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حسین حیدری

ناتو" :تروریستان" صدای صلح خواهی
افغانستان را بشنوند
نمایندۀ ملکی ناتو در افغانستان حمله مهاجمان بر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را محکوم کرده و
گفته است در حالی که افغانها خواستار صلح اند« ،تروریستها» بر آنها «فقط درد و رنج را تحمیل میکنند».
نیکالس کی ،نمایندۀ ملکی ناتو در افغانستان «خطاب به تروریستان» گفته است که باید به مردم افغانستان گوش
دهند .او همچنان شجاعت و عملکرد حرفه ای قوای نظامی افغان را برای مهار حمله و مهاجمان ،ستوده است.
چهار مهاجم مسلح روز شنبه ۳1 ،حمل در چند کیلومتری ارگ ریاست جمهوری و در یکی از ساحات محافظت
شده و شلوغ شهر کابل حمله کردند .این حمله پس از حدود شَش ساعت و با کشته شدن آخرین مهاجم به پایان
رسید.
طبق معلومات مقامهای امنیتی در پی این حمله که بر پسته خانه مرکزی در محوطۀ وزارت مخابرات و تکنولوژی
معلوماتی صورت گرفت ،چهار غیر نظامی کشته و هشت غیر نظامی دیگر زخمی شدند .همچنان در این حمله
سه تن از قوای امنیتی کشته شدند.
وزارت امور داخله با نشر اعالمیۀ گفته است که قوای امنیتی همزمان در این عملیات توانستند که جان دو هزار
و  ۸00تن از کارمندان وزارتهای مخابرات و اطالعات و فرهنگ را نجات دهند.
در همین حال ارگ ریاست جمهوری با نشر اعالمیۀ و با محکوم کردن این حمله گفته است که «دشمنان افغانستان
با هدف قراردادن ماموران خدمات ملکی ،حمله باالی تاسیسات عامه و ایجاد رعب و وحشت ،یکبار دیگر ثابت
ساختند که هدفی جز کشتار و جنایت» ندارند.
این حمله ها عزم قوای امنیتی را راسختر می سازد
در اعالمیۀ ارگ ریاست جمهوری اضافه شده است« :چنین عمل های وحشیانه نه تنها مانع رسیدن مردم ما به
آرمان های واالی شان که همانا پیشرفت و ترقی است ،نمیگردد ،بل عزم و ارادۀ نیروهای شجاع امنیتی و
دفاعی ما را در راستای مبارزه با پدیدۀ شوم تروریزم و نابودی ریشه های ترور و دهشت ،راسختر میسازد».
نصرت رحیمی ،سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله میگوید که هدف حمله مهاجمان مسلح پسته خانۀ
مرکزی شهر کابل بوده است .آقای رحیمی افزود« :روز شنبه بیشتر مردم در این پسته خانه مراجعه میکنند و
هدف مهاجمان هم غیر نظامیان بوده است».
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سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله تصریح کرد که نیروهای امنیتی در فرصت کم ،مهاجمان را از پا
درآوردند.
مهاجمان حوالی ساعت  11:۴0پیش از چاشت روز گذشته وارد محوطه وزارت مخابرات شدند .در ابتدا یکی
از این مهاجمان خود را در دروازه ورودی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی انفجار داد و سپس سه تن
دیگر وارد محوطه این وزارت شدند.
نصرت رحیمی ،سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله میگوید که این مهاجمان لباس نیروهای نظم عامه
را به تن داشتند که حوالی ساعت  ۵:00پس از چاشت روز گذشته تمام شان از سوی قوای امنیتی «نابود» شدند.
این حمله در حالی صورت میگیرد که در روزهای اخیر کابل کمتر شاهد رویدادهای تروریستی بوده است.
یک باشندۀ شهر کابل میگوید که مردم از جنگ خسته شده اند و باید دولت و «گروههای تروریستی» صلح کنند.
به گفته او ،این وضعیت ادامۀ زندگی در کابل را خیلی دشوار ساخته است.
روز گذشته حین درگیری نیروهای امنیتی با مهاجمان ،یکی از مزدحمتر و پر رفت و آمد ترین نقاط شهر کابل
خلوت شده و حالت ترسناکی به خود گرفته بود.
دکان های چهار طرف وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی با اولین صدای انفجار روز گذشته بسته و جاده
های آن خلوت شد .در جریان حملۀ مهاجمان ،شهر حالت وحشت باری به خود گرفته بود ،اما اعضای خانوادۀ
شماری از کارکنان وزارت مخابرات و وزارت اطالعات و فرهنگ برای احوالگیری بستگان شان در نزدیک
این دو وزارت آمده بودند.
با وجودی که خطر حمله در آن زمان رفع نشده بود ،اعضای خانوادۀ تعدادی از کارمندان ادارات دولتی در
نزدیک محل کار وابستگانشان حضور یافته و برای پایان درگیری لحظه شماری میکردند .مهاجمان حدود شش
ساعت مقاومت کردند.
هنوز مسوولیت این حمله را گروهی به عهده نگرفته است ،اما در محوطۀ وزارت مخابرات پرچم داعش پیدا
شده است.
از جانب دیگر ،گروه طالبان با نشر اعالمیه ای دستداشتن در این حمله را رد کرده است.
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