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 كةمال سةيد قادر.د
 

  دأندايةيت دةدةن وةكو تاوانةكاين قورسانةي كةوا خؤيان زياتر لةئةجنامداين ئةم تاوانة
 ناموس دياردةيةكي نامؤ نني لة مصذوي مرؤظايةيت كؤمةلكوذيو سةربأينو هةتك كردين

 بةالم ئةم دياردةية ،شيت خوازي ئامصذوي مرؤظايةيت زياتري تاوانة نةككؤنو نوصدا بةلكو 
تاوانباراين وةكو . هيض ثةيوةندي يةكي بة نةتةوةيةكو ئاينصكؤ كولتورصكي  تايبةت ين ية

 بةرزجنيش هةريةكةيان سةر هيتلةرو مؤسؤلؤنيو سةدام حيسصنو ئةريل شارؤنو شصخ زانا
 .ةكةيتيانبة كولتورصكو ئاينصكي جيان وة ئةوةي كؤيان دةكاتةوة تةا دأندايةيت ي

ش لةم جا نة ميللةيت كورديشو نة ئايين ئيسالميش وةكو هةر ميللةتصكو ئاينصكي تري
كةوصت كةوا بة اوانباري وةكو شصخ زاناي تيا هةل خةلقاين تجيهانةدا لةوة نةثارصزراون

ناوي ميللةتو ئايني تاوان ئةجنام بدةن كةضي لة حالةيت شصخ زانادا هةمو هةولصك 
 تاوانة ببةستصندرصتةوة لة كاتصكدا كةوا ئايين ئيسالم بة هةمان جؤري مبة صكدةدرصت  ئاين

ئايين مةسيحيو جولةكةو بوديزمو هندويزمو يةزيدي نةفرةت لة تاوان دةكات بؤية ئةوةي 
بينةراين كورد شةو بة شةو لة سةر أوي تةلةفزيؤنةكاين كوردي دةيبينن دةبص جطة لة 

 .ئاماجني سياسيشي هةبصتبةربةرةكاين كردين تاوانو تصأؤر 
 ئةم تاوانانةي ئةم تصأؤريستانة ثص ي هةلساون زؤر جيا نني لة تاوانةكاين شةأي 
براكوذي كةوا بة ضةندةها طوصو لويت لص بأاو خةلق ئةشكةجنة دراو ناموسي ئافرةت 
هةتك كراو دةست درصذي سصكسي كراية سةرديلةكاين يةكترو بة هةزارةها كوذراو 

بة هؤي ئةم تاوانانة هيض كةسصك نة هصنراية سةر تةلةفزيؤنو .  كةوتةوةشةهيديشي لص 
 .ان خؤيان خاوةن تةلةفزيؤنو دادطاكاننكةسيش سزا نةدرا ضونكة تاوانبار

اي شصخ زاناشةوة هةبصت ئةوة سةيرترين شت ئةوةية كةوا ئةوةي ثةيوةنديشي بة تاوانةك
اوي ثاراستين سةر بة ثاريت ية تاوانبار ترين أصكخراو لة كوردوستان كةوا أصكخر

 بة بص ئةوةي هيض بنةمايةكي ياسايي هةبصت بؤية طومان لصكؤلينةوةيان لة طةل دةكات
.  هةبصت يان بةهايةكي ياساييانانة لة اليةن تؤمةتبارانةوة هيضلةوة هةية كةوا ئةم دانثصد

 نوقةيان لصوة لة هةمان كاتيشدا هةرضي ياساناسو ثارصزةرو دادوةر هةية لة كوردوستان
نايةت تةا يةك دادوةر نةبصت كةوا بابةتصكي لة أؤذنامةيةكي كوردي بالو كردةوة لة ذصر 
ناونيشاين حوكمي قةرةقوش وة ئةميش بة هيض جؤرصك بة ئاشكرا ئاماذةي بؤ مةسةلةي 

 .طروثة تصأؤريسيت يةكةي شصخ زانا نةكرد
اسا سةروةرة دةبص خؤشي لة هةمو ئيدارةي كوردي كة ثأؤثاطةندةي ئةوة دةكات كةوا ي

دة فةرمون هةر . مجوجؤلةكاين خؤشيدا ملكةضي ياسا بصت نةك تةا خةلق ملكةض بكات



 1971عصراقي سايل ) اسول احملاكمات اجلزائية(بؤ منونة سةيري ياساي دادطا سزاي يةكان 
 ي ئةم 51 بة ثص مادةي.  تا ئصستاش كاري ثص دةكرصتيشبكةن كةوا لة عصراقو كوردوستان

 كةضي لصرة ياساية دادوةري لصكؤلينةوة دةبص بة لصكؤلينةوة لة طةل تؤمةتباران هةلسصت
دةزطاي ثاراسنت بةم كارة هةلدةستصت كةوا دةزطايةكة بة أةمسي هةر بوين ين ية وة لة 

لة ووالتصكي . اليةين ياسايي يةوة بة دةزطايةكي ناو سيستةمي دادطايي ناذمصردرصت
ري ياسا هيض تؤمةتبارصك لة سةر بناغةي ئةم جؤرة لصكؤلينةوة خاوةن سةروة

 ةتبارانة بة فةرماين ضي  اليةنصك باشة ئةم تؤم.ناشةرعيانة ناتوانرصت سزا بدرصت
دةستطري بكرصت بة بص كةسصك  ئةم ياساية نابصت هيض 92دةستطري كراون؟ بة ثص ي مادةي 

وة ئةطةر دةستطرييش كرا ئةوا ئةوا بة ثص فةرماين دادطا لة هةندص حالةيت تايبةتا نةبصت 
 كاتذمصردا دادوةري لصكؤلينةوة لصكؤلينةوةيان 24 دةبص تؤمةتبار لة ماوةي 123ي مادةي 

 وة دةزطاي لة طةل بكات كةضي ئةوانة دوو مانط بة سةر دةستطريكردنيان بة سةر ضوة
 .ثاراستنيش لصكؤلينةوةيان لة طةل دةكات

 ةوة ئةوا كةمو كوريت يةكي زؤر هةية لة دانثيادانةكان كةوالة اليةين كرميؤنؤليطةش
بؤ منونة دووكةس لة سةر شةقام دةست لة .  لةم بابةتة شوصين نابصتةوةهةسةنطاندين

تصرؤريستصك أادةطرن وة تصأؤريست ثةيوةندي بة شصخ زانا دةكات دةلص دوو كةسم ثص ية 
باشة ئةمة ضي . ن سةريان دةبأوة شصخ زاناش دةلص بياصنة ئةميش دةيانبات لةوص

  ضؤن سالصك بو ضي جؤرة تةلةفؤنصك بة كار هات، قورباين يةكان ضؤن طوص يان لص نةبو،
 وة ئةوةي من بزامن خةلق لة ؟دوو كةس رازي بون بضنة مايل كةسصك كةوا نةيناسن

كوردوستان تةا دةست لة تةكسي أادةطرن وة كةسيش لة طةل شوفصري تةكسي ناضصتة 
 كةضي لة دانثيادانانةكان قورباين يةكان بة زؤري دةستيان بؤ ئؤتؤمؤبيلةكاين .لةوةما

 . هةر هةموشيان نصربازيان لة طةل كراوةطروثي شصخ زانا أاطرتوة
 ئةمانة ضةند منونةيةكن كةوا سصبةري طومان دةخةنة سةر مسداقيةيت هةمو مةسةلةكة

كة ئاماجني سةرةكي من لة نوسيين ئةم  ضون لصرةدا زؤر بة كوريت ئاماذةم بؤ كردكةوا
 لة سةر شصخ يةبابةتة هةلسةنطاندين ياسايي ئةم كصشةية ين ية بةلكو ثةردة هةلدانةوة
ئةطةر عةدالةت . زانايةكي تر كةوا بة هيض جؤرصك تاوانةكاين لةم شصخة كةمتر ين ية

 هةمو اليةنصك بة  بةالم ئةطةر هةبصت دةبص،هةبصت لة كوردوستان كةوا من لةم باوةأة نيم
 .يةك ضاو لة اليةن ياساوة سةير بكرصن

 
با خوصنةري بة أصزيش ئم تاوانة لة طةل تاوانةكاين لصرةدا يةك منونةي بضوك دةهصنمةوة 
 .شصخ زاناي تصأؤريست بةراورد بكات

 
 كاتصك خةريكي دةرس طوتنةوة بوم لة زانكؤي سةالحةدين دةبواية 2000 زستاين سايل لة

هةر جارصك دةأؤيشتم . بة دواي سةرضاوة هاتوضؤي ثةرتوكخانة ي زانكؤ بكةمبؤ طةأان 
بؤ ئةم شوصنة كضصك بة ديار دةكةوت كةوا لة ذصر  بيانوي جؤراو جؤر لة طةمل دةكةوتة 



ئاخاوتن وة لة قسةكاين ديار بو دةيويست بصتة الم بؤ مالةوة وة دةشيزاين كة وا من بة 
ير بو كةوا كضصكي كورد بةم جؤرة سوكايةيت بة خؤي منيش زؤر الم سة. تةا دةذمي

بكات بةالم الم وابو كةوا هةذارة ثص ويسيت بة ثارة هةية بؤية ثيم ووت من ئامادةم ثارةي 
 بةالم ديار بو يارمةيت أةتكردةوة وة  .ثص بدةم بةالم  من نزيكي ئةم جؤرة كارانة نامبةوة

مالةوة بؤية منيش زؤر تورة بومو ثصم ووت هةر سور بو لة سةر ئةوةي سةرم لص بدات لة 
. ديو ئاين ناطوجنصن عوريف كور طةلتؤ شةرم ناكةيت خةريكي ئةم جؤرة كارانةي كةوا لة

  بة دةست خؤم ين و وويت دةسيت بة طريان كرد يةكسةر وة بةم قسةية زؤر شلةذا  بوديار
من سةرم لةم . سنتوومت كص زؤرت لص دةكات وويت جةماعةيت ثارا. ية زؤرم لص دةكةن

كارة سوأما ئايا دةبص ثاراسنت بؤ بيةوص ئابأوي من ببات لة أصطاي  كضصكةوة كةوا بة زؤر 
بؤية داواي لصبوردمن لص كرد وة بةلصنم ثصدا كةوا يارمةيت بدةم . كاري سؤزاين ثص دةكرصت
أاسيت يةكةي بؤ باس ثاش ئةوةي بة كوريت . م بؤ أون كاتةوةيةئةطةر بصتو ئةم مةسةلة

 سةر بة حيزبصكي نةياري ثاريت بوة وة ثاراسنت دةستطريي  كةوا ئةم كضةكردم دياربو
كردوة ئينجا ثأيانداوةتة ناموسي وة وصنةشيان طرتوة ئينجا ثص يان ووتوة ئةطةر بصتو 
 هةر كارصك ئةوان بيانةوصت بؤيان نةكات ئةوا ئةم وصنانة دةنصرن بؤ باوكو براكاين كةوا

ئةم كضةش لة ترسي ذياين خؤي أازي بوة وة ثاش ئةوةي ضاوي . لة خصزانصكي عةشايةرين
بة مةسرور بارزاين لصثرسراوي هةمو دةزطا ئةمين يةكاين ثاريت كةوتوة يةكسةر 

دواي ئةوة أؤذصكيان مةسرور بارزاين . خراوةتة ذصر فةرماين لقي ثاراستين سةر بة زانكؤ
دذ بة من ثص دةسثصرصت وة مايكرؤفؤنصكي بضوكيشي ثص بانطي دةكات وة ئةم كارةي 

منيش طومت . دةدات بؤ ئةوةي لة كايت هاتين بؤ الم بة كاري صنصت بؤ تؤماركردين دةنطم
كوا مايكرؤفؤنةكة؟ وويت ئةجمارةيان بؤت دصنم منيش أؤذصكم لة ثةرتوكخانة بؤ دانا كة 

 بة هؤي الستكصكةوة لة قؤل ضوهات مايكرؤفؤنصكي ثص بو لة كاتذمصرصكي بضوك دة
 جطة لةوةش وصنةيةكي خؤي ثشاندام كةوا خؤي لة ناوةأسيت كةرمي  دةبةسترايةوة
كةرمي سنجاري وةزيري ناوخؤي ئصستاي ثاريت . سةعدي بةرزجني وةستاوة.سنجاريو د

سةعدي بةرزجني كؤنة جاشيش ثاريت كردبوي بة .ئةو كاتة بةأصوةبةري ثاراسنت بو وة د
 . ديارة ئةم دوو كةسة لصثرسراوي لقي ثاراستين زانكؤ بونة.انكؤي سةالحةدينسةرؤكي ز

ئةم كضة دوايي تواين بة يارمةيت خةلقاين دلسؤز خؤي بطةيةنصتة ئةورثا وة من ئامادةم 
نصم  سنجاريو سةعدي بةرزجني سةرشؤأ بثةجنة لة ناو ضاوي مةسرور بارزانيو كةرمي

ة ثصش هةر دادطايةك لة كوردوستانو لة دةرةوة وة ئامادةشم ل. ئةطةر حاشا دةكةن
ئةطةر خؤشيان مات كةن ئةوا من . ئامادة مب ئةطةر وورةيان هةية بأؤنة ثصش دادطا

 .دةضمة سةريان لة كوردوستان
 

جا دةبص ئةم .  ميللةيت كورد هةموي ئةزانص كةوا كض ناردن بؤ يةكصكي تر دةكاتة طةوادي
ي كوأي شصخ مةسعود بارزاين طةوادي بؤ من بكات هؤكارة ضي بصت كةوا شصخ مةسرور

 تاكو مبخاتة داوصكةوة؟



 ئةم مةسةلةيةم سص ضوار مانط ثاش ئةم أوداوة بؤ أون بوةوة كاتصك ثاراسنت هةويل 
وة ئةطةر . كوشتين منيدا بة تؤمةيت ثالندانان بؤ كؤشتين سةعدي بةرزجني كؤنة جاش

ويل نةكردبا ئةوا ضارةنوسي منيش ئصستا لة حكومةيت نةمسا ئةو كاتة بة أةمسي  تةدةخ
 . بص سةروشوصنكراوي كورد باشتر نةدةبوضارةنوسي هةزارةها 

ئاماجني سةرةكي ئةم تاوانةي مةسرور بارزاين ئةوة بوة ئةم كضة بنصرصت بؤ الي من لة 
 دةنطةوة باوكو براكاين ئاطادار كاتةوة بؤ ئةوةي لة سةر ةيلةلطةنامبةهةمانكاتدا بة 

 لة . سودي ثاريت دةكةوتةوةلةي ناموس خوصن بأذصت كةوا لة هةمو اليةنصكةوة بةسةمة
ة اليةك من لة ناو دةضوم لة اليةكيش ئةم مالة سوك دةبون ضونكة مالصكي ناسراو بون ب

 . ثشتطريي كردن لة حيزبصكي نةيار
 :هةويل ثاريت بؤ لة ناوبردين من بؤ دوو هؤ دةطةأصتةوة

 
 لة اليةين ياسايي لة ظيةنا يارمةيت كضصكي عارةمب دابو 2000لة ثصش سايل  .1

 دذ بة سةفارةيت ئيسرائيل وة ئةم كارة بوة هؤي ئابأوضوين يةوة
سةفارةيت ئيسرائيل لة ظيةنا ضونكة مةسةلةكة طةيشتة هةمو دةزطاكاين 

دياربو دةزطاي مؤسادي ئيسرائيلي هةر لة دواي تؤلة . أاطةياندين جيهاين
 بوة بةالم هةولصر طوجناوترين شوصن بوة بؤيان لة بةر سةندنةوة لة من

ثةيوةندي ية تايبةتةكاين بنةمالةي بارزاين لة طةل دةزطاي مؤساد بة تايبةيت 
 لة ناوةأاسيت شةستةكاين سةدةي شكةوا مةسعود بارزانيو ئيدريس بارزاني

  لة ئسرائيل لة سةر دةسيت مؤساد مة شقيان ثص كراوة وة ئصستاشداأابردو
 .ئيسرائيللة طةل  خةريكي  هواكاري كردنن   هةربنةمالةي بارازين

.  من شايةدي ئةوةم كةوا مةسعود بارزانيو د1990 تاكو 1984لة ساالين  .2
ثريؤيت نوصنةري ئةوكاتةي مةسعود بارزاين لة ئةورثا بؤ دةزطاي جاسوسي 

كاريان دةكرد وة ئصستاش بةلطةنامةكامن ماوة   KGBسؤظيةيت ئةو كاتة 
 دؤالريان وةرطرتوة 1000جاري وا هةبوة . بؤية لة خوام دةوصت بلصن لةل

وة ئةم مةسةلةيةم . جاسوسي يةبةرامبةر فرشتين زانياري بةم دةزطا 
 باسكردوة لة ئاياري سايل ي خؤيكةأوي مةسعود بارزاين لة بارةطاوةبةر

كة ئةو كاتة .  داواكاري خؤي سةرم لصيدا كةوا لة سةر لة ثريمام  2002
مةسعود بارزانيم أوبةأوي ئةم مةسةلةية كردةوة مةسعود بارزاين زؤر 

 ئاخر  بؤية بؤ ترساندين يةكسةر ثصم ووتتوأةبو وة ديتم نيازي خراثبو
  مةسعود بارزاين يةك لةرزي بة لةشياطاداري هةمو شتصكن ئةمريكي يةكان ئ

  ية؟ت ينوة ثرسي هيضت ثص ويس يةكةداهات وة يةكسةر بة زةردةخةنة يةوة
 ئةطةر وا ين ية با مةكتةيب بارزاين ئةم كاسصتة تؤمار كراوة ئاشكرا بكات كةوا لة  

 .ضاوثصكةوتنةكة لة ثصش من تؤمار دةكرا
 



تين دوو ضؤلةكة بوة بة بةردصك، هةم ور بارزاين ئاماجني لةم كارةي كوشجا ديارة مةسر
 باوكيشي هةتا هةتاية يس ئيسرائيل بكات وة هةم مةسةلةي جاسو بةخزمةتصك ثصشكةش

 .لة طؤأ بنصت
جا دزيو طةندةيل لة ضاو . كوأ طةوادي دةكات بؤ ئةوةي جاسوسي باوكي بشارصتةوة

 .جاسوسيو طةوادي ضني
 

 وة لصشيان وا بص م بةم جؤرة هصرشيان نابةمة سةرمن ئةطةر ئةم بنةمالةية ضاك نةناس
تان وة ضةند جار ويستويانة تا ئصستاش ضةند جار طةأاومةتةوة كوردوس .منةت نامب

خؤيان لصم نزيك كةنةوة بؤ ئةوةي قسة نةكةمو نةيلصم وة دوا جار كة ضومةوة مانطي 
ئاياري ئةمسال بو كايت كةسصكي زؤر ناسراوي بنةمالةي بارزاين هاتة الم وة ثصشنياري 
كرد ضةند بةلطةنامةيةكم لة سةر ضةند سيخؤأصكي أذصمي بةعسي كؤن لة أيزةكاين 

كردايةيت يةكصيت نيشتماين كوردوستان ثص بدات بؤ بالو كردنةوةيان بة تايبةيت لة سةر
يانزاين من كايت خؤي داواكاري سزاييم لة سةر ئةم ةسةر سةعدي ئةمحةد ثرية ضونكة د

 دياربو ئةو كاتة ثةيوةندي يةكاين نصوان ثارتيو يةكصيت طرذي .خائينة تؤمار كردوة
بةالم .  يةكصيت بة مةرجةكاين ثاريت بؤ سةرؤكايةيت هةرصمتصكةوتبو لة سةر أازي نةبوين

ديارة ثاريت دوايي تواين بة سةركةوتوانة هةأةشة لة يةكصيت بكات وة هةمو مةرجةكاين 
ئةوةتا مةسعود بارزاين كؤنة جاسوس دةبصتة .  بضةسثصنصتداخؤي بة سةر يةكصتي

 سةرؤكي حكومةيت يةكطرتوي ، نصضريظان بارزاين زاواو برازاي دةبصتةوسةرؤكي هةرصم
كوردوستان وة مةسرور بارزاين كض فرؤشيش دةبصتة  سةرؤكي هةمو دةزطا ئةمنية كاين 

يةكصيت خؤي حةل .  دةزانص قؤناغ لة كوص يةكوتةك. تان بة دةزطاي زانياريشتةوةكوردوس
 يزيبكات باشترة ئةطةر نا هةتا هةتاية دةخرصنة ذصر فشاري ثاريت لة سةر سيخوأةكاين أ

  .سةركردايةيت يةكةي
 

 دةطةأصمةوة كوردوستان وةكو هةمو جارصكي تر ي تراش ضةند هةفتةيةك من ث  :تصبيين
ست دةوة هةركةسصك لصرة ناوي بة طةوادو جاسوس هاتوة با بص منةت بصت وة ضي لة 

 . با بيكات دصت


