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 بی بی سی    
 آریانا افغانستان آنالین ۀبا تبصر

 
      ۲۸/۰۸/۲۰۱۸ 

 کین مک سای جمهور سابق به جانئادای احترام رو

 
 

 
 

مریکا از جمله اسیاسی  ۀسالگی، چهره های برجست ۸۱با درگذشت سناتور جان مک کین در روز شنبه در سن 

 .روئسای جمهور سابق در ستایش او سخن گفته اند

گفت که این سناتور  سناتور مک کین را شکست داد ۲۰۰۸باراک اوباما که در انتخابات ریاست جمهوری سال 

 ".به "چیزی متعالی تر در زندگی وفادار بود

شکست داد،  ۲۰۰۰ جورج دبلیو بوش دیگر رئیس جمهور سابق که آقای مک کین را در انتخابات مقدماتی سال

 .او را "میهن پرستی تراز اول" توصیف کرد

فقط از "همدردی عمیق"  در توییتی دونالد ترمپ رئیس جمهور آمریکا که شدیدا مورد انتقاد جان مک کین بود

 .چیزی نگفت خود برای خانواده مک کین سخن گفت اما در ستایش از این سناتور

 .قدردانی کرد "از طرف دیگر مالنیا ترمپ همسر او در توییتی از "خدمات سناتور مک کین به کشور

دعوت نخواهد شد و احتماال  رگداشتمنابع مطلع به رسانه های امریکایی گفته اند که آقای ترمپ به مراسم بز

 .به عهده خواهد داشت مایک پنس معاون رئیس جمهور نمایندگی دولت را در این مراسم

 .مدح او سخنرانی کنند انتظار می رود باراک اوباما و جورج دبلیو بوش روئسای جمهور سابق در این مراسم در
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 .گذشته تشخیص داده شد ابتالی آقای مک کین به تومور مغزی در ماه جوالی سال

 .معالجات پایان دهد خانواده مک کین جمعه، یک روز پیش از درگذشت، اعالم کرد که او تصمیم گرفته به

اریزونا در کنار اعضای  در بیانیه دفتر آقای مک کین که روز شنبه منتشر شد آمده بود که او در خانه اش در

 .خانواده اش چشم از جهان فروبست

آگست در واشنگتن، پایتخت،  ۳۱تشییع جنازه او ابتدا در شهر فینیکس اریزونا و بعد در روز جمعه مراسم رسمی 

 .می شود برگزار خواهد شد. او سپس در آناپولیس مریلند به خاک سپرده

 ستایش از آقای مک کین:

دنبال کرد. او برای من  آقای بوش گفت: "یکی از سنن کشور ما خدمت به مردم است، و او این سنت عالی را

 ".دوستی بود که جایش عمیقا خالی خواهد شد

هایی که "نسل های مختلف  آقای اوباما گفت که هرچند او و آقای مک کین رقیب هم بودند اما آنها در آرمان

 .خود را فدا کرده اند" اشتراک داشتند امریکایی ها و مهاجران برای آن جنگیده، راهپیمایی کرده و

معاونت ریاست جمهوری بود  در کنار آقای مک کین نامزد ۲۰۰۸یلین که در جریان مبارزات انتخاباتی سارا پ

 ".گفت که جهان یک "امریکایی اصیل را از دست داده است

بزرگ" برای کشورش یا  بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از آقای مک کین به عنوان یک "میهن پرست

 ."از اسرائیل کوتاهی نکردکرد که "هرگز در حمایت 

الهام بخش میلیون " جاستین ترودو نخست وزیر کانادا گفت که سناتور مک کین با یک عمر خدمت به مردمش

 ".ها نفر بود

 کین که بود؟مک

پدر و پدربزرگش هر دو ژنرال  .در یک پایگاه نظامی امریکا در پانامه به دنیا آمد ۱۹۳۶جان مک کین در سال 

سالگی وارد پوهنزی نیروی دریایی شد و بعد ها به عنوان  ۱۷در  .چهار ستاره قوای دریایی بودند و هم نام او

پس از هدف قرار گرفتن طیارۀ جان مک کین بر فراز  ۱۹۶۷در سال  .شرکت کرد پیلوت در جنگ ویتنام

 .پای شکسته به اسارت درآمد هانوی، با دست و

شرق دور است و خواستند آزادش  ها خیلی زود فهمیدند که اسیر جدیدشان پسر آمر قوای بحری امریکا درویتنامی

پس از آزادی، مک کین  .سال در اسارت ماند ۵و  کنند ولی جان مک کین زیر بار این آزادی تبلیغاتی نرفت

  .شود اردو را با درجه صاحب منصبی ترک کرد تا وارد دنیای سیاست

کین جان مک .برعهده داشت نمایندگی اریزونا را در سنا ۱۹۸۷وارد مجلس نمایندگان شد و از  ۱۹۸۲او در سال 

 .سفید تالش کرد دو بار برای رسیدن به کاخ
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اوج بگیرد، انتشار  خواههای داخلی حزب جمهوریتاخت تا در رقابت در حالی که می ۲۰۰۰بار اول در سال 

شد بازی را به جرج دبلیو بوش واگذار  کرد، باعث ای که او را به داشتن یک فرزند نامشروع متهم می شایعه

 .کند

کردند تا جانشین جورج  انتخاب ۲۰۰۸خواهان او را به نامزدی خود برای انتخابات هشت سال بعد، جمهوری

خواهان به خاطر این بار نارضایتی از جمهوری .جوان بایستد بوش شود و روبروی باراک اوبامای دموکرات و

کرد باعث شکست  ها که صحبت از امید می اوباما، نامزد تازه نفس دموکرات جنگ عراق و رویارویی با باراک

 .او شد

خاصی برای خود دست  اش توانست محبوبیتکین در چهار دهه حضور سیاسیبا وجود این دو شکست، جان مک

سفید که نیمه افراشته شدند؛ حتی پرچم باالی کاخ  های امریکا از دقایقی پس از مرگ او کند و تمامی پرچم و پا

 .زهردارترین منتقدان آن باقی ماند کین تا آخرین روز یکی ازسناتور مک

 تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین:

پیش میبرند، شخصیت های گوناگون با  در هر جامعه ایکه افراد آن با پوست های مختلفه امور مملکت را

طرزالعمل های گوناگون موجود می باشند. در محیط سرزمین بزرگی مانند ایاالت متحدۀ امریکا که آزادی فردی 

و دیموکراسی بر هر گوشه یی پخش گردیده است، همچنان راه و روش های مأمورین انتصابی و انتخابی و اینکه 

هستند، تفاوت هایی را بوجود می آورد. مثالً مجالس شورای امریکا که همچنان  آنان در چه حزب و گروهی فعال

از مجلس نمایندگان و سنا تشکیل گردیده است، در نفس خود از اعضای متعلق به احزاب دیموکرات، جمهوری 

ائف ظخواه و احزاب کوچک متشکل میباشد که تعقیب پالیسی حزبی در پهلوی مراعات متون قوانین، جزئی از و

 محولۀ آنان بشمار میرود.

جان مک کین که خود یک جمهوری خواه بود، با استقالل فکری غیر قابل باور در مدت چهار بار انتخاب منحیث 

نمایندۀ مردم اریزونا، اکثراً مشاهده میگردید که در موارد خاصی بر عکس پشتیبانی کورکورانه از مرام و فیصلۀ 

ل پشتی بانی نموده و با منطق و شرافت اخالقی جانب آن حزب را گرفته است. حزب خویش، از نظر گروه متقاب

یکی از نمونه های برجستۀ این استدالل، جانب داری جدی و نهایت پسندیدۀ وی در زمینۀ حفظ پالن بیمۀ صحی 

 بارک اوباما که به نفع اکثریت ملت امریکا بود، میباشد.

تعلق به دونالد ترمپ بود، ولی تا لحظه ایکه این شخصیت عالی مرتبت با اینکه مک کین از حزب بر سر اقتدار م

 امریکایی تاالر سنا را با مریضی ترک نمود، با پالن های راست و چپ وی ضدیت و مخالفت داشت.

که رقیب انتخاباتی ریاست جمهوری وی بارک اوباما بود، چندین  ۲۰۰۸در حین فعالیت های داغ انتخاباتی سال 

ه گردید که بر عکس پروپاگند هایی که علیه اوباما برای تحریف ذهنیت عامه در جریان بود، مک کین، بار مشاهد

شخصیتی متواضع و ثابت داشت  جان مک کین به مردم امریکا داد سخن میداد. ویبرعکس از اخالق و وفاداری 

ندانند چون وی چنین لقبی را ران و مطبوعات توصیه مینمود که وی را یک هیرو و قهرمان گاهمیشه به خبرن و

 تواند بپذیرد، بلکه قهرمانان واقعی مردم امریکا را وی احترام نموده و میشناسد. نمی
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در حالیکه اکثریت بیرق ها  در امریکا بعد از روز فوت جان مک کین نیم افراشته شده است، بیرق قصر سفید 

ید و در اثر اعتراضات، فعالً دوباره پایین آمد. ترمپ به هدایت دونالد ترمپ بعد از روز اول، دوباره بلند گرد

 همچنان که از تبصرۀ نیک در مورد چنان یک شخصیت پسندیده و محترم جامعۀ امریکا خود داری نمود.

جان مک کین قبل از تشخیص مریضی سرطان مغزی، سفری هم به افغانستان نمود و به نیکی از مردم آن یاد 

 ح و باز سازی سرزمین خویش باالخره برخوردار گردند.آور گردید که باید از صل

 پایان

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


