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  نوشیروان محمود ... ؟وه نابته  مژوو دووباره آ ئه وه داته آان ئه مریكا پاداشتی تیرۆریسته ئه
   

  دان آه له وره آی گه ڕوانی گۆڕانكارییه م چاوه رده به تی له تایبه تی آورد به گشتی و میلله آان به عراقیه
تی  ۆژهه عراق و ڕ  ڕووبدات له م زووانه مریكادا به تی ئه سیاسه
داران و  تمه ندین سیاسه مریكا و چه رۆآی ئه آانی سه شته گه، ڕاستدا ناوه
وه  ره تدارانی سیاستی ده سه  گرنگ و ده آانی پۆسته رزه  به وپایه پله
آی نوێ بۆ رزگارآردنی  وامدان بۆ داڕشتنی ستراتیژیه رده وكی به هه له
  . نانت ی ئه  دا پوهعراق ی له خته سه و قیرانه  مریكا له ئه

   ی جورج بوشه و سیاسته آی ئه یه خشه و نه  هاملتون پۆژه-ڕاپۆرتی بیكر
مریكا و جوان آردنی ڕووی پارتی  آانی ئه نده وه رژه بۆ پاراستنی به آه

  آان  آۆمارییه
چ بۆ ، مریكا امانجی ئهئ دی ست دا چ بۆ هنانه به ڕۆك و مه ناوه له  آه  ڕاپۆرته، ن ی بكه وت پیا ده یانه ئه

آان و  بی یه ره  عه ته وه ی خواست و داواآاری ده گوره  به  تانی دراوس داڕژراوه وه آردنی ده ڕازی
وت  یانه ئه ی رژمی عراق آه شماوه بی سونی په ره آانی عه وه آدارو توند ڕه چه هاوآارانیان یان گروپه 

  . تی تۆقاندن و آوشتن و ورانكاری و سیاسه هو قینه هۆی ته وتی مژوو بگۆڕن به ڕه
ی  رباره ده  -تیڤی پشنیار آردووه لك خای نیگه دا گه و ڕاپۆرته له یه  وه رنج و لكۆینه ی ج ی سه وه ئه 

ب گومان  وه ئه، ج بكرت ج به وه  ڕووی پراآتیكه ر له گه ڕاستیدا ئه له  آه -آوردوستان 
و  وه آاته ئه موار دووباره ش و ناهه آات و ڕۆژگاركی ڕه چاڵ ئه به ی آورد زیندهل آانی گه وته ستكه ده
خاته  رمی آوردوستان ئه تی هه ت و ماهیه یبه ت و هه سه  ده بات وه ناو ئه هیدان له می شه رهه به

  .  وه ترسی یه مه 
دارانی  تمه زایان و سیاسه ارهڕاوژآار و ش س له  آه١٢نجامی  رئه ده  هاملتون آه-ی بیكر آه ڕاپۆرته

آو شوازكی دبلوماسی و  پارتی دیموآرات وه ندامی تر له  ئه٦ندامی پارتی آۆماری و   ئه٦،  مریكایه ئه
، درت آی هواش نیشان ئه یه آشه ر یان پاشه سه آی چاره یه ی پۆژه چوارچیوه مانوڤریكی سیاسی له

هۆی شكستی  آرت به ی جورج بوش و پارتی آوماری ئه  ئاڕاستهآی زۆر یه و گازنده خنه ی ڕه وه دوای ئه
رج  تی و خه منیه باری ئه خراپ بوونی، آردنی باری ئاۆزو نترول نه عراق و آو مریكا له تی ئه سیاسه

  . مریكی ربازی ئه زار سه  س هه٣٠٠٠ی  و آوژرانی نزیكه، الر د ملیار دو چوار سه٤٠٠ ی آردنی نزیكه
تی داڕشتنی  ر چۆنیه سه  له بووه وخۆی هه آی راسته ریه ی ناوخۆی عراق آاریگه وانهم ڕوودا  ئه

تی جورج بوش  ر سیاسه رامبه  و دراوس به آه آانی ناوچه ته وه زای ده ناڕه،  وه آی تره الیه له،  آه ڕاپۆرته
و  وه مكردنه بۆ آه، عراق له مریكی بووه  ری گۆرینی ستراتژی ئه هانده، گشتی به ڕاست  تی ناوه ڕۆژهه له

  وه تانه ووه و ده ن ئه یه له  داهاتودا بكرت له له ئحتیماله  تر آه وره آی گه تی یه دوژمنایه له خۆپاراستن
بی و تورآیا و  ره تانی عه وه آانی ده ی بیروبۆچوون و داواآاریه وه نگدانه ڕه. مریكا تی ئه دژی سیاسه
عسی نازی  نگرانی رژیمی به و الیه آانی قاعده آدارو تیروریسته  چه آانی گرووپه هرج ت مه نانه ئران و ته

 -یات تو-آو وه آه  ستی راپۆرته به شدا مه وه ڵ ئه گه له.  آه ر راپۆرته سه وت له آه رئه ئاشكرا ده به
ی  سته ن ده الیه له  توجیھات و استشاره–آردن و راوژآاری آردن  ی ئاڕاسته شوه آرت له ش ئه شكه په

عس و  ی به سته ی داروده وه ڕانه ودانی بۆ گه هۆی هه آرت به آی زۆری ل ئه ترسیه م مه به، بیكر
  . آارخستنی سستمی فیدرای ی آرآوك و له ندی و دواخستنی آشه تی ناوه سه هزآردنی ده به
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، مان آاتدا هه له،  ك خونی رشتوه ریایه  و دهعراق دا له ترین قوربانی بووه وره نی گه خاوه لی آورد آه گه
نگ دا بوو بۆ ڕوخاندنی  آانی جه ره ی به وه ڕیزی پشه و له نگی وه یمانان جه شانی سوپای هاوپه شانبه

 سوپر -مریكای ئه ترین زل هزی دنیا بوو آه وره یمانی گه ست و هاوپهت دۆ نانه عس و ته رژیمی به
آانیشی  ت ڕۆڵ و بیروبۆچونه نانه ته،  آراوه و هیچ حسابكی بۆ نه دا پشت گوێ خراوه و راپورته  له-ره پاوه
ست  ده رآردنی به مسۆگه، زانی آورد و رمكردنی ناحه ستی ڕازی آردن و نه به  مه به رامۆش آراوه  فه

شكردنی  ت به دابه ره با سه آان بیه ره عه ته وه هشتنی گومانی ده و نه بی سونه ره پشتگیری عه هنانی
بت یان  بت شتكی تازه  نه وه مریكا تی دووڕوویی ئه وست و سیاسه م هه ئه. مریكاوه ن ئه الیه عراق له

بازرگانی ، و دووڕووی ه ت و هه  خیانه  له یه شی هه آی ڕه مریكا مژوویه  ئه چونكه، داهنانی نوێ بت
ن پاداشتی  و ئستاش ئاماده وه نه آه  ئه مژووی آۆن دووباره، الن نوسی گه خون و چاره ن به آه ئه

   . آانیان دوسته جیاتی ڕز ل نان و پشت گیریكردنی له وه نه تیروریستان بده
ك فربن   خوویه–آانیش  مریكاییه  ئه وه، ڕابردوو اگرین لهرن زموون وه رس و ئه ی آورد ده  ئمه وا دیاره 

آات  آی آۆنی هنری آیسنجر ئه یه وی ووته یه مریكا په ڕاستیدا ئه  له–پیری  ن به رآی ناآه مندای ته به
ندی گۆڕاو  وه رژه كو به به، یی میشه تی هه دوژمنایه نه ،  یه یی هه میشه تی هه دۆستایه  نه:ت  ئه آه
راگرتنی  سه ست به بۆ ده آه   ناوچه ی دیموآراتی هاتۆته وه ی بوآردنه رده ژر په له مریكا آه  ئه. یه هه

، تی آوردی وه زراندنی ده  بۆ دامه  نه  وه تی آورد هاتووه نه بۆ دژایه، ....وت و آانی نه رچاوه سه
موو  مریكا هه ئه واته  آه، ن آه و ئه هی په رنامه  مان به ت و هه مان سیاسه بیش هه ره ی عه رباره ده

گرت بۆ پاراستنی  ئه ،  رستانه لپه آردن و هه واشه چه، تكتیكی و نامرۆڤانه، وا آی ڕاست و ناڕه ڕگایه
و  مریكی ئه تی ئه رایه به ڕوه الی به   ئیتر گرنگ نی یه، آانی ئامانجه یشتن به آانی و گه ندی یه وه رژه به
ساتك  هنت یان چ آاره ئه ڵ خۆی گه ك له یه النی تر و چ به بت بۆ گه چ زیانكی ئه  و پیالنه خشه نه
 و  وه  نانه مای ئاژاوه ر بنه سه  له میشه تی ئیمپریالست هه سیاسه.  آه هت بۆ ناوچه ج ئه به

  .  ند بووه  پابه–ر  سه  ب چاره–ی  وه آان و هشتنه ی آشه وه آی دروستكردن و قوڵ آردنه ره دووبه
شدا  وه ڵ ئه گه له، آات چاو نه ی واقعی و زانستی ڕه وه ر خوندنه ی گه آه ر و راپۆرته ی بیكه سته ده
  ر گه،  آی دبلوماسی یه یه مه ستی گه به ر مه گه،  رمی نییه بیاركی فه آه

آی تر تۆمار  یه ه  ب گومان ههوه  ئه–ن  موو شتك بكه توانن هه زانن و ئه موو شتك ئه  هه-الیان وابت 
لی  گه چونكه،  وه بنه تر ئه شكستی و ڕسوابوونكی ڕووی دۆڕنن و ڕووبه ن و دۆستكی نزیكیش ئه آه ئه

مان آاتدا   هه له وه، مریكا آانی ئه ندی یه وه رژه یان قوربانی به ستی بگانه دارده آورد ڕازی نابت ببته
دی و  آانیان بھننه ئامانجه، وه و آاری توندو تیژی یه شه ڕه هۆی هه به انآانی نگره تیروریستان و الیه

زان و  وجتی ناحه تی گه قوربانی سیاسه بكرته ی ئازادی یه نھا ناوچه ته آوردوستانی فیدرایش آه
آار بھنرت بۆ پاآتاو آردنی حسابات و ڕازی  ك آارتكی گوشار به ی آورد جاركی تر وه له سه مه
 می چل سای رهه به آانیشی آه وته ستكه ت ده نانه ش بكرت و ته آورردیش ب به آتری و نی یهآرد
مووان زیاتر  هه و له ت بكرایه تی آورد خه پویست بوو میلله آاتكدا آه له،  وه ترسی یه مه بخرته باته خه

ی پیشانی دا  تیڤ و د سۆزی یه پۆزه هلویست و هه ت به ره با  سه- مریكاوه ن ئه الیه  له- رزی ل بگیرایه
  . دام حسینڵ سوپای مارینز دژی رژیمی  گه یمانی له هاوپه به
  ٢٠٠٦٠١٢٠١٦-دانمارك 
 


