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  »يک سال در جنگ«
   نقد کتاب-

  
اب  ونگر در کت تيان ي ال در جنگ«سباس ستا» يک س ائی در افغان شيان امريک ه ارت د ک ا حرکت می کن ن مبن ن از اي

د سان . اشغالگر نبوده، بلکه اين مبارزان افغان ھستند که خالف قانون عمل می کنن ه ان ن رويکرد در صورتی ک و اي

وده  در نظر بگيرد که نويسنده ور ب ه مجب در نقش خبرنگار ھمراه ارتش امريکا در طول يک سال حضورش در جبھ

  .است طرف مقابل را در نقش دشمن بينگارد، قابل درک است

ه خوبی ٣٣۵ينحال وی در کتاب با ا ان جنگ ب  صفحه ای خود مطالب بسياری را مطرح نموده است که برای مخالف

  :قابل استفاده می باشند

ان » عذاب پس از وقوع« وی از بسياری گفتارھا و رفتارھای بيمارگونۀ سربازان سخن می گويد که حاکی از  در مي

واد مخدر از ا پس از بازگشت از آنھاست و از به کار بردن وسيع م ه آنھ  جانب سربازان و از مشکالت عظيمی ک

ه . جنگ و مراجعت به خانواده و اجتماع دارند اما با توجه به اينکه نويسنده، جنگ مزبور را از ديد سربازان جبھه ک

  .ستطبيعتا ھويتشان با آن انطباق يافته است می نگرد، به نظر می آيد که وی در ارزيابی جنگ دچار دودلی ا

ر  اکم ب آنچه اين کتاب را از روايات ديگر در باره جنگ افغانستان متفاوت می سازد، انعکاسی است که از اتمسفر ح

ستقيمی . سربازان امريکائی به دست می دھد ر م ه مدرک غي وان يافت ک موضوع ديگری را نيز در اين کتاب می ت

  :١٨٢ در صفحه -است برای استفاده امريکائيان از تسليحات اورانيوم دار

د « ای ... جونز می گوي اره ھ ه خمپ داز اتوماتيک است ک اره ان وع خمپ ارک يک ن ام ۴٠م ه ھنگ ه ب ری را ک  ميليمت

اره ... اصابت منفجر می شوند پرتاب می کند  ن خمپ ه اي ه می شود ک ا گفت ه، ام ا ن من نمی دانم که اين حقيقت دارد ي

ھيچ الزم نيست که به . واقعا چيز بسيار بدخيمی است. دن شما را بپزدکافيست از نيم متری شما عبور کند تا گوشت ب

با آن می . مسلسل اتمام حجت است. اين اسلحه واقعا سکسی است. شما اصابت کند و با اينحال شما را از ھم می درد

  »...شود ديوارھا را دريده و به ھدف تير زد 
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  . از اھالی روستا را از بين می برمدر ھمان لحظه چند تن . من چند دشمن را می کشم
  
  

  
  

  .من بايد بيشتر بدانم تا ھيچ يک از اين اشخاص را نکشم
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