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VOA                                                                                    ۱۸/۹۰/۲۰۲۱ 

پنتاگون: در حمله هوایی ماه گذشته درکابل علیه داعش افراد ملکی 
 کشته شده اند 

 
  

سنبله( اعالم کرد، بررسی ها نشان داد که در حمله طیاره بدون    ۲۶سپتمبر)  ۱۷وزارت دفاع امریکا به روز جمعه  
 .اگست افراد داعش نه بلکه افراد ملکی کشته شده اند ۲۹سرنشین نظامیان امریکایی درکابل به تاریخ 

حده گفت این حمله " یک اشتباه غم انگیز جنرال فرنك مکنزی فرمانده قوماندانی مرکزی نیروهای مسلح ایاالت مت
 ".بود

مقامات وزارت دفاع امریکا بعد از این حمله تاکید میورزیدند که این حمله به طور دقیق صورت گرفته است، گرچه  
فرد ملکی در این رویداد کشته شده اند. سپس رسانه ها در مورد    ۱۰طفل    ۷در همان اوایل گفته میشد که به شمول  

داده شده، کارمند یک نهاد خیریه   این حمله  دادند که راننده موتر هدف قرار  ابراز شک وتردید کردند و گذارش 
 .امریکایی بود و این ادعای وزارت دفاع امریکا را که در موتر مواد انفجاری موجود بود، رد کردند

 .د واقعی کردندجنرال مکنزی گفت این موتر بعد از آن هدف قرار گرفت که آنان از آن احساس تهدی
طفل ده فرد ملکی کشته شده اند. ارزیابی ما همچنان    ۷او گفت" من حاال می پذیرم که متاسفانه در این حمله به شمول  

نشان میدهد که موتر و افراد کشته شده ربطی به شاخه خراسان گروه داعش نداشتند و تهدید مستقیم از سوی آنها 
 ".متوجه نیروهای امریکایی نبود

ال مکنزی از بابت این اشتباه عذرخواهی کرد و گفت که ایاالت متحده به دادن غرامت به خانواده قربانیان فکر  جنر
 .میکند

جنرال مارک میلی لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایاالت متحده دو روز بعد از این حمله به خبرنگاران گفته بود  
شده گان یک تسهیل کننده مهم داعش نیز شامل میباشد.   که این حمله به طور دقیق صورت گرفته و درجمع کشته

افغان را به قتل    ۱۶۹نظامی امریکایی و    ۱۳اکست در میدان هوایی کابل    ۲۶گروه داعش با حمله انتحاری تاریخ  
 .رساند

 .جنرال میلی پس از اظهارات جنرال مکنزی اظهار ندامت کرد
آغاز کرده بود.حاال طالبان بار دیگر زمام   ۲۰۰۱امریکا درسال این حمله هوایی در کابل آخرین حمله جنگ بود که 

امور را درکابل به عهده دارند. سرعت واپس گیری افغانستان توسط طالبان، ایاالت متحده را حیرت زده کرد و آنرا 
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بل اعزام کند. واداشت تا برای تخلیه امریکایی ها، اتباع خارجی دیگر و افغانها هزاران سرباز را به میدان هوایی کا

 .حمالت شاخه خراسان گروه داعش مواجه بود آگست آغاز شد تا ختم آن با تهدید ۱۴عملیات تخلیه که به تاریخ 
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