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نیویارک تایمز: امریکا در حمله هوایی در کابل، به جای داعش  
 غیرنظامیان را کشته است 

 

 
صبح، کابل: حدود دو هفته پس از حمله امریکا بر یک خانه در کابل، روزنامه نیویارک تایمز با  ۸

اند و هیچ عضو گروه  غیرنظامی کشته شده   10ه نشر یک گزارش تحقیقی گفته است که در این حمل

 داعش در آن خانه حضور نداشته است. 

گزارش روزنامه نیویارک تایمز روز جمعه، نوزدهم سنبله، نشر شد. در این گزارش آمده است که  

در حمله هوایی امریکا که اعالم شد برای نابودی اعضای داعش در نزدیکی میدان هوایی کابل اجرا  

ساله که در گذشته با نهاد امریکایی    ۴۳تن به شمول هفت کودک و زمری احمدی    10  شده است،

 اند. کار کرده بود، کشته شده

گذاری شده در نزدیک میدان  شنبه، هفتم سنبله، اعالم کرد که یک موتر بمب امریکا عصر روز یک 

اشت. در آن زمان گفته  هوایی کابل را هدف قرار داده است که قصد حمله بر میدان هوایی کابل را د 

شد که این موتربمب متعلق به داعش بوده و در حمله هوایی امریکا به غیرنظامیان تلفات وارد نشده  

 است.
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در همین حال، وزارت دفاع امریکا به نیویارک تایمز گفته است که زمری احمدی با داعش برای  

وترش مملو از مواد انفجاری بوده  حمله بر میدان هوایی کابل هنگام روند خروج همکاری داشته، م 

 و خود او تهدید جدی برای سربازان امریکایی مستقر در میدان هوایی کابل بوده است.

اند. در  ارتش امریکا گفته است که نیروهای هوایی هدف را در حال انتقال چیزی از موترش دیده 

، دست کردهآن کاری می حال حاضر اما نیویارک تایمز به تصاویر دوربین دفتری که احمدی در  

نشان می  منتقل کردن بوتل یافته است که  او در حال  به خانه دهد  نه مواد  های آب  بوده است،  اش 

 منفجره. 

سال در دفتر تغذیه و آموزش    1۴به گزارش نیویارک تایمز، احمدی انجنیر برق بود. او به مدت  

(NEI یک نهاد غیر ) لیفرنیای امریکا که در راستای مبارزه با  المللی مستقر در ایالت کادولتی و بین

 کند، کار کرده بود. سوءتغذی فعالیت می 

دهد که چهار  ارتش امریکا آن زمان گزارش داده بود که هواپیماهای بدون سرنشین آنان نشان می 

 ها چیست. توانند بگویند درون آن کنند، اما گفتند نمی هایی را در موتر بارگذاری می مرد بسته 

طیارۀ بدون  م امریکایی به نیویورک تایمز گفته است که حمله بر موتر احمدی توسط یک  یک مقا 

زمانی انجام شده بود که کودکان اطراف موتر جمع شده بودند، اما این    MQ-۹  Reaper سرنشین 

پوندی منزل احمدی را هدف قرار دادند که در نتیجه، او و    20با کالهک    Hellfire  راکت با    طیاره 

 د. هفت کودکش جان باختن

پنتاگون گفته است که پس از حمله پهبادی بر موتر مذکور، انفجارهای دومی نیز به وقوع پیوسته  

می  نشان  که  احتماالً  است  که  است  داشته  وجود  منفجره  مواد  از  توجهی  قابل  مقدار  آن  در  دهد 

 اند. غیرنظامیان در نتیجه آن کشته شده 

باری در ورودی میدان هوایی کابل رخ داد که در  دو روز پیش از حمله هوایی امریکا، انفجار مرگ 

امریکایی کشته شدند. مسوولیت این حمله را گروه داعش بر    1۳نفر از جمله    200آن نزدیک به  

 عهده گرفت. 

 

 

 


