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 در مورد افغانستان ن"باید جو"کوتاه نظری های آقای 

کاندید حزب دموکرات از قول جو بایدن  2019سپتمبر  13یت فارسی/ دری بی بی سی بروز وبسا
رد که مطالبی را در مورد افغانستان به نشر سپتحده امریکا مبرای ریاست جمهوری ایاالت 

وقتیکه پاکستان سه والیت افغانستان را در شرق کشور »گفته است: مناظره انتخاباتی خود اخیراً در
 آمده است گزارش فوقدر .«تیم درست کنیم و درست شدنی نیسکنترول میکند، افغانستان را نمیتوان

مریکایی انیروهای »و گفته که: « هتلویحا راه حل فدرالیسم را برای افغانستان پیشنهاد کرد»که او: 
مریکا بگذارد اپاکستان پایگاهی برای این سربازان در اختیار  از افغانستان خارج شوند و در عوض

 «دهد.ادامه  مریکااجلوگیری از حمالت تروریستی از افغانستان به  رایتا واشنگتن بتواند ب

 جو 

کنون یکی از کاندید های حزب دموکرات ااوباما و در دورۀ جوبایدن معاون رئیس جمهور اسبق 
رفع مشکالت امریکا در دوره جاری خود را به توجه برای ریاست جمهوری امریکا از اینکه 

و نظریات خود را برای بهبود وضع این کشور ابراز دارد، بیشتر به فکر افغانستان  معطوف سازد
نتر از مادر" توصیه میکند که به دلیل زیر نفوذ قرار داشتن سه والیت افتاده و همچو "دایه مهربا
و امریکا پایگاه  خود را به پاکستان  الزم است افغانستان فدرالی شود ،افغانستان بوسیلۀ پاکستان

  اتقال دهد و از آنجا از حمالت تروریستی از افغانستان به امریکا جلوگیری کند.

خود را به ، از طوفان بحر تبرای نجادارد که غریقی حالت شباهت به  "نبایدجو " یفته هااین گ
اگر یک کاندید بی معلومات از وقایع افغانستان چنین صحبت ناشیانه میکرد، . نهنگ می اندازد دهن

ه است کمن بحال کسی میگفتم که او در بارۀ افغانستان و خصوصیات آن اطالع ندارد، اما تأسف 
بوده و از افغانستان و  یبلجمهورق سیال معاون رئشت سو ه کایسال عضو کانگرس امر نیچند

 لزادیخل یخاص او زلم ندهیجارج بوش )پسر( و نما ۀدور یها یمباالت یاز ب یمشکالت آن ناش
دست نشانده  کیکار آوردن یبه افغانستان و رو کایکه بعد از حمله امر داندیکامل دارد و م یآگاه

همه مشکالت  لزادی" خلسرای"و تیاو هد نظر  تحت یـ حامد کرزو یک صغیر سیاسی بدون برنامه 
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آن دوره موجب شد تا طالبان دوباره  یمباالت یو ب دیافغانسان از همان دوران آغاز گرد یجار
 سربلند کنند. 

 نیهم جهینت شتریکشور ب یجار توضع بوده و مشکال نیاز انروز تاحال افغانستان دچار ا
 بوده است.  کایامر ونیاسیس شانهیندناعاقبت ا یاستهایس

 هیتوص گرشیطالبان شده و دمجدد  دنیاز آنها به فکر بقدرت رسان یکیسال  18حاال بعد از 
سالها در  یاز امروز برا شتریبرا  یتا جنگ قوم خواهدیو م داردیشدن افغانستان را ارائه م یفدرال

 هینوع توص نیان با ابدانند که افغانست دی، باها اگر تاهنوز ندانسته اند یکائی. امردده ادامهافغانستان 
آن کشور  یقدرت چیه در آنصورتها مبدل خواهد شد و  ستیبه النه ترور گریبار د شنهادهایها و پ

 . تواندیکرده نم رونیب زمیرا ازدهان خونبار ترور

کمک به  یو داعش یکه ده ها گروه نوع طالب کنندیو اما فکر نم ترسدیجهان امروز از داعش م
هرروز از شر آنها به امان بماند و  تواندیمنجهان  خواهند شد و آنگاه نیپاکستان به آن کشور جاگز

 ریاز "زامریکا را  خواهدیخود م شنهایپ نیبا ا دنیبا یخواهند بود. آقا 9/11 ریشاهد حادثات نظ
 "! داده کنستیا وهنا ریو اما به ز بدر کردهباران 

آزموده را  ی"سرمه ها گریموقف بزرگ کشور خود در جهان، د حفظ یبرا کایمردم امر کنمیفکر م
 یرا دچار مخمصه ها و درد سرها کایامر گریکرده ها بار د ریدوران ت نینکنند" ، چه هم شیآزما

طعمه  گرید ارفراوان در جهان خواهند ساخت که البته افغانستان در صورت اغماض مجدد آنها ب
 د آورد. جهان بار خواه ید شد و درد سر بزرگ را براخواه زمیترور زیخونر یاژدها

نام اسالم  ریز کهیگروه هائ یافغانستان را در دست انحصار ،ها از همان آغاز جهاد یکائیاگر امر
و از  بود یم یاسالم یگروه معتدل مل کیو از همان وقت در فکر  کردینم میفعال ساخته شدند، تسل
امروز وضع افغانستان پس از سقوط  کرد،یجهاد استفاده نماک در اشتر یاعراب افراط گرا برا

در کنفرانس "بن" بود که افغانستان اه دیگر امریکا باشتافتاد.  یحال فالکت نم نیبه ا یستیکمون میرژ
از طالبان به حیث "یک حرکت  شریک بودند ورا بدست کسانی سپرد که همه در بربادی افغانستان 

افغانستان را  ،یکا و ویسرای شانامرن به بعد آاز  .استقبال کردندبا آغوش باز " مردمی خود جوش
ترویج گویا با دم و نیز دموکراسی شعار گونه و به دور از شرایط عینی و ذهنی مر با صدور

وفرت پول فرا تر از توان خرچ  ؛کشانیدند این سرنوشت مصیبت بار کنونی"اقتصاد بازار آزاد" به 
زیر  جیب چند کاله بردار سیاست زده سراو دردر راه پیشرفت، موجب شد تا کمک ها به هدر رفته 

 و آنها را بر شانه های مردم سوار نمایند. ندزها اژدهای اقتصادی و سیاسی بسا د و از گژدمنشو

آنها است و اما از دور  یبه منافع کوتاه مدت و آن دنیشیاند یخارج استیها در س یکائینقص امر
را ازدست  تیموفقچانس  یباز ریدر اخ لیدل نیبهره استند و به هم یب اریمتأسفانه بس یشیاند
با افغانستان،  کایامر یو نظام یاقتصالد یهایبا تمام همکار تیخصوص نی. امروز دراثر همدهندیم

امید است  .باشندیدل آزرده و ناراض م کایامر یاسینافرجام س یها یمتأسفانه مردم افغانستان از باز
" خود را راه گم گشته جو باید ها"دیگر به آواز و پیشنهاد های مثل  ه،با استفاده از تجارب گذشتآنها 

  برخورد نمایند.در افغانستان نسازند و دور اندیشانه با معضله افغانستان 
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