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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول
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 م در باره جنگ افغانستانسناد محرنشر ا
 

ا رشی را نشر کرد که غوغتان گزاسنت این هفته با اتکا به اسناد محرمانه در مورد جنگ افغاروزنامه واشنگتن پوس
 : و واضح باشدشش میشود کوتاه ترین . سخنانی درین باره تقدیم میکنم که کوبرانگیخت

یش با ال په سی که کار های آنکشور را در افغانستان تفتیش میکند و بنام مخفف سیگار یاد میشود ، سئاداره امریکا
ی انجام داده بود . مصاحبه کنندگان به فکر اینکه ئدرگیر در جنگ افغاسنتان مصاحبه ها صد ها مقام نظامی و سیاسی

ت . واشنگتن پوسآرام نظر خود را بیان کرده بودندصحبت های شان خصوصی است ونشر نمیشود آزادانه و با خاطر 
 .اهمیت آن بدسترس رسانه ها قرار گیرد اما حکومت امریکا اجازه نمیدادپافشاری داشت که متن مصاحبه ها بخاطر 

 .ی حکم کرد که ضرور نیست این اسناد ، محرم نگهداشته شوندئمربوط امریکا ، محکمهٔ باالخره بعد از سه سال دعوا
ر هفته گزارشی نشدر نتیجه ، واشنگتن پوست متن دوهزار صفحه یی مصاحبه ها را بدست آورد و به اساس آن این 
 کرد . پس از آن رسانه های دیگر امریکا و جهان نیز بر اساس گزارش مطالب زیادی نوشتند . 

اما این مطالب به آن اندازه ایکه در ظاهر به نظر میرسد اهمیت و تازه گی ندارد . یکی به این دلیل که تمام اسنادی 
مربوط به سه سال پیش است . دلیل دوم اینکه واشنگتن  که نشر شده ، مربوط به زمان پیش از شروع دعوا یعنی

پوست از روی مصاحبه ها به نتیجه یی رسیده است که از قرن هاست آن نتیجه را مردم جهان میدانسته اند . واشنگتن 
پوست گفته است که از روی مصاحبه ها معلوم میشود که افسران و سیاستمدارن امریکا در مورد جنگ افغاسنتان به 

ردم خود دروغ گفته اند که جنگ به سود آنها پیش میرود در حالیکه از همان آغاز جنگ امریکایی ها با ناکامی م
 روبرو بوده است .

 ،جنگ ، حقیقت و واقعیت است . یعنی بسیاری از مردم میدانند که با آغاز جنگمعروف است که اولین قربانی  گفتهٔ 
 ! : ما شیر هستیمد اعتراف نمیکند ؛ هر کسی میگویدراستگویی می میرد و کسی به ضعف خو

ی در مصاحبه ها گفته اند ما از افغانستان شناخت خوبی نداشتیم ئبه اساس گزارِش واشنگتن پوست ، افسران امریکا
 و حاال میدانیم که افغانستان به این زودی ها اصالح شدنی نیست . به گفته آنها هدف امریکا هم روشن نیست که از
 ؟جنگ چه میخواهد و موفقیت در جنگ افغانستان را چگونه تعریف میکند . تبدیل افغانستان به حیث یک کشور نمونه

کردن جای پا برای ؟ نظارت کشور های منطقه و پیدا کوب القاعده و گروه های تروریستی؟ سرآوردن دموکراسی
تلف اهداف متقاوت را پیشکش خایی در زمان های م؟ چه چیزی هدف بوده است ؟ مقام های امریکاهداف سترایژیک

 کرده اند و این اهداف با توجه به شرایط ، پیوسته در تغییر بوده است .
؟ مگر مردم نمیدانستند که طرف های جنگ در به مردم افغانستان تازه گی دارد ، کجای این نتیجه گیری هاخوب

از طرف دیگر همان افسرانی که  اهداف امریکا تازه گی دارد ؟مورد پیشرفت های مبالغه میکنند ؟ مگر ابهام در 
گفته اند مقام های امریکا افغانستان را درست نشناخته بودند ، از گفتار شان معلوم میشود که خود شان نیز هنوز هم 

 جامعه ما را درست نشناخته اند . 
 افغانستان هنوز هم فکر میکنند که درین کشور در یکی ازین مصاحبه ها یک افسر گفته است که تعدادی از مردم مثالً 

سلطنت حکمفرماست . این نتیجه گیری دور از واقعیت و مبالغه آمیز است . درست است که هنوز هم تعدادی به 
" را بکار میبرند ولی این به آن معنا نیست که فکر کنند مرحوم ، کلمه "پادشاهیس جمهور یا عنوان دیگرئعوض ر

. مثل این است که هموطنی بگوید " شهر" هالند و ما به غلط نتیجه بگیریم که مردم هم در قدرت باشد ظاهر شاه هنوز
 . شاید درین زمینه نارسایی بعضی ترجمان ها هم نقش داشته باشد .شهر افغانستان است کنند هالند یکفکر می

ان شان رکتب نمیخواهند و خوش دارند پسافسر دیگرامریکایی درین مصاحبه ها میگوید بعضی مردم در افغانستان م
. اگر یک مرد دهاتی در جواب سوالی گفته باشد که پسرش شامل مکتب نیست و دلیل چوپان رمه های شان باشند

آورده باشد که فرزندش ناگزیر است چوپانی کند ، این گفته به آن معنا نیست که آنها آرزو ندارند در قریه شان مکتبی 
( حد اقل در مورد پسرانکه من مصاحبه های مردمان محل را در قریه ها شنیده ام عالقمندی به مکتب )ایباشد . تا ج

 بسیار بیشتر از آنچه در ظاهر فکر میشود وجود داشته است .
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ت ونه تاثیر مثبگچیم امریکا هیئاز طرف دیگر با اینکه پالیسی امریکا در برابر افغاسنتان فاجعه بار بوده اما اگر بگو
، نهاد ج نو از نوجوانان و جوانان بیداردر هیج مورد نداشته این هم انصافانه نخواهد بود . طور مثال تبارز یک مو

های مدنی ، شگوفانی رسانه ها ، آگاهی بیشتر مردم در مورد حقوق زن ، وضع قوانین در زمینه و مواردی ازین 
 .شده است که از اهمیت آن در دراز مدت ، انکار شده نمیتواند ردیف تصادفی و خود بخود بمیان نیامده و روی آن کار

است  یشود اینبهر ترتیب ، فشرده نتیجه ایکه ازگزارش واشنگتن پوست و این همه سرو صدا در باره آن برداشت م
اسنتان ر افغی ها دئی ها در افغانستان کامیاب شده نمیتوانند و هرگونه مصرف و همچنان جان باختن امریکائکه امریکا

ی ها بسیار برابر است . با اینکه روزنامه ئبیهوده است . پخش اینگونه مطالب در شرایط امروزی به ذوق امریکا
ل مان نشر این اسناد قابدانولد ترمپ شمرده نمیشوند اما باز هم ز های واشنگتن پوست و نیویارک تایمز طرفدار ادارهٔ 

ی ها با طالبان در مورد خروج نیرو های شان از افغانستان به توافق ئت امریکا. حاال که از یکسو قرار استامل است
تلف ریاست جمهوری امریکا پیشنهاد خارج شدن از افغانستان را مطرح خبرسند و از سوی دیگر کاندید های م

نگیز تواند سوال بر اوجیه میکند ، میتخروج امریکا را دسته میدهد و  ، در چنین شرایط نشر اسنادی که نظریهٔ میکنند
 پنداشته شود.
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