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     وه غداد بكشنه راوزبوونتان له به ی په نگ نییه، بارگه هشتا دره
 

                           .آات ند ده سه تی زاڵ په تی زاڵ ئایدیۆلۆژیه سته ده
                                             Karl Marx 
عید پۆ سه  

 
ی سنووری آوردستانیان له  وه مریكاوه، ڕۆشنبیرانی آورد هاواری جیاآردنه ی ئه آه ربازیییه شكره سه ی له وه ژووره نگاوی هاتنه م هه آه یه  ر له هه

آتیی نیشتیمانیی   لپرسراوانی دیموآرات و یه.گرت جكانی آورد نه ردارانی آورد گویان له داخوازیییه به ك له سه م هیچ الیه وتی ئراق آرد، به
یانگووت   ده مه و ده رانی آورد ئه سه. آانی خۆیان ی ڕكخستنه  دانانی نووسینگه وتنه یان آه آه ریه ختی خون و هه  پایته یانده یان گه خۆ له  په زۆر به
آانی  ناه آانی خۆیان و آهج میدیا ستبه ده. بت وه و بوونمان هه غداددا بمنینه  به رمان له سه  له هنرت، بۆیه پویسته ستده ده  به وه آانی آورد لره مافه
بی ئراقیی  ره له آاتكدا عه. آردین" بالدی بالدی و یاعراقی" آانی تی سرووده حه ی دوژمن و گوكانیان ناڕه ره می به رده  به آانیان خسته ڤیزیۆنه له ته
آان و  مریكیییه  ئه ربازه ربیینی سه ریكیی سه ی ئراقیی خهب ره غدادی ڕووخنراوبوون، له آاتكدا عه زگاآانی به رهوود و ڕاوڕووتی داموده ریكی فه خه
آۆشان بۆ  ی ئراقكی نوێ و تده وه آۆشان بۆ دروستكردنه  گیان تده رانی آورد به دڵ و به ، سهنمریكا بوو رنی ئه رانبه  بهی ڕی آۆن و جاده شه
ر دی وتانی  سه رانیییان له نیشتنی تۆزی نیگه می لنه خه. خوارد  و تارانیان ده ره نقه ئهنجانی دی  ڕه می نه ییی خاآی ئراق و خه آپارچه ی یه وه مانه
ی آورد هشتا  ئمه. یداآردووه آانیان په نه  و هیوامان به به رتیی بگانه  ژر آاریگه ته فامیی خۆمان چووینه  نه  زۆرجار به ئمه. خوارد بیی ده ره عه

تی زایش له  لۆژیهۆتكی زاه و ئایدی سته مریكا ده ئه. ییی نییه میشه تیی هه م برایه یه، به تیی آاتیی هه ندیی و دۆستایه وه رژه ن، آه بهبووی  نه وه فری ئه
رآووآی ناونا شاری  مریكا آه ك چۆن ئه وه. نت یه جبگه مریكا به آانی ئهاوابت د آورد پی خۆش بت یان ناخۆش بت ده. آات ند ده سه ئراق دا په

ب  تورآمان  ره ری آورد و عه ماوه آانیاندا بۆ جه یان له وتاره یه واژه سته م ده ك تووتیی ئه  وه بوایه رانی آورد ده تیی، پاشان سه مووان و شاری برایه هه
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رانی ڕزگاری  می داگیرآه ور و سته خۆییی له جه ربه نھا به سه الچۆآراو ته  و زۆرلكراو و قه وساوه ی چه سته آی ژرده یه وه ته نه. وه ته  بكردایه دووباره
  می شۆڕشه رده  له سه ئمه. وه تدارانی بگانه و دوژمنانه سته ریی ده چته ژر آاریگه روا ئاسان نه بت، آه هه ی فرده ئاخۆ آورد آه. بت ده

ندیین جار به فیت و  وه، چه"مان حمودی قاره ، سمكۆی شكاك، شخ مههریی ی نه یده ، شخ عوبهدرخان پاشا ت به الده جه" وه آانی آورده  آسیكیییه
جكرد چییترمان بۆ  مریكامان جبه ی آه داواآانی ئه وه له ی آورد بجگه وه ئمه ئیمۆش دیسانه. تنراوین نی ئینگلیز خه نی ڕووس و به به  به به

 دوور له  ڕ به  دوور له شه وت بژیی، به یه نھا ده ت و ماندووه، ته آه  شه نده وه  برسیی و ئه نده وه وارییی ئه گای آورده  آۆمه!؟ستھنا ده داهاتی آورد به
تیی و  هامه ندیین ساڵ آوردی تووشی نه ی آورد به آورد آه چه وئخه سته ی ده قانه ڕی ناهه  دوور له شه به. الچۆآردن آووشتن و بیین و قه

شی به  آه وت ئۆباه وه دواآه نگ زمانه رهه وتن و ئابووریی و فه آانی پشكه موو بواره دا آورد له هه ندیین ساه و چه له درژاییی ئه. ناخۆشیی آرد
ییی و خاآی  وه ته ندیی نه وه هرژ وت آنووش بۆ به ردارانی آورد نایانه رزیی سه دا هشتا لووتبه  ناسكه یرانه م قه ئستاش له. ردارانی آورد ستۆی سه ئه

مخۆرانی  نین داواآانی ڕووناآبیران و خه م ئاماده ن، به جبكه تی آاتیی ئراق جبه سته نی ده نجومه مریكا و ئه ن داواآانی ئه ئاماده. رن آوردستان به
ند  گ بۆ خودی چه ندیی آورد و آوردستانه نه وه رژه  به، آه بگوومان داواآانیش بۆن جبكه ت و ماندووی آورد جبه آه ری شه ماوه آورد و جه

 ئۆقیانووسك خونمان  ئمه.  دوو وه به هاووتیی پله وه بووینه راوز، دیسانه  په وه به وه بووینه غداد دیسانه ی آورد له به ئمه. ك یه تیی سایه آه
دایه  ستۆی ئمه  ئه ی له وه  نییه، ئه ی ئمه ی ئراق آشه آشه.  دوو وه به هاووتیی پله راوز، تا جاركی تر ببینه وه به په ڕشت تا جاركی تر ببینه نه
 وتی ئراق  آان ڕوویانكردۆته مریكایییه ی ئه ته وه له. مریكا غداد و ئه تی به سته نی ده نجومه گ بۆ داواآانی ئه  بۆ خاآی آوردستان نه واندنه ردانه سه
م  رده به  له رشۆڕیی پكردنی آورده دا سه مریكاش بۆ آورد لره پاداشتی ئه. ن آه بارانیان ده بی ئراقیش گولله ره ین و عه آه انیان دهی آورد گوبار ئمه

ت  سته رزیی ده ز له لووتبهترازاوه وا تا آار له آار نه وه هه غداد بپچنه تان له به  و بارگه ردارانی آورد بنه ی سه سا ئه ده. غداددا تی به سته داواآانی ده
.                                                              ت سته گ بۆ ده ن و بمرن بۆ آورد نه ك یاسادا ڕكبخه ژر یه تی آوردیی له سته بھنن و ده  
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