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نزيك بةدوو سالة دوو بةرةي تريؤريست ودذبةخةلكي ئةمريكا وئيسالمي سياسي موقةددةرات وهةست ونيسيت 
هيض ثةيوةنديةكي كؤمةلطاي عصراقيان ثصضاندؤتة جةنطصكي كؤنةثةرستانةي نصوانيانةوة،كةنةلة دوور ونةلةنزيك 

ئةم دوو بةرةية لةثصناوي جصبةجصكردين .بةخواست وئارةزوو ومافةكاين خةلكةكةيةوة نيية،ولةبنةأةتدا دذبةوانة
نةخشةكانيان وطةيشنت بةئاماجنة سياسيةكاين خؤياندا،ذيان ومةدةنييةيت ئةم ووآلتةيان لةخوصن 

 ئاسةوارصك لةمةدةنييةت ومانايةكي ئةوتؤي لةذيان بؤ كؤمةلطايان طؤأيوة بؤ زيندانصكي تاريك،كةهيض.هةلكصشاوة
دانةدانةي خةلكي ئةم ووآلتة لةم سياضالةدا هةرلةحزة وهةموو كاتصك لةبةردةم .دانيشتوانةكةي تصدا نةماوةتةوة

 .ذنان ومناآلن لةأيزي ثصشةوةي مةترسي وقووربانيبووندان.مةترسي تريؤردان
 

 وهصز واليةنةكاين سةربةئةمريكا لةثصناوي جصبةجصكردين ثرؤذةي ئالةم بارودؤخة ولةم زيندانةدا حيزب
هاوبةشياندا، بؤ داسةثاندين دةسةآلت ودةولةتصكي كؤنةثةرستانةي ئيسالمي وقةومي بةسةر خةلكي عصراقدا، 

ئةوان لةسةر هةموو شتصك أصكةوتوون .سةرقايل سازكردين سيناريؤيةكي فريوكارانةن لةذصرناوي هةلبذاردندا
تةا ئةوةيان ماوة جةماوةري بةتةنطهاتووي عصراق . كورسيةكانيشيان لةنصوانياندا دابةشكردووة.نةتةوةوبأاو

حكومةتصك كةلةسندوقةكاين دةنطداين .ثةلكصشكةنة ناو ئةم سيناريؤية وشةرعييةتيان ثص ثةجنةمؤربكةن
لةم سيناريؤيةدا .س كةمتر نابصتئةمانةوة سةردةردصنص،حكومةتصكي قةومي ئيسالميية،وهيضي ئةوتؤي لةأذصمي بةع

 .دةنطدان وثرؤسةي هةلبذاردن نةك هةر ئازاد نيية،بةلكو كارتؤين وموزةيةفة
 

ةي خةلكي كوردستان وةكو مةسةلةيةكي سياسي طةورة وكؤين ئةم ووآلتة هةروا بةضارةسةرنةكراوي هةروةها كصش
ئةهصلصتةوة ويةكصيت وثاريت شةريكي ئةم ثرؤذة هاوبةشةن،وئةوثةأي تواناي خؤيان خستؤتةطةأ بؤ ضاوبةسكردين 

كوردستان وخةلكةكةي بةزؤر ودوور خةلكي كوردستان،بؤئةوةي أايانكصشنة ناو ئةم سيناريؤيةوة كةثصشلة هةر شتصك 
ئةمةش ماناي ملكةضبوونة بةستةمي ميللي وثلةدوويي .لةخواست وئريادةي ئةوان ئيلحاق ئةكاتةوة بةعصراقةوة

وةبصبةشكردنيانة لةأاثرسييةكي طشيت بؤ بأياردان لةسةر ضارةنووسي . لةعصراقي عةرويب ئيسالميدا
 .بؤ بأياردان لةسةر مانةوة لةطةل عصراقدا ياخود جيابوونةوة لصي.ةكوردستان،كةخواسيت تةواوي خةلكي كوردستان

 
سيناريؤيةكي فريودةرانةية بؤئةوةي ثةجنةمؤري خةلكي عصراق وةربطرن بؤ .ئةمة هةلبذاردين ئازاد نيية

شةرعييةتدان بةحكومةتصكي قةومي ئيسالمي داردةسيت ئةمريكا،كةحاكمةكاين كةساين وةكو ياوةر وعةلالوي 
ئةم دةولةتة وئةم شةخسييةتانة دوذمنايةيت وناكؤكي .يب وسيستاين وسةدر وبارزاين وتالةباين ئةبنوضةلة

خةلك ثصويستة ئةم سيناريؤية وةكو .قووليان لةطةل خواست وماف وداواكاين خةلكي عصراق و كوردستاندا هةية



ئصمة حيزيب كؤمؤنيسيت كرصكاري وةرن لةطةل .ثيالنصك لةدذي خؤيان تةماشاكةن،وموقاتةعةي بكةن وتصكيبشكصنن
عصراق بةتصكشكاندين ئةم ثيالنة أيسواية،كؤمةلطاي عصراق لةطصذاوي سينارؤي أةش ولةذصردةسيت ملمالنصي ئةمريكا 

لةجصطايدا حكومةتصكي ثصشكةوتووانة وسكؤالر، .وئيسالمي سياسي وئةحزايب قةومي عةشريةيت أزطاربكةين
حكومةتصك كةئةمنييةت بؤ .، كةثشتبةستووبصت بةئريادةي أاستةوخؤي خةلكغةيرةقةومي وغةيرةديين دامبةزرصنني

 .خةلك بطصأصتةوة ونان وئازاديان بؤ دابني بكات
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