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 کابل به خون شناور شد پوهنتونبار  کشتن با هزار زخم؛ این
 

ترین نهاد تحصیلی کشور هدف حمله مهاجمان مسلح قرار گرفت. در جریان نُه روز اخیر این  کابل، بزرگ پوهنتون
کابل به سال گذشته  پوهنتونهای اکادمیک در پایتخت است. هرچند سابقه انفجار در نزدیکی  دومین حمله بر نهاد

شود.  ترین نهاد آموزشی کشور باز می ست که پای مهاجمان مسلح به داخل بزرگگردد، اما این اولین بار ا بر می
توسط مهاجمان، حدود شش ساعت  محصلینگیری  سه مهاجم در این حمله نقش داشتند و مهار آن به دلیل گروگان

دف حمله مهاجمان کابل وارد کرده است. ه پوهنتونو استادان  محصلینچنان تلفاتی را به  وقت گرفت. رویداد هم
المللی این حمله را با  حقوق و علوم سیاسی عنوان شد. حکومت و نهادهای بین پوهنځینیز بخش ستاژ حقوقی در 

خواندند. معاونیت اول ریاست جمهوری که به تازگی مسوولیت « جنایت»شدیدترین الفاظ تقبیح کردند و آن را 
برای « گی وجدان گنده»برای حکومت و « شکست استخباراتی» دار شده است، این حمله را امنیت کابل را عهده

کاری متهم  کاری و عناصر دیگر را به خراب طالبان دانست. گروه طالبان ضمن رد این حمله، حکومت را به کم
ها  رو شده و به نگرانی المللی روبه ها در سطح ملی و بین  عکس العملکابل اما با موجی از  پوهنتونکرد. حمله به 

 م مصونیت در نهادهای اکادمیک افزوده است.از عد
پیش از چاشت روز دوشنبه، دوازدهم عقرب با یک  ۱۱:۰۰کابل حوالی ساعت  پوهنتونحمله مهاجمان مسلح بر 

آغاز شد. این حمله دقیق زمانی انجام شد که یک نمایشگاه زیر نام  پوهنتونانفجار در دهانه درب شمالی این 
در حال برگزاری بود. بر اساس معلومات منابع، قرار بود در این نمایشگاه « ن و ایراننمایشگاه کتاب افغانستا»

مقامات بلندرتبه افغانستان و ایران اشتراک کنند. به محض انفجار و آغاز تیراندازی در دهانه درب شمالی 
سه مهاجم تا دندان مسلح با ، تصور بر این بود که این حمله بر نمایشگاه سازماندهی شده است. با این حال، پوهنتون

چندین صنف درسی  محصلینباری،  کابل، وارد بخش ستاژ حقوقی شده و افزون بر گلوله پوهنتونورود به صحن 
ها به  را گروگان گرفتند. حامد عبیدی، سخنگوی وزارت تحصیالت عالی گفت که با ورود مهاجمان، همه تالش

 متمرکز شده بود.، استادان و کارمندان محصلینمصونیت 
شان بر برخی دیگر از  باری را گروگان گرفته و به گلوله محصلیندر همین حال، وی افزود که مهاجمان برخی از 

با دلهره و ترس، خود را  محصلینداد که برخی از  نقاط ادامه دادند. تصاویری که در اوایل حمله نشر شد، نشان می
کردند. تنها چند دقیقه پس از آغاز این رویداد، نیروهای  کابل پرتاب می پوهنتوناز دیوارها به بیرون از صحن 

ها میان  کابل شدند. درگیری پوهنتونو برای مهار این حمله وارد  کابل را بستند  پوهنتونهای منتهی به  امنیتی راه
پایان یافت. طارق آرین،  شدن آخرین مهاجم، ونیم ساعت سرانجام با کشته نیروهای امنیتی و مهاجمان پس از پنج

صبح از پایان درگیری خبر داد و افزود که ۸عصر به روزنامه  ۴:۳۰سخنگوی وزارت امور داخله حوالی ساعت 
 اند. کاری محل را آغاز کرده نیروهای امنیتی روند پاک

. این وزارت تن دیگر زخمی شدند ۲۲تن در این حمله کشته و  ۱۹کم  وزارت امور داخله، دست ارقامبر اساس 
تلفات این رویداد دقیق در پایان روز  رقماند.   جوی دختر در میان کشتگان حضور داشته دانش ۱۰تصریح کرد که 

شریک شد و با توجه به حضور زخمیان، احتمال دارد که شمار قربانیان افزایش یابد. وزارت تحصیالت عالی اما 
و « جنایت بشری»های اکادمیک  د عبیدی گفت که حمله بر نهاداین حمله را با شدیدترین الفاظ محکوم کرد. حام

ترین  در بزرگ  است. وی اما افزود که وزارت تحصیالت عالی در مورد ادامه درس« های انسانی خالف نورم»
ها  کابل موجی از نگرانی پوهنتوننهاد آموزشی کشور تصمیم خواهد گرفت. این در حالی است که حمله بر 

 را در پی داشته است. محصلینو  محصلینپیرامون سالمت 
ای  گروه طالبان اما دست داشتن در این رویداد را رد کرد. این گروه روز دوشنبه، دوازدهم عقرب با نشر اعالمیه

پس از شکست در ننگرهار »شود که حکومت به آنان  انجام می« عناصر شریر»گفته است که این حمالت از سوی 
گیری، مقصر خواندن گروه داعش است.  اند. ظاهراً هدف طالبان از این موقف  آموزش داده پناه و« و جوزجان

کابل کدام مرکز نظامی یا قرارگاه نیست که بتوان حمالت بر آن را توجیه کرد،  پوهنتوناند که  طالبان تصریح کرده
م شده است. این گروه حکومت انجا« تنها به هدف نمایش وحشت، ترس مردم و پخش پروپاگند»که این رویداد  بل
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کاری متهم کرده است. با این حال، منابع امنیتی و مقامات در حکومت، طالبان را مسوول این رویداد  را به کم
 خونین خواندند.

 «گی وجدان گندیده»و « شکست استخباراتی»ها به رویداد؛  العمل عکس 
 پوهنتونترین   مهوری حمله بر بزرگرو شده است. ارگ ریاست ج ها روبه لمعکس العاین حمله با موجی از 

کشور را محکوم و طالبان را مسوول آن عنوان کرد. صدیق صدیقی، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری گفت که 
دهند.  های اکادمیک را هدف قرار می  وپاچه شده و مکان در هلمند، اکنون دست« ننگین»طالبان پس از شکست 

ه در واقع اکنون مسوولیت تامین امنیت پایتخت را برعهده دارد، این امرهللا صالح، معاون اول ریاست جمهوری ک
« گی وجدان گندیده»برای دولت خواند. وی اما در این میان گفت که این رویداد « شکست استخباراتی»حمله را 

گی کشور هرگز  آن در همسایه« متحدان شیطانی»برای گروه طالبان نیز هست و هشدار داد که این گروه و 
ای، این رویداد را  کابل پاک کنند. سپیدار نیز با نشر اعالمیه پوهنتونشان را از حمله بر  توانند که تعفن وجدان ینم

به این رویداد، افزود که بار دیگر   عکس العملیس شورای عالی مصالحه ملی در ئنکوهش کرد. عبدهللا عبدهللا، ر
« جنایت جنگی»و « جنایت علیه بشریت»ونه آشکارا به گ پوهنتونبا حمله بر « خوار تروریستان جبون و خون»

و « وحشیانه»که بتوانند با چنین حمالت  های تروریستی مبنی بر این را انجام دادند. وی گفته است که تصور گروه
 است.« باطل»و « خام»به هدف برسند، « ناروا»

ی این رویداد را محکوم کردند. پیمان بشری و کشورهای خارج  المللی و حقوق تر نهادهای بین در همین حال، بیش
اتالنتیک شمالی )ناتو( گفته است که کودکان و جوانان افغان باید حین رفتن به نهادهای آموزشی احساس امنیت 

ها برای   کنند. ستیفانو پونتیکورو، نماینده ملکی ناتو برای افغانستان گفته است که این سازمان از همه تالش
کابل را نکوهش کرد و گفت  پوهنتونکند. اتحادیه اروپا نیز حمله بر   قاطعیت حمایت میجلوگیری از خشونت با 

باید محل آرزو و امید باشد، نه اندوه و ترس. افزون بر این، پاکستان نیز از اولین کشورهایی بود  پوهنتونکه این 
 که این رویداد را نکوهش کرد.

کابل را  پوهنتوننشان داد. این نهاد حمله بر   عکس العملداد کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز در برابر این روی
خواند. این کمیسیون رویداد روز « عیار جنگی جنایت تمام»و « الملل جانبه اصول و قواعد حقوق بین نقض همه»

المللی  خوانده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر در ادامه از جامعه بین« بار تاسف»و « کننده نگران»دوشنبه را 
ی به این رویداد نشان دهد. افزون بر این، این نهاد از «تاثیرگذار»و   «جدی«  عکس العملسته است که خوا

جانبه  چنینی و تامین امنیت مراکز اکادمیک به گونه همه های این حکومت خواسته است که برای جلوگیری از حمله
 تالش کند.

 ابل باز شدک پوهنتونسابقه رویداد؛ اولین باری که پای مهاجمان به صحن 
هرچند حمالت بر نهادهای آموزشی در کشور صورت گرفته، اما این اولین باری است که پای مهاجمان مسلح به 

وهفتم سرطان سال گذشته، متقاضیان آزمون ستاژ قضایی در  شود. در بیست ترین نهاد تحصیلی کشور باز می بزرگ
تن دیگر زخمی  ۳۴ند که در نتیجه آن، هشت تن کشته و کابل هدف انفجار قرار گرفت پوهنتوننزدیکی درب جنوبی 

کشف و خنثا کند.  پوهنتونشده را در نزدیکی این  شدند. افزون بر این، پولیس توانسته بود که سه ماین کارگذاری
بودند، اما با آن هم، تنها شمار معدودی   نام کرده هزار نفر ثبت ۱۰کم  در آن زمان برای آزمون ستاژ قضایی دست

 داد. تر قربانیان را عابران تشکیل می گان این آزمون زخمی شدند و بیش کننده از اشتراک
که  خصوصی جهان هدف یک حمله نافرجام قرار گرفت. یک مهاجم زمانی پوهنتوندر پنجم ثور سال گذشته 

گذار کشته و  فرد ماینجا کند، ماینش منفجر شد. در این رویداد،  جابه پوهنتونشوی این  خواست ماین را در دست می
 پوهنتونشش تن دیگر زخمی شدند. هیچ گروهی مسوولیت این رویداد را به دوش نگرفت. افزون بر این، 

هدف حمله قرار گرفت. پس از انفجار مملو از مواد منفجره، دو  ۱۳۹۵امریکایی افغانستان نیز در سنبله سال 
 ۱۳اعت با نیروهای امنیتی جنگیدند. در نتیجه این رویداد، س ۱۰شدند و حدود  پوهنتونمهاجم وارد ساختمان این 

تن دیگر زخمی شدند. طالبان هرچند درباره این رویداد چیزی نگفتند، اما در  ۳۶تن به شمول هفت دانشجو کشته و 
 کنند. آن زمان تصریح کردند که در این مورد تحقیق می

تر، یک حمله انتحاری  ونیم هفته اخیر در پایتخت است. پیش اما این دومین حمله بر نهادهای آموزشی در جریان یک
تن کشته و حدود  ۲۴کم  رسمی دست ارقامکوثر دانش صورت گرفت که در نتیجه آن، بر اساس  تعلیمیدر مرکز 

گی کانکور از  داد که برای آماده آموزانی تشکیل می ترین قربانیان و زخمیان را دانش تن دیگر زخمی شدند. بیش ۵۰
در  محصلهزار  ۲۵ها به کابل آمده بودند. گفتنی است که بر اساس آمارهای وزارت تحصیالت عالی، حدود  یتوال

 پوهنتونکارمند در این  ۹۰۰استاد و یک هزار و  ۹۰۰کم  اند. افزون بر این، دست کابل مصروف آموزش پوهنتون
 اند. ثبت شده
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