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۱۹/۱۰/۲۰۱۹ 

 رسید نفر ۶۶شدگان به  خاکسپاری قربانیان انفجار در ننگرهار؛ کشته

 ۱۳۹۸, ۲۷میزان 

 

 نیان انفجار روز جمعه در ننگرهارقربا

صدها نفر در مراسم خاکسپاری افرادی که در اثر انفجار مرگبار روز گذشته در مسجدی در ننگرهار کشته 

 شدند، شرکت کرده اند.

 نفر رسیده است. ۶۶شدگان این انفجار به  ، کشتهاحصائیهترین آ مقامات گفته اند که براساس تازه

و مینه باعث شد سقف مسجد فرولسوالی هسکه عطاهللا خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار گفت که این انفجار در

 نفر دیگر نیز زخمی شده است. ۳۶بریزد. در این حادثه 

 آقای خوگیانی گفت که هنوز به درستی معلوم نیست آیا این انفجار ناشی از یک حمله انتحاری بوده یا خیر.

ی ادای نماز جمعه جمع شده بودند. شاهدان عینی گفته اند که در زمان انفجار بیش از صد نفر در داخل مسجد برا

 در میان قربانیان این حادثه کودکان نیز وجود دارند.

 ای جهانی عکس العمل ه

 داخلی و خارجی رو به رو شده است. با عکس العمل هایاین انفجار 
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 االملل و سفارت امریکا در کابل، عالوه بر کشورهای ایران و پاکستان این انفجار رسازمان ملل متحد، عفو بین

 تقبح کرده اند.

الملل این انفجار را "جنایت جنگی" خوانده و سازمان ملل متحد خواستار مجازارت "طراحان و سازمان عفو بین

 عامالن" این رویداد شده است.

 جان بس، سفیر ایاالت متحده امریکا در کابل، ضمن نکوهش این انفجار، به بازماندگان قربانیان آن ابراز غم

 ت.شریکی کرده اس

میز در کنار هم جمع شده بوده اند غیرقابل قبول آ گزارانی که به گونۀ صلح آقای بس افزوده است: "کشتار نماز

 است."

مللی در کنار البا تروریزم بین یمان اتالنتیک شمالی )ناتو( نیز این حمله را محکوم کرده و گفته که برای مبارزپ 

 و نیروهای افغان قرار خواهد داشت. مردم 

شریکی کرده  های قربانیان انفجار ننگرهار ابراز غمای، با خانوده وزارت خارجه پاکستان نیز با نشر اعالمیه

 است. 

ن همکار است و در فگنی با حکومت افغانستا ادر اعالمیۀ این وزارت آمده که پاکستان برای مبارزه با دهشت

 های را برداشته است. ها گام این راستا

گزاران  نماز خاصتاً نظامیان  وزارت خارجه ایران نیز انفجار ننگرهار را محکوم کرده و هدف قرار دادن غیر

 را یک عمل "وحشیانه" دانسته است.

های ارشد حکومتی به شمول رییس های در داخل افغانستان نیز رو به رو شده و مقامعکس العمل انفجار با  این

 جمهور غنی این رویداد را کار طالبان و شرکای آنان دانسته اند.

به این رویداد گفته است: "طالبان هم خود دست به انجام  لعملا عکسمحمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان 

های تروریستی دیگر زمینه ترور، وحشت زنند و هم به شمول داعش برای گروهخونبار تروریستی می حمالت

 کنند."و جنایات را فراهم می

تا اکنون مسوولیت این انفجار را فرد و یا گروهی به عهده نگرفته و طالبان دست داشتن در این انفجار را رد 

 است.کرده 
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