ﻣﺎدر ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ دو ﮐﻮدک ﺧﻮد را ﺧﻔﻪ ﮐﺮد

 brighter than sunshineﻋﮑﺲ:
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﭙﯿﺪه ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫﯽ
ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺳﻮﻧﯿﺎ اﺳﭙﻮن ،زن ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ از اﻋﻼم
رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ زن و ﻫﻤﺴﺮش از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﮐﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﻓﺮاد ﻣﺤﻞ اﯾﻦ زن و ﻫﻤﺴﺮش را ﯾﮏ ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
زوج ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮدب و ﻋﺎدی ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻨﮕﻠﯽ ،آرام و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﺗﻔﺎق ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دو ﮐﻮدک ﺧﺮدﺳﺎل ﺧﻮد
ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ” .اﯾﺪن“ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ و ”ﮐﺎﯾﻼ“
در ﺧﺒﺮﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎدر ﺟﻮان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دو ﮐﻮدک ﺧﻮد ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ واﻟﺪﯾﻨﺶ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد و ﭘﺪر ﮐﻮدﮐﺎن
از دﯾﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺮوم ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﻮﻧﯿﺎ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺣﻖ دﯾﺪن ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ در ﺣﺎل ﺟﻤﻊ آوری اﻣﻀﺎء ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺎدر ﺳﻮﻧﯿﺎ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪ دﻓﺘﺮ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﻓﻨﻼﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺳﻮﻧﯿﺎ را ﺑﺮای
در ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ رواﻧﯽ رواﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯿﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﻗﺘﻞ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯿﺎ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ وی ،او را از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮﺧﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎﻋﻼﺋﻤﯽ از آن ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮده
ﮐﻮدک آزاری در ﺳﻮﻧﯿﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺎﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮﻧﯿﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ وی دو ﮐﻮدک ﺧﺮدﺳﺎﻟﺶ را درون ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﭼﺴﺐ
ﺿﺨﯿﻤﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ دو ﮐﻮدک ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﮐﻤﯽ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻨﺪ .ﺳﻮﻧﯿﺎ اﺳﭙﻮن در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻗﺘﻞ درﺟﻪ ﯾﮏ و دو در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ﺗﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ:
cbsnews – wusa9

