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 2022جون  30شنبه پنج                                                          فریده نوری           

 در افغانستان  زلزله

 ر است و عکس العملامریکا عمیقاً از این حادثه متأث

 بشر دوستانۀ شان را بررسی می کنند 

  A.F.P منبع: آژانس فرانس پرس 

 22.۶.2022تاریخ:  

 مترجم: فریده نوری 

است  متأثر  افغانستان  در  ویرانگر  زلزلۀ  یک  در  نفر  هزار  از  زیادتر  مرگ  از  عمیقاً  .  امریکا 

امکانات خود را به جواب کمک های بشردوستانه خود بررسی می کند، و هم این را که   امریکا

گو می کنند، را نیز رد نکرده اند، باوجودیکه دولت  و    طالبان در کابل در این زمینه گفت   بامستقیماً  

 طالبان را به رسمیت نشناخته اند. 

Jake Sullivan   اعالمیه اظهار نمود که رئیس    مشاور دیپلوماتیک رئیس جمهور امریکا در یک

جمهور جو بایدن تحول و دگرگونی اوضاع را بررسی می کند، و همچنین گزینه یا انتخاب جواب  

 امریکا را مطالعه می نماید. 

همچنین عالوه نمود، امریکا که بعد از بیست سال جنگ در تابستان گذشته افغانستان را ترک کرد  او  

 ین تأمین کنندگان کمک بشری در افغانستان می باشد«.از جملۀ اول افتخار میکند که»

گفت که: »شرکای امریکا قبالً     Antony Blinkekدیگر شف دیپلوماسی امریکا    ۀدر یک اعالمی

به کمک های بشردوستانه جواب داده اند«، و همچنین در یک اعالمیۀ دیگر عالوه نمود که برای  

تا   کرد خواهد    تالشکه صدمه دیده اند یک تیم طبی را فرستاده اند و وعده داد که واشنگتن   مردمی

 «. ادامه دهند  »جامعۀ جهانی احتیاجات بشردوستانه خود را برای افغان ها 
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در پاسخ به این سوال که آیا دولت امریکا آمادۀ    Ned Priceسخنگوی وزارت امور خارجۀ امریکا  

 به دولت طالبان است یا خیر؟  از افغانستان،  کمِک مستقیم از زمان خروجش

Ned Price  ن داد که رهبران طالبان اسالمگرا » در خواست کمک رسمی « از واشنگنتن  ااطمین

 ند. نکرده ا

موضوع  زدگان  وی افزود »من تصور می کنم که پاسخ در مورد کمک های بشردوستانه به زلزله  

 در روز های آینده خواهد بود.  انلین طالبسؤلین امریکا و مسؤبحث بین م

وی عالوه نمود در این مرحله »ما تالش ها و مباحثات خود را با شرکای بشردوست خود متمرکز  

 می کنیم«.    

       

 


