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. ویترانم در عراق این نامھ را مینویسمجنگ عراق از نام ھمرزمان  مناسبت دھمین سالروزھ من ب 

این نامھ را از نام . سرباز بحری کھ در عراق کشتھ شده اند مینویسم ٤٤٨٨این نامھ را از نام 

ویتران کھ زخمی شده اند و از نام آنھای کھ زخم ھای بدنی و روانی، زنده گی شان را صدھا ھزار 

زار در بامن  ٢٠٠٤در سال . ھای شدید استممن یکی از آن زخمی . برباد نموده است، مینویسم

من تنھا زنده گی ام بھ پایان خویش نزدیک شده است و . فلج شدم صدر در طی یک کمین شورشیان

   .زنده مانده امزیر مراقبت بیمارستان 

، از نام کودکانی کھ یکی از والدین مینویسم کھ ھمسران خویش را از دست داده اندمن این نامھ را از نام شوھران و خانم ھای 

خویش را از دست داده اند، از نام پدران و مادرانی کھ پسران و دختران خود را از دست داده اند و از نام آنھای کھ شب و روز 

  .ھزاران ھمرزم ویتران مرا کھ زخم ھای روانی دارند، پرستاری میکنند

شاھد در عراق و زخم ھای ناشی از مشاھده آنچھ را آنھا اند تنفر مم کھ از خویشتن من این نامھ را از نام آن ویتران ھای مینویس

م اکنون بحری کھ ھنیروی سربازھای  آن از نام .را بھ انتحار کشانده است نایا خود انجام داده اند، ایش و متحمل گردیدهبوده اند، 

  .میزنندبھ انتحار دست ھر روز یک تن،  تقریبا مشغول اجرای وظیفھ اند و

  .می نویسم ،و از نام عراقی ھای بیشماری کھ زخمی شده اند یک میلیون عراقی کھ کشتھ شده من این نامھ را از نام تقریبا

تا  زنده گی خویش را روزھای بعدیی کھ از جنگ شما بجا مانده اند، آنھای کھ ی بقایای انسانی –من این نامھ را از نام ھمھ ما 

  .بھ سر خواھند برد، مینویسمپایان ناپذیر  اندوه در درد و اخیر

تان     کدام   ھر  ما   انظار  در  اما  ، کنید  فرار  عدالت حکم   از   بتوانید  شاید   شما
آدم کش   عنی، ی کشان استید آدم  ، دزدان و در نھایت ھای جنگی روشن ترین جنایت کار

 .اید ربوده  را -ھمرزمان ویتران ما  – آمریکایی ھزار ھا جوان  آیندهو کھ زنده گی ھای 

 



  . من این نامھ را، واپسین نامھ ام را، برای شما آقایون بوش و چینی، مینویسم

تشنگی بھ دروغ ھا، دستکاری ھا و خشن شما پیامدھای  تا گویی تصور کرده باشم من این نامھ را بھ خاطر آن نمی نویسم کھ

  .قدرت و ثروت تان را درک کرده اید

من این نامھ را بھ این سبب مینویسم کھ، قبل از مرگم، میخواھم روشن سازم کھ من و صد ھا ھزار ویتران ما ھمراه با میلیون ھا 

  .کھ شما کی استید و چی کردید کامال آگاھی داریمدر عراق و خاور میانھ دیگر ما و صدھا میلیون  ھموطن

ھر کدام تان روشن ترین جنایت کار ھای جنگی، دزدان و در نھایت   در انظار ما عدالت فرار کنید، اماحکم شاید بتوانید از شما 

  .اید ربودهرا   -ھمرزمان ویتران ما  –آدم کشان استید، یعنی آدم کش ھای کھ زنده گی و آینده ھزار ھا جوان آمریکایی 

 

ن روابط اجتماعی تان، امتیازات و قدرت تان ھیچ یک شخصی تان، مشاورا پست ھای دولتی تان، ثروت ھای میلیون دالری

، مفرور جنگ ویتنام وشما آقای بوش کھ از شما آقای چینی. تان را پنھان کندشخصیتی نخواھند توانست ھرزه گی خصوصیات 

  .تا از برای شما بجنگیم و کشتھ شویم گسیل داشتیدما را بھ عراق  واحد گارد ملی خود فرار کردید،

خطری را کوچکترین شما خود حاضر نبوده اید تا برای ملت ما . است اکمخودخواھی شما از ده ھا سال بھ اینسو حنامردی و 

، بدون تشویش از آنکھ را در یک جنگ بی مفھوم فرستادید تا خود را قربانی کنندجوان قبول کنید، اما صد ھا ھزار دختر و پسر 

  .تعلق خواھند گرفتبھ زبالھ دان  گاھی اینھا

کھ کشور ما مورد حملھ قرار گرفتھ  بود ، بھ سببیبھ اردو  منپیوست .یازدھم سپتمبر بھ اردو پیوستممن دو روز بعد از حمالت 

من برای اعزام بھ عراق، کشوری . بھ قتل رسانده بودندما را  انسان شھروندحدود سھ ھزار  من میخواستم با آنھای بجنگم کھ. بود

نبود، چی رسد بھ تھدید ایاالت متحده،  نیز کھ در حمالت یازده ھم سپتمبر ھیچ دخالتی نداشت و تھدیدی برای ھمسایھ ھای خویش

ی را نابود کنم و تخیلجمعی بخشم و یا تجھیزات سالح کشتار » نجات«من بھ اردو نپیوستم تا عراقی ھا را . داخل اردو نشده بودم

 بھ اردو من برای بازسازی عراق. دید، در بغداد و خاور میانھ تطبیق نمایمخوان »دموکراسی«آنچھ را شما با اشتیاق تمام یا ھم 

متحده برخالف این جنگ برای ایاالت . ما گفتید، میتواند با پول عاید از نفت عراق تالفی گردد شما برای نپیوستم، کھ در آن زمان

  .سھ تریلیون دالر ھزینھ برداشت

 آن اوضاعیدر . در قوانین بین المللی جنگ وقایوی غیر قانونی است. من بھ اردو برای جنگ پیشگیرانھ نبود مشخص پیوستن

  .اکنون میدانم کھ من نیز بخشی از حماقت و جنایت شما بوده امتنھا کھ من در عراق سرباز بودم، 



این باعث از بین بردن تناسب قوا در خاور میانھ گردید و . بودت متحده یک اشتباه عمیق ستراتیژیک جنگ عراق در تاریخ ایاال

کھ از راه بکار بست شکنجھ، مرگ و ترور بھ استحکام  باعث استقرار یک دولت فاسد و خشن ھوادار ایران در بغداد گردید

اخالقی، ستراتیژیک،  –از ھر جناح . در منطقھ مبدل گردد حمطرو این باعث گردید تا ایران بھ یک نیروی . قدرت دست یافت

ید کھ را آغاز کردید و این شما اسو این شما ھا بودید آقایون بوش و چینی کھ جنگ . عراق یک شکست بود –نظامی و اقتصادی 

  .جبران کنید باید پیامد ھای آنرا

. مبر را راه اندازی کردند، زخمی میشدمآنھای کھ حمالت یازدھم سپتبر ضد من این نامھ را نمینوشتم اگر در افغانستان در جنگ 

من میبود، اما کم از  کم بھ دلیل وخامت اوضاع جسمی و مرگ قریب الوقوع  این بدبختی ھمواره ،ی میشدماگر من در آنجا زخم

 .ی بوده است، کھ دوستش دارمپیامد تصمیم شخصی خودم در دفاع از کشور حالت،باشم کھ این  ت خاطر داشتھیاضمیتوانستم ر

 روبروبا حقیقتی  تا بدون اراده در بستر خویش نمی خوابیدمزنده گی در حال غروب  از داروھای ضد درد و بار شده جسمبا من 

با شیخ  شماشوم کھ صدھا ھزار انسان، بھ شمول کودکان بھ شمول خودم، برای حرص و آز کمپنی ھای نفتی، برای ھمدستی 

  .رب سعودی و رویاھای دیوانھ وار یک امپراطوری، توسط شما قربانی گردیدندھای نفتی ع

من . از مراقبت ناکافی و اغلب نادرست ارایھ شده توسط اداره ویتران ھا رنج برده ام دیگر ران ھای معلولمن مانند سایر ویت

سمی ما برای نھ تنھا شما، بل برای ھیچ م کھ زخم ھای روانی و جھای معلول دیگر چنین برداشت کرده ا مانند سایر ویتران

ما را سرانجام و . خیانت صورت گرفت ما بھنسبت . از ما سو استفاده صورت گرفت .سیاست مدار دیگری دارای اھمیت نیستند

اه شما آقای بوش کھ از ھمھ بیشتر ادعای عیسوی بودن را دارید، مگر آیا دروغ گفتن گناه نیست؟ آیا قتل عام گن .رھا کردند

شما  کھ من باور دارم آنچھ را. من مسیحی نیستم اما بھ آرمان ھای مسیحیت ایمان دارم نیست؟ آیا دزدی و جاه طلبی گناه نیست؟

  .آنرا برای خود و روح خویش انجام دادید انجام دادید، در نھایتاز برادران تان  انگشت شماریتعداد  برای

  .از شما رسیدنیستاما . روز حساب دھی من ھمین اکنون است

  تا بھ کنیدپیدا  اطر خود تان، شما شھامت اخالقیاما از ھمھ بیشتر امیدوارم تا بخ. شما بھ محکمھ کشانده شویدکھ م من آرزو دار

  .، اعتراف نماییدانجام داده اید ،کھ مستحق زنده گی بودند ،برای من و تعداد کثیری از دیگران کھ آنچھ

شخصیت کھ از من اکنون در حالت ختم شدن است،  بھ شکلیایان روزھای زنده گی تان در روی زمین، قبل از پ کھ من امیدوارم

 .دپوزش نماید و استدعای جھان و بھ خصوص مردم عراق بایست یابید تا در برابر مردم آمریکا و را در توانایی آنشما 

 

 

 

www.esalat.org 

http://www.esalat.org

