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وهصز واليةنة ئيسالمي وقةوميي وعةشريةييةكاين عصراق بةناوي هةلبذاردنةوة خةريكن سازي  سيناريؤيةكي كارتؤين كةئةمريكا
ي ووآليت وةياأةنط وبؤي كؤمةلطاي ئينساين ومةدةين ثصوة لةوصرانة وسياضالصكدا دةسيت بؤدةبرصت،كةهيض ئاسةوارصك دةكةن،
وةئةمةش أاستةوخؤ بةرةجنامي ئةو هصرشة سةربازية بوو كةئةمريكا بةناوي أزطاركردين خةلك وهصناين دميوكراسييةوة .نةماوة

وناوضةيةكي بةدةست ئةم جوطرافيا سياسي وكؤمةآليةتييةي كةثصي دةوترص عصراق،هةر طؤشة وثارضة وشار .كرديية سةر عصراق
ضةكبةدةستةوة ئةنالصنص،وبةزؤري ضةك وكوشتار وتريؤر وتؤقاندن حوكمأاين ودةستوور وأصساي دخلوازي خؤيان وكؤمةلصك مافيا 

دةيان وسةدان جؤر دةستة وتاقمي ضةتة وئينسانكوذ،بةناوي ئيسالم .بةسةر خةلكي بةطريهاتوو وبصديفاعي ذصردةستياندا ئةسةثصنن
لةم جةنطةلةدا باسكردن .تدةوة بةردراونةتة طياين خةلك وذيان وئةمن وئاسايشيان لةخةلك تالكردووة..وم وعةشرية ووميللةت وقة

كةس ئةطةر ، هةر جطةلة طالتةجاأصك فرةحيزبييةوة،ولةهةلبذاردن، وئةويش بةناوي ثرؤسةي دميوكراسي وتوأةهايت فيدرايل 
سازكردين ئةم سيناريؤية ثرؤذةي هاوبةشي هةموو ئةو هصزانةية !! كي ديكةي لصبنصتويذداين بةشتصك نةدؤأاندبص ناتوانص هيض ناوص

 بة جانةوةراين دذو كةبؤتة ليتاوصك بؤ ئةمريكا ولصي دةرناضصت، كةدةوري سةرةكيان بووة لةخولقاندين ئةم بارودؤخة كارةساتبارةدا،
ذاردنة هيض شةرعييةتصكي تصدانيية وخةلكي عصراق ئةمة باش لةم أووةوة ئةم هةلب.طةشة ونةش ومناي تصدادةكةنئيسالمي وخةلكي 
بةآلم بؤئةوةي بارودؤخصك بصتة ئاراوة .بؤية دةبصت نةك هةر بةشداري تصدانةكرصت، ثصويستة أيسوابكرصت وتصك وثصكبدرصت. دةزانن

خشيان لة بنياتنانةوةي ئةم كةخةلك بتوانن بصترس ودلةأاوكص وئازادانة بةشداري ثرؤسةي هةر هةلبذاردنصك بكةن،ودةور ونة
كؤمةلطايةدا بنوصنن،سةرةتا وثصشلة هةرشتصك دةبصت هصزةكاين ئةمريكا لةم ووآلتة بضنةدةرةوة،ودةسيت تريؤريستاين ئيسالمي 

بةم دةليلة سادةية كةخودي ئةم هصزانة ئةم وةزعةيان ثصكهصناوة وبةهيض . وباندةكاين  بةسةر موقةددرايت خةلكةوة كؤتابكرصت
حكومةيت كايت .وةئةمةشيان بةكردةوة سةملاندووة بؤ خةلك.صكيش تواناي طصأانةوةي ئارامي وئاسايش ومةدةنييةتيان نييةجؤر

 .وئةوهصز واليةنانةشي كةبةشدارن تيايدا بةشصكي تري هةلومةرجةكةن ولةأاستاي ئيدارةي ووآلتدا بصدةسةآلت و هيض لةبارانةبوون
 

ةعصراق سالة بةكردةوة ل13ا هةولدانة بؤ ئيلحاقكردنةوةي كوردستان بةعصراقةوة كةزياتر لةطرنطترين مةسةلة لةم سيناريؤيةد
بزووتنةوةي كوردايةيت وحيزبةكاين، لةوانةش يةكصيت نيشتماين وثاريت دميوكرات كةهةميشة مةسةلةي كورد وستةمي .جياية

ةدةولةيت عصراقدا سةيركردووة وبةكاريان هصناوة، ئصستا ميللييان وةكو ئامرازصك بؤ طةيشنت بة كورسي دةسةآلت وشةريكبوونيان ل
ئةبينني لةثصناوي هةر ئةومةرامةياندا ونةك هيض مةسةلة وخواست ومافصكي .هةل ومةرج وماجةرايةن لةعصراقداخؤيان قاضصكي ئةم 

بؤ ضاوبةستكردين خةلكي خةلكي ستةمديدةي كوردستاندا لةنصوانياندا أصكةوتننامةيان مؤركردووة هةتا بةيةك ليست وثصكةوة 
ةي ئيجباري كوردستان كوردستان بضنة ناوثرؤسةي ئةم سيناريؤ طالتةجاأييةوة، وخةلكيش ثةلكصش بكةن بؤ مؤركردين ئيلحاقكردنةو

كةماناي واقعي ئةم ثةجنةمؤرةي خةلكي كوردستان قبولكردن وتةسليم بوونيانة بةثلةدوويي وبصمافيي وذصردةستةيي .بةعصراقةوة



ئةم .ياين دووبارةبوونةوةي جةنط وثصكدادان وكصشمةكصشي قةومي نةبأاوة. ئيسالميدا–لةضوارضصوةي عصراقي عةرةيب خؤيان 
حيزبانة كةهيض كاتصك أصزيان بؤ ئريادة ودةنط وأاي خةلكي كوردستان دانةناوة ودةيانسالة بةبص ثرسي ئةوان وتةنانةت لةثشيت 

 بةرذةوةندي ومةرامة تايبةتييةكاين خؤيان،بةسةر ضارةنووس وموقةددةرايت ئةم خةلكة سةريشيانةوة بةئارةزووي خؤيان وبةطوصرةي
خةلكي كوردستان لةم زومللصكراوةوة سات وسةودا ومامةلةيان كردووة،وئةم بةراوبةريان ثصكردوون،بانطصشتكردين ئصستايان بؤبةشداري 

 طةمةيةكي سياسي نوصية كةلةثصناوي كورسي دةسةآلتيان لةدةولةيت قةومي ئيسالميي بةرةجنامي ئةم سيناريؤيةدا،سيناريؤيةدا،
ئةمةش لةكاتصكداية كةدواي هةلوةشانةوةي دةولةت وكؤمةلطا جارصكي تربأيارة عصراق دامبةزرصنرصتةوة وفرسةتصكي .بةشوصنيةوةن

ئصستا ئيتر ئةم هةولةي .ةم كصشة ومةسةلة كؤنةي كوردستاني هصناين هةميشةيي بتةواو لةبارة بؤ سةربةخؤيي كوردستان وكؤتاي
ةتصكي بؤمايف يةكساين يةكصيت وثاريت بؤ لكاندنةوةي بةزؤري كوردستان بةعصراقصكةوة كةزؤر أوون وئاشكراية كةهيض زةمان

تةوة وتاأادةيةكي زؤر وبةرضاو ذياين خةلكةكةي ساليشة بةكردةوة كوردستان لةعصراق جيابؤ13 تصدا نيية،والين كةم دانيشتوانةكةي
صمة باشتر وئارامتر وبصدةرديسةرترة لةضاوباقي شوصنةكاين تري عصراقدا،ثةردة لةأووي ئةو أاستيية هةلدةداتةوة كةئ

 .ي خةلكةوة،كةمةسةلة وبةرذةوةندي ئةم حيزبانة دوور وجياوازة لةمةسةلة وبةرذةوةندووتوومانة،وئصستاش ثصي لةسةر دادةطرينةوة
ستةمي ميللي تةا . مةرامي بةرتةسكي سياسي خؤيانخةلكة ونةوةكانيان هةميشة كردؤتة قورباينئةوان ضارةنووس ودواأؤذي ئةم 

 .أووثؤشصك بووة بؤ شاردنةوةي ئةم مةرامةيان وبةس
 

ئةم حيزبانة نةبن وبةوةعدة بؤية خةلكي كؤردستانيش دةبصت بريصك لةخؤيان وئايندةيان بكةنةوة،وضيتر تةسليمي سياسةيت 
هيض كاتصك بةأاددةي ئصستا دةرفةت وهاوكصشة سياسييةكان بؤ جيابوونةوةي كوردستان .وبةلصنةكانيان باوةأنةكةن وفريونةخؤن

سةرةكي ترين كؤسثي بةردةم ئةم خواستةي خةلكي كوردستان دةولةيت سةددام .وثصكهصناين دةولةيت سةربةخؤ لةبار وطوجناو نةبووة
فاكتةرة دةرةكي وناوضةيي وجيهانييةكانيش .نةك هةر ئةمةش بةلكو هيض دةولةتصكي مةركةزيش بووين نيية.،ئصستا نةماوةبوو

وةبةحوكمي جةور وزوملصكي دةيانسالةشةوة كةلةم خةلكةضووة وبةرةجنامي ئيلحاقي ئيجباري كوردستان بووة بةدةولةيت .لةبارن
ةأةيت وثايةيي خةلكي كوردستانة كةثصش لة هةلبذارن وهةر سيناريؤيةكي لةم بابةتة، قةومي وعروويب عصراقةوة،مافصكي هةرة بن

لةأيفراندؤمصكدا خةلكي كوردستان ثرسيان ثصبكرصت سةبارةت بةمانةوة لةطةل عصراقدا ياخوود جيابوونة وثصكهصناين دةولةيت 
افةكاين خةلكةوةن،بابؤيةكجاريش بطةأصنةوة بؤأاي ئةم حيزبانةش ئةطةر أاست دةلصن وبةشوصن خواست وم.سةربةخؤ لةكوردستاندا

بةآلم ئةوان بأياري خؤيان داوة ودةيانةوص خةلكي ثةلكصشكةن بؤ بةشداري لةم سيناريؤيةدا هةتا مؤري .خةلكي كوردستان
ةية كةبؤ خةلكي بةرثاكردين أيفراندؤم بؤ ثرسي سةربةخؤيي ئا يان نا؟ ئةو تةا أصطاي.ئيلحاقبوونةوةي كوردستانيان لصوةربطرن

حيزيب كؤمؤنيسيت .فرياي خؤيان كةون وثةلكصشنةكرصنةوة بؤناو ئةو سياضالةي بامسان كرد،ياين عصراق تاهةكوردستان ماوةتةوة 
كرصكاري عصراق ثرؤذةي بةرثاكردين أيفراندؤمصكي ثصش لة هةلبذاردن بؤ ثرسي سةربةخؤيي كوردستاين خستؤتة بةردةم كؤمةلطا 

خةلكي كوردستان ئةتوانن ئةم حيزبة وئةم .كخراوةكانةوة،وبةئةوثةأي توانايةوة لةهةويل جصبةجصكردنيدايةوخةلك وحيزب وأص
ثرؤذةية بكةنة سةنطةري خؤيان لةثصناوي بةكردةوة دةرهصناين خواسيت سةربةخؤيي كوردستان وثصكهصناين دةولةتصكي عيلماين و 

بةلص بؤ سةربةخؤيي كوردستان، لةدةوري ..ةشيعاري نابؤ ئيلحاقي ئيجباريباهةموو بةيةك دةنط وثصكةوة ب.غةيرة قةومي تيايدا
حيزيب كؤمؤنيسيت كرصكاري وكةمثيين أيفراندؤم بؤ سةربةخؤيي كوردستان كؤببينةوة ويةك حةرةكةت وبزووتنةوةي جةماوةري طةورة 

سةربةخؤيي ئا يان نا؟بةسةر كؤمةلطاي وفراوان خبةينة أص،هةتا خواسيت سازكردين أيفراندؤمصك بةرلة هةلبذاردن بؤ ثرسي 



وةلةم أاثرسيية طشتييةشدا خؤمان ئازادانة بأيار لةسةر ضارةنووسي خؤمان بدةين وبزانني مانةوةمان .نصودةولةتيدا بسةثصنني
 .لةضوارضصوةي عصراقدا لةبةرذةوةندميانة،ياخود جيابوونةوة لصي وثصكهصناين دةولةتصكي سكؤالر وغةيرةقةومي تيايدا
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