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دوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان حمل را محکوم کرد کندز   به نماز گزاران در والیت ههماهنگ کننده امور بشر  

۲۰۲۲ آپریل ۲۲،  کابل  

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

 زخیم برجای گذاشت، ابراز تاسف یم کند.  ۴۰کشته و   ۲۵ز که بر اساس گزارش ها بیش از کندهولناک بعدازظهر امروز در والیت  

امام  سکندر در ولسوایل یدر مسجد مولو  ینماز عرص جمعه، انفجار  یهمزمان با تجمع نمازگزاران برا ه،یاول یبر اساس گزارش ها

 . ابد ی شیافزا نیاز ا شی  یکه تعداد تلفات ب  اند  رخ داد. مقامات نگران کندز صاحب در شمال  

وفالآقای ا ز حمله را که دوم نیا کیر خود را به  تیتسل مانهیکند و صم  یمکندز است، محکوم   تیدر وال  ی  چند روز اخ حمله یط ی 

 . کند   عاجل یم یبهبود یمجروحان آرزو  یدارد و برا ابراز یم دگانید بیو آس انیقربان یخانواده ها

وفالآقای ا ز این هفته یادآور ناامنز و خطرات  است که هر روز مردم افغانستان با آن مواجه هستند »: میگوید  کیر . حوادث غم انگی 

قابل قبول تفاوت و تر رویه استفاده تر  نظایم را قرباتز کرده است، غی  از مواد منفجره دست ساز که در این هفته بیش از صدها غی 

 «است و باید فورا متوقف شود. 

وفالآقای ا دوستانه و حقوق بشر   هشدار میدهد به همه طرف ها  کیر ز الملیل بشر ز بی  که به طور کامل به تعهدات خود بر اساس قوانی 

 کنند و خواهان پاسخگوتی در  ملیک افراد ملیک و زیرساخت هایامنیت پایبند باشند و 
ز  جنایات مرتکب شده باشند.  قبالرا تضمی 

 

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

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