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 ВАШИНГТОН — Утицајни амерички дневник Вашингтон пост објавио је масу владиних
докумената, који откривају да су високи државни званичници довели у заблуду америчку
јавност, у вези са 18-годишњим ратом у Авганистану, својим превише оптимистичним
саопштењима за која су знали да нису тачна, као и сакривањем доказа да је постало
немогуће победити у том сукобу.

  Пост наводи да се у тим документима налази 400 интервјуа са високим војним владиним
"инсајдерима", који су без устезања изнели критике о стварима, које нису добро урађене
у Авганистану и како су се САД "заглавиле" у рату који траје скоро две деценије.   

Према писању Поста, амерички званичници, од којих је већина говорила под
претпоставком да њихове изјаве неће бити јавно објављене, признали су да су
стратегије за вођење рата имале недостатке и да су САД узалудно потрошиле стотине
милијарди долара покушавајући да направе од Авганистана стабилну, демократску
нацију. У Посту се такође наводи да интервјуи подвлаче неуспешне покушаје САД да
смање корупцију, изграде компетентне оружане снаге у Авганистану и смање ниво
трговине опијума.

  

Председници САД Джорџ Буш млађи, Барак Обама и Доналд Трамп су се сви зарекли
да ће избећи да буду увучени у "грађење нације" у Авганистану, али извештај показује да
су већ у првим данима рата, високи званичници задужени за усмеравање америчке
политике у тој земљи, изражавали збуњеност када је реч о основним циљевима
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Вашингтона и стратегији да се ти циљеви остваре.

  

Пентагон није оговорио на Постово објављивање ових докумената, за које је дневник
водио правну битку у последње три године, тражећи од владе да их објави због њихове
важности за америчку јавност.

  

Процењује се да је у рату у Авганистану, од 2001. године, када су САД и савезници
извршили инвазију и свргнули Талибане с власти, јер су пружали уточиште лидерима
ал-Каиде оптуженим за терористичке нападе на САД у септембру 2001. године, убијено
више од 150 хиљада људи, међу којима цивили, побуњеници, локални и страни војници.

  

У конфликту је страдало више од 2.400 америчких војника, а Вашингтон је потрошио
скоро 1.000 милијарди долара.

  

(VOA)
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