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ภาษาสงครามอิรัก
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การรุกรานประเทศอิรัก ซึ่งนําโดยสหรัฐอเมริกาและบริวาร อันประกอบดวยสหราช
อาณาจักร ออสเตรเลีย สเปน และประเทศอื่นๆ นอกจากจะมีมิติดานสงครามแลว ยังมีมิติดานภาษา
อีกดวย ประเทศคูสงครามทั้งฝายสนับสนุนและฝายคัดคานการทําสงครามตางประดิษฐคําเพื่อใช
ภาษาหําหั
้ น่ กัน หรือประดิษฐคําเพื่อบรรยายปรากฏการณแหงสงคราม
ผมลองรวบรวมคําที่ประดิษฐขึ้นอันเนื่องมาจากสงครามอิรกั แลวนํามาจัดหมวดหมู
แหลงขอมูลอาศัยหนังสือพิมพและ Online News Services โดยเฉพาะอยางยิ่ง BBC News และ The
Guardian
องคการสหประชาชาติกับสงครามอิรัก
สหรั ฐ อเมริ ก าและสหราชอาณาจั ก รพยายามแสวงหาความชอบธรรมในการทํ า
สงครามอิรักดวยการขอมติคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ กอนการปะทุของสงครามอิรัก
สหประชาชาติมีมติที่ 1441 ใหอํานาจคณะผูแทนสหประชาชาติในการตรวจสอบอาวุธที่มีอํานาจ
ทําลายลางรายแรงในอิรัก และใหอริ ักสงมอบอาวุธเหลานั้น
Serious Consequences หากอิรกั ไมสง มอบหรือทําลายอาวุธที่มีอํานาจทําลายลาง
รายแรง อิรกั จะตองเผชิญ Serious Consequences ซึ่งการตีความของยอรช บุช จูเนียร และโทนี
แบลร หมายถึงสงคราม แตนายจาก ชีฮัก และนายวลาดิเมียร ปูติน ตีความวา รายแรงนอยกวา
สงคราม
Automacity ฝายที่ตองการทําสงครามอางวา มติองคการสหประชาชาติที่ 1441
ใหอานาจในการทํ
ํ
าสงครามอิรกั ไดเลย โดยไมตองขอมติใหม อยางไรก็ตาม นายโทนี แบลร โนมนาว
ใหนายยอรช บุช จูเนียร รอมติใหมขององคการสหประชาชาติกอนยาตราทัพรุกรานอิรกั ฝายกระหาย
สงครามเรียกมติที่สองนี้วา The Eighteenth Resolution
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นายโทนี แบลร เสนอญัตติการทําสงครามอิรักเพื่อขอมติจากคณะมนตรีความมั่นคง
แหงสหประชาชาติ นายโรบิน คุก รัฐมนตรีตางประเทศอังกฤษเรียกความพยายามนี้วา Heroic Efforts
นายโรบิน คุก เตรียมลาออกจากตําแหนง หากอังกฤษเขารวมสงครามอิรกั โดยมิไดรับความเห็นชอบ
จากองคการสหประชาชาติ นายคุกลาออกจากตําแหนงในเวลาตอมาสมใจปรารถนา
Blue Ink ญัตติที่รอขอมติจากสหประชาชาติ ตองจัดพิมพดวยหมึกสีนํ้าเงิน และ
แจกจายใหสมาชิกพิจารณาลวงหนาอยางนอย 24 ชั่วโมง ขอเสนอของนายโทนี แบลร ซึ่งจัดพิมพดวย
Blue Ink แลว ไมมีโอกาสแปรเปนญัตติที่สอง เนื่องจากสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรรวบรวม
คะแนนเสียงไดไมมากพอ และมีประเทศมหาอํานาจอื่นจองใชสิทธิยับยั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งฝรั่งเศส
และรัสเซีย
Legs of Responsibility ยอรช บุช จูเนียร บริภาษสหประชาชาติอยางสาดเสียเทเสีย
ในฐานที่ไมใหความชอบธรรมแกสหรัฐอเมริกาในการรุกรานอิรัก พรอมทั้งสําทับวา สหประชาชาติ
จะตองพยายามฟนคืนบทบาทหลังสงครามอิรัก โดยนํา 'ขาแหงความรับผิดชอบ' กลับคืนมา
ประเทศคูสงคราม
สหรัฐอเมริกาและอังกฤษเปนหัวหอกในการรุกรานอิรัก เมื่อกองทัพของประเทศ
ทั้งสองเริ่มยาตราทัพเขาสูอริ กั นายพลโคลิน พาวเวล รัฐมนตรีตางประเทศอางวา มีพนั ธมิตรรวม
สงคราม 45 ประเทศ ในจํานวนนี้ 15 ประเทศยังไมพรอมที่จะเปดเผยชื่อ ผูนําอเมริกันเรียกพันธมิตร
เหลานี้วา Coalition of the Willing อันหมายถึง พันธมิตรของประเทศที่ตองการรวมรุกรานอิรัก
คอลัมนิสตบางคนทักทวงวา แทที่จริงแลว สหรัฐอเมริกามิไดตองการ Coalition of the Willing หาก
แตตองการ Coalition of the Billing อันหมายถึงพันธมิตรของประเทศที่ตองการรวมรับภาระตนทุน
การรุกรานอิรกั อยางไรก็ตาม เมื่อมีการเปดเผยรายชื่อประเทศที่รวมเปนพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาใน
การรุกรานอิรัก ประชาชาติจึงถึงบางออวา สหรัฐอเมริกามั่วนิ่ม เพราะบางประเทศมิไดมีนโยบาย
สนับสนุนการรุกรานอิรกั ดังเชนประเทศไทย แตกลับปรากฏในรายชื่อพันธมิตรของสหรัฐอเมริกา
Old Europe ยุโรปดึกดําบรรพเปนคําที่นายโดนัลด รัมสเฟลด รัฐมนตรีกลาโหม
อเมริกัน ใชเรียกกลุมประเทศยุโรปที่คัดคานการรุกรานอิรัก โดยหมายถึงฝรั่งเศส และเยอรมนี
โดยเฉพาะ การขนานนามเชนนี้สรางความไมพอใจแกประธานาธิบดีฝรั่งเศสพอสมควร
Axis of Weasel หมายถึงกลุมประเทศที่คัดคานการทําสงครามกับอิรกั อันประกอบ
ดวยฝรั่งเศส เยอรมนี รัสเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน weasel เปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม รูปราง
คลายแมว ปกติมผี วิ สีนํ้าตาลปนแดง แตจะเปลี่ยนสีในฤดูหนาว นอกจากนี้ weasel ยังเปนชื่อเรียก
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ยานพาหนะขนาดเล็กที่ขับเคลื่อนบนหิมะ นํ้าแข็ง หรือทราย มีลักษณะเปนยานพาหนะสะเทินนํ้า
สะเทินบก หนังสือพิมพ The New York Post เปรียบเทียบคณะผูแทนฝรั่งเศสและเยอรมนีใน
สหประชาชาติวาเปน Weasels คําวา Axis of Weasels มาจาก ScrappleFace.com เนือ่ งจาก
weasel มีสผี วิ ทีไ่ มแนชดั Axis of Weasels อาจหมายถึง กลุมจิ้งจกเปลี่ยนสี ซึ่งเปนการเพงพินิจจาก
คายอเมริกัน
That Country เซอรเจเรมี กรีนสต็อก (Jeremy Greenstock) เอกอัครราชทูตสหราช
อาณาจักรประจําองคการสหประชาชาติอภิปรายการขอมติคณะมนตรีความมั่นคงในการทําสงคราม
อิรกั และกลาวถึงประเทศหนึ่งที่งางหมัดในการใชสิทธิยับยั้ง ทัง้ ๆทีผ่ แู ทนอิรักยังมิทันอภิปรายคัดคาน
ทานเซอรกลาวถึง That Country โดยมิไดเอยชื่อ แตชี้นิ้วไปยังคณะผูแทนฝรั่งเศส
Mercenaries แปลวา ทหารรับจาง นายโมฮัมเหม็ด ซาอิด อัล-ซาฮาฟ (Mohamed
Said al-Sahaf) รัฐมนตรีสารสนเทศอิรัก กลาวถึงกองทัพอเมริกันและอังกฤษวาเปนทหารรับจาง
โดยทีม่ คี าขานตามติ
ํ
ดมาเปนชุด บางครั้งก็เรียกกองทัพทั้งสองวาเปน Devils (ปศาจ) Tyrants of the
Century (ทรราชแหงศตวรรษ) Superpower of Villains (มหาอํานาจจอมวายราย) และทายที่สุด
Superpower of Al Capone (มหาอํานาจ อัล คาโปน)
เหตุผลในการรุกรานอิรัก
Liberators Not Conquerors รัฐบาลอเมริกันอางเหตุผลในการรุกรานอิรักวา
ประชาชนชาวอิรกั ตกอยูภายใตแอกแหงการขมขี่ของซัดดัม ฮุสเซ็น มาเปนเวลาชานาน การรุกรานอิรัก
เปนปฏิบัติการเพื่อปลดชาวอิรักออกจากแอกแหงทรราช กองทัพอเมริกันเปน Liberators มิใช
Conquerors ยอรช บุช จูเนียร บอกกองทหารอเมริกันเชนนั้น
Democracy Domino รัฐบาลอเมริกันอางเหตุผลวา การรุกรานอิรักก็เพื่อเปลี่ยน
แปลงระบอบการเมืองการปกครอง จากระบอบเผด็จการมาเปนระบอบประชาธิปไตย หากสามารถ
สถาปนาระบอบประชาธิปไตยในอิรกั ได ก็จะเปนแบบอยางแกประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง
และภูมภิ าคอืน่ ได ผูนําอเมริกันสายเหยี่ยวมองการณในดานดีวา การกําจัดซัดดัม ฮุสเซ็น จะกอใหเกิด
ปรากฏการณ Democracy Domino กลาวคือ ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางทีละประเทศสอง
ประเทศ จะเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองการปกครองเปนประชาธิปไตย ระบอบเผด็จการถูกพังทลาย
ดุจดังการลมเปนลูกโซของลูกโดมิโน Domino Theory เปนทฤษฎีที่ใชอางในการสนับสนุนใหรัฐบาล
อเมริกนั รวมในสงครามอินโดจีน หากรัฐบาลอเมริกันไมสามารถคํ้ายันภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสม
ในอิ น โดจี น ได ประเทศในอุ ษ าคเนย แ ละอาเซี ย บู ร พาที ล ะประเทศสองประเทศจะกลายเป น
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คอมมิวนิสต ดุจดังการลมเปนลูกโซของลูกโดมิโน สงครามอินโดจีนยุติลง โดยที่ประเทศตางๆใน
อินโดจีนไดเอกราช และไมมีประเทศใดในอุษาคเนยแปรเปลี่ยนเปนคอมมิวนิสต ยกเวนเวียดนามและ
ลาว ทัง้ ๆที่ Domino Theory ใหคําทํานายอยางผิดพลาดในยุคสงครามเย็น ผูนําอเมริกันยังคงใช
Domino Theory ในการทํานายปรากฏการณ Democracy Domino ในทศวรรษ 2000
Democratic Imperialism แปลวา ระบบจักรวรรดินิยมประชาธิปไตย ขบวนการ
สันติภาพ ซึ่งตอตานการรุกรานอิรกั ชีใ้ หเห็นวา การใชกําลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณที่เหนือกวา
ในการโคนซัดดัม ฮุสเซ็น และสถาปนาระบอบประชาธิปไตยในอิรัก นํามาซึ่งระบบจักรวรรดินิยม
ประชาธิปไตย ขบวนการสันติภาพเรียกรองใหประเทศมหาอํานาจเคารพอํานาจอธิปไตยแหงรัฐ (State
Sovereignty) อีกทัง้ ไมเชือ่ วา การทําสงครามจะนํามาซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่ยั่งยืนได นอกจากนี้
บรรดาประเทศพันธมิตรที่ชิดใกลสหรัฐอเมริกาจํานวนมากมีการปกครองระบอบเผด็จการ แตสหรัฐ
อเมริกาหาไดมีนโยบายกําจัดผูนําประเทศเหลานั้น ในจํานวนนี้ประกอบดวย ซาอุดีอารเบีย คูเวต
จอรแดน ปากี สถาน ฯลฯ ดังนั้น จึงเปนที่เขาใจกันโดยทั่วไปวา การทําสงครามรุกรานอิรักเปนไปเพื่อ
สถาปนาความเปนเจาโลกของสหรัฐอเมริกาเทานั้น
Weapons of Mass Destruction แปลวาอาวุธที่มีผลทําลายลางรุนแรง เรียกยอๆวา
WMD สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรเปนผูนําในการกลาวหาอิรกั วา มี WMD ซึ่งเปนภัยคุกคาม
มนุษยชาติ ดังนั้น จึงตองทําสงครามรุกรานอิรัก เพื่อโคนซัดดัม ฮุสเซ็น กอนที่ซัดดัม ฮุสเซ็น จะเปนภัย
ตอสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร คํานิยามของ WMD เปนประเด็นที่มีการถกเถียงกันพอสมควร
โดยพืน้ ฐานแลวประกอบดวยอาวุธนิวเคลียร อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพ ขอเท็จจริงปรากฏวา สหรัฐ
อเมริกาและประเทศมหาอํานาจอื่นลวนมีอาวุธเหลานี้ สหรัฐอเมริกาเองใชอาวุธเหลานี้ในสงคราม
เวียดนาม และในการรุกรานอิรกั ครัง้ นี้ ก็ไดใชอาวุธที่มีผลทําลายลางรุนแรงจํานวนมากในการถลมอิรัก
และทําลายชีวิตประชาชนชาวอิรกั ทัง้ เด็กและคนชรา โดยที่ไมปรากฏวา กองทัพอิรกั ใช WMD ในการ
ตอสูกับกองทัพผูรุกราน หากสหรัฐอเมริกาอางวาคนพบ WMD ในอิรกั ในภายหลัง ก็ตองฟงหูไวหู
เพราะสหรัฐอเมริกาอาจเรียนรูวิธีการ 'ซุกยาบา' จากตํารวจไทย
Neo-cons เปนคํายอของ Neo-Conservatism แปลวา ลัทธิอนุรักษนิยมสมัยใหม
หมายถึง ลัทธิหรือแนวความคิดในการจัดระเบียบใหมของโลก โดยใชพลานุภาพทางทหารและอาวุธ
ยุทโธปกรณที่สหรัฐอเมริกามีเหนือกวาชาติอื่นๆ ในการสถาปนาระบบโลกที่มีสหรัฐอเมริกาเปนเจา
Neo-cons เปนพวกขวาสุดกู ฐานที่มั่นทางปญญาของกลุมนี้ ก็คือ Project for the New American
Century (PNAC) ผูนําคนสําคัญประกอบดวย Richard Cheney, Donald Rumsfeld, Paul
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Wolfowitz, William Kristol และ Richard Perle คนเหลานี้ลวนไดดิบไดดีในรัฐบาลบุช จูเนียร อาการ
ขวาสุดกูของ Neo-cons ทําใหผูนําสายอนุรักษ ดังเชน เฮนรี่ คิสซิงเกอร ยังสายหัว
Attitude Lobotomy เปนคําที่นายโธมัส ฟรีดแมน (Thomas L. Friedman)
คอลัมนิสตแหง หนังสือพิมพ The New York Times ใชบริภาษพวกกระหายสงคราม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกลุม Neo-cons ในความเห็นของฟรีดแมน คนเหลานี้ ควร 'ลงจากหลังมา' และลงมาเดินถนน
รับฟงความคิดเห็นของชาวโลก และแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน
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