارچ )
 .رد آزمایش قرار گرفته استنمونۀ مشکوک کروناویروس در البراتوارهای این وزارت مو ۸۵۳

آقای هژیر همچنین گفت که شمار مرگ و میر ناشی از این بیماری در سراسر این کشور رو به افزایش است و در یک 
 .بیمار جان خود را از دست داده اند ۴۵هفته اخیر، 

واقعۀ مثبت کروناویروس در کابل و  ۲۷۶هزار و ۱۰بر اساس معلومات این وزارت، از آغاز فبروری تا پایان این ماه، 
 .بیمار جان باخته اند ۲۰۰والیات این کشور به ثبت رسیده و از این میان، حدود 

از گسترش کروناویروس وزارت صحت عامۀ حکومت طالبان از شهروندان این کشور خواسته است که برای جلوگیری 
 .های این وزارت توجه بیشتر کننددر افغانستان، باید به توصیه

در افغانستان رو به افزایش است، پیش از این مقامات صحی در این کشور گفته  ۱۹در حالی که آمار واقعات مثبت کووید
 .ندبودند که هنوز هم امکانات تشخیص نوع اومیکرون کروناویروس را در دسترس ندار

 .در این مرکز صحی، عالیم اومیکرون را دارند ۱۹جاپان گفته اند که بیشتر بیماران کووید –داکتران در شفاخانه افغان 

قرار بود که سازمان جهانی صحت در اواخر ماه جنوری سال روان میالدی، وسایل و تجهیزات را جهت تشخیص نوع 
ار دهد، اما با گذشت بیش از یک ماه، مسووالن صحی در افغانستان اومیکرون در اختیار وزارت عامۀ حکومت طالبان قر

 .گفته اند که هنوز هم به دلیل فقدان تجهیزات، از تشخیص البراتواری نوع اومیکرون عاجز اند

گیری در شهر ووهان والیت هوبی چین شیوع کرد و سپس به همه ۲۰۱۹برای بار نخست در آخر دسمبر  ۱۹بیماری کووید
 .دل شدجهانی مب

میلیون نفر در سراسر جهان به  ۴۴۴ترین آمار پوهنتون جانس هاپکینز ایاالت متحده، تا حال نزدیک به بر اساس تازه
 .این بیماری کشنده مبتال شده اند که از این میان، نزدیک به شش میلیون نفر جان باخته اند
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