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  2022جون   22چهارشنبه        گزارشی از بی بی سی                                                

 آخرین اخبار از زلزله افغانستان؛ حدود هزار کشته در پکتیکا و خوست   
ارزیابی  ۶.۱را  زلزلهمریکا بزرگی این اشناسی سازمان زمین  

 کرده است

 
 
 

 وزیر هند: در این روزهای سخت آماده همکاری با مردم افغانستان هستیم  نخست 
هند با ابراز تسلیت در توییتی گفته است هند در روزهای    ( صدراعظم)وزیر   نرندرا مودی، نخست 

 ایستد.  می  سخت در کنار مردم افغانستان

 تر مواد امدادی در اختیار مردم افغانستان قرار بدهد. او افزوده که کشورش آماده است هرچه سریع 

 های زیادی به کمک فوری نیاز دارند المللی مهاجرت: خانواده  سازمان بین 
زده تخریب شده و    های زیادی در مناطق زلزله   المللی مهاجرت گفته است که خانهسازمان بین 

 ها به کمک فوری نیاز دارند. خانواده

این سازمان گفته تیمی از کارکنان این سازمان به محل رفته تا میزان آسیب را بررسی و به افراد  

 دیده کمک کند.  آسیب 

 های بشردوستانه تاکید کردند   و آلمان برکمک  (ناروی)وزرای خارجه نروژ 

خپلواکی            استقالل    
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ای گفته است با بازماندگان قربانیان زلزله   آنیکن هویتفلد، وزیر امور خارجه نروژ/ناروی در بیانیه 

 کند.  ویرانگر اظهار همدردی می

فاجعه« به این  او افزوده که مردم افغانستان در سال گذشته دشواری زیادی را تجربه کردند و این »

 های بشردوستانه به افغانستان حیاتی است.  ها افزود. او تاکید کرده است که کمک دشواری 

همچنین آنالنا بائربوک، وزیر خارجه آلمان نیز در توییتی گفته است که با شنیدن خبر زلزله وحشتناک  

المللی جا با شرکای بین در افغانستان »به شدت شوکه و اندوهگین« شده است. او افزوده که آلمان یک

 های بشردوستانه فراهم خواهد کرد. »تا جایی که در توان باشد« کمک 

 فرستد  بیشتری به محل می  (صحی) المللی صلیب سرخ تجهیزات پزشکیکمیته بین
لرزه در افغانستان این   المللی صلیب سرخ در افغانستان گفته در پی وقوع زمین سخنگوی کمیته بین 

اضافی ارسال خواهد    ( صحی) زده تجهیزات پزشکی  کمیته به سه بیمارستان/شفاخانه در مناطق زلزله 

بتوانند به نیاز بیماران »که احتماال شمار شان در ساعات و روزهای    (طبی)های پزشکی  کرد تا تیم 

 نده بیشتر خواهد شد« پاسخ دهند. آی

 کنم   شان دعا می  باختگان و خانواده های پاپ فرانسیس: برای جان
دیدگان    های جهان نیز در توییتی نوشته است که با مجروحان و آسیب   پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک

 کند.  زلزله در افغانستان ابراز همدردی می 

با کمک همه از رنج  کنم. امیدوارم    شان دعا می   باختگان و خانواده های  او گفته است: »برای جان 

 مردم کاسته شود.« 

 بریتانیا آماده حمایت از افغانستان است 
هوگو شارتر، کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان نوشته است که از خبر زلزله در افغانستان  

 »شوکه و غمگین« شده است.

 او افزوده که بریتانیا آماده است که در صورت لزوم به افغانستان کمک کند. 

 ابراز همدردی پاکستان و اعالم آمادگی برای همکاری
نخست  شریف،  »عمیقاً    شهباز  حادثه  این  از  یافتن  اطالع  با  که  گفته  توییتی  در  پاکستان  وزیر 

 اندوهگین« شده است. 

 او اضافه کرده است که مردم پاکستان در غم و اندوه »برادران افغان خود« شریکند. 

موقع ضروری  این  در  تا  تالشند  در  پاکستان  مربوطه  مقامات  که  گفته  همچنین  شریف  از    آقای 

 افغانستان حمایت کنند. 
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وزیر پیشین پاکستان نیز در توییتی با ابراز همدردی گفته است که از  همچنین عمران خان، نخست 

که سهولت  پختونخوا خواسته  ایالت خیبر  به  مسئوالن  پزشکی  در زمینه خدمات  ویژه  به  را  هایی 

 مجروحان فراهم کند. 

 این لینک را کپی   ▪

 های فوری ابراز آمادگی کردچین برای ارائه کمک
سفارت چین در کابل در توییتی به خاطر این رویداد ابراز تاسف کرده و گفته چین در کنار مردم  

 افغانستان ایستاده است. 

چین نوشته است که این کشور    ۀ این سفارتخانه به نقل از وانگ ونبین، سخنگوی وزارت امور خارج

 دیدگان ارائه کند.  های اضطراری به آسیب  ها کمک  به نیازهای افغان   آماده است مطابق

سازمانی به کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از اعزام گروهی بین 
 محل خبر داد

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با اظهار نگرانی گفته است که آمار قربانیان این  

 زلزله احتماالً بیشتر افزایش پیدا کند. 

جو و نجات، گروهی  و    که با ادامه عملیات جست   بخش افغانستان این اداره در توییتی گفته است 

 سازمانی ایجاد و به محل اعزام شده است.  برای یک ارزیابی مشترک بین 

 ها برای حمایت بازماندگان سهم خواهد داشت. این نهاد افزوده که در این تالش

 ایم سفارت ایران در کابل: اقدام کمکی الزم را انجام داده 
های پکتیکا و خوست    سفارت ایران در کابل ضمن ابراز همدردی نسبت به زلزله مرگبار در والیت 

 در توییتی نوشته است که این سفارت »اقدامات کمکی الزم« به این رویداد را انجام داده است. 

 های اولیه از جمله این اقدامات بوده است.   سفارت ایران گفته است ارسال دو هواپیمای حاوی کمک

 نفر افزایش یافت  ۱000باختگان به سی: شمار جانبیمقام طالبان به بی
 . آمار جان باختگان زلزله افزایش یافته است 

(  باختگان زلزله صبح امروز )چهارشنبه، اول سرطانسی گفت که شمار جان بی یک مقام طالبان به بی 

 . نفر افزایش یافته است   ۱000  (حداقل)کم به دست 

سی گفت شمار زخمیان  بی محمد امین حذیفه، رئیس اداره اطالعات و فرهنگ طالبان در پکتیکا به بی 

 رسیده است. تن   ۱۵00این رویداد هم به  

چنین در پیامی گفته است:» تعداد قربانیان در حال افزایش است. مردم پشت سر هم در حال  او هم

 حفر قبر هستند.« 



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

دران، سخنگوی وزارت داخله طالبان که به محل رویداد رفته است، با نشر عکسی گفته است  ځخالد  

وهای وزارت  که »آمار کشته شدگان از حدس و گمان باالتر است«. او همچنین نوشته است که نیر 

 خیمه وجود دارد.ولی نیاز به  ،اند  دفاع طالبان شمار زیادی از زخمیان را انتقال داده

 اند.  گفته شده هنوز شمار زیادی از افراد زیر آوار مانده 

 جو و نجات خبر داد و  سازمان ملل از ادامه عملیات جست
ای از مرکز زلزله امروز در    دفتر سازمان ملل برای هماهنگی امور بشردوستانه در افغانستان نقشه 

 پکتیکا را منتشر کرده است. 

این نهاد گفته زلزله در عمق ده کیلومتری به وقوع پیوسته و از این جهت نواحی مرکز و اطراف  

 به شدت تکان داده است.خود را  

 جو و نجات خبر داده است.و   عملیات جست   ۀسازمان ملل همچنین از ادام ۀاین ادار

المللی امداد رسان از  ها سازمان و نهاد غیردولتی بین   بعد از روی کار آمدن دولت جدید طالبان، ده 

لی است که در افغانستان  الملهای فعال بین افغانستان بیرون شدند؛ سازمان ملل متحد از معدود سازمان 

 باقی مانده است. 

کوپتر به محل رویداد اعزام    وزارت دفاع طالبان: یک گروه امدادگر و هفت هلی
 اند  شده

 برای رسیدگی و انتقال زخمی  کوپتر و یک تیم صحی   وزارت دفاع طالبان اعالم کرد که هفت هلی 

 زده در جنوب افغانستان اعزام کرده است.  ها به محالت زلزله 

ای گفته است که که نیروهای قطعات محلی و مرکزی با »تمام امکانات    این وزارتخانه در خبرنامه 

 اند.  ه سید رویداد ره محل  دست داشته شان« ب

 

  المللی امدادگر به محل منتشر نشده است.ن باره رسیدن نهادهای بی  تاکنون اما گزارشی در


