
United Nations 
 

Nations Unies 

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
 

دوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان حمل را محکوم  ابلک  نماز گزاران در والیت ر بامروز  فجیع ههماهنگ کننده امور بشر

 کرد

۲۰۲۲ آپریل ۹۲،  کابل  

ز ا وفالآقای رامی  کل سازمان ملل متحد و هماهنگ کننده کیر دوستانه برای افغانستان، از حمله امور ، معاون نماینده ویژه دبی  بشر

 یمآنها وخ از ضز بع یتکه وضع کشته و پانزده زخیم  ۱۰وحشیانه بعد از ظهر امروز در والیت کابل که بر اساس گزارش ها دست کم 

 ف یم کند. برجای گذاشت، ابراز تاس است

مسجد سقف  ث تخریبعبارخ داد و صاحب در منطقه داراالمان در غرب کابل  فهیدر مسجد خل انفجار  ه،یاول یبر اساس گزارش ها

جر مناین حمله  شود اند که گفته یمدهدارا گزارش  یباالتر  ار یآمار تلفات بس محیل یهافاخانه ش. ریختنمازگزاران فرو روی که به شد  

 مصدوم ستیاز ب شیب ی  به تنها جنیسفاخانه ایمی  ش. ستا شده ودکاناز ک یار یبس  به شمول نفر  ها دهشدن  کشته و زخیمبه  

 ورود جان باخته اند.  زمانکرده است، از جمله دو نفر که در   افتیدر 

وفالاآقای  انه تسلیت خود را به خانواده های قربانیان و آسیب دیدگان اعالم یم کند و برای این حمله را محکوم یم کند و صمیم کیر

 مجروحان آرزوی شفای عاجل دارد. 

وفالاآقای  به دردناک دیگری به مردم افغانستان است وی داد رمضان ر  مبارکماه  میگوید: »انفجار امروز که در آخرین جمعه کیر ، ضز

نظامیان در  قابل قبول غی  این » وی افزود:  «خشونت یر وقفه قرار دارند.  که همچنان در معرض ناامنز و  ز انجام امور است که غی   حی 

ز فر ، برای نماز تجمع ، روزمره ند قرار گد حمله مور کار مسی   یا در و یا بازار  کتببه می   تأکید یمی 
ً
کنم که هدایت حمالت . من مجددا

ز ملیک اخت هایافراد ملیک و زیرسعلیه  دوستانه بی  ز بشر  ممنوع است.«، از جمله مساجد، بر اساس قوانی 
ً
 الملیل اکیدا

یف والیت بلخ، دست کم به روز گذشته، انفجار   کشته و پانزده زخیم برجای گذاشت.   ۹دو موتر در مزارشر

وفالاآقای  دوستانه و حقوق بشر به همه طرف ها یادآوری یم کند که به طور کامل به تعهدات خود تحت قو  کیر ز الملیل بشر ز بی  انی 

 پایبند باشند و خواهان پاسخگوی  در قبال جنایات مرتکب شده باشند. 

 

 

 با: کاترین کری، معاون رئیس دفی  
ً
، لطفا  ، تلفن همراه carey2@un.orgافغانستان،  OCHA برای اطالعات بیشی 

ید     3700 300 79 93+  .تماس بگی 
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