
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
 ريچارد بيحن: ندهنويس

  ميرعبدالرحيم عزيزداکتر : ترجمه و تلخيص
  ٢٠١۶ دسمبر ٢٠

  

  تجاوزکارانۀ جورج بوشيتکارانه وتاريخچۀ جنگ ھای جنا
  

  .شود  که به خوانندگان پيش کش میتيک متن انگليسی اساين مضمون، خالصۀ ترجمۀ 

محاکمۀ "در .  عامه قرار گرفته استهبوش به راه انداخت، دوباره مورد توججورج ی که ادارۀ جنگ ھای غير قانوني

 تن در مورد دروغ ھائی که مردم و کشور را به سوی جنگ عراق سوق داد، شھادت ١٠٠درواشنگتن، بيش از " مردم

ين جنگ ضد بشری ميليون ھا انسان  ادر. سی قرار گرفت و برر درين گرد ھمائی،  تجاوز به عراق مورد غور.دادند

  .کشته شد، و چند تريليون دالر ضايع گرديد و مصيبت محيطی غير قابل بيان به جا گذاشت

  

  حقايق راجع به جنگ ھای تجاوز کارانه 

 :تحجم جنايات ادارۀ بوش در حقايق ذيل نھفته اس  

 جنوری ٣٠ادارۀ بوش تصميم خود را در تجاوز  به عراق ده روز بعد از به قدرت رسيدن يعنی به تاريخ  .١

  . صورت گرفت١١اين تصميم در حقيقت ھفت ماه قبل از حادثۀ تروريستی سپتمبر .  اعالم کرد٢٠٠١

"  انرژی ملیگروه توسعۀ سياست"، بوش ديک چينی معاون  خود را به حيث رئيس ٢٠٠١در ماه جنوری  .٢

روری، اين گروه نقشۀ چاه ھای تيل عراق، تصفيه خانه ھا، ذخاير تيل، پايپ الين و بدر اوايل ف. تعيين نمود

 .ساحات ھای غير انکشاف يافته را  مطالعه نمودند

تسخير ساحات نو و کنونی "،  به صراحت در مورد ٢٠٠١روری ب ف٣رخۀ ؤياداشت مخفی ادارۀ امنيت ملی م .٣

 .صحبت می کند" زتيل و گا

که کانگرس اجازۀ اقدام نظامی را عليه عراق صادر کند، وزرات خارجه پروژه ای  ين ا يک سال کامل قبل از .٤

 . مسماء شد" پروژۀ آيندۀ عراق"را  رويدست گرفت که به نام 

ل صد چاه ھای غير انکشاف يافتۀ تيدر  ٨١درين پروژه، پروتوکولی خلق گرديد که به موجب آن بايست  .٥

 .عراق به کمپنی ھای امريکا و انگليسی انتقال يابد

 .در عراق بعد از جنگ شناخته شد" قانون ھايدروکاربن"من حيث يک نمونۀ اين طرح سرانجام  .٦
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جنگ "اين باعث شد که بوش . ، حملۀ تروريستی خود را انجام داد٢٠٠١سپتمبر  ١١ الدن به تاريخ ناسامه ب .٧

 .را اعالم نمايد" جھانی عليه ترور

سپتمبر، بوش پيشنھاد طالبان را  در مورد تسليمی بن  ١١سه بار قبل از حادثۀ : رياکاری وی وحشتناک بود .٨

 . رد نموددو بار بعد از حمله ھم بوش پيشنھاد طالبان را . الدن رد کرد

 . کرد، شايد حادثۀ تروريستی اتفاق نمی افتاد اگر بوش تسليمی و حبس بن الدن را قبول می: حدس .٩

اگر بوش تسليمی و توقيف بن الدن را می پذيرفت، بن الدن به زود ترين فرصت برای تأمين : امر مسلم .١٠

 .شد عدالت محاکمه می

ک چينی، پال ولفوويتس، ليوس ليبی و زلمی خيلزاد شوق  تجاوز به يدبرای ده سال چھار تن از افراد با نفوذ  به اسمای 

 که به نام ه کردندک چينی تھييسه تن اخير، سندی را برای د. عراق و سقوط صدام حسين را در دل می پرورانيدند

 : آمده استين مسوده ادر. کرد  حالت ستراتيژيک جھانی امريکا را بيان میوشد  ياد می" مسودۀ رھنمای طرح دفاعی"

  تأکيد بر موقعيت يک قدرت عالی جھانی يعنی امريکا -

 جلوگيری از رقيب جھانی -

 .ترک حالت چند جانبه ئی اگر منافع امريکا را تأمين نکند -

 مداخله در مناقشات در ھر جای دنيا -

 استفاده از  جنگ ھای پيش دستانه -

 افزايش عظيم در مصارف نظامی  -

بوش . م کردندديدن جورج بوش به مقامات عالی رسيدند و افغانستان و عراق را منھ اين چھار تن بعد از به قدرت رس

پيشنھاد طالبان در مورد . تجاوز به عراق را در سر لوحۀ کار خود قرار داد و تسخير چاه ھای نفت عراق تثبيت گرديد

 حيث مشاور ادارۀ امنيت ملی به" کبير محبت"شخصی به نام . تسليمی بن الدن تا آن زمان  سر ميز بوش افتاده بود

به عوض يک کاپی از مکتوب ادارۀ بوش به وی داده شد تا به . تعيين شد، الکن به کدام وظيفۀ خاصی تعيين نگرديد

اين اولين امتناع ادارۀ بوش از محبوس . ادارۀ جديد بار ديگر تسليمی بن الدن را به تعويق انداخت. طالبان تسليم دھد

دو بار قبل از حملۀ :  چھار بار ديگر ھم پيشنھاد تسليمی بن الدن از جانب طالبان صورت گرفت.ساختن بن الدن بود

  . سپتمير ١١تروريستی و دو بار ديگر بعد از حملۀ 

  ). از مترجم(جنايت ادارۀ بوش غير قابل بيان است 

 

 


