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 15/12/2019          شریفعنایت 
 

 شر اسناد محرم رد باره جنگ افغانستانن 
 

ا رشی را نشر کرد که غوغروزنامه واشنگتن پوست این هفته با اتکا به اسناد محرمانه در مورد جنگ افغاسنتان گزا

 :شود کوتاه ترین و واضح باشد سخنانی درین باره تقدیم میکنم که کوشش می برانگیخت.

ال پیش ، سه سشود نام مخفف سیگار یاد میه افغانستان تفتیش میکند و ب کارهای آنکشور را دراداره امریکایی که  

ر . مصاحبه کنندگان به فکده بودستان مصاحبه هایی انجام داندرگیر در جنگ افغا یبا صد ها مقام نظامی و سیاسی ی

 . خود را بیان کرده بودندشود آزادانه و با خاطر آرام نظر  نشر نمی اینکه صحبت های شان خصوصی است و

 د اما حکومتدسترس رسانه ها قرار گیره خاطر اهمیت آن به واشنگتن پوست پافشاری داشت که متن مصاحبه ها ب

حکم کرد که ضرور نیست این اسناد،  مربوط امریکایی ۀاز سه سال دعوا، محکم باالخره بعد . امریکا اجازه نمیداد

ن اساس آهزار صفحه یی مصاحبه ها را بدست آورد و به  ، واشنگتن پوست متن دومحرم نگهداشته شوند. در نتیجه

 . این هفته گزارشی نشر کرد

اما این مطالب به آن اندازه  .زیادی نوشتند ر اساس گزارش مطالبپس از آن رسانه های دیگر امریکا و جهان نیز ب

 ، مربوط به زماندلیل که تمام اسنادی که نشر شده . یکی به اینظاهر به نظر میرسد اهمیت و تازگی ندارد که در ای

ه پوست از روی مصاحبه ها به نتیج. دلیل دوم اینکه واشنگتن وا یعنی مربوط به سه سال پیش استپیش از شروع دع

 . نتیجه را مردم جهان میدانسته اندی رسیده است که از قرن هاست آن ا

واشنگتن پوست گفته است که از روی مصاحبه ها معلوم میشود که افسران و سیاستمدارن امریکا در مورد جنگ 

ا کایی هافغاسنتان به مردم خود دروغ گفته اند که جنگ به سود آنها پیش میرود در حالیکه از همان آغاز جنگ امری

 با ناکامی روبرو بوده است .

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Enayat_sharif_safar_rais_jamhur_america_ba_afghanistan.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Enayat_sharif_safar_rais_jamhur_america_ba_afghanistan.pdf


  
 

 

 3از 2

 ،از مردم میدانند که با آغاز جنگ . یعنی بسیاریمعروف است که اولین قربانی جنگ، حقیقت و واقعیت است ۀگفت

 !کند؛ هر کسی میگوید: ما شیر هستیم راستگویی می میرد و کسی به ضعف خود اعتراف نمی

یی در مصاحبه ها گفته اند ما از افغانستان شناخت خوبی نداشتیم و ، افسران امریکابه اساس گزارِش واشنگتن پوست

. به گفته آنها هدف امریکا هم روشن نیست که از جنگ ه این زودی ها اصالح شدنی نیستحاال میدانیم که افغانستان ب

 . افغانستان را چگونه تعریف میکند خواهد و موفقیت در جنگ چه می

 ور نمونه؟ تبدیل افغانستان به حیث یک کش 

  آوردن دموکراسی ؟ 

 ؟سرکوب القاعده و گروه های تروریستی 

 ؟ کردن جای پا برای اهداف سترایژیکهای منطقه و پیدا نظارت کشور 

 ؟ چه چیزی هدف بوده است 

ند و این اهداف با توجه به شرایط، تلف اهداف متقاوت را پیشکش کرده اخمقام های امریکایی در زمان های م

 .تغییر بوده استپیوسته در 

 ردانستند که طرف های جنگ د ؟ مگر مردم نمیگیری ها به مردم افغانستان تازگی دارد ، کجای این نتیجهخوب

 ؟مگر ابهام در اهداف امریکا تازگی دارد ؟مورد پیشرفت های مبالغه میکنند

ان ، از گفتار شاخته بودندافغانستان را درست نشناز طرف دیگر همان افسرانی که گفته اند مقام های امریکا 

 .ناخته اندمعلوم میشود که خود شان نیز هنوز هم جامعه ما را درست نش

ه درین ند کدر یکی ازین مصاحبه ها یک افسر گفته است که تعدادی از مردم افغانستان هنوز هم فکر میکن الا مث

است که هنوز هم  . درستستدور از واقعیت و مبالغه آمیز ا. این نتیجه گیری کشور سلطنت حکمفرماست

برند ولی این به آن معنا نیست که  کار میه "پادشاه " را ب ، کلمه یس جمهور یا عنوان دیگرئتعدادی به عوض ر

. مثل این است که هموطنی بگوید " شهر" هالند و ما به غلط م ظاهر شاه هنوز هم در قدرت باشدفکر کنند مرحو

ا . شاید درین زمینه نارسایی بعضی ترجمان ههالند یک شهر افغانستان است کنند نتیجه بگیریم که مردم فکر می

 هم نقش داشته باشد .

خواهند و خوش دارند  در افغانستان مکتب نمی گوید بعضی مردم  امریکایی درین مصاحبه ها می افسر دیگر

شد که پسرش شامل مکتب اگر یک مرد دهاتی در جواب سوالی گفته با . ران شان چوپان رمه های شان باشندپس

ندارند در  و، این گفته به آن معنا نیست که آنها آرزکه فرزندش ناگزیر است چوپانی کندنیست و دلیل آورده باشد 

ها شنیده ام عالقمندی به مکتب  که من مصاحبه های مردمان محل را در قریهی یقریه شان مکتبی باشد. تا جا

 .شود وجود داشته است از آنچه در ظاهر فکر می ( بسیار بیشتر)حد اقل در مورد پسران

ثیر أگونه تچر بوده اما اگر بگوییم امریکا هیاز طرف دیگر با اینکه پالیسی امریکا در برابر افغاسنتان فاجعه با

ج نو از نوجوانان و جوانان . طور مثال تبارز یک مواشته این هم انصافانه نخواهد بودمثبت در هیج مورد ند

، وضع قوانین در زمینه و گاهی بیشتر مردم در مورد حقوق زن، آنهاد های مدنی، شگوفانی رسانه هابیدار، 
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است که از اهمیت آن در دراز  میان نیامده و روی آن کار شدهه مواردی ازین ردیف تصادفی و خود بخود ب

 تواند . ، انکار شده نمیمدت

شود  یو صدا در باره آن برداشت م پوست و این همه سر گزارش واشنگتن که از ، فشرده نتیجه ایبهر ترتیب 

توانند و هرگونه مصرف و همچنان جان باختن امریکایی  این است که امریکایی ها در افغانستان کامیاب شده نمی

 .ذوق امریکایی ها بسیار برابر استپخش اینگونه مطالب در شرایط امروزی به  . ستان بیهوده استنها در افغا

هم  ازشوند اما ب دانولد ترمپ شمرده نمی ۀت و نیویارک تایمز طرفدار اداره روزنامه های واشنگتن پوسبا اینک

. حاال که از یکسو قرار است امریکایی ها با طالبان در مورد خروج نیرو مل استأزمان نشر این اسناد قابل ت

تلف ریاست جمهوری امریکا پیشنهاد خرسند و از سوی دیگر کاندید های مهای شان از افغانستان به توافق ب

خروج امریکا را دسته میدهد  ۀن شرایط نشر اسنادی که نظری، در چنیکنند خارج شدن از افغانستان را مطرح می

 ال بر انگیز پنداشته شود.ؤوجیه میکند، میتواند ستو 

 پایان
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