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انودټولنوفدراسیون گپه اروپا کی دافغان پناهند  
ان افغان در اروپاگفدراسیون سازمانهای پناهند  

  ______________ 
 

 

  در مورد افغانستان شاظهاراتحین جو بایدن پریشان فکری برتبصره 

در ، کوشیدند  ماتراتیژی استعماری کشور شان در منطقه  سا بر مبنای و اوایل قرن بیستم  ۱۹در قرن نوی بریتانیاشرق شناسان 

 گفرهنانحرافی از تاریخ و صویر دستکاری نموده وت یل استعمار امیاطبق قه را طناریخ و جفرافیای مه های شان تکتابها و نقش

شک   ساحه  به محققین جوان در اروپا توسط بعضی  متون مذکور خوشبختانه در قرن حاضر . ذارندگمنطقه را از خود بر جا ب

انتخابات   این کمپاز آغ در ارتباطی به آن متون نداشت.   در موردافغانستان جو بایدناخیر اظهارات ند. اما کشانیده شده وتردید 

پ موضوع  ، دونالد ترمامریکا برگزارمیگردد  ۲۰۲۰جمهوری سال برای انتخابات ریاست که به سلسله  آمادگی مقدماتی امریکا 

برای   دیموکراتحزب بیستگانه  اکثر کاندید های سپس ساخت. ق ت با طالبان چا مذاکراتا کید بر خروج قوا از افغانستان را با 

در یک بحث تلویزونی میان را از او اقتباس کنند.  این شعار در عالم بی اطالعی از جنگ افغانستان  ری کوشیدندریاست جمهو

وتسلط  عراق خروج سریع قوا از درجه  مسؤلیت او در در جواب سوالی که از او در مورد  بایدن  ، چند کاندید دیگر و  جو بایدن 

 سپتمبر ۱۳مؤرخ  به گزارشمطابق ن. ، آغاز نمود به صحبت در مورد افغانستاشده بود داعش بر بخشی از عراق 

cbsnews.com  :یان مخالف بجنگیم بلکه کشور را یک  جوهدف از رفتن ما به افغانستان این نبود که علیه جنگ" بایدن گفت

و  ، اینها جز سه والیت شرقی، ستاکشور سه این مالک پاکستان ، استکشور سه نمیشود،  ارچهپ ، اما این کشور یک ارچه سازیمپ

پایگاه میتوانیم ایاالت متحده  ... با داشتن یک سی اینستامه بدهم اما نکته  اساادبیشتر اره میشوند. میتوانم توسط حقانی اد ،اش نیستند

پاکستان به ما یک پایگاه هوائی میدهد که  که  میکنم اصرار برخواسته از افغانستان شودنجات میدهیم. من اینکه قربانی ترور را از 

 .  "علیه آنچه میدانیم عمل نموده و به آن برگردیماز آن 

اما  . ند س العمل شدید نشان دادعکبسیار بجا ها انافغ ، انکار میکندکه تمامیت ارضی کشور ما را بایدن  جو ه گفته هایدر رابطه ب

با ادعای سه کشور  و آنگاه  داخت ر پبه افغانستان شده بود جواب سوالی که در مورد عراق در که جو بایدن متن فوق نشان میدهد 

  بردفغانستان توسط پاکستان نام سه والیت شرقی اوسپس از اداره   رفتگ، واضحأ افغانستان را با عراق به اشتباه بودن افغانستان

این پریشان میباشد. یاالت متحده ا متحدین ز ایکی  آن دولتکه  شوریستک که بهیچ صورت واقعیت ندارد و انکار تمامیت ارضی

بایدن در حدی است  آیا سالمت فکری آقای شده است که  تشویشایجاد این باعث در محافل سیاسی ایاالت متحده فکری جو بایدن 

جربه تی بایدن در آن قاست که آئی ا ساحهخارجی سیاست جمهوری ایاالت متحده را بدوش گیرد؟ وظیفه  سترگ ریاست بتواند که 

این . ات چه اشتباهاتی را مرتکب خواهد شد ح، در سایر ساکاری زیاد دارد. وقتی در این ساحه چنین لغزش هائی داشته باشد

ش در مورد عراق و  " جوابهای ه در مقال ۲۰۱۹تمبر سپ ۱۳خ بتاری www.vox.comکس فاخبری س ان ژ آثال بطور مرا تشویش 

انعکاس داده  تفصیل  به ،"قرار میدهدتحت سوال )ریاست جمهوری(  پُستی ارا بر بایدن فکری مساعد بودن وضع  افغانستان

   . است

تبدیل برای )مشورتی( اختیاریفیصله   مجلس سنا طرحبه  ۲۰۰۷جون  ۷، بتاریخ اتوربود سن جورج بوش ماندر ز که جو بایدن 

با  طرح نمود و این  یشنهادپاالت متحده به مجلس سنای ای را ، سنی نشین و کرد نشین شیعه نشینسه کشور کنفدراسیون عراق به 

صه عمل اما به علت مخالفت شدید کشور های منطقه به عر  .ی منفی از طرف سنا تصویب شدرا ۲۳مثبت در برابر ای ر  ۷۵

 . بین المللی نشان میدهددر مسایل  یانهوماجراجاقدامات را به  جو بایدن سوزان عطش ، این واقعیت.  داخل شده نتوانست
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نزدیکی جو بایدن با البییستهای شده است. طرح بر مبنای سنجش قبلی برای جنگ افغانستان جو بایدن یشنهادی پراه حل ما ا

بود   یک واقعیت شناخته شده است. در دورانی که جو بایدن معاون رئیس جهمور اوباماو تمایل او به تکیه بر پاکستان پاکستانی 

تب با ارزش تر از ابرای ما به مر اکستان پسفری به افغانستان داشت. وی در جریان بحث به حامد کرزی گفته بود: " روابط ما با 

برای ختم  کستان پااکستان مخالفت میکرد و بر اهمیت همکاری پبا تحت فشار قرار دادن در اداره  اوباما وی . افغانستان است"

وی  تحت تا ثیرالبیگران پاکستانی طرح به احتمال قوی و حاکم است تکیه بر پاکستان  ذهنیت یدنبادر جو د. نمویجنگ تا کید م

بر سرزمین حق حاکمیت ملی افغانها وافغانستان را به قهقرا کشانیده  بایدنوادی جراه حل پیشنهبرای افغانستان شکل گرفته است. 

 . نادیده می گیردبه نفع پاکستان را شان 

را  . اما حمله بر افغانستان انتخابات ایاالت متحده نیستپرداختن به عالقمند ان افغان در اروپا )فارو( دراسیون سازمانهای پناهندگف

مستقل که یکتن از شخصیتهای محترم داکتر غروال بنا به پیشنهاد پاسخ میدهد. اعتراض با  ، هرکسی که صورت گیردتوسط 

ن  امکافارو یره  مد ت أ، هی افغانستانو وحدت ملی تمامیت ارضی ی ضد کاوش مزید طرح ها ه هدفب ، فارو میباشدعضو

  ۱۹۱۹رابطه با صدمین سالگرد استقالل در  ۲۰۱۹اکتوبر  ۱۹رانس امسال فارو که بتاریخ کنفوکات این مطلب را درچنجانیدن گ

وطئه تحساس شدن بیشتر نسل جوان در برابر سهمی در از این طریق  امید بتوانیم .مطالعه میکند کشور هالند برگزار میگردد، ر د

 کنیم.   ا ادعلیه تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور  ها

 ت مدیره فدراسیون سازمانهای  ا  هی

 پناهندگان افغان در اروپا )فارو(
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