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مصلوب شدن دوباره مسيح ،اين بار در آمريكاي رونالد ريگان

(رئيس جمهور وقت آمريكا)
نوامبر 1987

اين ترجمه برگرفته و منتخبي از سخنراني هاي اشو از بخشهاي  18كتاب منتشر شده درباره اخراجش از آمريكا و
مشكالتي كه داشته است...
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عزيزان من،

مدت زيادي از شما دور بودم و اين غيبت خيلي برايم دردناك بوده .براي هفت هفته پيوسته فقط پر بودم از عشق
شما  ،شكيبايي شما ،عطش شما ،اشتياق شما...

اين روزها بسيار حائز اهميت بود .هفت هفته قبل من عفونت شنوايي داشتم .اين چيز ساده اي بود .بر اساس تجربه
بهترين متخصصي كه در اينجا داريم ،دكتر جاگ ،اين مشكل بايد در چهار روز حل ميشد اما هنوز بعد از هفت هفته
اين مشكل ادامه دارد .او در طول عمرش تا به حال همچين چيزي را نديده است .او نميتواند باور كند .براي اينكه
هيچ دارويي اثر ندارد .او هر درماني و هر دارويي كه ميتوانسته آزمايش كرده .باالخره او مجبور به عمل جراحي
شد ،اما بعد از عمل بازهم درمان نشد .دكتر دواگيت فكر ميكند ممكن است بايد كاري با دندانهايم انجام دهد .او
جراح دندان پزشك است .اما هيچ چيزي پيدا نشد.

دكتر دارو ساز شخصيم ،دكتر آمريتو ،بالفاصله به تمام سانياسين (مريد) هاي دكتر جهان خبر داده كه از بهترين
متخصصين جهان راجع به اين سم سوال كنند .براي اينكه آنها هر آناليزي كه ميخواستند روي من انجام دادند و به
اين نتيجه رسيدند كه من مسموم هستم .چون هيچ دليلي براي اينكه روز به روز ضعيف تر ميشوم پيدا نشده.
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آنها يك ايده خيلي محكم در ذهن دارند .قدم به قدم دنبال مشكل گشتند تا منشا آن را پيدا كنند و تمام نشانه هايي
كه پيدا كردند حاكي از يك زهر عجيب است كه به من وارد شده.

من خودم به اين مسئله مشكوك بودم اما هيچوقت براي هيچكس بازگو نكرده بودم .روزي كه در آمريكا دستگير
شدم براي هيچ چيز غير قانوني و هيچ دليلي ،آنها با گذاشتن هر وثيقه اي جهت آزاد شدنم مخالفت كردند  .اگرچه
دادستان كل ايالت متحده براي سه روز بحث ميكرد جهت متقاعد شدن و در آخر گفت من قادر نيستم هيچ جرمي
را بر عليه او ثابت كنم .اما ممكن است بخش ديگري بتواند چيزي بر عليه او ثابت كند.

اين مضحك است ،زيرا آنها نميتوانستند بيگناهي را گناه كار كنند به هر طريقي ،و قانوني در هيچ جاي دنيا نيست
كه شخص بيگناهي را به خاطر جرمش مجرم اعالم كنند .اين دستوري بود از دولت آمريكا كه مرا دستگير كنند ،و
اين دليل جرمي بود كه من دستگير شدم.

و با وجود اينكه دادستان اياالت متحده امريكا شكست را قبول كرد ،همچنان گذاشتن ضمانت جهت آزاد شدنم
ممنوع بود .من قضيه را درك كردم  ,كه چه دليلي ميتواند داشته باشد .ما به دولت پيشنهاد كرديم هواپيماي
شخصيم با خلبان و پليس آنها  ،مرا به اورگان ببرند براي اينكه دادگاه بايد يك مورد (جرم) را در آنجا بر عليه من
ثابت ميكرد  -مسافرتي كه فقط پنج يا شش ساعت طول ميكشيد ،اما دولت پيشنهاد ما را رد كرد .آنها گفتند فقط
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هواپيماي ما بايد شما را ببرد .و آنها مرا سوار هواپيما كردند به سمت اورگان ،سفر هوايي كه حداكثر شش ساعت
طول ميكشيد ،دوازده روز به طول انجاميد.

مرا از زنداني به زندان ديگر ميبردند در اين دوازده روز سفرم در آمريكا ،شش بار زندانم عوض شد.

در اوكاهما بدگمانيم تبديل به يقين شد .براي اينكه در نصف شب در يك فرودگاه به طور خيلي بي سر و صدا
فرود آمديم و مارشال آمريكايي آنجا بود براي جرم من .او خودش راننده ماشين بود ،پشت او نشسته بودم .مردي
كه او را همراهي ميكرد در گوش او چيزي گفت كه من براحتي شنيدم ،براي اينكه پشت او بودم .او گفت اين مرد
در دنيا خيلي مشهور است و االن تمام روزنامه ها و اخبار روي او متمركز هستند .هيچكاري نكن ،مراقب باش.

من قكر كردم آنها چه نيتي دارند؟ ميخواهند چه كاري انجام دهند و چه سري در كار است؟ وقتي به زندان رسيدم،
از نيت آنها آگاه شدم.
مارشال ايالت متحده آم ريكا از من خواست هيچ فرمي را با اسم خودم پر نكنم ،بايد با اين اسم امضا ميكردم " ديويد
واشينگتون"  .من گفتم اين بر خالف قانون است شما ميخواهيد من مانند يك آدم خنگ و كودن رفتار كنم؟ من
قبول نكردم براي اينكه من ديويد واشينگتون نيستم.
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او اصرار كرد و گفت اگر با اسمي كه بهت گفته ايم اين فرم را پر نكني ،بايد تمام شب سرد را روي اين نيمكت
بشيني.

به او گفتم شما انسان منطقي و تحصيل كرده اي هستيد ،آيا نميدانيد اين درخواست شما بسيار غير منطقي و احمقانه
است،چر ا از من ميخواهيد اين كار را بكنم؟

او گفت من نميتوانم هيچ جوابي به شما بدهم .اين دستوري است از مقامات باال كه من موظفم آن را انجام دهم  .و
"باال" به طور حتم يعني واشينگتون ،برج سفيد ،رونالد ريگان .وضعيت رو ديدم و من خسته بودم ،به او گفتم بيا
توافقي كنيم ،شما فرم را به هر اسمي كه مايلي پر كن و در آخر امضا ميكنم.

او فرم را پر كرد ،ديويد واشينگتون نام من شد و در آخر امضاي معروف خود را به زبان هندي كردم! او ازم پرسيد،
اين چه امضايي است؟

به او گفتم ،بايد ديويد واشينگتون باشد! گفتم اين به شما يادآوري ميكند كه اگر هر چيز و هر كاري كه بكنيد چه
مستقيم و چه غير مستقيم (بر عليه من) گرفتار ميشويد .براي اينكه دستخط شما هست كه نوشتيد ديويد واشينگتون و
در آخر امضاي من كه امضايم در دنيا مشهور است و به راحتي شناخته ميشود .اين توطئه شما را نقش بر آب ميكند.
من به راحتي ميتوانم عصبانيت را در چشمات و دست لرزانت ببينم.
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اين ايده اي بود كه اگر من امضا ميكردم با نام ديويد واشينگتون ،به راحتي كشته ميشدم .زهر آلود ميشدم ،گلوله
ميخوردم و هيچ دليلي وجود نداشت كه من وارد آن زندان شده بودم .مرا از در پشتي خارج كردند به سمت
فرودگاه – دوبار ه وارد زنداني ديگر از در پشتي شدم در نصفه شب كه هيچ كس از ورود من آگاه نشد .و فقط
مارشال آمريكايي در آنجا حاضر بود و نه هيچ كس ديگر.

او مرا به يك سلولي برد و بهم گفت يك تشك كه كامال كثيف و چرك آلود و پر از سوسك و حشره بود را
بردارم .به او گفتم من زنداني نيستم .شما ميتوانيد كمي انساني تر با من برخورد كنيد .من يك پتو و بالش نياز دارم.

و او مخالفت كرد و گفت نه پتويي و نه بالشي ،اين تمام چيزي هست كه ميتواني برداري .و او در آن سلول كثيف و
كوچك را قفل كرد.

به طور كامال عجيب و غريبي در صبح زود در حدود ساعت پنج ،در باز شد و او بكلي عوض شده بود .نميتوانستم
آنچه با چشمانم ميديدم باور كنم .براي اينكه او برايم يك تشك و پتو و بالش تميزي آورده بود .به او گفتم
ميتوانستي اين كا را ديشب بكنيد .چه شد ناگهان متمدن شديد.
همچنان او برايم در آن صبح زود صبحانه آورد (ساعت پنج صبح) – در هيچ زنداني صبحانه قبل از ساعت نه 9
داده نميشود .به او گفتم خيلي زود است .چه شده كه شما اينقدر به من لطف ميكنيد!؟
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ولي او گفت فقط سريع بخور ،براي اينكه بايد اينجا را تا پنج دقيقه ديگر به سمت فرودگاه ترك كنيم.

به او گفتم پس منظورتان از اين تشك و پتو و بالشي كه آورديد چه بوده؟

او چيزي نگفت و در را بست .صبحانه ناچيزي بود .فقط دو تكه كوچك نان خيس كه آغشته به نوعي ادويه و يا
سوپ خاصي بود .نتوانستم تشخيص دهم آن چه بود  .بي بو و بي مزه بود.

حاال دكتر آمريتو احساس ميكند كه من زهرآلود شده بودم .به احتمال زياد آنها در تمام اين شش زندان مرا مسموم
و زهر آلود كرده اند .و براي اين ضامن و ضمانتي قبول نكردند و سفري  6ساعتي را در دوازده روز تمام كردند.
اين زهري است كه درجا مرا نميكشد ،ولي به مرور مرا ضعيف و ناتوان ميكند تا بميرم .و حاال مرا ضعيف كرده
است.

بعد از آن دوازده روز كه در زندانهاي آمريكا بودم ،ديگر نميتوانم بخوابم .خواب ناپديد شده است .چيزهاي
بسياري شروع اتفاق افتادن كرده در بدنم كه هيچ اتفاقي قبل از اين نيافتاده بود .اشتهايم به غذا كامال ناپديد شده .
تمام غذا ها كه ميخورم هيچ مزه اي نداره – همش حالت تهوع دارم و حالم بهم ميخورد .احساس تشنگي ندارم .به
طور وحشتناكي بيشتر درك و حس هايم از بين رفته اند.
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چيزي دستگاه عصبي بدنم را آلوده كرده .گهگاهي حس عجيبي مانند سوزش و خارش شديد تمام بدنم را ميگيرد.
مخصوصا در كف دستهايم – و تكان ناگهاني چشم و پلك هايم .
روزي كه وارد زندان شدم حدود شصت و هشت كيلو بودم – امروز پنجاه و هشت كيلو ( 150پوند –  130پوند)
غذايم ثابت است اما وزن كم ميكنم بدون هيچ دليلي  .و بطور عجيبي ضعيف تر ميشم ...فقط در اين سه ماه
گذشته ،استخوان دست راستم به طرز وحشتناكي درد گرفته است.
به طور يقين همه اينها نشانه زهر و مسموم شدنم است .موهايم ريزش پيدا كرده اند .بيناييم ضعيف تر ميشود – ريش
هايم شروع به سفيد شدن كردن مانند ريشهاي پدرم در سن هفتاد و پنج سالگي .اين تغييرات مرا بيست سال پير تر
كرده است.

دكتر آمريتو به تمام دكتران سانياسين (مريدان اشو) خبر داده تا بهترين متخصص زهر شناسي را پيدا كنند .و يكي از
دكتران ،دكتر دهيان ياگي ،بالدرنگ آزمايش خون؛ ادرار ،آزمايش مو از من گرفت و به انگليس و آلمان برد تا
بهترين متخصصين نظر بدهند .متخصصين اروپايي گفتند بعد از دو سال امكان شناسايي كردن هيچ سمي وجود
ندارد در بدنم  .اما تمام اين نشانه ها ،نشان ميدهد به طور يقين مرا مسموم كرده اند.
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هيچ مقاومتي در برابر مريضي نيست ،كم شدن وزن بدون هيچ دليلي ،سفيد شدن موهايم زودتر از وقت موعود،
ريزش شديد موهايم بدودن هيچ دليلي ،احساس سوزش و خارش در بدنم ،از بين رفتن اشتها ،از بين رفتن حس
چشايي كه تمام غذاها بيمزه است ،حالت تهوع ،درد استخوان دست راست ،از بين رفتن تشنگي و .....يكي از
متخصصين ،دكتري از آلمان اينجا آمد و دوبار استخوان مرا چك كرد .او نميتواند كشف كند مريضي از كجا
نشات گرفته است .براي اينكه هيچ دليلي پيدا نميشود .يك متخصص ديگر در اين جا – دكتر هارديكار ،مردي كه
كه عاشق من است – براي سه ماه متوالي اينجا مانده تا مريضي مرا تشخيص دهد ،ولي قادر نيست بفهمد براي چي
اين همه مشكل و درد دارم.
متخص صين اروپايي در آلمان و انگليس نظري دادند كه اين سمي كه در بدنم هست به احتمال قوي " تاليوم " است.

اين سمي از خانواده فلزات سنگين است .و در هشت هفته ناپديد ميشود و نميشود تشخيص داد چون هيچ اثري از
سم نيست ،اما بدن را نابود ميكند ،مقاومت بدن بسيار كم ميشود و مريضي مياورد .و تمام اين نشانه هايي كه در بدنم
گفتم  ،قسمتي از نشانه هاي سم/زهر تاليوم است.

متخصصين آمريكايي نظر ديگري دارند كه آنها فكر ميكنند اين سم را بر عليه مخالفين دولت و آشوبگران به كار
ميبرند .اسم اين سم " تركيبي از هروئين " است  .و اين سم هزار بار بيشتر و خطرناك تر از هروئين معمولي است.

www.oshods.com

10 | P a g e

تمام نشانه هاي اين سم شبيه تاليوم است .ولي اين سم خيلي خطرناك تر است و بعد از دو سال هيچ امكاني براي
كشف و رديابي اين سم در بدن وجود ندارد.

متخصصين ژاپني ،كه در هيروشيما و ناگاسكي ؛ بر روي اتم راديو اكتيو كار ميكنند ،آنها نظر دارند بر اينكه اين سم
نشانه اي از تركيبات و تشعشات پيچيده اي از راديو اكتيو است – در هنگامي كه خواب بودم (روي تشك و بالش)
يا غذايم را در معرض تششع راديو اكتيو گذاشتند – و هيچ راهي براي پيدا كردن و كشف اين قضيه وجود ندارد.

يكي از داشمنداني كه عالقه بسيار شديدي به من دارد در اين هفته يا هفته بعد به اينجا مي آيد .او دو سال در باره
راديو اكتيو كار كرده است .نظريه او درباره آمريكايي ها و دولت آمريكا است كه آنها سم پيچيده اي را استفاده
كرده اند كه قابل شناسايي نيست.

دكتر آمريتو در تحقيقاتش ...و او يك نابغه در علم پزشكي است .او جزو جامعه پزشكان سلطنتي انگستان است .او
در نوع خود بسيار منحصر به فرد است ،او جوانترين عضوي است كه تاكنون به تائيد پزشكان پادشاهي انگليس
رسيده است .او باالترين شرايط الزم را دارد .تحقيق او راجع به سم چهارمين است .به نظر او خيلي غير معمول و
كمياب است .اسم اين سم " فلوراكاربن" است .اين سم سريع ناپديد ميشود .در يك چند دقيقه ،نميتوانيد هيچ نشانه
اي از اين سم در خون يا ادرار پيدا كنيد .اما تمام عالئم و نشانه هاي اين سم شبيه مشكالت من است.
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خيلي مهم نيست كه چه سمي به من داده شده ،اما به طور يقين من توسط دولت آمريكايي رونالد ريگان مسموم
شده ام.

اين دليل ديگري بر اين اتفاق است (شاهد ديگري) براي اينكه آنها مدركي عليه من نداشتند .من هيچ جنايتي انجام
نداده بودم – آنها وكيل مرا كه جزو بهترين در آمريكا است را هم تهديد كردند.قاضي ايالت متحده به وكيلم گفت:
اگر شما زندگي باگوان (اشو ) برايتان مهم است .بهتر است كه تالشي برايش نكني .زيرا تو ميداني و ما ميدانيم كه
او هيچ گناهي مرتكب نشده است .تمام سي و چهار مورد غلط است .اما دولت آمريكا مايل نيست توست يك
شخص شكست بخورد.

آنها بايد موا رد نامبرده بر عليه باگوان شري راجنيش ميگفتند .حاال بزرگترين ملت دنيا ،برترين قدرت تاريخ ،طبيعي
است كه دوست ن دارد در دادگاه توسط فردي ضعيف شكست بخورد.

وكليم پيشم آمد در حالي كه ترس در چشمانش بود .آنها گفتند ما اينجا هستيم تا از شما محافظت كنيم تا جاي
ممكن .ما نمي توانيم هيچ ريسكي كنيم براي ثابت كردن بي گناهي شما .براي اينكه اگر تالشي بكنيم زندگي شما
به خطر مي افتد .بنابراين ما بايد از طرف شما حداقل دو مورد اتهامات غير واقعي را بپذيريم ،براي ظاهر سازي و
دولت آمريكا شما را ديپورت ميكند.
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اين ده دقيقه قبل از شروع دادگاه بود ،دادگاه فدرال ،قاضي ليواي ازم پرسيد فقط درباره دو اتهام كه انتخاب شده
بود توسط وكيلم و تمام اينها فرماليته بود .اين عجيب بود كه بيش از سي و چهار اتهام داشتم ،قاضي ليواي بالدرنگ
ازم پرسيد راجع به دو اتهام :آيا شما اين دو جرم را مرتكب شديد يا نه؟ اين كامال معلوم بود كه قاضي ليواي جزئي
از كل اين توطئه بود.
اما من ديوانه اي از نوع خود هستم ،به سادگي گفتم " من هستم" و وكيلم ،جك رانسوم بالفاصله اضافه كرد ،او
بغلم ايستاده بود – گناه كار است  .سپس در دادگاه يادداشت شد كه " من گناه كارم" من همه چيز را نگفتم – من
مايل بودم كه مصلوب شوم بجاي اينكه اتهام اشتباه را بپذيرم.

بيرون از دادگاه جك رانسوم بهم گفت ،شما در موقعيت عجيبي بوديد .اين خوب است كه قاضي ليواي توجهي به
اين موضوع نكرد.

او بالدرنگ قضاوت خود را كرد .اين خيلي چيز عجيبيست .حكم شما بعد از پذيرش من انجام شد .اما حكم از قبل
ساخته شده بود .آنجا روي ميز بوده ،او فقط آن را خواند .معلوم است كه حكم توسط او نوشته نشده بود .حكم به او
داده شده بود.
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اين حكم برايم چهارصد هزار دالر جريمه داشت .وكاليم شوكه شده بودند؛ نميتوانستند باور كنند براي دو جرم
ساختگي بر عليه من كه آنها هم اشتباه بودند بيش از نيم كرور روپيه جريمه بدهيم؛ اخراج از آمريكا براي پنج سال
و ممنوعيت ورود ،و اگر من وارد ميشدم ده سال حبس انتظارم را ميكشيد .و بهم گفتند همين االن لباسهايت را از
زندان بردار و هواپيما در فرودگاه منتظر شماست .من بايد آمريكا را بالدرنگ ترك ميكردم .بنابراين حق نداشتم
حتي از دادگاه باالتري هم درخواستي داشته باشم.

مرا به سوي زندان بردند .زمين زندان غير طبيعي بود و با زندانهاي ديگر متفاوت بود .معلوم بود بتازگي ساخته شده
بود؛ فقط سه ماه قبل از باز شدن .اين خيلي مصنوعي بود .با آخرين اقدامات امنيتي .به زندان وارد شدم ،زمين آن
كامال خالي بود .آنها همه نوع دفتر و اتاقي براي هر كاري موجود بود ،اما هيچ كسي در آنجا نبود.

از مردي كه مرا گرفته بود و به سمت زندان ميبرد پرسيدم ،چه دليلي دارد تمام زمين اينجا خالي است؟

او گفت :من نميدانم.

ولي به چشمانش نگاه كردم و ميتوانستم ببينم او همه چيز را ميداند.

همانطور كه مرا به سمتي ميبرد مردي در يكي از اتاق ها بود .مرد ديگر بالفاصله مرا ترك كرد و مردي كه در اتاق
بود به من گفت روي صندلي مخصوص بنشينيد .اين كامال عجيب بود براي اينكه تعداد زيادي صندلي در آنجا بود.
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من ميتوانستم هر كدام را كه ميخواستم انتخاب كنم ،اما او مرا مجبور كرد روي آن صندلي خاص بنشينم .و او گفت
من بايد بروم و امضاي رئي س را بگيرم ،شما مجبوريد حداقل ده ،پانزده دقيقه صبر كنيد.

بعد از آمدن آن مرد فهميدم هيچ احتي اجي به امضايي از هيچ رئيسي نبود .من خود ميتوانستم فرم را ببينم .و از مرد
پرسيدم" امضاي رئيس شما كجاست؟ هيچ احتياجي نبود ،فقط من بايد آن برگ را امضا ميكردم كه لباس هايم را
دريافت كرده ام ،نياز به امضاي هيچ رئيسي نبود"
او بشدت عصبي بود و عرق كرده بود – در اتاقي كه هواي زيادي جريان داشت (تهويه هوا) .و براي اينكه او فرم را
در دستش نگه داشته بود ...فرم لرزان؛ دستنانش ميلرزيد.

همانطور كه من به فرودگاه رسيدم شايع خبري بالفاصله بهم رسيد كه يك بمب را زير صندلي من كه پانزده دقيقه
روي آن نشسته بودم پيدا كردند .معلوم بود اين كار از قبل برنامه ريزي شده بود ،كه اگر من آن دو جرم را قبول
نكنم مرا توسط بمب منفجر كنند.

براي اين دليل بود كه كل زمين آنجا خالي بود .و مردي كه بايد لباسم را ميداد سريع ناپديد شد به اسم گرفتن امضا
از رئيس ،و او در را از پشت قفل كرد .اما براي اينكه من گناهم را قبول كرده بودم آنها گفتند آمريكا را بالدرنگ
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ترك كنم و بمب نبايد منفجر شود .او بايد ميرفت تا بپرسد چه بكند براي اينكه از اينكه چه در دادگاه گذشته آگاه
نبود.
يكي از وكاليم – همچنين سانياسينمسوامي پريم نيران  -اينجا حاضر است.وقتي داشتم او را دو سال پيش در آمريكا
ترك ميكردم او گريان بود و او همچنان اشك ميريزد – اشك شوق و اعتماد بي اندازه او و ناتواني در برابر ميراث
طبيعت به انسان اوليه و وحشي.
فقط اين اشكها اميد ميدهد كه يك روزي كه مردم از چنگال حيوانيت نجات پيدا كنند" .نيران" داستان را ميدانست
چه اتفاقي برايم و جمع زيبايمان افتاده است ،كه چطور وحشيانه آنجا را نابود كردند براي اينكه طرفداران متعصب
مذهبي و معتقد به كتاب مقدس و مسيحيان و سياستمداران فقط براي اينكه نميتوانستند يك اتفاق زيبا را تحمل
كنند.

آنها از اين آگاه بودند كه اين شروعي از يك انسانيت جديد و پايان گذشته است ،كه آنها نماينده آن بودند .اين
مشكل از جامعه اي است كه كامال دموكراتيك است ولي عقيده بشر دوستي را از ياد برده
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سوالي كه بايد از خودشان بپرسند اين است كه اين اجتماعي كه در رانچو راجنيش (اورگان) كه از پنج هزار
سانياسين ساده و بي آاليش تشكيل شده بود چه خطري براي كشيشان و سياستمداران و بشريت داشت؟ چرا توطئه
كردند تا آنجا را نابود كنند؟
يكي ديگر از وكاليم – باب مك كري ،مرد زيبايي كه بضعي از چيزهايي را كه اتفاق افتاده را فهميده بود – به وي
وك  ،سرپرست من گفته بود ،بعد از آخرين حضور در دادگاه " به نظر ميرسد و احساسي دارم كه آنها دوباره كاري
را كه ميخواستند انجام دادند .آنها دوباره مسيح را مصلوب كردند .من متاسفم و احساس درماندگي ميكنم"

اين كامال مشخص است كه من زهر آلود شدم ،و در اين هفت هفته بي اندازه تالش كردم.

من هيچ دليلي براي زندگي در دنيا ندارم .من تجربه كردم ،ذات هستي و راز ابدي را درك كردم ،اما چيزي مرا
مجبور ميكند كه مدت بيشتري در اين ساحل بمانم قبل از اينكه به آنسوي ساحل بروم.

اين شما هستيد ،عشق شما.

چشما شما ،قلبهاي شما.
و وقتي ميگويم "شما" منظورم اينهايي كه اينجا حاضرند نيست ،بلكه منظورم به تمام كسانيست كه در كل زمين
هستند – مردم من.
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مايلم اين جوانه هاي كوچك تبديل به درخت ها شوند .مايلم ببينم بهار براي همه شما بيايد ،و گل هاي جاوداني
آگاهي وجودتان شكوفا شود ،وجد و سعادت ابدي از روشن بيني ،مزه اي از ديگر سو بر شما ببارد.

اين هفت هفته شما آگاه نبوديد ....شما بسادگي فكر ميكرديد كه من مريضم .دكتر پريمدا ،جراح چشمم ،فورا از
آلمان با جديد ترين روشها و دارو ها آمد ،اما هيچ چيزي نميتوانست در برابر سم عمل كند مگر مراقبه ام – تنها
دارويي كه ميتوانست به همه مشكالت جسم غلبه كند.

اين هفت هفته من در بستر خواب در تاريكي بودم در كل شب و روز ،پيوسته آگاه بودم بر بدنم و هوشياريم را
حفظ كرده بودم و هيچ چيز نتوانست آنرا مختل كند.

جنگي داشتم با مرگ.

اين جنگي بود بين مرگ و عشق شما.

و شما ميتوانيد جشن بگيريد زيرا عشق شما پيروز شده است.

اين بار مسيح در آمريكا مصلوب شد توسط خود مسيحيان.

www.oshods.com

18 | P a g e

اما اينجا يك داستان عجيب هست كه مسيحيان ميگويند مسيح غيب شده از دنيا  --آنها ميگويند عيسي به صليب
كشيده شد و بعد از سه روز رستاخيز او بود ،اما آنها نگفتند بعد از رستاخيز او چه اتفاقي افتاد ،در كجا او ناپديد شد،
آيا او بعد از اينكه دوباره زنده شد ،مرگ سراغ او آمد يا نه؟ اگر او نمرده است ،بايد جايي در اين اطراف باشد .اما
حقيقت اين است بعد از اينكه مسيح را از صليب پايين آوردند -و او را بعد از شش ساعت از صليب خارج كردند.
و صليب يهودي هيچ كس را در شش ساعت نكشته است؛ براي اينكه بخواهند كسي را با صليب بكشند ،حدود
چهل و هشت ساعت زمان براي يك انسان سالم الزم است كه بميرد روي يك صليب يهودي .و عيسي يك مرد
جوان بود ،سي و سه ساله؛ شش ساعت نميتوانست او را بكشد ،اين امكان ندارد.

اين مسلم است مريدان مسيح و پانتيوس پيليت ترتيب اينكار را داده بودند .فرماندار رم از يهودياني بود كه اصرار
كرد مسيح بايد مصلوب شود .پانتيوس پيليت موافق نبود بر اي اين كه اين مرد بيگناه بود .اما سياستمدار سياستمدار
است .آنها نميتوانند مردم را دلخور كنند؛ آنها به توده مردم وابسته اند .از روي بي ميلي ،او دستور داد او را مصلوب
سازند اما او ترتيب داد كه مصلوب شدن بايد در روز جمعه باشد و تا جايي كه ميشد اين كار را به تاخير انداخت،
سپس در بعد از ظهر جمعه مسيح را مصلوب كرد.
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يهوديان همه كارها را در غروب جمعه را تعطيل ميكنند براي روز تعطيلشان (شنبه يكشنبه) – شنبه اجازه ندارند هيچ
كاري را بكنند .زيرا از اين رسم و سنتشان است ،پانتيوس پيليت و مريدان مسيح ميخواستند از اين موقعيت استفاده
كنند .مسيح از صليب پايين آورده شد زيرا اين بر خالف سنت يهوديان بود در غروب جمعه؛ آنها مايل بود دوباره
بعد از اينكه روز تعطيل تمام شد او را دوباره به صليب بكشند.

مريدانش او را در غاري نگه داشتند كه توسط سربازان حاكم رم محافظت شده بود ،نه توسط يهوديان ،و در شب
هنگام او را از غار فراري دادند .او نمرده بود ...و بايد شگفت انگيز باشد او از يهوديه (قسمتي از جنوب فلسطين)
فرار كرد و در هندوستان مرد.
مقبره او در كشمير در يك روستاي كوچك است" ،پاهالگام" .مقبره او را ديده ام .اين فقط يك قبر در هندوستان
كه روي آن يك نوشته به زبان عبري است .روي آن نوشته است " ،يوشع بن نون پيغمبر اسرائيل (جوشاو) ،پيغمبري
از يهود اينجا در خواب ابدي است" جوشاو ( ،)Joshuaمسيح است ،اسم واقعي او ،اسم عبري او .عيسي اسم
يوناني او است ()Jesus
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او زندگي طوالني در هند داشت ،صد و دوازده سال .و پاهالگام در كشمير (روستاي كوچكي كه مسيح در آن بود)
معني ميدهد " روستايي از چوپان" عيسي از نام چوپان براي خودش استفاده ميكرد و او اينجا رفت با مريدانش –
زيرا بعد از آمدن آنها به آنجا ،پاهالگام مشهور شد.

اين داستان دوباره تكرار شد .من مصلوب شدم اين بار در آمريكا ...و اين هفت هفته با سمي كه در بدنم بود در
كشاكش و ستيز بودم.

و من خوشحالم كه اين را به شما ميگويم مصلوب شدن مغلوب شد و من دوباره زنده شدم (رستاخيز)

اين نمادين هست كه ميگويم اين بار مسيح در آمريكا به صليب كشيده شد و در هندوستان زنده شد .منظورم اهميت
موضوع است .اين پيروزي عشق بر تنفر است .پيروزي زندگي بر مرگ .پيروزي شرق به غرب .پيروزي حقيقت به
جناياتكاراني مانند رونالد ريگان .پيروزي آگاهي بر جسم.

اين هفت هفته من فقط به شما فكر مي كردم.

اين برايم بسيار دردناك بود كه شما را در اين مكان زيبا ترك كنم آنهم زماني كه شما شروع به رشد به سمت
آگاهي برتر كرده ايد.

باغ من هنوز گلخانه هست.
www.oshods.com

21 | P a g e

من مايلم جسمم را با خوشحالي ترك كنم در روزي كه ببينم همه شما شكوفه داده ايد و همه جا را پر از عطر كرده
ايد و به مركز وجودتان و سرنوشتان رسيده باشيد .و روزي كه اينها را ببينم روز سفر بزرگم شروع ميشود -از اينجا
به اينجا ،از مصلوب شدن به رستاخيز – اين پاياني براي شماست .سپس ميتوانم بروم با قلبي رقصان و در آگاهي
جهاني حل شوم.

و من در آنجا منتظر شما خواهم ماند.

بطور حتم اين خيلي اهميت دارد كه بعد از بيست قرن مردي مانند عيسي توسط خود مسيحيان به صليب كشيده شود.
اين يك دسيسه اي از متعصبان مذهبي آمريكا و رونالد ريگان است.
ممكن است انسانيت در اين ايده مانده است – ولي در حقيقت اين اتفاق نيافتاد.

مايلم مردم من در بين آنها دگرگوني ايجاد كنند  ،مايلم انسانيت صحيح را براي بشريت در اين سياره زيبا به ارمغان
بياورند.

تنها يك مذهب واقعي است و آن مذهب عشق است.

فقط يك خدا هست ،و آن خداي وجد و شادي و جشن زندگي است.
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تمام زمين يكي است و تمام بشريت يكي است .ما هر كدام بخشي از ديگري هستيم.

من شكايتي در برابر آنهايي مرا زهر آلود كردم ندارم .به راحتي آنها را بخشيدم .آنها حتما نميدانند كه چه كاري
ميكنند.

اين كه ميگويند تاريخ خودش را تكرار ميكند .اين تاريخ نيست كه خودش را تكرار ميكند؛ اين نبود هشياري و
آگاهي مردم است ،كوري مردم باعث تكرار دوباره است .روزي كه مردم هشيار و آگاه شوند ،ديگر هيچ تكراري
صورت نميپيذيرد .سقراط زهر آلود نميشود ،عيسي به صليب كشيده نميشود ،منصور حالج تكه تكه نميشود توسط
قصابين .و اينها بهترين گلهاي ما هستند ،آنها بر قله هستند .آنها مقصد و سرنوشت ما هستند ،آنها آينده ما هستند.
آنها ذات پنهاني ما هستند كه به واقعيت تبديل شدند.

مطمئن هستم شما نميخواهيد خشمگين شويد و هيچ كينه اي به دلي بگيريد ،اما فقط درك كنيد و دوستدار بخشش
باشيد.

اين دعاي واقعي است ،و اين نوع دعا ميتواند يك بشريت برتر از جنس آگاهي را توليد كند.
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به طور يقين در اين چرخه بي انتها :آنها ممكن است قادر باشند جسم مرا زهر آلود كنند ،سيستم عصبيم را ،اما
نميتوانند آگاهي مرا نابود كنند ،آنها نميتوانند وجود مرا مسموم كنند .و اين خوب است كه آنها فرصتي به من دادند
تا خودم را فراتر از جسم ببينم ،فراتر از ذهن.

اين هفت هفته تست آتش بود .بدون اينكه متوجه باشيد ،شما هميشه ،هر لحظه از اين هفته هفته ،به شكل خيلي
زيادي بهم كمك كرده ايد .بدون عشق شما اين برايم امكان پذير نبود كه از اين زهر جان سالم بدر ببرم ،براي
اينكه اگر عشق شما نبود ،نيازي نبود اين همه تالش و مبارزه كنم با اين زهر.

مطلقا راضي هستم كه اينكار انجام شد؛ بايد به خانه بر ميگشتم .وقتي ميبينم شما هنوز لغزش داريد و كورمالي در پي
چيزي بوديد – بايد خيلي بي عاطفه و بي رحم باشم كه شما را در اين وضعيت رها كنم .مايلم زندگي همه شما
مانند آفتاب طلوع كند ،مانند نغمه يك پرنده ،باز شدن گلها .بعد از اين هيچ دليلي براي اينجا بودنم وجود ندارد
براي هميشه.

يادتان باشد :من اينجا هستم براي شما.
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اين يادآوري به شما كمك ميكند كه گمراه نشويد .اين يادآوري به شما كمك ميكند تا آگاه باشيد در اين دنياي
غير متمدن در هر جايي كه زندگي ميكنيد ،در اين تيمارستان كه اسمش را بشريت گذاشته ايم .بايد به شما يادآوري
كنم كه ما هستيم كه بايد انسان و انسانيت جديد را بوجود بياوريم.

اين يك چالش عظيم است .هركسي كه تحملش را دارد و اگر باهوش باشد اشتياق و خواسته بسوي رسيدن به
دورترين ستاره ها ....فقط تعداد معدودي از مردم قادرند مرا درك كنند ،جرات ميخواهد و بايد اين قدرت را داشته
باشي كه پيرو من در اين سفر روحاني باشي  -البته من هيچ پيروي ندارم – من فقط عاشقين و دوستان و ياران سفر
دارم.

مايل هستم شما به سعادت جاوداني برسيد ،يك خوشي ابدي ،به وجد و خ لسه اي كه مانند ضربان قلبم شده برسيد.
اين ضربان قلب حقيقت مطلق جهان هستي است.

گوشه هايي ديگر از آمريكا:
انسان فقط وقتي مي تواند تحقير شود كه خودش را باالتر از ديگري ببيند" ،من مقدس تر از تو هستم" بداند چنين
فردي را مي توان پايين كشيد .نمي توانيد انسان فروتني را تحقير كنيد .ابداً راهي نيست .آمريكا همه كار كرده است
و به آن كارها ادامه مي دهد .اين فقط نشانگر حماقت محض است .اگر آنان نتوانستند مرا در داخل زندان هاي
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آمريكا تحقير كنند ،چگونه مي توانند خارج از آمريكا مرا تحقير كنند؟ من تمامي تالش هايشان را براي
تحقيركردن به خودشان برمي گردانم ،زيرا راه ديگري وجود ندارد .من فقط آن را نمي پذيرم.
زماني كه همچون يك نفس زندگي نمي ك ني ،تحقيركردن تو غيرممكن است .اين نفس است تحقير مي شود .و
آمريكا مجبور بود كه تحقيرهايش را پس بگيرد .براي همين است كه آنان هنوز هم خشمگين هستند و هنوز هم
سخت تالش مي كنند تا به هر راه ممكن به من آسيب بزنند .آنان يك درس ساده را نياموخته اند .آنان بدون اينكه
حكم بازداشت مرا داشته باشند ،مرا به زنجير كشيده بودند! همه كار را غيرقانوني انجام مي دادند .آنان با زور تفنگ
مرا بازداشت كردند ،بدون اينكه حتي دليلش را نشان دهند ،با دستبند ،با زنجيرهايي كه به پاهايم بسته شده بود و با
زنجيري كه به كمرم بسته شده بود  -دقيق اً ترتيبش را داده بودند ،زيرا تمام تاريخچه ي پزشكي مرا مي دانستند.
سوابق پزشكي مرا به دولت ارائه داده بودند كه من كمر درد دارم .بنابراين آن زنجيرها هميشه با من بودند و هربار
كه زندانم عوض مي شد ،آن زنجيرها با من بودند در طول دوازده روز ،چند بار زندان عوض كردم .ولي زنجير
دقيقاً در همان منطقه اي بسته شده بود كه من درد داشتم .اين مطلقاً تصادفي نبود ،زيرا هرگز در محلي ديگر بسته
نمي شد و مي توانست در جاي ديگري بسته شود .به آنان گفتم" ،فقط آن ها را شل ببنديد ".گفتند" ،نه ،ما آنطور كه
دستور داريم مي بنديم ".و آنان نگران بودند كه من براي مردم دست تكان دهم ،حتي با دستبند ،پس حتي
دستبندهايم را نيز به زنجير كمرم بستند تا نتوانم حتي دستم را باال بياورم.
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و اتوموبيل هايشان ...طوري كه مرا مي بردند  ...من هرگز نديده ام كه كسي اينگونه رانندگي كند .آنان ناگهان
سرعت مي گرفتند و ناگهان توقف مي كردند ،فقط براي اينكه كمر مرا درد بياورند .نخستين بار دواراج با من بود و
به آنان گفت" ،اين درست نيست .نيازي نيست كه از اين كارها بكنيد ".آنان گوش نمي دادند .و اين كارها دوازده
روز طول كشيد .به نظر مي رسيد كه همه جا دستورات مي رسيد كه چگو نه بايد رانندگي شود :ماشين ناگهان با
سرعت صد مايل در ساعت سرعت مي گرفت و ناگهان ترمز مي كرد و بارديگر سرعت مي گرفت و مي ايستاد،
فقط براي اينكه تا حد ممكن به من ضربه بخورد و كمرم را كه با آن زنجير كلفت در تماس بود آسيب بزند .ولي
اين مرا تحقير نمي كند .اين فقط حماقت آنان را نشان مي دهد .آنان نمي توانستند مانع لبخند زدن من شوند .مردم
در همه جا كنار جاده ايستاده بودند تا با من ديدار كنند .مهم نبود كه نمي توانستم برايشان دست تكان دهم ،ولي به
آنان لبخند مي زدم .در دادگاه وقتي كه قاضي وارد مي شود ،آنان اعالم مي كنند كه او وارد مي شود و مي گويند،
"برخيزيد و بلند شويد" پس همه مي ايستند .وقتي كه قاضي روي صندلي اش مي نشيند ،آنوقت همه مجاز هستند
كه بنشينند .وقتي من وارد دادگاه مي شدم ،مردم به نا خود آگاه مي ايستادند .هيچ اعالمي دركار نبود شما براي
زنداني "برپا" نمي دهيد! ولي مردم بلند ميشدند.
و اين يك تحقير آشكار بود براي قاضي و تمام افسران پليس و تمام اهل دادگاه كه تمام آن مردم  ...حتي كساني
كه سالك نبودند ،حتي آنان كه هرگز مرا نديده بودند و چيزي از من نشنيده بودند  ،به جز آنچه كه در تلويزيون
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ديده بودند و رفتار وحشيا نه ي دولت آمريكا را با من ديده بودند .آنان به هر دري زدند؛ فكر مي كردند كه مرا
تحقير خواهند كرد .ولي هرگاه خبرنگاران من مي پرسيدند ،مي گفتم" ،من احساسي عالي دارم .تا جايي كه به من
مربوط است ،كامالً احساسي عالي دارم .آنان مي توانند بدن مرا شكنجه دهند ،ولي نمي توانند مرا لمس كنند".
و چون من تمام كارهايشان را افشا مي كردم ...و آنان حتي قادر نبودند به آن واقعيت هايي كه من به مطبوعات دنيا
مي گفتم پاسخي بدهند .آنان قادر نبودند حتي در يك مورد هم پاسخگو باشند ،زيرا من داستان را همانگونه كه بود
بازگو مي كردم .آنان ا حساس تحقيرشدن مي كنند و سعي مي كنند مرا آزار بدهند ولي بازهم در اشتباه هستند .آنان
براي من يك مسافرت دوردنيا ترتيب داده اند! بدون كمك آنان من نمي توانستم دور دنيا را بگردم! شايد قادر
نبودم تمام مردم خودم را در كشورهايشان ببينم و شايد قادر نمي بودم كه افشا كنم كه عصر امپرياليسم سياسي پايان
يافته و جاي خودش را به امپرياليسم اقتصادي داده است كه بسيار خطرناك تر است .حاال،آنان در حال تحقيركردن
ساير كشورها هستند.
من پانزده روز در ايرلند بودم .مردي كه ويزا را داده بود بايد زيادي آبجو نوشيده باشد اين فقط طرز زندگي
ايرلندي است! پس او نگاه نكرد كه اين ويزاي كيست و پاسپورت كيست! او فقط آن را مهر زد .ما فقط براي يك
شب اقامت ويزا خواسته بوديم و او مهر اقامت هفت روزه را زده بود شايد آن مهر از همه به دستش نزديك تر بوده!

ما گفتيم "خوب است ".ما وارد هتل شديم و به محضي كه اطالعات آمريكا به آنان رسيد كه هواپيماي ما در ايرلند
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فرود آمده ،پليس بي درنگ به فرودگاه رفت و دريافتند كه ما پيشتر وارد كشور شده ايم .بنابراين صبح فردا افسران
پليس آمدند و تمام ويزاهاي هفت روزه را باطل كردند .ولي ما گفتيم" ،مي توانيد آن ها را باطل كنيد .ما از اينجا
نخواهيم رفت .ما فقط يك شب اينجا بوديم .ما چه جرمي مرتكب شده ايم كه شما رواديدهاي ما را باطل مي
كنيد؟"
گفتند" ،جرمي دركار نيست ".آنان ترسيده بودند زيرا آن مرد اول اشتباه كرده بود و رواديد هفت روزه صادر كرده
بود .پس به ما گفتند" ،مي توانيد در اينجا ساكت زندگي كنيد و ساكت هم اينجا را ترك كنيد".
اين پليس آنان بود! ما بدون داشتن رواديد اجازه داشتيم در آن كشور ساكت زندگي كنيم و در سكوت آنجا را
ترك كنيم ،فقط براي اينكه اشتباه آنان پنهان بماند .ما پانزده روز در آنجا زندگي كرديم و وقتي كه آنجا را ترك
مي كرديم ،وزير مربوطه در مجلس آن كشور اعالم كرده بود كه من هرگز در ايرلند نبوده ام و اين فقط يك شايعه
بوده است! او خوب مي دانست كه گروه من پانزده روز در آنجا به سر برده است! و روزي كه ما حركت كرديم،
خبرنگاران و عكاس ها آنجا بودند و در جلوي هتل از من عكس گرفتند .شايد آنان تمام آن عكس ها و مطالب را
قبل از اينكه در مجلس اعالم كنند كه من هرگز آنجا نبوده ام ،جمع آوري كرده باشند .بنابراين اينك آمريكا تمام
كشورها را تحقير مي كند .در يونان  ،ظرف پانزده روز مرا دستگير كردند و پاسپورت و رواديد توسط پسر رييس
جمهور به من داده شده بود ،كه خودش يك وزير است .او خودش رواديد چهار هفته اي به من داده بود و خودش
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هم آن را باطل كرد .و آنان حتي به من اجازه نمي دادند كه يك شب در هتل بمانم .ولي در فرودگاه ،تمام رسانه
هاي همگاني حاضر بودند ،تمام كانال هاي تلويزيوني و روزنامه ها و مجالت و راديوها و دست كم چهل افسر
عاليرتبه ي پليس!
من نمي توانم درك كنم كه آنان از چه چيز مي ترسيدند! من با خودم سالح اتمي حمل نمي كنم! و وقتي كه من با
خبرنگاران حرف مي زدم ،رييس پليس در جلوي من ايستاده بود تا مرا باز بدارد .و من به او گفتم" ،خفه شو و عقب
بايست و در جاي خودت باش!" شايد در تمام زندگيش كسي چنين چيزي به او نگفته بود .و او به قدر كافي عاقل
بود تا فقط به عقب برود و سرجاي خودش بايستد! زيرا او موقعيت را ديد كه اگر چيزي بگويد ،من همانجا خدمتش
مي رسيدم .و همه چيز در گزارش هاي خبري مي آمد :در تلويزيون و ر اديو ...پس بهتر بود كه فقط ........ولي همين
مقدار در تلويزيون ثبت شد كه او آمد تا جلوي مرا بگيرد ،زيرا من برعليه پليس سخن مي گفتم كه آنان ميخواستند
خانه ما را با ديناميت منفجر كنند و مرا زنده بسوزانند و آنان مردم مرا تهديد مي كردند.
چون من خواب بودم ،جان نزد من آمد و وقتي مرا بيدار كرد ،به او گفتم" ،فقط به آنان بگو پنج دقيقه صبر كنند تا
من لباسم را عوض كنم و آماده شوم تا دوباره دستگير شوم ".اينك من مردي با تجربه هستم ،مشكلي وجود ندارد!
ولي آنان گوش نمي دادند .آنان شروع كردند به پرتاب سنگ به پنجره ها و درها .من از حمام صداهايي مي شنيدم
كه گويي بمب منفجر شده است .گفتم" ،اين عجيب است" و وقتي پايين آمدم به من اطالع دادند كه آنان تهديد
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كرده اند كه اگر من پايين نيايم ،آنان خانه را با ديناميت منفجر خواهند كرد .و من در تمام آن پانزده روزي كه آنجا
بودم از منزل خارج نشده بودم .و وقتي آتن را ترك كردم ،همان وزيري كه به من رواديد داده بود و سپس آن را
باطل كرده بود ،بارديگر در برابر مجلس دروغ گفت .بنابراين تجربه اي عظيم بوده است .آنچه را كه من در مورد
سياست بازها مي گفتم صددرصد درست اثبات شده بود.
هاسيا  ،منشي من ،يك سا عت با آن وزير مالقات داشته و آنوقت او در مجلس انكار مي كند كه ابداً منشي مرا
نديده است .او گفته كه فريب خورده است و كس ديگري با جعل امضاي او ،ترتيب ويزا را داده بود .اين ها هستند
رهبران شما كه تمامي سرنوشت بشريت به آنان بستگي دارد .ما تمام سياست بازها را به دادگاه خواهيم كشاند .براي
نمونه ،ما از همين وزير شكايت خواهيم كرد .و هاسيا بايد به دادگاه بيايد و شهادت بدهد كه يك ساعت در مورد
من با آن وزير صحبت مي كرده است و به تمام سواالت او پاسخ داده و فقط وقتي ويزا را صادر كرده است كه
كامالً راضي شده بوده .و او به سادگي انكار مي كند كه منشي مرا ديده است.
و همين چيز در مورد تمام دنياي متمدن غربي اتفاق افتاده است .برخي كشورها چنان ترسيده اند كه من حتي براي
رواديد تقاضا هم نكرده ام و آنان پيشاپيش تصميم گرفته اند كه نبايد به من روادي بدهند .من هنوز تقاضايي نكرده
ام و آ نان مي گويند كه نبايد به من رواديد بدهند! آنان به تمام سفارتخانه هايشان در دنيا اعالم كرده اند كه من
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مردي خطرناك هستم و نبايد به من ويزا بدهند .اگر تقاضاي من آمد ،بايد بي درنگ مردود شود .آنان چنان ترسيده
اند كه تقريباً تمام مجالس اروپايي مورد مرا به بحث گذ اشته اند و آن هم در موضوعاتي عجيب!
وزير خارجه ي هلند گفته است كه دليل اينكه من نمي توانم به هلند بروم اين است كه من برعليه همجنس بازي
حرف زده ام ،برعليه مادر ترزا حرف زده ام ،برعليه پاپ و مذهب كاتوليك! و هر كشور مردم ساالري ادعا مي كند
كه غيرمذهبي secularاست .پاپ مي تواند از هر مذهبي انتقاد كند و به او خوشامد مي گويند .من نمي توانم از
پاپ انتقاد كنم .اگر او قدري جگر دارد ،به جاي اينكه سرنخ اين سياست بازها را بكشاند ،بايد به انتقادهاي من پاسخ
بدهد .او در اين كشور ها اكثريتي كاتوليك دارد و سياست بازها از اينكه راي هايشان را از دست بدهند وحشت
دارند.
من مي توانم منطق او را در مورد مذهب كاتوليك ،مادر ترزا يا پاپ درك كنم ،ولي همجنس بازي موردي كامالً
متفاوت است .من خبر نداشتم كه مذهب رسمي هلند همجنس بازي است! اگر از همجنس بازي انتقاد كني نمي
تواني وارد هلند بشوي! آن وزير تمامي مردم هلند را به عنوان همجنس باز معرفي و محكوم ساخته است! اگر مردم
هلند ذره اي عقل داشتند بايد آن وزير را وادار به استعفا مي كردند ،زيرا او به تمام كشور توهين كرده است .و من
خطرناك هستم ،زيرا از همجنس بازي انتقاد كرده ام .من هرگونه انحرافي را نقد مي كنم و به انتقادهايم ادامه
خواهم داد.
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و آمريكا به هر دري مي زند .......اين براي آمريكا يك تحقير است .اينك آنان سعي دارند تا هر كشور ديگري را
نيز تحقير كنند .تمام كشورهايي كه با آمريكا هستند به همين ترتيب مورد تحقير واقع خواهند شد .و يك مرد تنها
مي ت واند تمام دنيا را برعليه خودش بشوراند و بازهم نمي توانيد او را تحقير كنيد .حقيقت ساده است .اگر انسان
فروتن باشد ،تحقيركردن ناممكن است .حقيقت را نمي توان تحقير كرد .مي توانيد آن را به صليب بكشيد ،ولي
نمي توانيد آن را تحقير كنيد.
آمريكا بايد آگاه باشد كه آن كوير (اورگان) كه ما آن را به واحه اي تبديل كرديم ،خطرناك است .آنان مرا با
زور از آمريكا بيرون راندند و فكر مي كردند كه من خطرناك هستم .آنان آن جمع را نابود كردند و فكر مي
كردند كه خطرناك است .ولي چيزهايي نامريي وجود دارند كه آنان نمي توانند نابود كنند ،برعكس ،آن چيزهاي
نامريي آنان را نابود خواهد كرد ....نه اينكه آنان را بكشند ،ولي آنان را متحول خواهند ساخت  .بايد مراقب آن
باشند!
و تا كي مي توانند ممانعت كنند؟ زيرا مسئله ي من نيست .آنان چگونه مي توانند مانع به اشراق رسيدن آمريكا
شوند؟ شايد من قادر به رفتن به آمريكا نباشم ،ولي آمريكا مي تواند نزد من بيايد و ما نيازي نداريم كه تمام آمريكا
نزد من بيايد ،ما فقط به چند انسان هوشمند نياز داريم كه بتوانند آن آتش را به وطن ببرند .باوجودي كه آمريكا با
من و مردم من بدرفتاري كرده ،من هنوز بر جمله ي گرجيف اصرار دارم " آفرين آمريكا!" زيرا دولت آمريكا،
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آمريكا نيست .
اين ها فقط چند احمق منتخب شده اند .كل آمريكا طعمي ديگر دارد .از هر كشور ديگر جوان تر است و براي
رسيدن به اشراق ،پايه ،معصوم بودن است .كشورهاي قديمي گذشته اي طوالني دارند و براي همين شرطي شدگي
بيشتر دارند .آمريكا شرطي شدگي ندارد ،فقط سيصد سال .اين زياد نيست ،فقط اليه اي نازك است كه مي توان
به آساني پوست كند  .شايد به همين دليل است كه دولت آمريكا زياد از من ترسيد .آنان واقعاً در يك ترس رواني
به سر مي برند .آنان بسيار سعي كرده اند كه من نتوانم در اينجا بمانم  .آنان از اين كشور كوچك باج خواهي كرده
اند و آن را تهديد كرده اند .و ما دنبال مكان هاي جديد هستيم ،ولي هركجا كه بگرديم ،به هر كشوري كه مراجعه
مي كنيم ،آمريكا بي درنگ پيش از ما به آنجا مي رسد  ،زيرا تمامي تلفن هاي ما شنيده مي شود .
تعجب خواهيد كرد كه تمامي تلفن هاي ما از سفارت آمريكا رد مي شوند ،همه چيز اول به سفير آمريكا مي رسد.
آنان مي دانند كه ما دنبال كجا هستيم ،از كجا عمل مي كنيم و مردم ما در كجا كار مي كنند و بي درنگ ،قبل از
اينكه مردم ما به آنجا برسند ،فشار آنان بر دولت آن جا وارد شده است.
فقط دو روز پيش در ايرلند امور ساده بودند .ما آماده بوديم تا زميني از مردي در آنجا خريداري كنيم به اين شرط
كه براي جمع ما يك رواديد اقامتي بگيرد .قلعه اي بزرگ و زيباست كه تماماً بازسازي شده است .او قيمت زيادي
مي خواست .گفتيم" ،ما مي پردازيم ،ولي اين مسئوليت تو است كه تمام امكانات دولتي و تسهيالت را فراهم
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كني ".
و او مطلقاً مطمئن بود كه مي تواند .او يك دوك بود و نفوذ زياد دارد .ولي همين امروز خبر دادند كه دولت
آمريكا به دولت ايرلند فشار آورده است.هيچكس هنوز به ايرلند نرفته است ،ولي فشارها به اين دليل بوده كه تلفن
هاي ما تحت پيگيري هستند .و آن دوك بسيار تعجب كرده بود .او به ما خبر داد" ،ناگهان دولت ترسيده است ".او
مطلقاً يقين داشت كه مشكلي نخواهد بود ،دولت راضي بود .فقط يك فرايند معمولي مانده بود ،اقامت هاي دايم
در طول شصت روز صادر مي شدند .ولي اينك او ترسيده است ،آن فشار بسيار زياد است .و نوع فشاري كه
آمريكا به كشورها وارد مي آورد نشان مي دهد كه در هيچ كجا آزادي وجود ندارد  .نوع قديم بردگي سياسي
ازبين رفته است ،نوعي بردگي اقتصادي جايش را گرفته است.
آنان آن كشور را تهديد كردند " :نخست ،اگر مي خواهيد به او و مردمش اجازه بدهيد كه در كشورتان باشند،
آنوقت تمام وام ها را پس بدهيد ".و آمريكا به هر كشور ميلياردها دالر پول وام داده است ،و خوب مي دانسته كه
آن ها قادر به بازپرداخت نخواهند بود ،هرگز نخواهند توانست آن ها را بپردازند".
"دوماً ،اگر نمي توانيد پول را به ما پس بدهيد  -آنوقت ما نرخ بهره را زياد خواهيم كرد"
سوماً ،اگر بازهم بخواهيد به او و مردمش اجازه بدهيد ،آنوقت از وام هاي آتي خبري نيست" وام هايي كه
مجوزش گرفته شده و ميلياردها دالر در امسال است  " ،آن وام ها بي درنگ ملغا مي شوند ".حاال اين براي يك
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كشور فقير خيلي زياد است  ،و تمام كشورها فقير هستند .
آن ها نمي توانند وام هايشان را پس بدهند ،نمي توانند آن مقدار بهره بپردازند و نمي توانند تمام پروژه هايي را كه
شروع كرده اند به اتمام برسانند .جاده ها يا بيمارستان ها يا دانشگاه ها يا پل ها يا خطوط راه آهن همگي نيمه كاره
هستند ،و اگر آن وام ها نرسند ،آنوقت تمام اقتصاد به سادگي سقوط مي كند .دراينجا يك وزير گفته  ،زيرا همين
كار را در اينجا انجام دادند " ،دست كم يك چيز روشن شده است ،كه ما دچار توهم هستيم كه مستقل هستيم .ما
نيستيم  ،.هيچكس نيست".
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