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      دۆستکی حیزبی شیوعیدۆستکی حیزبی شیوعی ...  ... کهکه   نوری مورادی پۆخ مه نوری مورادی پۆخ مه  ناوی حیزبی شیوعی بهناوی حیزبی شیوعی به  تکایهتکایه، ، ارام سوبحیارام سوبحیکاک بکاک ب

  
} رۆریست  نووسی ته رۆ قادر ڕۆژنامه ڕز سه به{ نوی تکی به  کوردستاننتدا بابه  له26/6رواری   به ارام سوبحی له بڕز کاک به

کان   ئیسالمیه ت به باره مدا سه ی چاوی سیه رنامه  به  له  که یه  هه وه رۆ قادره کاک سه کانی قسه ندی به یوه ی په که ته بابه.  وه ته بوکردووه
  . کردبووی

 باروودۆخی عراق  ت به باره  سه  که ی کردووه الجزیرهنای  ی که} المعاکس االتجاه[ی  رنامه یدا باسی به که دووتوی نووسینه ارام لهبکاک 
بژی حیزبی شیوعی   وته  به کاک بارام  کهنوی نوری موراد  به سک بووه که  یه رنامه و به کانی ئه  میوانه کک له وت یه که رده  دهک وه.  بووه

اق رعی عر رۆکی شه  سه دامیش به هیدو سه شه رقاوی به  و زه کان داوه  ئیرهابیه کاره  تی به رعیه  شه بیژه و وته  ئه یهاگو.  ناوی بردووه
  .  م داوه ه قه له

کار هنانی ناوی حشع   به ستیشی له به مه،   نیه وه  حشع ه ندی به یوه هیچ جۆرک په  نوری مورادی به  واته سه و که  ئه باکاک ئارام بزانت که
نای  وامی که رده ویست و به  میوانکی خۆشه مرۆڤه و ئه.  یه و حیزبه ئه ی ی جوامرانهوست دارکردنی تکۆشان و هه که نھا بۆ له ته
ری عراقیان  تکه  لهستی ئیسرائیل و ده و بهرکورد  سه کاته هرش دهجارک . ن که ستک میوانداری ده به ی بۆ مه رجاره هه،  یه زیره جه

ارکیش ند ج چه. تناسن هکانی ئرانیان د ندیه وه رژه ری به جکه  جبه و سیستانی و به ر شیعه  سه کاته مک هرش ده ده، بات ناوده
  . ر  سه کردبته  هرشی نه ماوه ن وحیزب نه الیه. بات ریکایان ناوده مه تکاری ئه خزمه ر حشع و به  سه ته زیوه دابه

سکی دۆڕاوو  که. دام بوون ستکاری ڕژمی سه رهه  به  که رخان کردووه  ته نانه و الیه م ئه رجه تی سه مووکاتی خۆی بۆ دژایه نوری مرادی هه
  . ڕت وه کدا ده مووالیه هه گ به ک سه و وه ست داوه ده خالقی سیاسی له و ئه  پوچه مایه

کانی  ک نوری و هاوشوه سانی وه  که و به مۆی عراق ڕوون و ئاشکرایه کانی ئه له سه  رووداو مه ر به رامبه وستی حشع به موان هه الی هه
کتانی  ندامی مه ئه، دوونع ککیان هاوڕی سه  یه  که هیدی داوه ندین شه و چه رۆریستانه ستی ته زامداری ده حشع خۆیشی، ناشیرین ناکرت

  . سیاسی بوو
تووندی  الیتی فورات به ته  سه تیدا له کی تایبه یه رنامه  به بی سیاسی حشع له کته ندامی مه ر پاش دوو ڕۆژ هاوڕێ موفید الجزائیری ئه هه
  . ران ئاشکراکرد ی بۆ بینه خۆشه  نه سه و که تی ئه  ماهیه و وه مورادی دایهرسیڤی نوری  به

تی کادر  ماعه  جه واته}کادر-حیزبی شوعی عراق{دا نووسرابوو که  تکسته  له  که تی بدایه  وردی دیقه دوواشت پویست بوو کاک بارام به
 رنتدا نتهو ئی زیره نای جه  که نھا له  تهشی که حیزبه و مووشتکه ب سیاسی هه کته هرو سکرترو م زرنه رخۆی دامه و هه  داتاشراوکی نویه که

  .  یه وجودی هه
دا   ئاینده م له که  ئومده که، شتن بووبت گه تنهکی  یه ه نھا هه  تهکو به، کردبت  نه وه  هۆشیاریه  بهی شواندنهم  هیوادارم کاک بارام ئه

  .  وه کاته  نه  دووباره ره وه ی وا گه ه هه


