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 بیانیه یوناما در مورد حمله امروزی بر یک مسجد در کابل 

که بر اساس  ملل متحد در افغانستان حمله مرگبار امروز بر یک مسجد صوفی در منطقه داراالمان کابل    -   ۲۰۲۲اپریل    ۲۹کابل،  

 به شدیدترین الفاظ تقبیح می نماید.  گزارش ها منجر به کشته و زخمی شدن شمار زیادی گردیده است را  

حمله امروز بر مسجد خلیفه صاحب تازه ترین مورد از سلسله حمالتی می باشد که بدون تبعیض اهداف ملکی را در پایتخت و  

متاثر  والیات هدف قرار می دهد و مستقیما حداقل دو کارمند ملل متحد و خانواده شان را که در زمان حمله در داخل مسجد بودند، 

 ساخته است.  

مته نودسن معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفت: "حمله امروزی که در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان  

و در آستانه عید سعید فطر انجام شده، جان انسان ها و مقدسات دینی را کامال نادیده گرفته است. در حالی که مسلمانان در سراسر  

، هیچ کلمه ای توان تقبیح این عمل نفرت انگیز حمله به مکان عبادت را ندارد."  ن برای تجلیل از عید آمادگی می گیرندافغانستا

وی افزود: "حمالت اخیر علیه افراد ملکی، هدف قرار دادن اقلیت های قومی و مذهبی، نشان دهنده یک روند نگران کننده در  

 مللی بشردوستانه و حقوق بشری باید فورا متوقف گردد." افغانستان است. این نقض قوانین بین ال

حمله اخیر در کابل به دنبال موجی از حمالت در هفته های اخیر در مساجد و مکاتب در شهرهای بزرگ چون کابل، کندز و  

است،   مزارشریف رخ داده که به نظر می رسد اعضای اقلیت های هزاره، شیعه و صوفی را به صورت مشخص هدف قرار داده 

 به شمول حمله دیروزی در مزارشریف که باعث کشته و زخمی شدن چندین تن گردید.  
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