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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
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   والتر له مان:نويسنده

  حميد بھشتی: ازبرگردان

 ٢٠١٢ سپتمبر ١٢

 ريختن عراق فرو
 

دستکم در ده شھر . گشتند گذشته ده ھا تن در عراق قربانی انفجاراتی گشته، صدھا تن مجروح ۀدر پايان ھفت

 اما برخی از شھرھا و يا مناطق اين کشور دست. ممکن است گفته شود عراق به جنگ داخلی دچار نيست. ھمزمان

و معلوم نيست که ھر يک از جناح ھا به چه ميزان نيرومند بوده و کجا به چه ميزان قدرت . گريبان آن می باشنده ب

 شدند، آنجا نيز مانند ساير نقاط دعوا بر سر اين است که شھر متعلق به کيست؟دارند؟ در کرکوک نيز عده ای کشته 

کس حاضر نيست در  ھيچ. وليت جمعی وجود نداشته و فقط مبارزه بر سر حاکميت حضور داردؤدرعراق نظام مس

ی از ھر کس می خواھد تمامی قدرت را تصاحب نمايد، اگرچه محدود به بخش اندک. قدرت با ديگران شريک شود

  . پايگاھی برای گسترش قدرت خويش استفاده می گرددۀو از ھر قرارگاھی به منزل. حاکميت باشد

  

صورت قومی و مذھبی متشکل است، يعنی کسانی گرد ھم می آيند که به قوميت يا مذھب مشترکی متعلق ه قدرت ب

و نتيجه . ميت يا مذھب متعلق اند، جنگی صورت نگيرداما اين بدان معنی نيست که ميان کسانی که به يک قو. باشند

عراق کشوری است رو به زوال، در مجاورت سوريه که رو به زوال است . اش اينست که عراق متالشی می شود
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در اين اوضاع ھيچ . و در کنار ايرانی که در حال حاضر در حال باد کردن بوده، ولی به زودی از ھم خواھد پاشيد

وجود آمده که قرار بود برای اين ه مريکا با ۀزيرا اين وضعيتی است که پس از حمل. دی وجود نداردچشم انداز امي

  .منطقه شکوفائی اقتصادی و تحول دموکراتيک را به ارمغان آورد

 ٢٠١٢مبر  سپت١٠ –در فرانکفورتر روندشاو 

  

http://www.fr-online.de/meinung/kommentar-der-irak-zerfaellt,1472602,17210304.html 

 

 


