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 ی و مبارزه شان با بوشيکاريمادران سربازان آم
 

  .»در عراق کاری نکن که روزی از آن ننگ داشته باشی! فرزندم«
  

  
نظير اين مبارزه را در دوران جنگ . يابد ی اجتماعی در آمريکا پديد آمده و دائم گسترش می شکل تازه ای از مبارزه

برای پيگيری سرنوشت مفقودان و " مادران ميدان مايو" که جنبش معروف ويتنام در آمريکا سراغ داشتيم و نيز در آرژانتين
چنين در شيلی برای پيگيری جنايات  هم. کشته شدگان و زندانيان دوران ديکتاتوری نظامی تجسم آن است و هنوز هم ادامه دارد

 مادران سربازان موجب شد که دولت در اسرائيل هم، از جمله، جنبش.  ديگر آمريکای التيننقاطپينوشه و باند او و نيز در 
 متشکل از زنان »زنان سياهپوش«باز در اسرائيل، جنبش .  سال اشغال جنوب لبنان پايان دهد١١ايهود باراک مجبور شود به 

کند و باالخره به  اسرائيلی و فلسطينی چند سال است که تشکيل شده و برای صلح عادالنه بين دو ملت يهودی و عرب فعاليت می
اند تداوم و گسترش جاهای  کنيم که هرچند نگذاشته ی شاه اشاره می های زندانيان مبارز در ايران دوره رکت مادران و خانوادهح

ها به ويژه خاوران، تظاهرات  ديگر را داشته باشد ولی همواره وجود داشته و جلوی دادگاهها، مقابل زندانها، در گورستان
  . ياد عزيزانشان را به فراموشی بسپارد، اند که سکوت مرگ و سرکوب آن شدهاند و مانع از  مستمر برپا کرده
 صفحه از فعاليت اعتراضی مادران ٧ گزارشی مصور در ٢٠٠۴ مه ٢٣، مورخ ١٩ی   شماره٢ی هفتگی لوموند  نشريه

  :دخواني در زير ميای از آن را  اند منتشر کرده که فشرده سربازان آمريکايی که به عراق اعزام شده
 که پسرش برای جنگ به عراق (Susan Galeymore)شود که خانم سوزان گاليمور  موضوع از آنجا آغاز می

ی اين  اعزام شده بود، از وضع فرزند خويش اطالع درستی نداشت و نمی توانست از آنچه در مطبوعات و تلويزيون درباره
گزارشی که او از سفرش داده و . فت تنها به عراق برودوی تصميم گر.  به دست آورد»ی مشخصی ايده«شد  جنگ منعکس می

اند نه تنها انتقاد به  ی جنگ آمريکا در عراق از موقعيت فرزندان خود داده های سربازان درباره هايی که ديگر خانواده گواهی
فاده از سربازان خود نيز ست که آنجا جريان دارد، بلکه انتقاد از ارتش کشور خودشان، اختالالت کارکردی آن و سوء است جنگی
  .کند  توصيف می»کالهبرداری«کنند که يکی از مادران آن را  آنها قبل از هرچيز جرج دبليو بوش را متهم به چيزی می. هست

کردند که بايد  هايی که جهت آمادگی قبل از سفر به او می او به توصيه. اش گردد کس نتوانست مانع از اجرای تصميم هيچ
اش در سانفرانسيسکو مستقيم به  از آپارتمان. د بگيرد و آماده باشد که در محل با اسلحه رفت و آمد کند وقعی ننهادتيراندازی يا

 نفر از زنان که ١٠ابتدا به آمستردام رفت و در آنجا با جمعی حدود . المللی و مقصد خود بغداد حرکت کرد سوی فرودگاه بين
خواستند برای اطالع از وضعيت عراق، خود به اين کشور  طلب متشکل بودند و میمانند خود او در سازمانی از زنان صلح 

بعد با سه اتومبيل از طريق صحرا به سمت بغداد . همراه با هم به مقصد امان پايتخت اردن پرواز کردند. سفر کنند، مالقات کرد
  . خللی پديد نياوردراه با آن رو برو شدند در عزم آنان مشکالتی که آن ها در. به راه افتادند

شد و از  هايی که اينجا و آنجا منفجر می تيراندازی، پرواز هلی کوپترها و بمب. سوزان در بغداد در هتلی اقامت کرد
اولين کاری که کرد ارسال يک .  را از پای درآورد از مشاهدات نخستين روزشان در عراق بودCNNجمله دو خبرنگار 

ها و مدارس را ديد و با  بيمارستان. اما تا جواب برسد شروع کرد به گشتن در بغداد. »ينجا هستممن ا «ميل به پسرش بود که  ای
گويند و چيزی از اوضاع  گويد، مطبوعات دروغ می هايش چندان چيزی نمی فرزندم در نامه «: زنان تماس گرفت و به آنها گفت

به اين دليل، . سپارد مواره رنج مردم عراق را به فراموشی میتلويزيون با لحنی ميهن پرستانه، ه. شود دستگير خواننده نمی
او مشاهده کرد که بيمارستانها فاقد آب، تجهيرات . »تصميم گرفتم خودم سفر کنم تا به چشم خود ببينم که اوضاع چگونه است

ان در بغداد ناراحت با روانپزشکان متخصص تشنج اعصاب که به شدت از وضع روانی کودک. پزشکی، دارو و کارکنان هستند
هاشان ستايش از او را  که قبال در کتاب(و نگران بودند مالقات کرد و دانست که تصويرهای مربوط به سقوط صدام حسين 

چقدر بر آنها تأثيرات منفی و تحقيرآميز گذاشته، چقدر از خشونتی که نسبت به پدرشان اعمال شده، از ) آموخته بودند
اند سربازان به سوی آنها نشانه  اند، چقدر از اينکه ديده ها ترسيده کستن درهای خانه و غارت خانههای شبانه، از ش دستگيری

  . اند اند و دستوراتی به زبان خارجی با فرياد به گوششان رسيده دچار وحشت شده بر خود لرزيده رفته
های  انی که همراه فرزندانشان در ويرانههای عراقی نشست، با زن ی خانواده ها ديدن کرد، بر سر سفره او از يتيم خانه

با زنان ديگری هم مالقات کرد که هرچند .  و توان پرداخت اجاره خانه ندارند تماس گرفتآنند ميناشی از بمباران سکونت 
او حتی در . يند مرفه بودند ولی ناگزير بودند از ترس در خانه بمانند، مبادا کسانی که هيچ آهی در بساط ندارند آنان را بربانسبتًا

که   به راه انداخته بودند و از اين«آمريکا بايد از عراق بيرون برود«تظاهراتی شرکت کرد که جمعی از زنان عراق زير پرچم 
 تماس گرفت و با GIشناسد نگران بودند و سرانجام با چند تن از سربازان آمريکايی  حقوقشان را دولت موقت به رسميت نمی

  . هيچ خبر و اثری نيافتNikهايی از آنان شنيد که برايش بسيار تکان دهنده بود، اما از فرزندش  ايتآنها آشنا شد و حک
من در  «: تنها دو روز قبل از بازگشتش بود که در يک کافه اينترنت، با تعجب اين پاسخ را از فرزندش دريافت کرد

بايد برگ عبور، يک تاکسی و البته . »عمومی تماس بگيراگر می خواهی مرا ببينی با افسر روابط . يک پايگاه هوايی هستم
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بخت او را .  شمال بغداد بودنی نشيِنُس فرزندش در مثلث . کرد يک روسری برای آنکه شناخته نشود برای خود دست وپا می
ورت در دست و پاسپ.  فوريه به آنجا مراجعه کرد از ماشين پياده شد٩ياری کرد و در مدخل اولين پايگاهی که روز دوشنبه 
  :حجاب بر سر، با سربازی تا دندان مسلح رو برو گرديد

  من می خوام با سرگروهبان صحبت کنم«
  . خانم برگردين توی ماشين--
  .»رم  من تا با سرگروهبان صحبت نکنم نمی--

 آمدن به پايگاه  وقتی نام و هدف از»شما آمريکايی هستيد؟ «گفتند . اش را کنار زد روسری. شش سرباز به طرفش آمدند
   هستيد؟Nخواهيد بگوييد که شما مادر سرکروهبان  می: را گفت، آنها با حيرت پرسيدند

  .فقط بگوييد سوزان اينجاست.  بله، اما اين را به او نگوييد--
  .»آهای نيک، مادرت اينجا ست«اش را برداشت و گفت   سربازی جوان تاکی واکی--

 و چند تن از »!باالخره کار خودت را کردی«: نيک گفت.  شد اطالعی نداريماز آنچه خصوصی بين آنها رد و بدل
های اطراف را که شبانه از آنها به سوی پايگاه شليک  او را به برج نگهبانی برد و دهکده. همقطارانش را به او معرفی کرد

  .بود به او داداش را هم که با خود برده  مادر کمی از خوردنی مورد عالقه. شد به او نشان داد می
ها نداشتند  موضع واحدی در اين باره. آنها نه از جنگ صحبت کردند، نه از آنچه بر سر آن دعواست، نه از جرج بوش

  .»در عراق کاری نکن که روزی از آن ننگ داشته باشی«ی مادر اين بود که  تنها توصيه. و جای بحث و جدل نبود
ی  اند و نه آماده ی جنگ ز وضع اين جوانان سرباز که نه به درستی آمادهسوزان راضی و راحت برگشت، در حالی که ا

سربازانی که . پرورند اطالعاتی موثق به دست آورده بود ها نسبت بدانان در دل می ای که از اين پس عراقی روبرو شدن با کينه
شوند که آنها را  به اين حقيقت آگاه می تر  تماماند تا برای دموکراسی بجنگند و هرروز با تلخی هرچه کردند به عراق آمده فکر می

  .ی طرف ديگر حفظ کند اند و هر طرف بايد خود را از ضربه به دام انداخته
هم سربازان و هم  مردم عراق را در جنگی بی ! عجب خسارتی«کرد که  گشت، در هواپيما با خود فکر می وقتی بر می

که دنيا را آرام کنند، راه را بر  به جای اين. کشد آدم از اين ننگ خجالت می. کشند یمعنا، غير اخالقی و تبهکارانه به نابودی م
ها و خشم خود را با  بايد تأمالت، نگرانی. کرد بايد آنچه را که ديده بود برای همگان روايت می. »گشايند ارعاب و ترور می

 درست کرد، به مادران سربازان (motherspeak.org)يک سايت اينترنتی . گذاشت در ميان می ديگر زنان و مادران
توانست از آنچه ديده بود شهادت داد و با نفرت، اين جمله را که يک  نهاد کرد که با وی تماس بگيرند و هرجا که می پيش

ه در هايی ک با ميزان قابل توجهی از ترس و خشونت و مبلغی پول برای اجرای طرح «: فرمانده آمريکايی گفته بود نقل کرد که
  .»ايم باوراند که ما برای کمک به آنان آمده) عراقيها(توان به اينها  دست است می

ی  سوزان کاری کرده است که همه «: سفر سوزان گاليمور مادر ديگری به نام مارين براون را به اين نتيجه رساند که
اند؟ همانطور  راغ فرزندانشان که در چچنی هستند رفتهدانيد که مادران روس هم به س آيا می. مادران دنيا آرزو دارند انجام دهند

مارين براون در يک شهر کوچک سنتی !". که من دوست دارم برای بيرون آوردن فرزندم مايکل از باطالق عراق به آنجا بروم
ديگری به . ه استی خدمت، اخيرا گارد ملی را ترک گفت يکی از فرزندانش به دنبال گذراندن دوره. ايالت ميشيگان اقامت دارد

ی دانشگاهش را بپردازد، از فوريه به بعد، در زندان   وارد نيروی احتياط شده تا بتواند هزينه٢٠٠١نام مايکل که در سال 
های معمول در اين زندان در دنيا پخش شده، شوهرش که  های شکنجه از وقتی که عکس. ی ابوغريب زندانبان شده است بدآوازه

وحشت و نگرانی بيش از حد . ديگر از حد گذشته است «: گويد مارين می. ود به بيمارستان منتقل شده استاز پيش دچار دپرس ب
توانند با اين وضعيت روبرو  ايم جوانان خوبی از آب درآيند چطور می دائم از خود می پرسم فرزندانمان که آرزو داشته. است
کنند و   بين خودشان گفتگو میجوانان ما قاعدتًا. ايتان بازگو کنمهايی دارم که بر من حرف «: ؟ وی چندی پيش نوشت»شوند

الزم بود . اند آورده گذرد ولی چيزی از آن به زبان نمی اند که در زندان چه می بسياری از پدران و مادران به خوبی ميدانسته
د تا باالخره نخستين عکس ها به بيرون تر باشد فرزند خود را قانع کند که به افشای حقيقت بپرداز مادری که از ديگران شجاع

ها هرچه بيشتر در معرض ديد خوانندگان  ی خود را انجام دهند و عکس درز کند و مطبوعات باالخره تصميم بگيرند که وظيفه
 آمريکا دانيد که ديدار اخير رامسفيلد از عراق، با تحريم نيروهای نظامی آيا می! اين شايد به معنی سقوط بوش باشد. قرار گيرد

روبرو شد؟ مايکل نوشته است که وقتی رامسفيلد در هلی کوپتر رئيس جمهور وارد شد غالب سربازان به سمت کافه اينترنت 
! آفرين«و من پيش خود فکر کردم . اين نوعی اعتراض با سکوت بود چرا که همه از او نفرت دارند. پايگاه رهسپار شدند

  .»من به تو افتخار ميکنم. فرزندم
  

  اعزام به نبردی غير مترقبه
او می خواهد . پردازد ی پست فدرال شهر خود، عکس مايکل در دست، به افشاگری می مارين هرهفته جلوی اداره

بسياری از آنها هنوز باور دارند که بين صدام و . گذرد بيرون بياورد همسايگانش را از بی تفاوتی نسبت به آنچه در عراق می
شود اينقدر زودباور بود؟ اين  چطور می. ود داشته و سالح های کشتار جمعی را روزی پيدا خواهند کردبن الدن رابطه ای وج

کند،  مارين هرگونه اطالعات ممکن را از روی اينترنت گردآوری می. پيمان بن الدن است بوش، اين دزد انتخابات است که هم
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فرستد و خواستار برکناری پرزيدنت  ت و نامه ها را به روزنامه ها میمقاال. نويسد ی خود در کنگره نامه می به نمايندگان منطقه
هر زنگی به . گيرد ام می کنم گريه وقتی به تلويزيون نگاه می«: المللی ميشود بوش و به محاکمه کشيدن وی در يک دادگاه بين

 اگر مايکل بميرد برای آزادی عراق نيست، .اند آيد از جا ميپرم از ترس اينکه مبادا خبر مرگ پسرم را برايم آورده صدا در می
وقتی می بينم که مأمورين سربازگيری ارتش دور ! و اين غير قابل تحمل است! بلکه برای پرتر کردن جيب بوش و باند اوست

هند تا خود د  هزار دالر می١٠آورند  ی دروغ می دهند و به آنها که کاری گير نمی پلکند و به آنها هزار وعده و بر جوانان ما می
تصور کنيد . کند ام می  شدت خشم ديوانه–شوی   که تو قهرمان می–سه تن از دوستانشان را به داخل شدن در ارتش تشويق کنند 

  .»! صلح طلب است به سربازی بکشانندی ما را که مردی عميقًا اند پسر کشيش محله که آنها توانسته
وی به آنجا رفته بود و شاهد . گويد مال شرقی آمريکا برايمان سخن می ايالت ش(Oregon)آدل کوبين از ايالت اورگون 

به اين دختر حساس و مهربان گفته ! چقدر اين اعزام به جنگ غير منتظره بود. بود که تنها دخترش مکيشا راهی عراق شد
او پس از پايان . د نشاندندرود ولی او را پشت مسلسلی که روی يک جيپ نصب شده بو بودند که به سرپرستی يک يتيم خانه می

در آن . ی دبيرستان به گارد ملی پيوسته بود و در قرارداد کار قيد شده بود که هرگز به عمليات جنگی دست نخواهد زد دوره
من . هيچ خطری نيست«به مادرش گفته بود . کس فکر نمی کرد که به جنگ اعزام شود زمان، کلينتون رئيس جمهور بود و هيچ

. »کنم مفيدی مثل فعاليت در آتش نشانی شرکت خواهم کرد و به خصوص مبلغی پول برای تحصيلم ذخيره میدر کارهای 
  .دهد اين خاطره مادرش را مدام رنج می. شت نه تنها برخالف قراردادش در جنگ شرکت کرد، بلکه آدمهايی را هم ُک،مکيشا

او با عصا راه ميرفت و . يش کامال بهبود نيافته بود به جنگ رفت در حالی که هنوز شکستگی زانو٢٠٠٣او در آوريل 
: سازماندهی گردان وحشتناک بود. کرد که با اين حال به جنگ برود کس فکر نمی هيچ. در استخوانش هنوز پيچ و پالک بود

برخی از در .  کيلو از وزنشان را از دست دادند١٠اغلب سربازان به سرعت . اسلحه، ذخيره، آب، غذا به حد کافی نبود«
ميدانها که آمريکايی ها بمب هايی به کار برده بودند که حاوی اورانيوم تضعيف شده و ديگر مواد شيميايی بود، ار آنها 

در يک لحظه، . های حفظ کننده مجهز کنند تنفس نکنند بدون آنکه آنها را به ماسک يا لباس» غبار سرخ«خواستند که  می
سه . به يک نوع بيماری کبد مبتال شدند و ناگزير در يک بيمارستان در آلمان بستری گرديدندبسياری از سربازان منجمله مکيشا 

در يکی از روزهای ژانويه انفجار يک . »نفرشان جان خود را از دست دادند و بقيه را بی هيچ توضيحی به موصل برگرداندند
 Fortاو را ناگزير به . شود و زخم زانويش سر باز کنداش به بيرون پرتاب  خمپاره باعث شد که اين زن جوان از کاميون جبپ

Carsonدر ايالت کوالرودو برگرداندند که هم اکنون در آنجا منتظر عمل جراحی ست .  
  

  .با اینکه مجروح بود به عراق اعزام شد
ا که او موظف ه اين آدم. کرد روزهای اول مدام گريه می. اين فاجعه است«: گويد مادرش می. آدل البته به عراق رفت

. اين زجر و عذاب و تعرض که در يکان خودش تحمل کرده بود باعث ميشد که به کسی اعتماد نداشته باشد. بود آنها را بکشد
دانيد که  آيا می! هرگز. ديگر شادمان نخواهد بود. ديگر جوانی خود را از دست داده است. خشمگين است. او سردرگم است

تازه دارد به خود جرأت .  تأمين نکرد؟ او به تشنج های روانی مبتال شده و خواستار کمک استارتش کمترين مداوايی برايش
. ست دانست که اين جنگ يک کاله برداری از روز اول می. بسيار دلسرد و غمگين است. ميدهد تا از اين وضع بيرون بيايد

های عصبی او را به آنجا اعزام  ه دوباره با عصا و تنشو چقدر می ترسم ک! خدايا چقدر دلم می خواهد او را پيش خودم بياورم
  »!کاش حاال ديگر او را رها کنند. اند او را هم درهم شکسته. از او سوء استفاده کرده اند. کنند

اش هنوز  زده  ساله هميشه آرزو داشت که به ارتش بپيوندد و وقتی به عراق اعزام شد پدر و مادر وحشت٢۵جاسون 
هرچه بوش . غلط، غلط، غلط«اما امروز با شوک بسيار سختی روبرو هستند . ه جنگی عادالنه در پيش استکردند ک فکر می

حقيقت را پشت . ای ضخيم از دود نيست اند جز پرده ها به ميان آورده اين همه حرف که از ارزش. به ما گفته غلط است
او با به مخاطره افکندن جان فرزندان ما . ب نفت استبوش اربا. دليل واقعی جنگ نفت است. اند هاشان پنهان کرده حرف
. گيرم شوم و زود راديو را می  بيدار می۵هر روز صبح ساعت . اين جنايتکارانه است. خواسته بر نفت عراق دست بيندازد می
ها و  م که ليست کشتهکن به اينترنت ارتش مراجعه می. خدا کند فرزند من نباشد. سه نفر ديگر ديشب. اند  نفر ديروز کشته شده۵

ها دلشان به  برخی خانواده! »وضعی جهنمی ست. کنم کشم و بعد خودم را محکوم می نفس راحتی می. کند مجروحين را اعالم می
  !تو گويی سربازان از عراق باز خواهند گشت. ها تحويل دهند  ژوئن خوش است که قرار است قدرت را به عراقی٣٠

بوش در جواب يک روزنامه نگار که از او پرسيد «: گويد کند و می ست جمهوری فکر می به انتخابات ريا(Pat)پات 
من به هرکسی غير از بوش ! گنجد چنين چيزی در خيال آدم هم نمی. »هيچ اشتباهی نکرده ام. نه: آيا اشتباهی مرتکب شده گفت

اعالم کرده ترک سريع عراق محال است، اما او  هم ما را مأيوس کرده است چون (Kerry)رأی خواهم داد؛ اما متأسفانه کری 
  .حاضر به گفتگو و هوشمندتر است

در شهر من «. ها به شعور رئيس جمهورشان چندان هم حساس نيستند گويد آمريکايی کشد و می دنيس ميلر آهی می
اين مادر که فرزندش . »ستآرکانزاس، به نظر خيلی از مردم، رئيس جمهور اگر مذهبی باشد بهتر است و بوش البته اينطور ا

اگر قبل از نوامبر يک عمل تروريستی ديگر صورت گيرد، از کجا معلوم که بوش اعالم حکومت «: سرباز است ميگويد
های  يک از خانواده آنچه در نظر اين مادر مسلم است اين است که هيچ. »نظامی نکند تا انتخابات را به نفع خود مصادره کند
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او ادعا . او ما را به فاجعه ی اقتصادی، ديپلوماتيک و نظامی کشانده است: "د بوش دوباره انتخاب شودسربازان مايل نيستن
خانمان است و مدارس بسته  ها را تعيين کند در حالی که شهرهای ما پر از افراد بی خواهد سرنوشت ديگر ملت کند که می می
  .است

و فرزندش به زودی به دنيا خواهد آمد برای دست يافتن به  ساله، که يک سال است ازدواج کرده ٢١پسرش، جوش، 
لذا چند ماه است اسلحه به دست، در يک جيپ کاميون ارتشی در فلوجه . ای نداشت جز پيوستن به ارتش يک کار ثابت چاره

ت هالی  دالر حقوق می دهند، در حالی که برخی پيمانکاران خصوصی وابسته به شرک۶٧/٨۶به او روزانه . گشت می زند
حقوق آنها . اين شرم آور است! گيرند  هزار دالر حقوق می١۵ای  هفته) متعلق به ديک چنی، معاون رئيس جمهور(بورتن 

، از امکانات )کاميونشان زره پوش نيست(های ما اصال مجهز نيستند  بچه! طوری تعيين شده که گويی وضعيت جنگی نيست
ار نيستند، تغذيه شان خوب نيست و جانشان را به خاطر مزدی ناچيز به خطر می برخورد) ی ضد گلوله مانند جليقه(حفاظتی 
اگر خيلی داد و . گويد احتياط را از دست ندهم ام ولی جوش به من می ام، طومار امضا کرده ام، نوشته من اعتراض کرده! اندازند

من چقدر اين مادر را که به : "گويد کشد و می  می دنيس ميلر آه»...فرياد کنم ممکن است انگشت نما شوم و به ضررم تمام شود
  !"خواهد که من هم همين کار را بکنم چقدر دلم می! عراق رفته تا پسرش را ببيند درک می کنم

ليلی در جنگ ويتنام پرستار بود و اکنون در مخالفت با . کند سوزان گاليمور در سانفراسيسکو با ليلی ژان مالقات می
سوزان اطالعات زيادی به دست آورده، تاريخ را مطالعه . کند ه فرزند سربازش به عراق رفته همدردی میجنگ، با اين مادر ک

ی سربازان  کرده، از آثار سوء جنگ ويتنام و ماجرای وحشتناک جنگ خليج آگاهی يافته و از تراژدی فرزندان ناقص الخلقه
 کار ١٩٩١در خدمت ارتش، طی جنگ خليج در سال  دانشمندی که (Doug Rokke)هشدارهای دوگ روک . اطالع دارد

ليلی خود . گويد کرده را شنيده است که از خطرات به کارگيری اورانيوم در آن جنگ و آثاری که بر سربازان برجا گذاشته می
  ...ی مشکالتشان مشورت کنند را در خدمت مادران قرار داده تا با او در باره
مريکا بازگشت، خشمگين و سراپا سؤال، بی آنکه بداند چگونه خود را از کابوس مايکل سرانجام پس از يک سال به آ

درست مثل ويتنام، . اند، هرج و مرج عظيمی به راه انداخته اند نهادهای زيربنايی کشور عراق را داغان کرده«: نجات دهد
 کنند؟ چقدر بايد کشته شوند تا به حد توانند وضع را به همين شکل رها توانند عراق را ترک کنند؟ مگر می مگر می! مامان

ها  نصاب برسد؟ و مردم آمريکا چه زمانی نفرت و خشم خود را ابراز خواهند داشت؟ آيا بايد عکس های بيشتری از تابوت
 بر های وحشيانه ببينيم؟ يا بايد بازهم سرباز اعزام کنند؟ شايد اين تأثيری های بيشتری از شکنجه نشانشان داد؟ آيا بايد عکس

  »...ها را باز کند ی آمريکايی شايد اين چشم خوابزده. ها داشته باشد خانواده
 بر شمار »!های سربازان، بلند صحبت کنيد خانواده«شوند انجمنی به نام  اما چشم های خوابزده بيش از پيش بيدار می

بچه های ما «: گويند تنها يک شعار دارندی جنگ ب کردند چيزی در باره هايی که جرأت نمی خانواده. شود اعضايش افزوده می
رسد دل ما را به درد می آورد،  هايی که از عراق می کنيم، زيرا عکس ها و گواهی زيرا ما هم گريه می!  را به خانه برگردانيد
ام  ی مدرسه های دوره من بسياری از همشاگردی. اند برخالف ميل شان بوده است ها که به عراق اعزام شده زيرا بسياری از بچه

بنابراين، من ديگر . های روانی شدند بعد از جنگ هم برخی از آنان خودکشی کردند يا دچار بيماری. را در ويتنام از دست دادم
کنم تا خطرناکترين کاوبوی آمريکا از کاخ سفيد بيرون  خواهم جزو اکثريت خاموش باشم و هرکاری از دستم برآيد می نمی
   ».رود
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