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 2021می   13پنجشنبه        فریده نوری                                                              

 بمبی که یک مکتب دختران را در کابل هدف قرار داد 

 نفر گردید  55سبب کشته شدن 

 رئیس جمهور افغانستان طالبان را متهم ساخت

    AP[ Press Associated[منبع: 

 مترجم: فریده نوری 

 

فغان تمام مردم بلند بود، در هر طرف خون جاری   »، می گوید دختری که از این واقعه زنده مانده بود 

 بود«  

 

 ( APمتعلمی که در کابل بعد از انفجار در یک شفاخانه تحت تداوی قرار دارد )

به وقوع    انفجارات توسط یک موتر مملو از مواد انفجاری و هاوان ها در مقابل یک مکتب در کابل

  ، که اکثریت دید رگ  نفر  150زیاده تر از    مجروع شدن  نفر و   55حد اقل    کشته شدن   سبب   پیوست، که

خپلواکی            استقالل   
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به هشتاد    بعدا    شهیدان) تعداد  و فجیع به طالبان نسبت داده شد.  اکعمل وحشتن. این  دختران بودند   شان

 استقالل(  -ود کرد. ع ص" نفر 85وپنج"

را دختران مکتب سید الشهدا   ن اکثریت قربانیا(،  Reutersبه رویتر ) یک منبع امنیتیاظهار قرار 

 . تشکیل داده است 

آن    در   ( که TOLONewsنیوز )  ع وطل برهم را چینل تلویزیون  صحنه های دلخراش و درهم و  

ه شد. باشنده های  نشان داد   بود   آلوده به خون    که باالی سرک    را  کتاب ها و بکس های مکتب متعلمین 

 ان شتافتند. گمحل شتابزده برای کمک آسیب دید 

مواد انفجاری در  اری رویتر »حمله توسط یک موتر مملو از  زبه گفتۀ یک شاهد عینی به خبرگ

دخولی مکتب به وقوع پیوست« و عالوه نمود که هفت، هشت شاگرد درس شان را تمام    ب در  مقابل 

 کرده بودند و می خواستند طرف خانه های شان بروند. 

»من    : زهرا متعلم پانزده ساله که بازویش توسط یک پارچۀ مواد انفجاری شکسته بود، اظهار نمود 

 همرای یک همصنفی ام بودم، ما از مکتب برآمدیم که ناگهان انفجار صورت گرفت«.  

 و عالوه نمود »بعد از ده دقیقه انفجار دومی و چند دقیقه بعد دیگر انفجار سومی صورت گرفت«. ا

، من به خوبی چیزی را دیده نمی  »تمام مردم چیغ، فغان و ناله سر دادند، هر طرف خون جاری بود 

 ستم«. توان 

 مرده بود.  م همصنفی و دوست

اظهار  چنین  اری رویتر  زبه خبرگ  ک شده بود نا ت شخصی که قربانی این حادثۀ وحش   یکی از نزدیکان  

 ، »نمی دانم ما در کدام مملکت هستیم.....ما صلح و امنیت می خواهیم«.  نمود 

 

در نزدیکی محل واقعه  نزدیکان قربانیان می کوشند تا جسد نزدیکان شان را در یک شفاخانه که  

 ( AP)  شناسایی کنند.  ،قرار دارد 
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سپتامبر تمام نظامیان    هم تاریخ یازد تا  یک ماه قبل، زمانی که واشنگتن اعالن نمود که قصد دارد  

 نماید، کابل در حالت آماده باش قرار دارد. خود را از افغانستان بیرون 

حمله های خود را در تمام مملکت بعد از اعالن امریکایی  مئسولین افغان اظهار داشتند که طالبان  

 ها سرعت بخشیده اند. 

 لیت این حمله را به دوش نگرفتند. سؤهیچ یک از گروپ ها م

اما سخنگوی طالبان   اشتراک    بیحذ رئیس جمهور اشرف غنی طالبان را متهم ساخت،  هللا مجاهد 

 گروپ خود را در این حمله تکذیب نمود. 

  یک کارته که اکثریت باشندگان شان از اهل تشیع می باشند صورت گرفت، که اکثرا    انفجارات در

ر  د افراد دولت اسالمی،    لیت حمله را دولت اسالمی به عهده می گیرد، درست یک سال قبل سؤم

 . مشابه نمودند  حمالت  همین منطقه در یک زایشگاه

دند که در آن تعهد نمودند که  ناء رسا متحده امریکا سال قبل یک معاهده به امض  عطالب ها و اضال

اردوی امریکا و هم پیمانانش بعد از حمالت  توسط  به جنگ بیست ساله که توسط اشغال افغانستان  

که دولت طالبان برایش  دن  مه بن الابه سرکردگی اس  در امریکا توسط القاعده  2001یازده سپتامبر 

 خاتمه می دهند. پناه داده بود. 

 راپور: گردآورند این 

et Reuters (AP) Press ssociatedA 

   _________________________________________________________ 

با عرض معذرت از خواهر گرامی "فریده جان نوری" که ایمیل های شان   خپلواکی:  - یادداشت استقالل

 شد. از زحمات شان یک جهان ممنون!  جابجا شده بود. ترجمۀ دوم شان فردا نشر خواهد  میل  -در جی

 


