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      رابرت ِفسک : نوشتۀ
                                  م١۵/١٢/٢٠٠۶                نگارگر     .ا .م :مترجم

  

  ُبش نيز همانند هتلر وبريژُنف درحاِل فرار است
  
  م٢٠٠۶ دوم دسمبر،روزنامۀ ِانديپندنت

  
در   ويتنام، پاليسی شرِق ميانه مدفونبيش ازنيم مليون ُکشته، اردوی درگيربا بزرگ ترين معضلۀ نظامی بعداز

 گونه او چهچه گونه اين کاررا می کند؟ او آخر .ُبش هنوزدرحاِل انکاراست.دبليو ريگهای ميزوپوتاميه ولی جارج
وظيفه اش راکامًال به «آن وقت که  رعمان می گفت اياالِت متحد تاد قناعت ميدهد؟ چنانکه ظاهرًا همين ديروز را خود

  .د رعراق می ماند» دپايان برسان
مدت  اين آرزو ديگر .اسرائيل ازنو بسازد مطابِق تصويِر ذهنيی خود و واشنگتن ميخواست شرق ميانه را» وظيفه«

 نوميدی اهداِف سياسی خود از سرشار آن تازه محافظه کاران که مبتدعانِِ اين نوسازی بودند .ها است که ُمرده است
  .به خاطراين فاجعه مالمت می کنند را  وعراقی هابالطبع ُبش را کنارگذاشته اند و

 ميکنند و آنان به ديارفانتزی ها مهاجرت . متعددبوده انددرتاريخ فراوان وهمه هم معروض با شواهِد» انکارکنندگان«
ا می چسپند که ت دودسته بدين اعتقاد پذيِر شکست را اعراِض عقب نشينی های کوتاه مدت ميخوانند و شواهِد انکارنا

برای خويشتن وعدۀ پيروزی ميدهند، سرنوشت مهربان  يا حتی خود و وقتی جنراالن به ايشان وعدۀ پيروزی ميدهند
  .همکاری خواهدکرد دُشد و خواه
خيال  شرِق ميانه اين گونه .برای اين منظورنبايد احساِس تنهايی نمايند *)رهکوت االما(الرد بلير ُبش يا دبليو جارج
  . های گذشته به سطل ها توليد نموده استهردهد زان را پردا
 رميداِند       نکه اسرائيل نيروهای هوايی مصررا ازآ مصرجمال عبدالناصرساعت ها بعد رئيس جمهوِر١٩۶٧در

 چند رئيس جمهورکارتر .داشت که کشورش جنِگ شش روزه را مسلمًا ميَبَرد ِاصرار جنگ کامًال نابود کرده بود
 جزيرۀ ثبات«را سقوِط شاه رژيم ايران را ستايش ميکردوآن کشور المی آيت اهللا خمينی ونقالِب اس روزپيش ازا

  .ميخواند »درِمنَطقه
به وسيلۀ ُاسامه  وکندهار پايگاه های نظاميی خود درننگرهار رئيس جمهورليونيد بريژُنف هنگامی که سربازانش از

  .فغانستان صحبت ميکرد وی دراپيروزی های شور از بن الدن ورزمندگانش رانده شده بودند،
  کويت وعده ميداد؟ را قبل ازعقب نشينی خفت باِر خويش از »مادِر جنگ ها« که به مردِم خود آيا صدام حسين نبود و

وفادار صدام  آيا نوکِر ريگهای عراق پيشبينی ميکرد؟ د ر شکسِت امريکا را٢٠٠٣که درساِل  وآيا بازهم صدام نبود
  صحرا خيال پلوهای شيرين می ُپخت؟  ردربارۀ عساکِر کشته شدۀ امريکا د که محمد الصحاف نبود

نمايش های مسخرۀ  داِر کارکناِن قصرسفيد بيرون می خزيد و حلقۀ گيرو  ازهمه بدانند که جارج دبليو ُبش گاه گاه بايد
  .برخيال پلوهای وزيِر اطالعاِت عراق می خنديد الصحاف را تماشا ميکرد و

که الصحاف به صدام  سی برُبش بخندد؟ صد راعظِم عراق نوری الملکی که امروزهمان وفاداری راپس حاال چه ک
بريژُنف  ناصرو مورد ستايش های کاذِب رئيس جمهوِر امريکا قرارميگيرد؛ ُدُرست آن سان که به ُبش دارد، داشت او

 نشان ميدهيد و ُدشوار شمادراين روزهایمن ُجرأتی راکه «:ُبش به نوری الملکی ميگويد به سربازاِن خود ميگفتند،
  ».آدِم ُدُرست است اوبرای عراق«:بارۀ ملکی می گويد ُبش در ».تحسين مينمايم رهبری می کنيد، کشوِر خودرا

است  شجاع امريکاييان پنهان است ــ آيا به راستی همان جنگندۀ مبارزو» ناحيۀ سبِز«صدراعظم عراق که درحصاِر
همين  .قدرت به زودی بايد به ملکی انتقال داده شود و» مشکلی وجود ندارد«  که ُبش ميگويد؟ــ ُبش اعالم می نمايدکه
امريکا اجازه  که عراق را نجات ميدهد؟يا به چرا؟ زيرا .به ملکی ُمنَتِقل شود ديروزبه ما اطالع دادند که قدرت بايد

  بردارد وبه تنهايی بر دوش تا باِر جنگ را کرد ی ويتنام جنوبی را رهاکه ادعا نمايد ــ چنانکه وقتی اردو ميدهد
  نمی باشد؟ باهانوی بجنگد، ادعا کردــ که واشنگتن مسوؤل شکست فاحشی که به دنبال می آيد،

 »کوتاهی کرده ـ ايم ِضروری محافظِت مردم عراق به او دادِن ابزار در ،بالتکليفيهای ملکی اين است که ما يکی از«
 ما ميخواهيم اين ظرفيت راهرچه  شورشيان ندارد، به رااوظرفيِت پاُسخ دهی«:يا طوری که ُبش می گويد

  ».زودتربرايش بدهيم
 قصر ويران شده وگنديدۀ بعثی ها است خود اين مالک چند و ولی ملکی که فقط برچند ميلی بغداد حکومت ميکند

  کرد؟ ُکجا خواهد را از» ظرفيت«
واشنگتن حدس  ردربارۀ اين گزارش ها د«:گفت او. حقيقی همان گفتۀ ديروزی ُبش درعمان استيگانه اظهاِرنظر

دراين خروِج  )ولی(  ازعراق ميباشد،آبرومندی که امريکا درصدِد خروج توأم با ُحرمت و های فراوان زده می شود
  ».آبرومندی هيچ گونه واقعبينی وجود ندارد توأم با ُحرمت و
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نظامی  دهشتباِر آبرومندی نيست بلکه شکسِت خون آلود و خروِج توأم با ُحرمت و.عبينی وجود نداردآری، حقيقتًا واق
لبنان  کابينۀ کابينۀ ملکی آيينه ای است که درآن تصويِر خروج وزيراِن شيعه از خروِج وزيران شيعه از .است

که واشنگتن برآن هيچ کنتروِل سياسی ونظامی بيروت  ر ديگِر مورِد پشتيبانيی امريکا ديعنی ادارۀ نيزانعکاس می کند
  .ُش ازشيمای تقسيِم گروهيی عراق سخت بی خبراست .ندارد

چيزی نيست که مردِم عراق  صدراعظم آشکارا اعالم کرد که تقسيِم کشورش يعنی آنچه برخی ها توصيه می کنند،«
  ».درعراق افزايش ميدهد برخوردهای فرقه ای را د و خطرتشُد،هرگونه تقسيم .خواهاِن آن باشند

شدِن  پارچه،پارچه" به بخش های مختلف تقسيم شده است"من با اين نظرموافقم ولی عراق همين اکنون«:ُبش گفت
به ميزاِن روِز هزارنفرعمًال می  گودال های اين تقسيم الشه های ُکشته شدگان را .واقع تکميل شده است عراق در

  .بلعد
 که جرمنی ادعا کرد١٩۴۵او يعنی کسی که دراپريل  . بايد بگيردبه باِد استهزاءخون را جوی اين  حتی هتلرنيز

شيوه  ُدُرست به همان .که دشمنش روزولت ُمرده است اوالف می زد .هنوزهم ممکن است جنِگ جهانی دوم رابيرد
افسانوی جنرال  دویچنانکه هتلرميخواست بداند چه وقت ار .ای که ُبش درهنگام ُکشته شدِن زرقاوی الف زنی هاکرد

تادر هفته های  کند چند ونک بايد ايجاد دوم نيروهای هوايی و نجات ميدهد حاال دستۀ هشتاد ونک مردِم برلين را
  آينده، ُبش را ازعراق نجات بدهد؟

بارۀ شکست های   که او ونستن چرچيل است ــ مردی که هرگز درنی، ُبش هتلرنيست ــ چنانکه بلير باری پنداشت
  .نيه به مردِم خود دروغ نگفت اما، فانتزی ها وخيال پردازی ها مرز نداردبرتا

  
  پايان 

  
  درمقام کوت االماره که نويسنده١٩١۵اشاره است به عقب نشينی مفتضحانۀ انگليس درجنِگ اول جهانی *

   .ثه مشابه ميداند گيری بعدی شان را با آن حاد در پيشرفت سريع نيروها درعراق و
                              

  
 


