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هاوشصوةي عصراق هةبص كة بتوانص  رةنطة لة.منايشصكي دميوكراسي بريارة عصراق ببصتة مةيداين ضةندي مانطي داهاتوو
ة سةر ذيان و ضارةنووسي خؤي؛ لة ذصر عةباي ماناي واقيعي  بص مايف و بص ئريادةكردين جةماوةري خةلك بؤ برياردان ل

عصراق ونونةي ئةزموونة تال و تاريكةكةي دةريضةيةكي تري بة رووي هةموو .خباتة روو...هةلبذاردن و دةنط دان و
دنيادا كردؤتةوة بؤئةوةي بة ضاوي ئاواالوة لةو راستية بروانن كةدميوكراسي و هةلبذاردن و دةنط دان بريار نية ئريادة  

لة خةلك لة دياري كردين ضارةنووس و ضؤنيةيت ذياين خؤي و بؤ بة كردةوة دةرهصناين ئازادي و مايف خؤي  برياري و
دياري كردين رةوةندة سياسيةكاين كؤمةلطاو دةولةت وسيستةمي دةسةالت دا خباتةطةر؛ بةلكو ثرؤسةيةكي سياسي لة 

راستيةكةي .كردين ئازادي و ئريادةي جةماوةري خةلك بةستووةكة ثشتيت بة زةوتثصشةوة دياريكراوو بريار لةسةر دراوة
 تا شةقاوةكاين ئؤردوي كؤنةثةرةستان لة ئةمريكاوة.ئةوةية هةلبذاردنصك لة طؤرص دانية كة جةماوةري خةلك بيكةن

 ئريادةي ئيسالمي سياسي لة ناسيؤناليزمي عةرةب و هصزة جؤراو جؤرةكانيةوة تا ناسيؤناليزمي كورد؛ ثصشتر لة سةرووي
خةلك و بة ثصضةوانةي ئاوات و ئومصدةكاين ئةوانةوة نوسخةي رةشي خؤيان بأاوة أاطةياندووة؛ثصكهاتةو ياساو 

ةوة؛عصراقصكي قةومي ديين؛ عراقي خصل و قةوم و دين و رصساكاين والتيان بة ثصي سيناريؤي خؤيان يةكال كردؤت
و ثةسةندكراوي هصزةكاين سيناريؤي رةشي عصراق و طالتةجاري مةزهةبة جؤراوجؤرةكان مانيفصسيت براوة وراطةيانراو

ناوبردين ئةم سيناريؤيةية  بةهةلبذاردن نةك هةر درؤيةكي طةورة بةلكو ئيهانةيةكي .هةلبذاردنةكاين عصراقة
ثراوثرة بة شعورو ويذداين ئةو  مليؤنان ئينسانةي كة لةسةردةسيت ئةو هصزانة ذيانيان لص كراوة 

ةلبذاردن نية ؛بةلكو ئيجبارو و داماوي و بص ئريادةكردنصكي سياسي و كؤمةاليةتية لة خراثتريني ئةو ئةمةه.دؤزةخبة
كوشتاري  بيست مليؤنيان لة ذصر رةمحةيت جةنط و كؤمةلطايةكيجؤرانةي كة مصذووي هاوضةرخ بة خؤيةوة ديوة

ردوة؛كؤمةلطاو جةماوةري خةلكيان لة تريؤريزمصكي كؤصرانةدا داماو سةراسيمة كرؤذانةوبؤمب نانةوةو سةربرين و
 دةستة وةستان راطرتووة؛ناين شةوو رؤذ؛كاروذيان وئةمنيةت و ئاسايشي رةشترين هةل و مةرجي سياسي دا طرفتارو

 قةو مةكان ؛ خصلةكان و دين خةلكيان زةوتكردووة؛كؤمةلطايان لةبةريةك هةلوةشاندووةو جةماوةري خةلكيان بة رةنطي 
ان لة ذصرتارمايي ئةو جؤرة ؤرةكان رةنط كردووةو ئينسانيةت و شوناسي ئينساين و هاواليت بوونيو مةزهبة جؤراوج

هةمان ئةو هصزانة ئيددعاي ئةوة دةكةن كة طواية خةريكن تةمريين .بؤطةنانة دا شاردؤتةوة شوناسة ساختة و 
ئةو  اي نيشان بدةن كةجةماوةري خةلكيوةسةرةجنام بريارة بة دني.دميوكراسي دةكةن ودةضنة ناو طةمةي هةلبذاردنةوة

كة  مةملةكةتة بة ضاوي كراوة و بة ئيختيارو هةلبذاردين خؤيان دةيانةوص مشتصك مةال وشةقاوةي قةومي و ئيسالمي
ئازادي و خؤشطوزةراين و ئاوات و ئاماجنة كاين ئةوان دانانصن؛ بةسةر خؤيانةوة بكةنة سةرةدةرزيةك ئيحترام بؤ 

بريارة بة دنياي نيشان بدةن كة كؤمةلطاي عصراق كؤمةلطاي خصل وعشريةو مةزهةب و دين و قةومةكانة .كةلةطا 
كةجةلةوي هةر قةوم و خصل و مةزهةبصكي وا بةدةسيت سيستانية ك زةرقاوي و عالوييةكةوةيةوبة ناضار دةبص دةولةت 

 ص وبرياري ذيان و ضارةنووسي خةلك بة ثصيجامانة بةسةرانة ثصك بوسيستةمي سياسي  لةو عطال و عةمامة بةسةر و
 كة لةو دةستةي دةسةالتداري ئةمريكا بؤداثؤشيين رسوايي وئةو  سيناريؤ رةشةي.هةواو هةوةسي ئةمانة دياري بكرص



مةملةكةتةدا خولقاندويانة  و بؤ دةربردين خؤيان لة ذصر  فشاري رةخنةو نارةزايةيت دنياو بةشةريةيت نارازي 
سياسةتة موهلورانةكاين دةولةيت ئةمريكاو ئةو ئاكامة تاالنةي كة لصي كوتونةتةوة ؛بة نيازة بةرامبةر بة  

بةختةوةري جةماوةري  هةمانسيناريؤ ي رةش ؛هةمان ئةو هصزة رةش وكؤنةثةرةستانةي كة دذي ئازادي و خؤشي و 
ةنطي دميوكراسي بؤياغ بكاو ة رخةلكن؛هةمان دةسةاليت سةدة ناوةراستيةكاين شةقاوة قةومي و ئيسالميةكان ب

دنياي  نيشان بدا كة ئيتر رؤذطاري دميوكراسي  لة عصراق ثص طةيشت و طويل دميوكراسي ضرؤي كرد؛ ئيترضيتر دنيا بة
و بةشةرييت نارازي ثصويست ناكا يةخةي بؤش و دةستةي شةش لولة بة دةسيت ئةمريكا داتةكصنص بة هؤيئةو 

 !!!س لة دانيشتواين عصراق داخيستووة مليؤنان كة بؤجةهةننةمةي كة لةو بةشةي دنيا
 ي ضوارضصوةي وةعدةو بةلصين درؤينة ئةوة ئيتر هةلبذاردين خراث و خراثتر نية كة لة دنياي دميوكراسي رؤذ ئاوا لة

ضاك كردين باري طوزةران و كةم كردنوةي هةالوسان و رصذةي بصكاري دةبرصتة جؤراوجؤر سةبارةتبة
يؤي هةلبذاردن  ؛ناضاركردين كؤمةلطايةكة لة ذصر رةمحةيت كوشتارو شةري تريؤريزمصكي دةولةيت سيناربةلكوثصشةوة؛

 .                                     كوصرانة تيريؤستاين ئيسالمي وقةومي بة قبوول كردين دةسةاليت هةمان ئةو هصزانة و تريؤريزمي
امبةر  بة ذيان و ضارةنوسي جةماوةري خةلكي ئةو والتةو بطرة هةموو ئةمة نارةوايي و نا هة قيةكي طةورةية بة ر    

ئةو كةسانةي كةنايانةوص ئةوة قبوول بكةن كة كؤنةثةرةستاين دنياي ئةمرؤ دةتوانن بةو جؤرة ئازادي وئينسانةت 
صتة بةردةم ثصويستة ئةم طالتة بازاري و سيناريؤية وةك ناهةقيةكي طةورة بكةو. ثصشصل بكةن و بيكةنة طالتةجار

دةبص  ؛ بةلكوثصويستة لةو طالتةجاريةدا نةك هةر بةشداري نةكةين.ثرسينةوةي سةرجةم برةي ئازادخيوازي كؤمةلطا
ضاالك و طةورةي كؤمةاليةيت  بةرامبةر بةسيناريؤ ي كؤنة ثةرةستانةو دذي ئازادي  دذي خةلكي ) ناي(بةرةيةكي 

يةك كة نايةوص دةسةالت و سيناريؤي رةشي ئةمريكاو ئةو ) نا(وبزووتنةوة .ئةمريكاو  ئةو هصزانة خبةينة طةر
طالتة جاري هةلبذاردن ناتوانص هيض دةسةالتصكي شةرعي وبراوة .دارودةستانة بةسةر ضارةنووسي كؤمةلطادا قبوول بكا

 ان بصنصتة سةركار وبةو ماناية ناتوانص مةسةلةي دةسةالت و دةولةت لة دةستووري خةبات و كصشمةكصشي هصزةك
             . دةربصنصت وبةديلي رةشي ئةو هصزانةبة ئاساين  بكاتة ئةمري واقيع
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