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دوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان حمالت امروز بر موسسات آموزشر در کابل را به شدت  هماهنگ کننده امور بشر

 محکوم کرد

آپریل ۱۹،  کابل  

 

ز ا دوستانه برای افغانستان، حمالت الآقای رامی  کل سازمان ملل متحد و هماهنگ کننده امور بشر وف، معاون نماینده ویژه دبی  کیر
 هولناک امروز بر یک لیسه و مرکز آموزشر در غرب کابل را به شدت محکوم یم کند. 

 
دییک منطقه دشت برچی در غرب کابل رخ داد بر اساس گزارش ها، چندین انفجار در لیسه عبدالرحیم شهید و مرکز آموزشر ممتاز در نز 

که بر اثر آن دست کم شش نفر کشته و ده ها تن دیگر زخیم شدند. حال چند تن از مجروحان وخیم گزارش شده است. مقامات 
 نسبت به افزایش تعداد تلفات ابراز نگرانز کرده اند. 

 
ون یم آمدند مورد  گزارش ها حایک از آن است که لیسه عبدالرحیم شهید در زمانز که دانش آموزان از کالس های صبحگایه خود بی 

ی دیگر انفجار قرار گرفت و به دنبال آن انفجاری   ممتاز رخ داد.  نزدیک مرکز آموزشر آن در چند کیلومیر
 

دوستانه در افغانستان، صمیمانه تسلیت خود را به همه آسیب دیدگان و  مجموعوف میگوید: »از طرف کیر آقای اال جامعه بشر
از جنگ خانواده های کشته شدگان ابراز یم کنم . خشونت در مدارس یا اطراف آن هرگز قابل قبول نیست. برای مردم افغانستان که 

 هانی باشند که کودکان بتوانند در آن بیاموزند و شکوفا شوند.«های امن و مکاناند، مدارس باید پناهگاهه دهای چهل ساله آسیب دی
 

ز الملیل ملیکو زیرساخت های  افراد ملیکیم کند که حمالت علیه  تاکید وف آقای االکیر  ز بی  ، از جمله مدارس، بر اساس قوانی 
دوستانه به شدت ممنوع ا  . ند بشر

 

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

ید     3700 300 79 93+  .تماس بگی 
 www.reliefweb.int  www.unocha.org 
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