
زخیم  نفر  70تر از شته و بیشنفر ک 37ی انتحاری بر مسجد شیعیان در کندهار؛ حمله 

 شدند 

 عبدالرازق اختیاربیگ

تر از نفر کشته و بیش  37هم بر مسجد شیعیان در والیت کندهار، ی سه انفجار پ  در نتیجه

نظامیان استند، زخیم شده اند.  70  نفر دیگر که همه غیر

ان ۲۳-پس از چاشت روز جمعه  ۱:۳۰ساعت این حمله حوایل  ز بارگاه  ، در مسجد امام-میر

مهاجم انتحاری   ی اول امنیتی شهر کندهار رخ داده که در آن،  سهفاطمیه در مربوطات حوزه

 مواد همراه شان را در میان نمازگزاران منفجر کردند.  

زخیم از این رویداد    70تر از  کشته و بیش  37گویند که تا کنون مسؤوالن صیح در کندهار، یم

 های این والیت انتقال داده شده که وضعیت صیح شماری از آن وخیم است. به شفاخانه

شدت انفجار به حدی زیاد بوده که بخشی  ،ر کندهار گفته اند الن طالبان د هم، مسؤو از سوپ  

ز فروریخته است و چندین نفر در نتیجه ز سقف مسجد جان  از این مسجد نیر ی فروریختی

 باختند. 

وهای ویژهطالبان، گفته اند که  این گروه در ساحه حضور دارند و به زودی عامالن این   ینیر

 شوند.  رویداد شناساپ  و بازداشت یم

ز مسجد شیعیان   تا هنوز فرد و یا گرویه مسؤولیت این رویداد به عهده نگرفته است. این دومتر

ی انتحاری قرار ی گذشته در دو والیت مختلف هدف حملهاست که در یک جریان یک هفته

د. هفتهیم ز در جریان نماز جمعه، یک مهاجم انتحاری مواد همراهش را در میان  گیر ی پیش نیر

 در مسجد سیدآباد در مرکز والیت کندز منفجر کرد.    نمازگزاران

نظایم کشته و    150تر از بر اساس آخرین معلومات، در حمله به مسجد سیدآباد کندز، بیش  غیر

 به عهده گرفت. ند. داعش مسؤولیت این رویداد را ه انفر دیگر زخیم شد 200حدود 

ی زیادی مواجه شده است. دفیی  های انتحاری بر مسجد شیعیان در کندهار با واکنشحمله

 سازمان ملل متحد در افغانستان )یوناما(، حمله
ی

ی انتحاری بر مسجد شیعیان در  نمایندگ

 .گو باشندکرد شان پاسخکندهار را محکوم کرده و گفته است که عامالن آن باید در برابر عمل

، گفته است که حمله انستان ادامه دارد و در آخرین چنان در افغهای تروریستی همیوناما در تویتی

ها نفر نفر و ده  ۳۰کم  ترین مسجد شیعیان در کندهار، دستی حمله بر بزرگمورد، در نتیجه

 .دیگر زخیم شده اند



ز این حمله را محکوم کرده و آن را هم، حامد کرزی، رییساز سوپ   ز افغانستان نیر جمهور پیشتر

ی خوانده است  .جنایت ضد بشی

ان  ۲۳- روز جمعه  آقای کرزی   ز ای ی فیسبوکش نوشته است که این حمله دسیسه، در برگه-میر

ز  در برابر صلح، ثبات و اتحاد مردم افغانستان است که تروریستان یم خواهند که از طریق چنتر

 .اعمایل، به اهداف شان برسند

ز به این حمله واکنش نشان داده و آن را جنایت خوانده است.   طالبان نیر

وهای امنیتی  گوی این گروه در برگه مجاهد، سخنهللاذبیح ش نوشته است که به نیر ی توییی

یعت« بسپارنددستور داده شده که عامالن این رویداد را به زودی شناساپ  و به پنجه  .ی »شی

رسیدن طالبان در افغانستان دو ماه گذشته است. در این  این همه در حایل است که از به قدرت

 حمالت ت ،مدت
ی

، رییس روریستی افزایش یافته است. به تازگ ز جمهور روسیه، والدیمیر پوتتر

ز جویان با تجربه از عراق و سوریه وارد افغانستان یمگفته است که جنگ گونه بر شود. همتر

ز در بیشاساس گزارش  والیت این کشور حضور فعال دارند.   15تر از  ها، گروه القاعده نیر

 


