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  جووتيارجووتيار... ...   يةكطرتين طةيل عصراق يا ثارضة كردينيةكطرتين طةيل عصراق يا ثارضة كردين

  
ذاردن وداناين دةستوري دامي بؤ صطاي داخة كة لة زرووفصكي وةك ئصستاي عصراق كة لة باري قؤناغي طواستنةوةو هةلبج

نةتةوةيي لة وة دامةزراندين عصراقصكي دميوكراسي فيدرايل كة هةموو اليةنة عصراقيةكان ض حيزيب ض تايةيف ض  ،عصراقي تازة
حيزيب شيوعي عصراقي بؤ ليستصكي هاوبةش كة هةموو ضني و توصذةكاين بةالم كة ضي ثاش هةولصكي زؤري . سةري رصكن

ساييةتصكي ئةو ووالتة هةست دةكات كة بةشدارة لة دةسةالت و دامةزراندين عصراقي ةكة هةموو ك،طةيل عصراق دةطرصتةوة
  . نوص

تةسكي حيزبايةيت و بريي تةسكي بةرذةوةندي  ئةويش لة بةر ،ةموو ي بةفريؤ ضوونبةالم ئةو هةول و تةقةاليانة ه
 تاكة كةسي وبؤ خؤ طةياندن بة ستووين دةسةالت بةبص ئةوةي هيض برييك  بريكردنةوة لة بةرذةندي،تايةفةطةري وخصلةكي

ا ئازارو ئةشكةجنة دةبينن كة طؤردلة ثاشة رؤذي ئةو طةلة بكرصتةوة كة دةيةها سالة لة ذصر زةبرو زةنطي رذصمي طؤربة
بؤية وا هةست دةكرص هةر . هصشتا برينةكاين سارصذ نةبووة بةلكو ئةو اليةنة هةلثةرستانة زياتر برينةكان دةكولصننةوة

ويت رذصمي ةبةرةكةي طرتووة بؤ الي خؤي راي ئةكصشص بؤ ضةسثاندين دةسةاليت خؤي هةمان هةلسوك اليةنصك لضكصكي
ئيسالمية شيعةكان بة هةموو عقل و بريو بؤ ضوونييان دةيانةوص كؤماري ئيسالمي . ةجل وبةرطي دصموكرايتسةدامة بةالم ب

 مايف طةالين تري عصراق ثصشصل كةن وة دصموكراتيتيش وةك شتصكيوةك ئصران دامبةزرصنن لة ذصر بايل ياساي ئسالمييةوة 
وميية عةرةبييةكان دةيانةوص هةمان شصوةي رذصمي كؤن بصت بةالم بة عةباي دصموكراسي وئينفيتاح ة بةالم ق،راطةياندن بصت

يش قوة حزبة ضةثةكاين عصرا،شؤظينييانة كة بةردةوام لة تصكداين عصراقنوة كوسكصشي ونزيك بوونةوة لةو ووالتة عةرةبيية 
 بؤية ناضارن خؤيان طةل ونيشتمان ايةيت وبةرذةوةنديلة نصوان بةرذةوةندي تسكي حزب سةريان لة خؤ شصواندوة دوودلن

بةالم هةردوو حيزيب سةرةكي لة كوردستان ئةوانيش لةو وةزعة مرتاحن بؤ ئةوةي دةسةالتيان . لة قاوغصكي تةسك ببيننةوة
كةيان بثاريزن بةر دةوام بصت وةرةقةي فيفيت فيفيت ئامادةية بؤ كايت تةنطانة بة كاري صنن و بةرذةوةندي خؤيان و حزبة

ئةوشصوانةي كة باسم كردن . كورسيةكاننان تةا مقؤمقؤي دابةش كردين تطةيل كوردوسي  بةرذةوةند لةبص بري كردنةوة
واليةن وتووصذةكان اليف يةك موةدوورن لة بةرذةوةندي طةلةكةمان تةا ثارضة ثارضة كردين طةيل عصراقة كةضي ه

ئةويش حيزيب شيوعي  تةا تاكة حيزب نةبصت. دةكةن ستيدا درؤ لةطةل طةيل عصراقثارضةيي عصراق لص دةدةت بةالم لة را
ةطؤرةثاين  عصراق بةيةك طرتين هةموو تووصذو طروثةكان ل كة هةردةم هةلوصسيت راست و ئاشكرا بووة كة طةيلةعصراق

 كةمايف هةموو طةيل يل دامبةزرصننسياسي عصراقدا هةن ض حيزيب ض مةزهةيب دةتوانن بنياتناين عصراقصكي دميوكرايت فيدرا
  . عصراق دةثارصزص
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