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  پال کريک رابرتس: نويسنده

  داکتر ميرعبدالرحيم عزيز: برگردان از

  ٢٠١٧ می ٠١

  

  حکومت احمق ھا
کلنتن . کشور ما چھار رئيس جمھور جنايتکار جنگی را پی در پی داشته است. شرم آور است که يک امريکائی بود

 بمباران ١٩٩٩ و ١٩٩۵و بار بر صربيا حمله برد و به ناتو امر داد که يوگوسالويای سابق را دو بار در سال د

جورج دبليو بوش به افغانستان و  عراق حمله برد و . نمايد و ازين لحاظ  دو جنايت جنگی را به خود اختصاص داد

اوباما . بوش  چھار جنايت  جنگی را مرتکب گرديد. بعضی اياالت پاکستان و يمن را از ھوا مورد تجاوز قرار داد

با استفاده از ناتو، ليبيا را به نابودی کشاند و مزدوران خود را به سوريه فرستاد تا اين کشور را منھدم نمايند، پس 

ی  ترمپ با قوای امريکا به سوريه حمله کرد و بدينوسيله يک جنايتکار جنگ. اوباما دو جنايت جنگی را مرتکب شد

  .در اوايل رياست جمھوری خود شده است
ملل متحد با غالمان اروپائی، کانادائی و استراليائی واشنگتن درين جنايات سھيم شده اند که ھمۀ اين ھا گناھکاران 

شايد خود ملل متحد ھمراه با اتحاديۀ اروپائی، امريکا، استراليا و کانادا در ديوان جنايات جنگی . جنايات جنگی اند

، بزرگترين خطا کار "تمدنش بخوانيم"تمدن غرب، اگر .  اين يک تاريخچۀ کامل است.  محاکمه  کشانيده شوندبه 

  . جنايات جنگی در تاريخ بشر محسوب می شود

 سوماليا و کودتای اوباما عليه ھندوراس و اوکراين و سعی متدوام واشنگتن در –و جنايات ديگر اتفاق افتاده است 

واشنگتن می خواھد اکوادور را نابود سازد، برای اين که ژوليان . ت وينزيويال، اکوادور و بوليويابرانداختن حکوما

  .  اسانج يک دموکرات برجستۀ جھان را دستگير نموده و عذاب کش نمايد

اين جنايات جنگی توسط چھار رئيس جمھور امريکا ارتکاب يافته که سبب قتل، آسيب، بی خانمانی  و محروميت 

اين . ون ھا انسان شده که اکنون منحيث پناه گزينان به اروپا، برتانيه، امريکا، کانادا و استراليا سرازير شده اندميلي

  . ھا  مشکالت خود را با خود آورده که باعث درد سر ھا مانند تجاوزات دسته جمعی برای اروپائيان شده اند

ای پناه گزينان به غرب و خشونت عريان غرب وجود چه دليلی برای اين ھمه مرگ و  ويرانی و آمدن  سيل آس

صدام حسين اسلحۀ امحای دسته جمعی داشت که حکومت امريکا به : به ما دروغ گفته شده است. دارد؟ ما نمی دانيم
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بم اتومی ايران، . استعمال اسلحۀ کيميائی توسط بشار اسد يک دروغ آشکار است. يقين می دانست که وجود نداشت

  .دروغ ھا در مورد قذافی آنقدر  مزخرف است که تکرار آن بيھوده است. ضح ديگريک دروغ وا

. چه دروغ ھائی  به منظور حقانيت بمباران مناطق قبايلی پاکستان و حکومت جديد يمن مورد استفاده قرار گرفت

مريکائی نمی داند و چرا خشونت امريکا عليه سوماليا؟ بار ديگر، ھيچ ا. ھيچ امريکائی نمی داند و توجه نمی کند

.  خشونت چيزی است که امريکا استواقعاً،. امريکا ھمينطور شده است. خشونت به خاطر خشونت. توجه نمی کند

  . خشونت قلب امريکاست. آنجا چيز ديگری نيست

سی خلع اگر ک. نه تنھا بمباران و انھدام کشور ھا، بلکه خشونت ظالمانۀ پوليس را عليه اتباع امريکا مالحظه کنيد

عکس باند ھای پوليس بيشتر از ھمه مرتکب خشونت مسلحانه می شود و . سالح شود، آن بايد پوليس امريکا باشد

مواد مخدر که برای به دست آوردن قلمرو بيشتر با يک ديگر می جنگند، خشونت پوليس ھيچ دليلی به غير از عشق 

 ساله را به گلوله می بندد  قبل از ١٢ريکا حتا يک کودک پوليس ام. به ارتکاب خشونت عليه انسان ھای ديگر ندارد

 . اين که سؤالی بکند، خصوصاً اين که اگر آنھا سياه باشند

ليبرال ھای احمق صاحبان اسلحه را مالمت می نمايند، الکن اين ھميشه . امريکا خشونت است. خشونت امريکا است

ه بنيان  گذاران  به ما ضميمۀ دوم قانون اساسی را داده اين دليلی است ک. حکومت است که منبع خشونت می گردد

اين دولت  مسلح امريکا است  . اين صاحبان اسلحه نيستند که ھمه و يا قسمتی از ھشت کشور را منھدم ساختند. اند

شھوت امريکا برای خشونت اکنون احمق ھای واشنگتن را . گرددکه با ھزينۀ ماليه دھندگان مرتکب خشونت می 

  . روس ھا، چينی ھا، ايران و کوريای شمالی: عليه کسانی بر می انگيزد که توان ارتکاب  خشونت را دارند

با آغاز حکومت کلنتن بيعقل، ھر حکومت امريکا از موافقات با روسيه سرباز زده و يا از آن دوری جسته است، 

واشنگتن ابتداء سلطه جوئی خود را با . تی که برای تقليل تشنج و خطر جنگ اتومی به امضاء رسيده بودموافقا

در نزديکی سرحدات روسيه به بھانۀ راکت ھای اتومی ايران که " راکت ھای ضد باليستيک"دروغ ھا  با استقرار 

  . اصالً وجود ندارد، پوشاند

ست را عليه روسيه و رئيس جمھور اين کشور تشديد نمود تا تشنج را بين ادارۀ اوباما دروغ گفت و  اتھامات نادر

با آنھم احمق ھا اوباما را دوست دارند و از ريگن . قدرت ھای اتومی خلق نمايد که انتی تيز روش رونالد ريگن بود

  . نفرت می کنند

چنان  ضعيف و درمانده است که  آيا می دانستيد که روسيه چنان  قدرتمند است و ادارۀ امنيت ملی و سی آی ای 

روسيه می تواند نتايج انتخابات امريکا را تعيين کند؟ بايد بدانيد که اين تنھا چيزی است که شما از حزب فاسد 

دموکراتيک، سی آی ای، اف بی آی، مطبوعات فاحشۀ امريکا و احمق ھا که به سی ان ان، ام اس ان بی سی، ان 

  .   تايمز و پواشنگتن پوست را می خوانندپی آر گوش داده و يا نيويارک

يقيناً که شما حد اقل يک ھزار مرتبه شنيده ايد که روسيه به اوکراين تجاوز نمود، با آنھم عروسک واشنگتن تا حال 

 درجه بيشتر ھشياری داشته باشد تا بفھمد که اگر  روسيه به ٩٠يک شخص ضرورت ندارد که از . در کيف است

  .ود، اوکراين ديگرموجوديت نمی داشتاوکراين تجاوز نم

به عقيدۀ ( آيا می دانستيد که رئيس جمھور روسيه که نظر به رأی جھانی، محترم ترين رھبر در جھان است، 

  است؟" ھتلر جديد" از نظر ھلری کلنتن )  نويسنده، نه مترجم
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 نوشته نمی توانند، رھبر محترم آيا می دانستيد  که طبق گفتۀ بعضی از اعضای حکومت امريکا که اسمش را درست

، يک قلدر مافيائی، يک قاتل،  و يک  جوالی مو دراز است که )به عقيدۀ نويسنده، نه مترجم(جھان، والدمير پوتين 

  . در مرکز شبکۀ جاسوسی قرار دارد

تحريکات امريکا آيا می دانستيد که پوتين نه از ترس، بلکه به خاطر احترام به حيات بشر از جواب پرخاشگرانه  به 

خود داری ورزيده که حال من حيث يک گمراه به اعمار مجدد اميراتوری شوروی متھم شده است؟ با آنھم وقتی که 

پوتين قوای روسيه را عليه اردوی جورجيا که از حمايت امريکا و اسرائيل برخوردار بود و به تحريک واشنگتن 

با اين حال بعد از .  سی در خالل پنج ساعت جورجيا را فتح نمودمی خواست به جنوب اوسيشا حمله نمايد، قوای رو

اگر پوتين می خواست که امپراتوری روسيه را احياء نمايد، چرا . سبق دادن احمق ھا، دوباره عقب نشينی کرد

.  سال يک ايالت روسيه بود٣٠٠تصرف جورجيا را ادامه نداد؟ جورجيا قبل از فروپاشی شوروی شوروی، 

  .امالً ناتوان بود که کاری انجام دھد اگر پوتين جورجيا را به روسيه ضميمه می ساختواشنگتن ک

. و حاال ما شرمندگی مايک پمپو، رئيس سی آی ای ترمپ را داريم که ممکن احمق ترين شخص  در امريکا باشد

ممکن است که صفر .  باشدمتيقن نيستم که اصالً او کدام ھشياری داشته. اينجا ما يک احمق به سطح پائين را داريم

  .باشد

  

   : مترجميادداشت

پوتين چنان انسان . نظر نويسنده در مورد پوتين، عقيدۀشخصی وی است که مترجم اصالً با او موافق نيست

پوتين در زمان شوروی يک صاحب منصب کی جی بی در المان شرقی بود . دوست نيست که نويسنده فکر می کند

شوروی سابق سلف روسيۀ فعلی به افغانستان تجاوز  نمود و يک نظام . نائی داردکه با شغل جاسوسی خوب آش

کشمکش ميان قدرت ھای جھانی . مزدور را در کابل روی صحنه آورد که نتايج آن را تا امروز مشاھده می نمائيم

  . ھميشه اتفاق می افتد که ما بايد ھشيار باشيم تا در دام نيفتيم

 

  


