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  درد بيدرمان
  

نداشتن آگاهی ، نبود يک پالن سالم، ندانستن چگونگی  استفاده از قدرت و نقض قوانين ملی و بين المللی توسط حکام 
منۀ آن نه تنها خود و ماحول خود شانرا بلکه تا دور مغرض، خود خواه و کوتاه انديش مرضيست وع الج ناپذير که دا

يکی از اين حکام جورج دبليو بوش ميباشد که روش زندگی و سلوک گذشتۀ وی تأثير مستقيم . دستها را متأثرميسازد
  .  بر دوران زمامداری وی دارد

در جهان تصورکرده و در وی بدون پابندی به نورمها و ضابطه های انسانی و سياسی خود را حاکم مطلق العنان 
اطراف و اکناف جهان کشتار ، بيعدالتی و دربدری را  که بيداد ميزند به راه انداخته، که يقينأ اين حالت برای مدتهای 

  . طوالنی دوام کند، ولی وی  طوری مينمايد که گوئی وضع جهان گل و گلزار است
مل اصلی تمام اين گونه فجايع قدرتهای بزرگ ميباشند، و دانشمندان اجتماعی و سياسيون را عقيده براين است که عا

اياالت متحدۀ امريکا که امروزيگانه ابر قدرت جهانی بوده واز لحاظ نظامی و اقتصادی بر ديگران رجحان دارد در 
 چنانيکه ما هر روز از طريق رسانه های جمعی ميشنويم ، در هر جائيکه پای اين سبکسرها.  صدر همه قرار ميگيرد

ميرسد، بجای آرامش نکبت و خواری  و بعوض اعمار ويرانی را برای مردم فقير و بيچارۀ آن سرزمينها به ارمغان 
امروز استعمار نوين زير عنوان جنگ عليه تروريزم باالی مردم تحميل ميشود و به باور آنها بايد حاکميت . ميبرند

  . و يکم تثبيت و مستقر سازندخود را در جهان با ساز و برگ نظامی پيشرفته قرن بيست
بياد دارم بعد از جنگ جهانی دوم يک تعداد امريکائيها مربوط ساختمانی موريسن کنودسن  که جهت اعمار پروژۀ 

پدرم . وادی هيلمند به افغانستان آمده بودند؛ برای شعبۀ کابل خود منزل خانوادۀ ما را در گذرگاه به کرايه گرفته بودند
امريکائيها با همه پيشآمد . ی کابل بود، وقتی بنابر ضرورت به گذرگاه ميرفت مرا نيز با خود ميبردکه در آنزمان وال

در . با اينکه ميدانستند من به انگليسی بسيار بلد نيستم ، با  آنهم با خوشروئی با من صحبت ميکردند. نيک داشتند
اما امروز بر خالف آن . د با آنها در تماس باشندآنزمان عامۀ مردم از وجود شان در کشورخوشنودبودند و ميخواستن

زمان امريکائيها در عقب ديوار های کانکريتی زندگی ميکنند و در خارج از منزل با حمايت موتوريزه به کوچه و 
ناگفته نماند که امريکائيها آن زمان با . بازار سرزده  و دوباره به حصار های سنگی خانه های خود پناه ميبرند

ی شيطانی جنگ به تن دروازۀ افغانان را  با لگد باز نميکردند، در حريم شان تجاوز نميکردند و آرامش فقيرانۀ لباسها
  .شانرا بر هم نميزدند

  .اينکه چی پيش آمد و چرا چنين شد سؤاليست که جواب آنرا کتابهای متعدد داده است و دراين مختصر نمی گنجد
   

 خود تبصرۀ سياسی جورج مک گاورن را بچاپ رسانيد ٢٠٠٨ جنوری ٦رخ روزنامۀ واشنگتن پوست در شمارۀ مو
جورج مک گاورن با انکه در انتخابات رياست جمهوری ايالت متحده امريکا از . که قسمأ مقدمۀ باال را تأئيد ميکند

 مقاالتش و. رقيب خود نيکسن شکست خورد ، با انهم آراء ونظرياتش درمحافل سياسی امريکاموقف قوی وبلند دارد
  .جزو اسناد معتبر سياسی در تاريخ معاصر ثبت ميگردند

  :بنأ تصميم گرفتم مضمون مذکور را به دری تر جمه نموده از نظر خوانندگان بگذرانم
  .جورج مک گاورن 

  .صفحات ب و به.  م٢٠٠٨يکشنبه ششم جنوری. واشنگتن پوست
  چرا معتقدم که بوش بر کنار شود؟

  .از اوبدترندنکسن بد بود، و اينها 
درآستانۀ هشتمين سال حکومت بوش و چينی، گرچه دير شده، با اندوه فراوان به اين نتيجه رسيده ام که يگانه راه « 

شرافتمندانه برای من اين است که به اتهمات خود عليۀ رئيس جمهورو معاونش مصر بوده و هر دو را به دادگاه 
  .بکشانم

نکسن را بخاطر خالفکاريها ئيکه در جريان کامپين انتخاباتی . م.  ، ريچارد١٩٧٢پس از انتخابات رياست جمهوری 
نموده بود، متهم نکردم، زيرا فکرنمودم که اشتراک و مساعی من برای محاکمه کشانيدن رئيس جمهوريکه مرا در 

  .انتخابات شکست داده بود جنبۀ شخصی بخود گرفته و عنودانه تلقی ميشد
  . درپيش گرفته اماما امروز من راه ديگر
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چرا که . از طرف احزاب دوگانۀ مجلس حمايت نميشود) بوش وچينی( واضح است که به محاکمه کشانيدن اين دونفر
صحنۀ سياسی آنجا، با تعصب و سطحی نگری جمهوری خواهان و عدم توانائی سياستمداری اکثريت اعضای حزب 

 شدن پيشنهاد محاکمه و محکوم کردن اين دونفر اميدوار کننده بنا براين چانس پذيرفته. ديموکراتها رقم خورده است
جرايم آنها . اما بوش و چينی درموارد متعدد آشکارا مجرم بوده و احضار شان به محکمه حتمی ميباشد. نميباشد

  .تخطی مکرر از قانون اساسی، قوانين ملی و قوانين بين المللی ميباشند
 چينی قدرت را توسط انتخابات سؤال برانگيز بدست آوردند، رسمأ با آنها -بوش الزم بود که از همان آغاز که تيم 

به تعبير نهائی بوش و چينی . مقابله ميشد و در صورت لزوم، قضيۀ انتخابات از طرف مفتشين پارلمانی تحقيق ميشد
ه عراق معنی ديگری سلطه جوئی متعهد قوۀ اجرائيه در حمله ب. ديموکراسی را از مسير اصلی آن منحرف کرده اند

مکتب " ٢٠٠٦براساس يک احصائيه دقيق ماه اکتوبر . بغير از يک عمل غير قانونی ، مهمل و جنايت آميز ندارد
 و چندين  برابر ٤٠٠٠اين تهاجم غير مسؤوالنه مرگ تقريبأ " صحت عامۀ مرکز تحقيقاتی جان هاپکنز بلومبرگ
 عراقی را کشته و ٦٠٠٠٠٠عالوه براين بيش از . بب شده استبيشتر ازآن معيوب و مريض روانی امريکائی را س

  .کشور عراقيها را با خاک يکسان کرده است
مليون دالر ميباشد که بتخمين متخصصين در مجموع  از يک تريليون تجاوز ٢٥٠هزينه روزانۀ اين جنگ بالغ بر 

 ٩يم که در مجموع قرضه های ما از ما اين پولهارا بيشتر از چين و ديگر کشورها قرضه گرفته ا. خواهد کرد
  .تريليون دالر تجاوز ميکند، رقميکه در تاريخ کشور ما سابقه ندارد

 تمام اين اقدامات بدون اعالن جنگ از طرف کانگرس که به اساس حکم قانون اساسی حق تأئيد و يارد آنرا دارد 
  .طی از قوانين بين المللی شده استبهمين ترتيب بی اعتنائی به منشور ملل متحد و تخ. صورت گرفته است

اين بی مباالتی و عدم توجه به زندگی، دارائی و قوانين اساسی ها، تعجيز و تحقير محبوسين همراه با شکنجۀ 
  . ژنيو ميباشد١٩٤٩سيستماتيک آنها نقض مستقيم کانوانسيون 

 بوش و چينی بمراتب ضروريتر از من کسی نيستم که دربارۀ ادارۀ نيکسن مداحی کنم، اما اذعان دارم که احضار
، زيرا ملت امريکا تحت قيادت نيکسن . ميباشد١٩٧٢محاکمۀ نيکسن و معاونش اسپير و اگنيو بعد از انتخابات 

  .ميتوانست بمراتب بارورتر و مصئونتر از دوران بوش زندگی نمايد
تالق کشتار، بد اخالقی وبی چگونه ممکن است يک کشور بزرگيکه زمانی محبوب همگان بود چنين اسان در با

 چينی وجود داشته؟ علت اصلی اين -قانونی سقوط نمايد، آيا در طول تاريخ ما هيچ قدرت مخربتر از حاکميت بوش
 چينی مکررکانگرس، مردم و رسانه های جمعی را به بازی گرفته و به آنها تلقين کردند که -سقوط آنست که تيم بوش

. ديگر سالحای کشندۀ دسته جمعی داشته و تهديد قريب الوقوع جدی برای امريکا ميباشدصدام حسين، سالح زروی و 
  .سپتامبر دست داشت١١دروغ رسوای ديگر اينکه گويا عراق در حملۀ 

را مکرر " برای وطنم ميلرزم اگر به عدالت خداوندی شک ببرم" در سالهای اخير اين وجيزۀ تامس جفرسن که گفته
  . کرده امدر محافل مختلف ياد

سپتامبر نه تنها ١١و پرورش آن با بهره برداری از واقعۀ " جو ترس"ديده شود که اساس ستراتيژی قوۀ اجرائيه ايجاد 
حقانيت حمله بر عراق را توجيه کردند، بلکه به اينوسيلۀ عمل خطرناک و ناجايز خود و مامورين دولتی را که 

مات ما بود نيز تبرئه کردند و  بهمين ترس فروشان هدايت دادند تا عبارت از استراق سمع و ثبت غير قانونی مکال
سخنگويان دولتی و اعضای تعاونيهای مطبوعاتی تلويحأ بمردم چنين تلقين کنند که گويا ما بحالت جنگ با جهان 

  . با يک بليون انسان. عرب و مسلمان ميباشيم
وچه های افغانستان را با زندانيان آنجا کلوله پيچ به زندان يک فساد تکاندهندۀ ديگر اينکه يک تعداد ايله جاريهای ک

گونتانامو بی در کوبا و ديگر کشورها انتقال دادند و بد تر اينکه آنها را ازحق مراجعه به دادگاه ها محروم کردند که 
  .اين خود نقض قوانين قبول شدۀ ما ميباشد

رئيس جمهور اطالع داد که ايران پروگرام سالح زروی هرچند در آگست سال گذشته دستگاه استخباراتی کشور به 
اين همان . هنوزهم به دروغ پردازی برای مردم امريکا و جهانيان ادامه ميدهد) بوش(خود را متوقف ساخته، اما او

سترتيژی فريبکارانه ميباشد که ما را به جنگ در دشتهای سوزان عرب کشانيده و ميتواند ما را برای يک حملۀ ناحق 
  . بيمورد به ايران هدايت کندو

 من با يک اندازه دانش مسلکی و با تجربۀ که دارم گفته ميتوانم که اگر بوش بيک کشور مسلمان نفت خيز ديگر حمله 
  . نمايد؛ گليم نفوذ امريکا برای چندين دهۀ ديگر از منطقۀ خطرناک شرق ميانه برچيده خواهد شد

ی ادارۀ خود را بنام جنگ با تروريزم شعار ميدادند، در حاليکه بعد از حمله به  چينی پاليس–طعنه آميزتر  اينکه بوش 
  . عراق تهديد تروريست ها اوج گرفته و امنيت امريکا تضعيف شده است
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بد نيست باالی  تفاوت پاليسی جورج بوش اول و از آن پسرش را قدری مکث نموده و چگونگی آنرا از نظر 
 عراقيها به کويت حمله بردند، جورج بوش اول ، پشتيبانی جهانی به شمول ملل متحد، ١٩٩٠وقتی درآگست . بگذرانيم

عربستان . اتحاديۀ اروپا  و اکثريت اتحاديۀ عرب را بمنظور اخراج قوای عراقی از کويت را بدست آورده بود
ی پر مصرف گرفتار سعودی و جاپان قسمت اعظم مصارف آنرا متقبل شدند و قبل ازينکه ما در دام يک جنگ طوالن

پاليسيی را طرح کرد که به اساس آن شرط ابقای رژيم بعثی را پذيرفت، ليک نظارت ) بوش اول( شويم حکومت او
ازآن به بعد عراق . بين المللی سالح ، ايجاد زون های ممنوعۀ پرواز وتعزيرات اقتصادی را  باالی عراق تحميل کرد

  . و يا بدون قدرت تعرضی بر ديگران باقی ماندبحيث يک کشور با ثبات و آزاد، با اندک
امروز پنج سال بعد از اتخاذ پاليسی غلط و ناسنجيدۀ اشغال نظامی عراق توسط اياالت متحدۀ امريکا، عراق کشور 

همه ميدانند که بوش رئيس جمهور اسبق، وزير . مؤلد تروريزم مبدل و به يک خانه جنگی خونين مبتال شده است
  . بيکر سوم و مشاور امنيت ملی وی جنرال سکار کرافت با حمله برعراق و اشغال آن مخالف بودندخارجۀ وی جيمز

عالوه براين غفلت شرم آور وعدم وارسی درست از جريان فاجعۀ کاترينا مسؤوليتهای اخالقی و قانونی رئيس 
 آنرا به يک جمله اختصار "جک کافرتی" طوريکه يک مفسر کهنه کار خبرگذاری سی ان ان. جمهور را برمال کرد

من هيچگاه و هرگزچنين سرهم بندی و اقدامات  ناقص اداری که در نيو ارلين صورت گرفته مشاهده . "کرده است
در جريان هر محاکمۀ صورت ميگيرد معتقدم که بايد با دقت  و با احتياط اين موضوع گنجانيده شود که ." نکرده ام

عدم توجه به اقدامات الزم هنگام وقوع بدترين مصيبت طبيعی در کشورما علت سقوط زعامت رياست جمهوری در 
  .ميباشد

طبيعی است که محاکمه صورت پذير نيست، اما بايد کانگرس را تشويق به اقدام نمائيم که مراحل صلب قدرت از 
قانون را نقض رئيس جمهوريکه با تخلف از مواد صريح قانون اساسی و از اجرای قوانين کشور سر باز ميزند و 

  .ميکند، در قانون اساسی ما صراحت دارد
ما بايد مردم امريکا و جهانيان را متوجه اين بگردانيم که يک تعداد زياد ما بقدر کافی و عميقأ احساس  ميکنيم، که 

 باور به. که ما را گمراه کرده اند، سوق شوند" پيامبران کاذب" وقت آن رسيده تا مملکت درجهت قبول محاکمۀ اين 
اليزابت " دوسال قبل يک عضو سابق مجلس نمايندگان . من اين راه برحق  امريکائيهای وطن پرست ميباشد

تا اين اواخر افشاء نشده بود :" که رول اساسی را در جريان بمحاکمه کشانيدن نيکسن بعهده داشت نوشته که" هولسمن
ان امريکائی را داده است که اين امر به ذات خود امر استراق سمع صدها و شايد هزار) بوش( که رئيس جمهور 

رئيس جمهور استدالل ميکند که بحيث قوماندان اعلی اين .  را  نقض ميکند" فيزا"قانون نظارت بر اخبار خارجی 
اين گفته همان حالت تهوع را بار آورد  که در جريان . حق را دارد تا بمنظور امنيت ملی قوانين کشوررا ناديده بگيرد

يک رئيس جمهور ، هر رئيس جمهوريکه خود راباالتر از قانون قرار دهد و مکرر . اترگيت بمن دست داده بودو
  ".قانون را نقض کند ، بزرگترين گناهان را مرتکب ميشود

من هنوز هم فکر ميکنم که ما اين چانس را داريم تا جراحاتيرا که  ملت از اوايل دهۀ قرن بيست و يکم برداشته است، 
شايد التيام اين زخمها يک نسل را دربر بگيرد، آنهم در صورت انتخاب چندين رئيس جمهور و اعضای . داوا کنيمم

  .کانگرس معقول
من در سن هشتاد و پنج سالگی آنقدر زنده نخواهم بود تا شاهد ختم دورۀ بازسازی وطن مجروح و تخريب شدۀ خود 

از ايام جوانی تا کنون روزی نيست که حاضر . غاز دورۀ التيام را ببينمباشم؛ اما آرزودارم همانقدر زنده بمانم تا آ
هما نطوريکه در جنگ جهانی دوم به صفت پيلوت بم افگن با . بدادن قربانی برای  نجات اياالت متحده از خطر نباشم

 را مرتکب می شويم با ما بايد يک ملت بزرگ باقی بمانيم، زيرا وقتأ فوقتأ اشتباهات بسيار عظيم. خطر مقابله نمودم
  »   .آنهم تا کنون سالم وزنده مانده ايم
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