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Μίαγυναίκα σκοτώθηκε και τουλάχιστον 60 άμαχοι τραυματίστηκαν από επίθεση που σημειώθηκε
εναντίον νοσοκομείου υπό κατασκευή σε μικρή απόσταση από το στρατόπεδο Μπαγκράμ, βόρεια
της Καμπούλ, ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι και ο αμερικανικός στρατός.
"Εχθρικέςδυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον της αεροπορικής βάσης Μπαγκράμ το πρωί,
στοχοθετώντας ιατρική εγκατάσταση υπό κατασκευή προορισμένη για τους Αφγανούς που ζουν
κοντά στη βάση", ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αποστολή Resolute Support του NATO.
Ηβάση αυτή είναι η μεγαλύτερη των αμερικανικών και των νατοϊκών δυνάμεων στο Αφγανιστάν.
Οκυβερνήτης της επαρχίας Μπαγκράμ, ο Αμπντούλ Σούκουρ Κουντούσι, έκανε λόγο "για μία
γυναίκα νεκρή και περισσότερους από 60 πολίτες τραυματίες" από μια "ισχυρή" έκρηξη, η οποία
"προκάλεσε ζημιές σε πολλά σπίτια".
Οδιοικητής της αστυνομίας της Παρουάν, ο Μάχφουζ Ουαλιζάντα, επιβεβαίωσε τον θάνατο μίας
γυναίκας και πρόσθεσε ότι εκατοντάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν. Στην περιοχή, όπου ζουν
πολλοί άμαχοι, υπάρχει επίσης μία μικρή αγορά, κάτι που εξηγεί τον μεγάλο αριθμό των θυμάτων,
διευκρίνισε.
Δενυπήρξαν θύματα στις τάξεις των δυνάμεων της συμμαχίας στην επίθεση, σύμφωνα με τη
διοίκηση της αποστολής Resolute Support.
Δενέχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης για την ενέργεια μέχρι στιγμής.
Ηεπίθεση διαπράχθηκε ενώ οι Ταλιμπάν και οι ΗΠΑ έχουν ξαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις τους
στη Ντόχα που προβλέπει την απόσυρση μεγάλου μέρους των αμερικανικών δυνάμεων από την
αφγανική επικράτεια έναντι διαφόρων ανταλλαγμάτων και εγγυήσεων από τους ισλαμιστές
αντάρτες.
Οκυβερνήτης της Μπαγκράμ ανέφερε ότι η επίθεση άρχισε με την πυροδότηση αυτοκινήτου

παγιδευμένου με εκρηκτικά στο τιμόνι του οποίου βρισκόταν βομβιστής-καμικάζι, πριν
ακολουθήσει έφοδος ενόπλων. Σημειώθηκε περί τις 06:00 τοπική ώρα (03:30 ώρα Ελλάδας) και
σε αυτή πήραν μέρος τουλάχιστον επτά αντάρτες.
"Έλαβανθέσεις στο κτίριο του υπό κατασκευή νοσοκομείου και, παρόλο που φαίνεται ότι τους
έχουμε εξουδετερώσει όλους, οι ξένες δυνάμεις διεξάγουν μία επιχείρηση εκκαθάρισης στο
νοσοκομείο", πρόσθεσε.
Σύμφωναμε τον Κουντούσι, οι δράστες επιτέθηκαν στο υπό κατασκευή νοσοκομείο "με σκοπό να
στοχοθετήσουν τη στρατιωτική βάση του Μπαγκράμ που βρίσκεται δίπλα του".
Ηβάση Μπαγκράμ, που ελέγχουν οι δυνάμεις των ΗΠΑ, βρίσκεται περίπου 60 χιλιόμετρα βόρεια
της Καμπούλ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την επισκέφθηκε την 28η Νοεμβρίου, για
να περάσει με τους στρατιώτες τη γιορτή των Ευχαριστιών και για να συναντηθεί με τον Αφγανό
πρόεδρο Άσραφ Γάνι.
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