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و شميره   ٣تر ١  له:د پا

ينگه کله موږ سره اړيک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  م٢٨/١٢/٢٠٠٩                                  ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از مطبوعات سويس

  

   »من از دروغ نفرت دارم« 
    که راز ها را افشاء می کند،رش سايمور ِهئ،ديدار از ژورناليست امريکائی

  مايکل ماريک :نويسنده
  

را افشاء ساخت،  در جنگ ويتنام" My Lai  الیمی"اين ژورناليست کشتاِر .  يک اسطورۀ زنده استرشسايمور ِهئ
 .و در مورد آمادگی جنگ در برابر ايران نوشتاو در بارۀ رسوائی شکنجه های ابو غرايب 

   

  
  در دفتر نيويارک تايمز در واشنگتن١٩٧٢ جون ١٤ به تاريخ سايمور ِهئرش

  
و ومتی مرکز امريکا، ژورناليست تيز فکر اين جا، در منطقۀ حک:  سی.  در واشنگتن دیConnection Avenueجادۀ 

نيويارک تايمز او را  .  تمثالی است از ژورناليزم امريکاِهئرشسايمور . بلند قامت يک دفتر کوچک در اختيار دارد
ست در صورتيکه سياست مهمان دايمي) سی بی ِاس( و )سی  ِان ِان(در تلويزيون . ناميد» جهانیپوليسی راپورتر «

رئيس جمهور سابق، جارج دبليو بوش . سلوک منتقدين با او کمتر دوستانه می باشد. ر باز داغ  گرددامريکا يک با
  ."من وطنم را دوست دارم: "  به وی اين بودتجواب ژورناليس.  ناميداورا دروغگو

  

  قصه های بزرگ 
ی ، ابوغرايب را افشاء  شکنجه های بندی خانۀ امريکائ٢٠٠٤او در سال : قات ِهئرش وزن دارنديراپورها و تحق

که بايد اسلحۀ کشتار جمعی اسناد تقلبی موجوديت او ).  »اين يک استثنا نه بلکه يک واقعيت تلخ جنگ بود« (ساخت 
 در کودتای شيلی در ١٩٧٣ در سال )سی آی ِا(او توصيف کرد که چگونه .  برمال کرد شاهد می بود،راصدام حسين 

. کمبوديا را توصيه کرده بوددر بمباردمان فرشیيرخارجۀ امريکا، کيسنجر،  و چطور وزدست داشت  آلندیبرابر
بانی پوشيدۀ امريکا از پروگرام اتومی اسرائيل و پاکستان را به بحث گرفت و در مورد تحريف و  پشتيهئرش

ای استند اين ها قصه ه.  و در جريان جنگ های عراق راپور دادجنگقبل ازاطالعات غير حقيقی استخبارات امريکا 
  .عمر از آن خواب می بيننديک که راپورترها 

خود را  که  و اشخاصی تلفون هر چند دقيقه زنگ می زند.  قرار دارد خود عقب ميز تحريرِهئرشامروز صبح باز 
 او سريع. او هميشه عجله دارد و چنان می نمايد که با گوشی تلفون تولد يافته باشد. د مسترد می گردندنمعرفی نمی کن

 سه و چهار مرتبه قطع می گردند و دوباره شروع می شوند تا جواب –دو جمالتش . و متعهدانه سخن می گويد
  .مناسب دستياب گردد

  

  لخانهتحويشبيه 
 که او مرتباً برايش کار می کند، دفتر را کباشندۀ نيويار.  را نديده اند تازهديوار های دفتر از سالها به اين سو رنگ

 آن، فکس، تلفون ميز با عبارت از يک کمپيوتر  ِهئرشاتاق کار. خواهد کرد ولی او اينرا نمی خواهدمجدداً  تجهيز 



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئيو خپله ليکنه له رالي

 

 پارچه های روزنامه ها و جدرمنکه باالی آن کتابچه های ياد داشت، کتابها، مضامين  می باشد ويک ميز کهنۀ تحرير
ين ا در.تحقيقمرکز خانه شباهت دارد نسبت به يک تمام اين بيشتر به يک تحويل. صفحات نوشته شده  انباشته شده اند

  جا بايد قصه های به وجود آمده باشند که رئسای جمهور و حکومات را تکان داده اند؟ 
پوليتسر  "١٩٧٠در جمله جايزۀ سال در ديوار ها مکافات نامه های بی شمار  . ندارد همحتی يک سکرتر ِهئرش

Pulitzer ") ساله بدست اورده است٤٠جا داده شده اند که ژور ناليست  ) ١٩١١الی ١٨٤٧پيش آهنگ روزنامه ها از .  
 . برايش تفويض گرديددر جنگ ويتنام" My Lai می الی" کشتاِر  نسبت به تحقيق وی در مورد جايزۀ پوليتسر
ز پولند و  پدر و مادر وی به حيث مهاجرين يهودی ا.د يافتکاگو تول در شهر شي١٩٣٢در سال  ِهئرشسايمر ميرون 

او به .  شده بودآفريده اينکه برای آن مسلک ژوناليستی را روی تصادف اختيار کرد نه . ليتوانيا به امريکا آمده اند
  سه صفِت معلوم شد کهبزودی.  دالر فی هفته در شهر خود کار می کرد٣٥حيث راپورتر پوليس و محکمه در برابر 

، مشکالت وی به سلسلۀ مراتب در دفاتر و )اطالع رسان(يافتن مخبر استعداد: ارندزندگی د براوی تا امروزمعرف 
  » .کسی که مطالعه نمی کند، او نوشته نيز کرده نمی تواند: من به اين نظر هستم « .عالقۀ بی حد به مطالعه

 ِهئرش مناسباتدی وزه ولی ب.  به حيث نامه نگار در پنتاگون مقرر کرد را اگنتور اشوسايتد پرس او١٩٦٦در سال 
ليکه همکارانش اطالعات خود را از منابع ادر ح. برهم خورد در مورد يک قصۀ سالح بيولوژيکی شبا آمر

 و از اين عادت کرده بود در تفريح طعام چاشت از افسران بلند رتبه ديدن کند ِهئرشست می آوردند، ه دمطبوعاتی ب
  . به بعد به حيث ژوناليست آزاد روزگار می گذرانيد

گيت، پينوشی،  واتر:گرفتبه بررسی می  جنبه های تاريک سياست امريکا را ِهئرش زمان به اين سو از آن
 شوروی در         د توسط اتحا٠٠٧ِال . ِا. ولی همچنان سرنگونی طيارۀ  ک.  جنگ خليج، افغانستان و ايراننيکاراگوا، 

 . با ارتباط مافيائی توصيف می کندِ تاو جان ِاف کندی را بيگانه پرس .بررسی می کند ِهئرش را ١٩٨٣
 

  ستزندگيتحقيق کردن 
در عوض به او ولی .  تحقيقاتی درس بدهدمييا در پوهنتون در زمينۀ ژورناليزخود را بگيرد تقاعد  می تواند ِهئرش

تر خود او در دف» .اليست می توان باعث تغيير گرديدبه حيث ژورنچه . از کارم خوشم می آيد« : کار ادامه می دهد
تمندان بايد بدانند که قدر«  می باشد؟ کوشاتحقيق  در سال هنوز هم ٧٢چرا او با . نشسته و بال انقطاع ايميل می فرستد

يکه در باال نشسته ئنهاآ: بسياری از امريکائی ها می گويند. من از دروغ نفرت دارم« و » .ظر قرار دارندآنها زير ن
بايد يک استاندرد مساوی برای کالن ها و خورد ها موجود . ل کرده نمی توانممن اين را قبو! اند دروغ می گويند

  » .باشد
 در جمله -ستخباراتیامؤسسات ازادارات، ارگانها و  –قايع را اطالعات و  هاهبرای اين منظور در ظرف ده ِهئرش

اين مردم به صورت « . جمع کرده استقتل ها ماموريت های و  در مورد اجنت ها را های اطالعاتبعضی از کليد
     نمايند، شاءفا  را اگر آنها چيزی. متداوم در ترس به سر می برند از همه بيشتر اگر با آمرين خود در تفاهم نباشند

برای به دست آوردن اطالعات استفاده   های داخل ارگانهاوتاز ق ِهئرش» . خاتمه می يابد به رتب بلندترشان یارتقا
   .دمی کن

 ئرشهِ به کنفرانس های مطبوعاتی پنتاگون می روند يا به مذاکرات خاص دعوت می گردند،  ویدر حاليکه همکاران
 قسمت اعظم کارش خارج ساعات وقت رسمی ادارات يا در اخير هفته که . در تماس می شودرازبا اشخاص صاحب 
  .پايان می رسد، به ستا  عما هوتل يا شهرهای دور قابل است، هااطالعات درخانه

  

  يکه تازی
 زابه من من نمی خواهم که کسی « : الی امروز او يک شخص يکه تاز باقی مانده است که به همه کس بدگمانی دارد

آنها می توانند مرا  .استخبارات تلفون کند تا برايم کدام اطالع تازه را مخفيانه به اختيار بگزاردشورای حکومتی يا 
در بين ژورناليست های امريکائی بی دليل يک . ع او از سطوح اواسط رهبری می باشنداکثر مناب» .بازی بدهند

 ايندر.   پيمانه بی اطالع می مانی به همانجايت بلند باشددر سلسلۀ مراتب  هرقدر: ضرب المثل به دوران نيست
  . پنتاگون وجود دارنددر رتبه مايوس يا از نظر اخالق مردم بلند جمله بعضاً  اشخاص 

ولی اکثر مخبرين او » .از صدای شان دشمنی احساس می شودبعضاً  اين ديدارها بی حد سرد است، بعضاً  حتی « 
منابع او » نيويارک تايمز« يابان او در  صرف حقيقت. سخن می گويند» بی قانونی اخالق بد و«انسان های اند که از 

       . در روزنامه ناشناخته باقی می ماننداينها  .می کنندکنترول  ِهئرشرا می شناسند و اطالعات را جدا از تحقيق 
ولی نمی خواهند وظيفۀ خود را از .  در جايگاه های صالحيت قرار دارند که می خواهند حقيقت را بيان کنندیکسان«

پرداخت کريدت را بر بازآنها می خواهند بگويند سخن از چه قرار است ولی آنها زن و فرزند دارند، . دست دهند
  ». دارند، يک سگ و يک پشک در خانه دارنددوش



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئيو خپله ليکنه له رالي

 

، او کسی نيست که در نيست» ژورناليست با پشت و پهلو«يک  ِهئرش. او هيچگاه با قدرتمندان سر آشتی نداشت
ی نيست که در دور ميزغذای  پشک جای داشته باشد، او کسيا در طياره های حکومتی  ١–زرهدارهای جنگی ِام 

زمانيکه او بعد از  در قسمت  بيان اين).به اصطالح چاپلوسی کند( نظامی بنيشيند مداران و افسرانسياستهای 
در مورد ناکامی استخبارات، سياست شرق » New Yorker« مضمون خاص برای ٢٤به تعداد  ٢٠٠١سپتمر ١١

 ِهئرشقضاوت : قهر او پنج سال بعد نيز احساس می گردد. نزديک، تروريزم و ابوغرايب نوشت، نيز صدق می کند
،  را که در آن در زمان صدام شنکنجه و اعدام ها صورت می گرفتیعوض اينکه محبس « :در مورد ابوغرايب

با  امريکا تاريخ بوش خرابترين رئيس جمهور« : قضاوت نابود کنندۀ او. »تخريب کنيم ما آنرا  بازسازی کرديم
  ».معقول بودغير کامالً  تسياس
 شکنجه تماس گرفته ولی هيچگونه ع به اين معنی که او به موضوی برد برآورده نساختانتظار م ِهئرش، آنچه اوباما

اين ضروری پنداشته  « :می گويد ِهئرش. اقدام حقوقی در برابر مسؤلين حکومت آن وقت نخواست به عمل بياورد
را؟ زيرا، هر جا که عساکر می دانيد چ« . و او ارسال نيروهای بيشتر به افغانستان را سهو اوباما می داند» !می شود

مقصد از امريکائی  ( چنان بزرگ اند که مردم نسبت به طالبان ازما آن ضمنیهایرضرامريکائی قدم می گذارند 
اين تصور جنرال » .اوباما بايد با طالبان مذاکره نمايد« :او عالوه می کند» ! بيشتر احساس خوف  می کنند)هاست

گ توسط اردوی يک صد هزار نفری افغان مؤفقيت حاصل می کند، بی معنی ، مک کريستال، که در جنامريکائی
  .است

 الی شروع سال .غير واقعی می پندارد را به ايران) يا اسرائيل( حملۀ نظامی امريکا  يک ِهئرشنظر به سال گذشته 
 رژيم مال ها بايد  که عمليات نظامی امريکا بر ضدنوشته کرده بود ِهئرش. او در زمينه طوری ديگری فکر می کرد

 مليون ٤٠٠. مخفيانه در خاک ايران داخل شده اند) سی آی ِا(کوماندوی خاص و اجنت های .  شروع می گرديدروقت
ولی باز » .اما اوباما، مانند بوش و يا چينی نيست « .دالر برای اين عمليات پوشيده بايد در اختيار قرار داده شده باشد

  . »ان فردا آغاز گرددطوف« هم  کی می داند، شايد 
  

  لجاجت
ِهئرش را باگوشان باد بان  اين کاريکاتور: می رسدنظردر ديوار دفتر عقب کمپيوترش يک کاريکاتور طفالنه به 

ممکن بيشتر ظرفيت اصرار .  طعنه زدن معلوم است از خصايص برجستۀ کرکترش نباشد.کشتی نشان می دهدمانندِ  
 و جيغ ی مکررا با سؤال ه رااز وی قصه می شود که حتی مخبرين. صدق کنندورزيدن و کمی هم تمسخر بيشتر 

ژورناليستی در واشنگنتن يک معاملۀ مشکل « . می گويد اين درست نيست ِهئرش اما.  ترور می کندزدنهای شبانه 
 به وی تلفون اگر حقيقتاً  چنين می بود ، هيچ کسی. قصه ها در مورد طبع طوفانی وی؟ همه چرنديات استند» .است

غ جيبه من مراجعه خواهد کرد در صورتيکه من اورا با ) سی آی ِا(د که يک همکار ينيا شما گمان می ک « .نمی کرد
  ».ترک می کردمتاحال  بايد کارم را ين می بود اگر چنمورد خطاب قرار بدهم؟ به اطمينان کامل

به وی تلفون کرده است که می خواهد او را در ) ی ِاسسی ب(بآلخره او افشاء می کند که به تازه گی يک ريداکتور 
.  که او چه می کنداين چنين شخص ديوانه خواهد بود و حدس زده نمی تواند. ديدار با يک اطالع رسان همراهی کند

  . گذاشت او فوراً  تلفون را سر جايشمی گويد ِهئرش
  

  پايان
  
 


