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 2021اگست  28شنبه                                                               فریده نوری       

 حمالت در کابل: 

 داد« م»جزای کار تان را خواهی

 وعدۀ جو بایدن

که سبب کشته شدن ده ها افغان و    به وقوع پیوست،   کابل   که در جوار میدان هوایی   بعد از حمالت  

 سیزده امریکایی گردید، جو بایدن وعده می دهد که امریکا عامالن این حمالت را »تعقیب« می کند.  

 ( AFPمنبع: آژانس فرانس پرس ) 

  (La Voix Du Nord) در: اخبار صدای شمال نشر شده 

   27.08.2021تاریخ: 

 مترجم: فریده نوری

 
 فرانس پرس

 

که سبب کشته شدن سیزده نظامی  امریکا جو بایدن به روز پنجشنبه، بعد از حمالت ایرئیس جمهور  

 ن این حمالت را تعقیب می نماید. لیوعده داد که عام  ،امریکایی در جوار میدان هوایی کابل گردید 

گست که روز  ا  31روز  همچنان تأکید نمود که عملیات بزرگ تخلیه نمودن و خروج ملکی ها تا  وی  

 ادامه خواهد داشت. ،ریت عساکر امریکایی می باشد ختم مامو

 * جو بایدن: »ما شما را تعقیب می کنیم«

خپلواکی            استقالل   
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»ما شما را تعقیب می کنیم و جزای کار تان را خواهید پرداخت« این گفتار رئیس جمهور امریکا  

به آدرس عامالن این حمالت مدهش و خونبار که علیۀ اردوی امریکا در افغانستان صورت گرفت،  

حمله را داعش یا  این  میالدی  این حمله خونبارترین حمله می باشد، مئسولیت    2011بعد از سال  

 ( به عهده گرفت. EIدولت اسالمی ) 

نفر    150نفر کشته و    90تر از  بیش لیت آن را داعش به عهده گرفته است  سؤدر این حمالت که م

یک پالن به هدف     » که داده است  تور سین نظامی د ؤل سبه م  زخمی گردیده اند. رئیس جمهور امریکا 

سازمان دهی حمالت بر اساس سلسلۀ مراتب که ضربه زدن به تأسیسات دولت اسالمی در افغانستان  

 باشد، ترتیب دهید«. 

جو بایدن در هنگام سخنرانی در قصر سفید خاطر نشان ساخت، »ما با تمام قوت جواب آن ها را  

که چه وقت و در کجا جواب    انتخاب می نماییم   سیار دقت خواهیم داد، ما وقتی تصمیم بگیریم، به ب

 می دهیم«. 

رئیس جمهور امریکا به عساکری که در این حمله جان باختند ادای احترام را به جا آورده و عالوه  

ی بودند که برای یک ماموریت بسیار خطرناک و ایثار گرانه، برای  ئ » قهرمان هاه آن ها  کنمود  

 عهد شدند«. مت  اننجات زندگی دیگر

 حملۀ انتحاری: 

( که از جملۀ یکی از سه راه دخولی  Abbey Gateکی ابی گیت )یدر اثر انفجار دوگانه در نزد 

در آن جا به تعداد زیادی مردم هجوم آورده بودند و    ،میدان هوایی کابل می باشد   دن به ش  اخلد   رای ب

شور شان که تحت تسلط طالب ها درآمده است، بودند، سیزده عسکر امریکایی  کمنتظر خروج از  

 کشته و پانزده نفر دیگر شان زخمی گردیدند. 

  دو زخمی در هر و  بعضی منابع دیگر تعداد کشته شدگان نظامیان امریکایی را بیست کشته و پنجاه 

را   تلفات  تعداد  دیگر  منابع  بعضی  الکن  اند.  نموده  قلمداد  انفجار  را  بیشدو  حمله  این  و  گفته  تر 

ی  م از تاریخ پانزدۀ آگست که روز دوباره به سر قدرت رسیدن طالبان می باشد،    مله حخونبارترین  

 دانند. 

ین طالبان و دولت  دستی و ساخت و بافت« ب محال »ثبوت« یک »ه جو بایدن خاطر نشان کرد که تا  

تفاوت ها و اختالفات وجود    در بین شان  ی موجود نیست. این ها دو گروپ مختلف هستند کهماسال

 دارد.
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 »امریکا از این تهدید ها نمی ترسد«: 

 ید نمود که خروج اتباع افغان ادامه می یابد  یأ ت، رئیس جمهور امریکا سنگین  س با وجود این بیالن

»ما نمی گذاریم که تروریست ها ما را  کهعالوه نمود    ی و  «تهدیدات نمی ترسد » امریکا از این  

 د، ما نمی گذاریم که ماموریت ما توقف نماید، ما به تخلیه ادامه می دهیم«. نتضعیف نمای 

ان  ت خروج کامل نظامیان امریکایی از افغانستاریخ  آگست که    31تاریخ    به   همچنان وی تکرار نمود که

، هنوز هم ممکن است  ارد ذ تی در بین حزب خودش، احترام می گحمت شدنش  می باشد، با وجود مال

 که امریکایی ها و افغان های واجد شرایط، خارج ساخته شوند. 

تا به   آگست، با وجود    31جو بایدن تأیید کرد که » هنوز هم در روز های آینده یعنی از امروز 

یکا مصمم است که کاریکه باید بکنند  می رود، الکن اردوی امر تازه حملۀ   کدانستن این که خطر ی

 آن را ختم خواهند کرد، و من فکر می کنم که اردوی امریکا معقول فکر می کند«.  

___________    ____________________________ 

 : خپلواکی   –استقالل     

و نیز اینکه گفته است ما در افغانستان   چیست   ، »ما شما را تعقیب می کنیم«از" و بایدن ج   هدف*   

اهداف خود رسیدیم، بن الدن را نابود کردیم، القاعده را خورد کردیم و دولت اسالمی یا داعش  به  

 ی تواند؟! دیگر در افغانستان وجود ندارد و...، چه بوده م 

عسکر امریکائی و بیش از    13این درحالیست که در تازه ترین حمله در میدان هوائی کابل، حدود  

 هموطن افغان ما کشته می شوند و بیشتر از صد نفر نیز زخمی، مجروح و معیوب می شوند.  90

بیشترین تهدید و امکان حمله القاعده یا    رئیس جمهور امریکا، جناب جو بایدن باری گفته بود:"...

خیزد. این خطر در پنج منطقه دیگر جهان نهفته است که حضور    داعش دیگر از افغانستان برنمی 

اما او نامی از این پنج نقطه    " ر است.ت  رنگ  ای مانند داعش پر   یافته   القاعده و ساختارهای سازمان 

 .قا و خاورمیانه است، نبرد فریاکه احتماال در 

 این گزارش به لینک ذیل کلیک کنید: جهت مطالعۀ کامل

 

 بایدن: به اهداف خود در افغانستان رسیدیم 
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