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 حةمة غةفور  ! .... آامه عه داله ت! به ره وڕووی عه اله ت ئه آاته وه) سه ددام(آ 
 

، رۆژی یه آشه ممه ) پۆل پریمه ر(حاآمی مه ده نی ئه مریكا له عراق 
ده ستگیرآردنی هارترین دیكتاتۆر و ڕه مزی ب ڕه حمی و به ربه ریه تی ڕژمی 

له گۆشه نیگای ئینسانیه ت و . اندی ڕاگه ی) سه ددام حسین(سه رمایه داری، 
ساڵ ده سه تی ئه م خونژه 35ئازادیخوازی و عه داله ته وه، به درژایی مژووی 

دژی ئینسانیه، و ته نانه ت دوای هه ره سھنانی ڕژمی به عس، هه واكی به مجۆره 
 له هه مان آاتدا. بۆ ته واوی خه كی جیھان جگای خۆشحایه آی ب ونه یه

هه راوزه نای به رفراوانی ئه مریكاو هاوپه یمانانی بۆ ڕووبه ڕووآردنه وه ی سه ددام 
 .  له گه ڵ عه داله تدا جگای ت ڕامان و لوودبوونه وه یه

دوو ڕۆژه ته واوی ده زگا ته بلیغاتیه ڕه نگاوڕه نگه آانی ڕۆژئاوا و جیھان به چوپی 
ه نامه ی جه ریمه و تاوانه آانی ئه م ڕه مزی خه ریكی بوآردنه وه ی ئه فالم و به گ

 نه ری خوای سه رمایه ن، و پنه ته وه په رستی و فاشیزمه عه ره بیه ن، ئه م نو
به ڕاستی ئه گه ر مه به ست بت سه رجه می تاوان و جه ریمه آانی نیشانی ! ڕاناگه ن

بگومان ئه مریكا و رۆژئاوا ئامانجی دیاریكراو و تایبه تیان له م آاره !به شه ریه ت بدرت، ئاخو چه ند ڕۆژ و هه فته و مانگ پویستبن
 ساه دا ئه نجامیان داون، ئه م به ره آۆنه په رسته بۆرژوازیه 35چونكه هه موو ئه و جه ریمانه ی آه سه ددام و ڕژمه آه ی له م . هه یه

 ریكه جورم و تاوانی ئه م دیكتاتۆره ته علیم دراوه ی خۆیانن، و نه ك هه ر به ته واوی لیان ئاگادار بوون، به كو ڕاسته وخۆ شه
هه ر به م هۆیه شه وه یه آه . له پناوی ئامانج و ئیستراتیژه آانی خۆیانداته نانه ت نه خشه داڕژیش خۆیان بوون بۆ سیاسه ته آانی

شه ریه ده ستساز و په روه رده ی سیسته می خۆیان بووه، و ئه م دیكتاتۆر و دڕنده به . ئه آه ن) سه ددام(خه ریكن باس له ئیعدام آردنی 
) سه ددام(یا هه ر خرا بۆ له قابدانی ڕای گشتی ئه وه نیشان ئه ده ن آه . ئه یانه وت به خرایی له به ر چاوی خه ك الی به رن

 . ئه ترست) سه ددام(نی ئاشكرای ئه م شتانه به گه ی ئه وه ن آه ڕۆژئاوا له دادگایی آرد. هاوآاری لكۆینه وه ناآات
بۆرژوازی و سیستمی ده سه تداری سه رمایه پشتر زه مینه سازیان آردوه بۆ شواز و چۆنیه تی دادگایی آردنی دیكتاتۆره 

. ه نده ش سه ددامیان چۆن به ره وڕووی عه داله ت آرده وه، هه رئه م) تاد. . . .  پینۆشی، میلۆسۆڤیچ، شای ئران. (ده ستكرد ه آانی خۆیان
جیاوازی آات و شونی هاتنه ئارا و البردنی ئه م دیكتاتۆر و خونژانه، ته نھا فاآته ركه آه ڕگه به ئه مریكا و ڕۆژئاوا ئه دات 

انی ئستا سه رده می جه نگی سارد نیه، و هزهاوسه نگیه آانیش گۆڕ. ئه م شایی و لۆغانه بۆ ده ستگیرآردنی سه ددام به ڕێ بخه ن
 هه شت مانگ به سه ر له سه رآار البردنی 8له آاتكدا سه ددام ده سگیر آراوه آه دوای زیاتر له . ڕیشه ییان به سه ردا هاتووه

وه . به عه مه لی بنبه ستی آردووه) ڕژم چنج(ڕژمه آه یدا، ئه مریكا پرۆسه ی شكستكی سیاسی و ئیستراتیژی ت ئه په ڕنت و 
بۆیه ئه بت مه سه له ی ده ستگیرآردنی سه ددام تا . ر و جگاوڕگای ئه مریكا له ئاستی دنیادا ئه چته ژر پرسیاره وهرۆژبه رۆژ ئیعتبا

بژاردنه آانی ئه مریكا ئه گات په ڕاندنی ئه و چه ند مانگه  تا ههله پاڵ . ئاستی شكسته سیاسیه آه ی گه وره بكات، النی آه م بۆ ت
 . پاكیش بت بۆ مه جلیسی حوآم ڕووه و پشئه مانه شدا به لكو 

دا ئه بت، بشك ئه م ) ڕووبه ڕووآردنه وه ی سه ددام له گه ڵ عه داله ت(هه ر ئینسانكی شه ریف و ئازادیخواز آه گوی له  بانگه وازی 
 آه ن؟ یا چی گۆڕانكاریه ك خۆبه خۆ یا پرسیاره له به رده میدا قوت ئه بته وه، آه ئایا آن ئه و آه سانه ی آه سه ددام دادگایی ئه

سه ربه خۆ له پراتیك و ده خاله تی خه كی ئازادیخواز پشھاتووه، وا بۆش هنده به ڕووقایمی بانگه واز ئه آات آه سه ددام ده داته 
 رچاوی جه نابیانه وه، ته نانه ت به عه داله ت؟ به ڕاستی ئه و عه داله ته ی بۆش باسی ئه آات آامه یه و له آودایه؟ ئه ی ئه وسا آه به به
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پشتیوانی خۆیان هه موو ئه و جه ریمه  و تاوانانه ی ئه نجام ئه دا له به رامبه ر خه كی عراقدا، ئه م عه داله ته بۆچی نووزه ی له ده م 
 ! ده رنه هات

ئه زانن آه ئه و عه داله ته ی . ه ڵ عه داله ته آه شتانخه لكی دنیا، له پشیانه وه ئازادیخوازان باش ئه زانن و ئوه ش باش ئه ناسن، له گ
ئوه له ژر ناوی عه داله تدا، به درژایی مژوو پارزه ر و مودافیعی به رژه وه ندی چینه داراآان و آۆمپانیاو بانكه جیھانیه آان بوون 

 . و، ئستاش هه ر ئه و آاره ئه آه ن
له  هه مان آاتدا خوازیاری دادگایی آردنی . وازیاری ته سلیم آردنی سه ددامن به عه داله تخه كی جیھان و عراقیش به دنیاییه وه خ

هه تا په روه نده ی سه ددام نه ك هه ر وه آو دیكتاۆركی سه سه ختی خه لكی عراق، به كو وه آو . سه ددامن له دادگایه آی ئاشكرادا
ارزه ری به رژه وه ندیه آانی ئیمپیالیزم له عراق و ناوچه دالكۆینه وه ی له گه دا پرۆژه یه آی سه رتاپای تاوانی دنیای سه رمایه و پ

هه موو ئه و ده وه ت و الیه ن و هز و شه خسیه ته سیاسیانه ی آه به هه رجۆرك سه ریان له گه ڵ سه ددام دا . بكرت و بخرته ڕوو
ه آانی سه ددام و ڕژمه آه یدا هه بووه، ده بت بدرنه دادگای ئاشكرای خه كی و به گردراوبووه، و به رژه وه ندیان له جه ریمه  و تاوان

به م تا آاتك آه عه داله تی ئینسانی و ڕاسته وخۆی خه ك به رقه رار نه بووه، و ئومدی ملیۆنه ها . سزای تاوانه آانیان بگه یه نرن
 ی شوباتی 15رقه رارآردنی سۆشیالیزمه وه، وه آو چۆن له خۆپیشاندانه آانی ئینسانی سه ر ڕووی زه وی به توندی به سراوه به به 

ئه مسادا له دژی شه ڕی ئه مریكا هزی خۆی نیشانی دنیا دا، رۆژك دادت آه عه داله تی واقعی خه كی ئازادیخوازی دنیا ته واوی 
اوانكاری له دژی ئینسانیه ت، له دادگای ئاشكرادا به سزای سه رانی ده وه تانی بۆرژوازی و آۆنه په رستی جیھان وخوقنه رانی ت

وه له بنه ڕه تدا . پرۆسه ی ڕوو له شكستی ته واوی نه زمی نوی جیھان ده ستگیرآردنی سه ددام ڕای ناگرت. تاوانه آانیان ئه گه یه نن
انكی ب ئاآامه له ڕاستای به رگرتن به شكستی به بوای من  هه وی چوپی هزه آانی ئه مریكا بۆ ده ستگیرآردنی سه ددام تكۆش

ئه مریكا و هاوپه یمانه آانی، و ته نانه ت الیه نه به شداره آانی ناو مه جلیسی حوآم له ڕوانگه ی خه كی . سیاسه تی ڕژم چنجی بۆشدا
 . ه یا له نه فسی قوماشنآركار و ئازادیخوازی عراقه وه، هه مان ده ور ئه بینن آه سه ددام و ڕژمه آه ی بینیان، و
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