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 2021اگست  20جمعه                                                             بی بی سی          

 فوتبالیست جوان افغان در میان جان باختگان حادثه سقوط از هواپیما             

 

 نوری را گرامی داشته اند بسیاری از مردم در شبکه های اجتماعی یاد زکی ا                

مقام های افغان تایید کرده اند که یک فوتبالیست جوان بعد از آنکه سعی کرد با آویختن به بدنه  

 کابل را ترک کند در اثر سقوط کشته شده است.  میدان هوائی ،مریکاا یک هواپیمای نظامی 

باره    یات بیشتری از جمله در ئ ساله بازیکن تیم ملی جوانان افغانستان بود. هنوز جز  1۹زکی انوری  

 زمان مرگ او اعالم نشده است.

کابل هجوم    میدان هوائیاز زمان بازگشت طالبان به قدرت در روز یکشنبه هزاران نفر به سوی  

مشغول تخلیه    یارهطبا اعزام  برده اند تا راهی برای خروج از کشور پیدا کنند. کشورهای غربی  

 را در دست دارد. میدان  مریکا می گوید کنترل  اشهروندان خود و همکاران افغان آنها هستند و ارتش  

کابل نشان می    ن هوائی میداروز دوشنبه تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی افرادی را در  

می دوند و از بدنه آن آویزان می    1۷- سی  طیارۀ داد که عاجزانه برای ترک کشور به سوی یک  

 شوند. 

بعد از آنکه بر فراز کابل ارتفاع گرفته بود کشته    طیاره گفته می شود حداقل دو نفر با سقوط از  

 شدند.
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کابل    میدان هوائیهایش روز دوشنبه در  طیاره  ه ای گفت که یکی از  مریکا در بیانیانیروی هوایی  

 به زمین نشست و صدها غیرنظامی افغان آن را دوره کردند.

مریکا گفته است که بقایای جسد یک نفر هم در البالی محفظه چرخ های هواپیما کشف شده  اارتش  

 که درحال تحقیق درباره آن است. آن پرواز در قطر نشست.

 

 هرج و مرج در فرودگاه کابل GETTY IMAGمنبع تصویر،

سازمان تربیت بدنی و ورزش افغانستان روز پنجشنبه در بیانیه ای در فیسبوک یاد آقای انوری را  

 گرامی داشت. 

در این بیانیه آمده است: "برای او طلب آمرزش می کنیم و برای صبر خانواده، دوستان و همکارانش  

 در عالم ورزش دست دعا می کنیم." 

طور موقتی کنترل فرودگاه بین المللی حامد کرزی کابل    مریکایی هم اکنون بهاسرباز    ۴۵00حدود  

 را در اختیار دارند. 

طالبان راه کسانی که دارای مدارک سفر نیستند را سد کرده اند و گفته می شود حتی کسانی که  

 در تقال بوده اند.  میدان هوائیمدارک سفر داشته اند هم برای رسیدن به 

ه که طالبان در حمایت از نیروهای خارجی برای خروج  یک مقام طالبان به خبرگزاری رویترز گفت 

 کابل "به قول خود پایبند هستند".   میدان هوائیاتباع خود از 

ها  ها، بلکه برای افغان گوید: "ما در حال تسهیل عبور امن برای خروج نه تنها برای خارجی او می 

 هستیم." 

ها  ها، خارجی بین افغان   میدان هوائی این مقام گفت: "ما از هرگونه درگیری خشونت آمیز و لفظی در  

 کنیم."   و اعضای طالبان جلوگیری می 
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مریکا از نحوه مدیریت خروج  اکابل جو بایدن رئیس جمهور  میدان هوائی در میان هرج و مرج در 

 از افغانستان دفاع کرده است.

مریکا گفت: "بعضی می گویند که شاید راهی برای خروج بدون  ااو چهارشنبه به شبکه ای بی سی  

 بروز هرج و مرج وجود داشت، اما من نمی دانم چطور." 

این کشور از افغانستان    اتباع مریکایی تا زمانی که کلیه  اآقای بایدن همچنین گفته است که نیروهای  

 خارج نشده اند در پایتخت این کشور خواهند ماند. 

 


