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  مقدمه

در دوران محمد ظاهر شاه ساخته  ۱۳۴۸و پنج ستاره افغانستان می باشد که در سال  مشهورکانتیننتال یکی از هوتل های ر هوتل انت

ه مورد حملتوسط مخالفان مسلح دولت بار  این هوتل تا حاال دو کابل بر سر یک تپه  موقعیت دارد. و غرب شرق میانو شده است 

میالدی نیز این هوتل  20۱۱ماه جون  2۸شش سال پیش به تاریخ شده اند.  یزخم کشته و یمردم ملک ،جهیکه در نتگرفته قرار 

 تن کشته شدند. مسوولیت آن حمله را نیز گروه طالبان به عهد گرفت.  ۱7مورد حمله مهاجمان قرار گرفت که در نتیجه آن حمله 

 شرح قضیه

خورشیدی  ۱0/۱۳۹۶/ 2۹شب مورخ لیل  ۹ال ساعت تقریبا هوتل انتر کانتیننت نالومسو و قربانیان ،نظر به اظهارات شاهدان عینی

اخل که د کسیهر  کارمندان و ،ناندر داخل هوتل انترکانتننتال حمله کردند و بر مهما تن از مهاجمان مسلح انتحاری ۵ به تعداد

 ۱.نمودند فیر  دستی بوبم فنگچهت ،هوتل بودند توسط کالشنکوف

درگیری مسلحانه و انجام ساعت  ۱۴ حدود بعد از و ادامه یافت ۳0/۱0/۱۳۹۶قبل از ظهر روز شنبه مورخ  ۱0این حمله تاساعت 

 2۳ این حمله مسلحانه و انتحاریدر نتیجه   .ن از طرف نیروهای امنیتی خاتمه یافتانتحاری، پس از کشته شدن مهاجماحمالت 

کام ایر اتباع خارجی بودند که با شرکت هوایی تن  ۹ گانزخمی شدند. درمیان کشته شده  تن دیگر ۱2 ملکی کشته و افرادتن از 

 .ندکار میکرد

 : گفت مستقل حقوق بشر افغانستان چنین حمله به کمیسیون این درمورد هعینی که در این حادثه مجروح شد یکی از شاهدان

شسته در منزل اول هوتل ن هوتل انتر کانتیننتال رفته بودم ورستورانت دیگر دوستانم غرض صرف نان شب به  پسر و ام، خانم بامن "

درعین  و اکبر بر یک خانم خارجی فیر کرد که دفعتا یک مهاجم که دریشی پوشیده بود به صدای اهلل ومصرف نان خوردن بودیم بودم

ند.  ردشروع کرا لبس به دریشی ملکی بود نیز بر مردم تیر اندازی م ی از آنهایک نفر شان لباس ملکی و ون که داتن از مهاجم ۳حال 

مه  افغانان"م دیگر صدا زد وگفتن سر مهاجااثنا یکی از مهاجم در این .بود تفنگچه ووف دوربین دار نها کالشنکآدردست یکی از 

در  .بکشید را من ،اگر میکشید .را نکشید امفامیل  ،برایش گفتم من افغان هستم ،من از چوکی باالشدم .مدآمهاجم طرف ما  "!وژنه

 رن دایکی از مهاجم سپس زمین افتاد.او هم به کرد  پسرم فیر ، طرفبعد از من .همین اثنا سر من فیر کرد ومن به زمین افتادم

فیر  و صدای انفجارات .همانجا بودیم شب در ۱۱حمله برق هوتل قطع شد. ما تا ساعت  در اثر اینکه  حمله انتحاری نمود منزل باال
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ما را از  چراغ دستی را روشن کردند و .شب نیروهای خاص پولیس داخل منزل اول هوتل شدند ۱۱مرمی را میشندیم تا که ساعت 

 2".به شفاخانه انتقال دادند داخل هوتل کشیده و

فت ه کمیسیون گب ه است،قی مینواختیموس و هغاز حمله در رستورانت هوتل قرار داشتآاز شاهدان عینی که در لحظات   ریکی دیگ

م منظ نها لباس شخصی بسیار پاک وآهد عینی اظهار داشت که هر سه تن این شا .ن را به چشم خود دیده استاکه سه تن از مهاجم

 .دنن انتحاری باشامهاجم م آنهافکر نمیکرد ظاهر آنها طوری نشان می داد که و ندداشت

ه این شاهد گفت ک ، مشاهده کرده است.با مشخصات که قبال ذکر گردیدرا ن انیز تایید کرد که سه تن از مهاجمشاهد عینی دیگر 

ل به مهمانان هوت اهلل اکبر گفت و و بلند شد ،نها که پشت میز نشسته بودآیکی از  سال بوده و۱۹ و ۱۸ن بین سالهای اعمر مهاجم

 بخشنها را از رستورانت هوتل به آن ان شاهد عینی اظهار داشت که مهاجمای .کردشلیک  ند،ن اتباع خارجی نیز بودشا میان که در

یم فتگ به آنهاکه  یبا وجود این شاهد عینی اظهار داشت .ارجییا خ میکه افغان هست پرسیدند انهااز  وردند وآیا البی هوتل  پذیرایی

 او مرمی به ناحیه سرش فیربا قی بود یکه هنرمند موسرا فقای من ر یکی از نهاآ ،لمه مبارک را تکرار کردیمک افغان هستیم و که ما

 که از طرف تاریکی درحالی با استفاده ازآنها  تاریکی شد و شاهد عینی میگوید که در این اثنا برق رفت و .را به شهادت رساند

 .موفق به فرارگردیده است ،تگرفمی صورت  فیر بر آنها انمهاجم

ان مهاجماظهارداشت که  ،غرض مالقات با یکی از مهمانان هوتل به انجار رفته بودشاهدان عینی که درمنزل سوم هوتل یکی دیگر از 

ما ا ؛دون کدام سوال جواب به قتل میرساندندداد از مهامانان افغان هوتل را بتع اتباع خارجی و تالشی می کرد.را  تمام اطاقهای هوتل

روازه که د یهمانانم با خود داشتند.زا تشآینی گفت که مهاجمان یک نوع مواد این شاهد ع .کشتنداز مهمانان افغان هوتل را ن یدادتع

مواد از  و به این طریق دروازه ها را باز می کردند و سپس مهاجمان اول دروازه های اطاقها را به مرمی میزدند ،بسته کرده بودند را ها

 تا مهمانان را اگر پنهان شده بودند، بسوزند. زا استفاده میکردند تشآ

طب  اما مسولین ؛دستی را تایید می کند بانها استفاده از بم نکردند و زا را تاییدنهادهای امنیتی استعمال مواد اتشکه نآبا وجود 

 سوخته نیز به طب عدلی انتقال یافته است. ی کهعدلی به کمیسیون گفت که تعداد اجساد

زن نیز موجود  ۳ میان شانجسد غرض شناسایی به ان اداره انتقال داده شد که در  2۴مسولین طب عدلی به کمیسیون گفت که 

تن به شمول یک زن  7تن انها اتباع خارجی  ۹جسد  تن از کشته شدگان، 2۴ ز جملهین مقام طب عدلی اظهار داشت که اا است.
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 ه اکثریتک ند. مسولین طب عدلی اظهار داشتهوایی کام ایر کار میکردند شرکت با بودند کهوینزویالیی تن انها اتباع  2 اوکراینی و

ک تعداد یکشته شده و  با اصابت پارچه های بمباز انها  ی؛ کالشنکوف کشته شده بودند اما تعدادنگچهاین افراد توسط فیر مرمی تف

 .وخته بودندمحدود انها س

رده استفاده ک ای اسلحه نوع از ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که مهاجمان توسط یک موتر نوع تونس داخل هوتل شده بودند و

 ۳.گردیده استباد پاکستان تولید آشهر اسالم  که توسط یک کمپنی نظامی در ندا

دیگر ان ونزویالیی تن  2 تن انها اتباع اوکراینی و 7تن از کارمندان خارجی ان شرکت که  ۹ریس شرکت هوایی کام ایر از کشته شدن 

شدن  حمله و تلف به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که به اثر این . مسووالن این شرکت هواپیمایی۴بودند خبر داد

 .استبه این شرکت وارد گردیده  ملیون دالر خساره مالی ۱درحدود  آن، کارمندان

ر د تعداد از مسولین واگاهان امور کشته شدن عبد اهلل پویان سرکونسل افغانستان در شهر پشاور که در این اواخربه صفت سرکونسل

فعال تالش های صلح با مخالفان مسلح دولت را سوال  فتی احمد فرزام یکی از اگاهان امور وهمرا با م ،کویته تعین گردیده بودشهر 

 .جان دادندتش آشعله های  در اثر هوتل زندگی میکردند و ۴02مبر انها در اطاق ن .بر انگیز می داند

اق ملکی کشته شده به شمول اط افراد آنجا اطاقهای که در د ونردانتر کانتیننتال گناظرین کمیسیون تالش کردند تا داخل هوتل 

ملکی دفتر  افرادیسیون و مسولین بخش حمایت از اما با وجود تالش های زیاد به ناظرین کم ؛دنرا از نزدیک مشاهده نمای ۴02

UNAMA شداجازه ورود به داخل هوتل داده ن. 

 نها در اعالمیه که در ویب سایتآ ند.هده گرفترا به ع حمله بر هوتل انترکانتننتال چند لحظه بعد از حادثه مسولیت گروه طالبان

  ند:رسمی شان نشر کرده چنین گفته ا

بجې د کابل ښار د کانتننټل په هوټل چې د  ۱۰د منصوري عملیاتو په لړ کې تیره شپه شاوخوا "

 .پیل شول اتباعو ډک وي ګڼ استهشادي عملیاتوادونو له امریکا او ځینو نورو یرغلګرو هی

تنو استشهادي مجاهدینو )بالل، ایوبي اوخلیل د کندهار، بشر د فاریاب او عبید د غور  ۵بریدونه د 

لخوا چې په سپکو او درنو وسلو سمبال وو د خاصو تکتیکونو په کارولو سره   والیت اوسیدونکو(

 ".ترسره شول
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 ،تمام اتباع خارجی که در این هوتل زندگی میکردند ند.عالمیه مطبوعاتی خود نشر کرده اطور نیست که طالبان درا نآاما واقعیت 

ه در لین دولت افغانستان کواز مسو یهمچنان تعداد اندک ند.ملکی بودند که هیچ نقش در جنگ با مخالفین مسلح دولت نداشت افراد

خارجه امور وزارت  وشواری عالی صلح  ،مبارزه با مواد مخدروزارت  ،مامورین ملکی وزارت مخابرات ،زخمی شدند این حمله کشته و

 د.نبودند که از لحاظ قوانین جنگی به هیچ صورت هدف مشروع نظامی  شمرده نمی شو

ماه  در و یدهتاسیس گردشخصی به نام سعید رحیمی  توسطکه  "بلخ -کابل"یک کمپنی امنیتی داخلی بنام  به تامین امنیت هوتل

 .از طرف کمیسیون تدارکات مسولیت امنیت هوتل به این کمپنی واگذار گردیده است ۱۳۹۶میزان سال 

 -از داخل هوتل همکاری صورت گرفته است وکمپنی امنیتی کابل مهاجمانوزارت امور داخله دولت افغانستان به این باور است که با 

 ۵.وشن شدن موضوع  دستگیر نموده اندر تن را غرض تحقیق و ۴حد اقل  هوتل متهم نموده و به غفلت در تامین امنیت بلخ را

 تحلیل حقوقی

میالدی و قواعد عرفی حقوق بشردوستانه بین المللی طرفهای منازعات مسلحانه  ۱۹۴۹براساس کنوانسیون های چهارگانه جنوا مصوب 

مکلف اند که یک تعداد اصول و ارزشها را رعایت نمایند. به طور مشخص کنوانسیون جنوا در مورد حفاظت از افراد ملکی در هنگام 

وانسیون های جنوا و ماده سوم مشترک این کنوانسیون طرفهای درگیر منازعه را مکلف می سازد که جنگ، پروتکل الحاقی دوم کن

 افراد ملکی را در هنگام منازعات مسلحانه مورد حفاظت قرار دهند و از وارد کردن تلفات و خسارات بر جان و مال افراد ملکی بپرهیزند. 

عد حقوق بشردوستانه عرفی بین المللی حمله علیه افراد ملکی، محالت مسکونی، براساس اصول حقوق بشردوستانه بین المللی و قوا

تاسیسات عامه که برای جمعیت غیر نظامی ضروری است، ممنوع می باشد. در ماده سوم مشترک در کنوانسیون های چهار گانه جنوا 

 ست که معیارهای مشخص را رعایت کنند. از تمامی طرفهای درگیر جنگ به شمول نیروهای دولتی و غیر دولتی خواسته شده ا

 جنوا چنین آمده است:  ۱۹۴۹مشترک کنوانسیون های  ۳در ماده 

در صورت وقوع منازعه مسلحانه دارای خصوصیت غیر بین المللی در قلمرو یکی از طرفهای متعهد، هریکی از طرفین منازعه مستلزم "

 به رعایت حداقل احکام ذیل می باشند:
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منازعات مسلحانه اشتراک فعال نداشته، به شمول اعضای نیروهای مسلحی که سالح بر زمین گذاشته و یا اشخاصی که در  (۱

کسانی که بنابر مریضی، جراحت، توقیف یا هر علت دیگری از جنگ خارج شده باشد، باید در تمامی شرایط مورد برخورد 

 یده، جنس یا ثروت یا هر معیار مشابه قرار گیرند. انسانی به دور از هرگونه تبعیض بر مبنای نژاد، رنگ، دین یا عق

بنابراین، ارتکاب اعمال ذیل در ارتباط به اشخاص فوق الذکر، در همه شرایط و در هرمکانی همواره ممنوع باقی خواهد 

 ماند:

 الف. خشونت علیه حیات، بخصوص هر نوع قتل، وارد کردن صدمه، برخورد ظالمانه و شکنجه،

 ب. گروگان گیری،

 ج. هتک حرمت بر حیثیت و کرامت انسان، بخصوص رفتار یا برخورد توهین آمیز و تحقیر کننده،

د. اصدار و اجرای حکم بدون قضاوت قبلی که از جانب محکمه با صالحیت حامل کلیه تضمیناتی که از نظر مردم متمدن 

 الزم است، صورت گرفته باشد.

 

 ..."۶مراقبت قرار خواهند گرفت. اشخاص مجروح و مریض، جمع آوری شده و مورد (2

 

پروتکل الحاقی دوم کنوانیسیون های چهارگانه جنوا مقرر می دارد که جمعیت ملکی و افراد ملکی باید هدف حمله قرار  ۱۳ماده 

 نگیرند. اعمال و تهدیدات حمالت که هدف اساسی آن ایجاد ترس و وحشت در بین مردم ملکی باشد، ممنوع است. 

به عنوان جنایت جنگی محسوب  ۱۹۴۹اساسنامه روم نیز تاکید می دارد که موارد جدی نقض کنوانسیون های جنوا مصوب  ۸ماده 

می شود. محکمه جزایی بین المللی در ارتباط با جنایات جنگی به ویژه اگر این جنایات به عنوان بخشی از یک برنامه یا خط مشی 

 .7نایات به مقیاس وسیع صورت بگیرد، صالحیت قضایی خواهد داشتیا به عنوان بخشی از ارتکاب این گونه ج

با در نظرداشت اینکه حمله بر هوتل انترکانتننتال قصدی و عمدی بوده و با توجه به چگونگی حمله بر این هوتل که یک مکان غیر 

وانسیون های جنوا به طور جدی نقض نظامی می باشد، و چگونگی قتل افراد در این حمله، دیده می شود که در این حمله احکام کن
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گردیده و با این حساب، این حمله از زمره جنایت جنگی محسوب می شود. بنابر این، محکمه جزایی بین المللی که افغانستان عضویت 

 آن را دارد، عامالن این جنایت را می تواند مورد پیگرد عدلی قرار دهند. 

 نتیجه گیری

 ستصورت گرفته ا ،المللی قرار داردلکی که تحت حمایت قوانین حقوق بشردوستانه بین این حمله بر یک مکان کامال م. 

  این حمله قصدی و عمدی بوده و کنوانیسیون های جنوا به طور جدی نقض گردیده و از همانرو جنایت جنگی شمرده می

 شود.

 ملکی میباشد ، افرادع داخلی وخارجیتمام قربانیان این رویداد اعم از اتبا. 

  ا است مسولیت خود را اد نطور که الزمآال می باشد در تامین امنیت هوتل مسول امنیت هوتل انتر کانتیننتکمپنی که

 است. نکرده

  تن از اتباع خارجی که در بین انها حد  ۱0تن از مردم ملکی بشمول  22بررسی های کمیسیون نشان میدهد که حد اقل

 .ندتن دیگر مجروح گردیده ا ۱2اقل حد  در این حمله جان باخته و ،زن نیز می باشد ۳اقل 

  ل حمله نیز گروه طالبان میباشد.وگروه طالبان صورت گرفته ومسوبه انتحاری مربوط  مهاجمانتن از  ۵حمله توسط 

 

 پشنهادات

همکاری که در انجام این حمله  را شخص و گروهیهر  گان وان دهندسازم ن،غانستان پشنهاد میگردد تا عامالبه دولت اف .۱

 .تعقیب عدلی قرار دهد و شناسایی مورد نموده

یق وسیع مورد تحق خواسته میشود تا قضیه را به شکل همه جانبه و و تحقیق نهادهای کشف ه ویژه ازلت افغانستان باز دو .2

 مورد پیگرد قانونی قرار دهد. نموده شناسایی و کوتاهیکه در تامین امنیت این هوتل هر کسی  بررسی قرار داده و و

اصول دین  و افراد ملکی را مورد هدف نظامی قرار ندادهاز مخالفین مسلح دولت اکیدا خواسته میشود تا بیشتر از این  .۳

 و رعایت نمایند. احترام  را نگیقوانین ج حقوق بشردوستانه بین المللی و، مقدس اسالم

د تا در تامین امنیت جان و مال مردم بکوشند و تدابیر امنیتی موثری را از دولت افغانستان به طور جدی خواسته می شو .۴

 اتخاذ نمایند.
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 جدول کشته شده هاالف. 

 به دلیل نبود اجازه قربانیان و اعضای خانواده آنها در این فهرست ناپدید گردید. شهرت قربانیان  یادداشت:

 شماره اسم ولد جنس شفاخانه مربوطه

 ۱ جمال الدین )ریس مخابرات فراه( الدینرحیم  مرد امیرجنسی

 عبد الحفیظ مرد طب عدلی
حارث مهمند )سکرتر جنرال قونسل 

 کراچی(

2 

 0 مرد طب عدلی
داکتر عبد اهلل پویان)جنرال قونسل 

 کراچی(

۳ 

 ۴ ذکریا محمد الف مرد طب عدلی

 ۵ محمد سعید یوسفزی سالم خان مرد طب عدلی

 ۶ احمد فرزاممفتی  میراجان مرد طب عدلی

 7 عبد الرحیم افغانزی 0 مرد طب عدلی

 ۸ کترینا ) کام 0 زن طب عدلی

 ۹ ارینا مرسی 0 زن طب عدلی

 ۱0 الکساندر فسکی 0 مرد طب عدلی

 ۱۱ رومن وسلوف 0 مرد طب عدلی

 ۱2 وچین یسین 0 مرد طب عدلی

 ۱۳ رومن این دی کی 0 مرد طب عدلی

 ۱۴ بابلو جسون 0 مرد طب عدلی

 ۱۵ ویلزی نیو مسکو 0 مرد طب عدلی

 ۱۶ ویلزی گارداش   طب عدلی
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 ۱7 گیتن 0 خارجی طب عدلی

 ۱۸ ثریا مجید 0 افغان االصل امریکایی طب عدلی

 ۱۹ زن پیسیو 0 مرد تبعه قزاقستان طب عدلی

 20 الهویه مجهول   

 2۱ مجهول الهویه   

 22 مجهول الهویه   

 

 مجروحین  ب. جدول

 شهرت قربانیان به دلیل نبود اجازه قربانیان و اعضای خانواده آنها در این فهرست ناپدید گردید.  یادداشت:

 شماره اسم ولد جنس شفاخانه

 ۱ مسعود هاشمی سید پاچا مرد ایمرجنسی

 2 عبد القدیر خان محمد مرد ایمرجنسی

 ۳ جبران محمد مرد ایمرجنسی

 ۴ صفی اهلل عبد الهادی مرد شفاخانه پولیس

 ۵ سید احمد شیر احمد مرد شفاخانه پولیس

 ۶ ملیار عبد القدوس مرد شفاخانه پولیس

 7 حسیب اهلل عبد الرسول مرد وزیر اکبر خان

شفاخانه وزیر اکبر 

 خان
 نور اهلل معروف مرد

۸ 

 ۹ عبد الرحمن اقاجان مرد چهار صد بستر

 ۱0 محمد موسی کمالدین مرد چهار صد بستر

 ۱۱ احمد سلیم حمد فهیما مرد چهارصد بستر
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 ۱2 احمد فهیم عبد الحکیم مرد چهار صد بستر

 

 پایان.


