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  )2(شی  به.. ند هه ه بیباوآ ... آوردستانیآان یه و حكومیزبیا حگز هو داموو د نی هند گه یی هاردید

   دیسو
  ،  یه هاردیم د هر ئ ه س ه لاپورو ه ئآورد یكر هند نووس چه یوونۆچدو بین و دیوانت
  ییتاۆم و آ ه دوویش هب
  
 شیو هئ، آان ییه آورد هتیو سا هنامڕۆژارو گۆڤر  ه سیتمانش  هتۆ بۆم ه ئ هك آن باس و خواسیتر هور گه
  .  ییه هند گهساد و  ه فیی هاردید نیزراوترب
  هك ل یه هرۆ خ هتۆو ب یهادبووندایو ز هبر  ه لڕۆژ  ه بڕۆژس ئاسا ۆریا، ڤ هو ترسناآ ه آوشند ییهشۆخ هم ن هئ
  .  هحا ه میوونچ ناوو هو ل هر بووگیزبدا جیردوو ح ه هی هست هج
ر  ، گه هو ییه هند گه ینزاۆنفل ه ئۆی ه ه بتچ هون دچ هو ه هر ه ب هكیر هوا خ ر هماو ه جیی ڕهتوو ق و، ڕ
ان یآان هرفانگی یردنآپ یكیر هر خ هه،  هو هدات ه ن هر هماو هو ج هك لڕو ئاو هو هتچ هدا نۆی خ هت ب هس هد
ووخان و ڕو  هر ه بت هس هل و د گهوان  نیردپ یدی هیده وا هئ !! ییه نۆ بیبوونپ زگیر ه ه هآ، بن
  . تچ هكترازان دل
، ت بی شوناسیآسان یه  ویر هرو په دادیم هستیس وی هند گهساد و  ه ف هت لك دوور بت هس هر د هه 
ر  هماو ه ج ه لیی ئاواڵ ما هت هس هو د ه ئ هم هست هر ئۆا زگ همۆو آ نیآان ژهن و توچیموو  ه ه هر ب هرامب هب

  هتح ل ه فی هو هبزوتن ی آردنیی ئاواڵ ماۆی ه هن بووچۆ ی هند گه یسۆریاڤ  هو هش هوان پچه  هب، بكات
  . تتح ب ه فی هو ه بزوتنی هو هاوش ه آ هكت هس هارت و دپر  هه ڕی هاوچش یكڕۆژئاوا ، ت هس هد
  . آات هدپست  ه د هو هرل آان هاریرسپ
  ؟دات ه د هن هو هز ق هاردیم د هو ب ه بر هن آچی  هآان هآارۆ هو ه ئایئا
  ؟یرآردن هس هارچ ۆ ب هاویك شزمیكانیت و م یه ئالچا یئا
 گ بان با هلپ یكست هد هآارب، كر هوبر هب، كریز هو  هت آب ه نی هو ه ئیت هك جورئمان هرل پها یئا
  ت؟ك بمان هرل په چ  هو ها ئیئا، بكات  هو هنیرسپ لیشته
 تر یآان هزبیت و ح ه حكومۆ ب هزب بوودجیردوو ح ه هییاسی سیب هآت ه م هكم هستی سچی  هم هئا یئا

تر یئ، تآان دابن هكخراوڕزب و یت و ح ه حكومۆت ب هبی تای ه بوودجتوان هن كمان هرل په ی ه ئ؟تدابن
 ، چیتب هزب نیردوو ح ه هییاسیب س هآت ه م ه ل گها جیئا! ؟ همان هرل پهم  ه ئیر یگه وآارڕۆڵ  یه هآام
ر  هس ه بچی ت وآر هرف د هن سچۆو  هند چهت  هحكوم ی هنسا یو داهات هت بوودجزان هد اگ همۆ آیكتاآ
  !؟تد
م  ه آیساد ه و فی هند گه ی هاردید، توان هر داودچك  هستكار و هره ه بیكز هیك بوونی دا ها لیئا

  ؟ هو هبكات
او گز هدو  نیی هند گه توان ه د هند چهت تا  هس ه دی هو هر ه دیاآانیدینووسان و م هنامڕۆژا یئا
  ؟ن هآان ئاشكرا بك هسات هس هموئ
 ی هند گه ی ه خان هتچ نا  هو هزبیردوو ح هن ه یه ال هكا ل همۆ آیت و سامان هرو ه سیر بردن هد هه هبا یئا

  ؟ هو ییهدارا
  ؟ یه ه هی وجودیموآراسی دیآ یهای دونچ  هت ل هزب و حكومیح یرفانگیك  یه
  هتچنا رانیشنبۆران و ر ه نووسینیآان و آ ها و قوتابخانگمانی پهو ۆموو زانك ه هی آردنیزبی ح هب

  ؟ هو ییهریشنبۆ ری هند گه ی هخان
 ی هند گه ی ه خان هتچناآان  هردناژب ه هی آاتینی آگن ه و دیلكارشپرو یزو هخروقات و تا یئا
  ؟ هو ییهاسیس
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  هوللگ  هران ب هشاندۆپی خ ه بر هرامب هاراستن بپش و یس و ئاسایلپۆ یاوانپی ی هانیا شارست نیرفتار
  ؟ هو ییهاسی سی هند گه ی ه خان هتچش نا هم هسان ئید
  ویمان سلی هآ هشاندانۆپی خیآات  هان لیآان هندام ه آوردستان و ئیر هس هارچ یارتپ یآۆر ه سیرتنگ
 سانیش د هم هئ، آان هاردنژب ه هیت آا هل، نانی بادیر ڤه ه د ه لرتووگآ یه یاآانگ ه باریها سوتاند هرو هه
  ه ب همان هموو ئ ه ه؟ر هرامب ه بی فكری هو هندخو هآان و ن ییهاسی س ییهر ئازاد ه سۆ ب ییه نژیستدر هد
  ت؟د ناآر ه ناوزییاسی سی هند گه
  ،  هو هتۆ خواردگین په اگ همۆ آینآا هتاآ ی هربۆ زیاخ ن ه ل هوم ش ه لی تریاریرسپن یند چهو  همان هئ
   "یا وتیتانی بر ه باران لیدانپ هش گه ی ه همۆ آیرسراوپح لم سایبراهیستا ئۆتا مام هر هس، 
  هرد هو د ه ئیارو توشچر دوۆم تا ز ه آ یه ه هتم و ه و آیھانی جیآ یه هاردی د هتۆ بی هند گه ۆم هئ

 ترسناك ی هوار هت و ق هآان حا هراودچ  یه ۆیی و ناوخیت هو هود ن هكخراور، تهاتب ه ن یه هآوشند
ت و س په هح هاندا دی ئاست ه لۆڤ مر هآ، ن هد هشان دپیاندا یآان یه یرسپ و رایرمژر ه س ه ل هو یه هبار هل
رسان پر ه بی هبگ هرفان و هگی یبون هنپاوو چ یبون هرنو ت هو هنی ماشیز ه حییتاۆ ناآ ه لیری هك س یهال هل
ن چۆ  ه آ هانگ همگۆو  ه ئیكان ه خۆت بب هت و ئازار د هسر هت و ح هف ه خپ ی د هو ه تریآ یهال هت و لد
 و ی سروشت ه ماف هت و لڕها هان دیروسكپسك و و ئ هو یه ی هند گه یرداش هو ب هئ رژ  هت هوتون هآ
  هبات و ب هر د هد هه هان بیت یهوا هت ه نیآات و سامان و داهات هان دیش ه بان بـۆی خیآان ییهتا هر هس
  هان بیانژیش ی تریكخ هند فرس چه ۆب،  وێ خوار هباتی هقدا د ه دیآ یه هزم هردند م چه ڕگیقو

  هش ل هشتن چهھاتن و ئازار ر لی هم س هئ. تنر هوزگ ه دـپان یت خاك و و ه لۆیی و نامییوتو هدواآ
ر  هس هان لگی  ڕهو آو ه ئ هو هئ،  هو هبن ه د هند بار چه و  هند بار چه آوردستاندا یآان ه هند گه ۆم تابل هرد هب
نارخستن و  هو آ یارژ ه هیو تاۆم هن ئیت یه آوردایبات ه خین دوی هانی یارگ رزی هشتیست و فر هد
  هستا ل ئ یه هترس هاونچبوو  ه ماندون هت هللیو م ه ئ هو هئ، !اندا؟ی هآ هت هللی مڕگی قو هن ب هآ ه د هو هشانیلپ
هند ه آیس هر هر هژ ی هند گه ین لی ه نوزڵحا هآاندا ب هرۆراوجۆ ج یه د هو یند زوو بوو آاروان چه! ؟ت 
  ! ؟ آرد هكی داخراوو تار هانڕیم دو ه لیمان رو هآ هل گه ی هو هستان ه و هیخوازیارگرز
 یت هران و حا هوزگ ی و باریاسی سیش هر آ هس ه لی هند گه یرد ه دی هور گه ی هوت هك و جیر ترسناآ هب هل
 و  هو هنۆیك لی گه جیت هبی تا هستا بو ئ هشیم هآان ه گه همۆ آیت یه همۆ آیوش ه و ریرون هد
  هت هونچ دا یآان هند هه هر هو ب ه آردوۆان بی هناسپ  هو هاوازی جیایگن هشگۆ  هل، و هران بواودچ ینیباوتچ

 یرگرو ر پهم ه ل هبن ه د هن آ هاردانیو د هموو ئ ه هی هند گه :ن هدا دین ناساندنیرترگیشتگ  هل،  هو هخوار
 یندن هس هش گه ی هسۆر، پآاندا و یه یموآراسی و دیر و ئابویت یه همۆ آ هانگۆڕم  هرد هب ه ل هنیق هراست

  گه همۆ آیشی و ئاساییرگی ج ه ل هش ڕه هه، و هو یه یترس ه م هن هخ ه ـ دی هآ ه مانا فراوان ه ـ بیت یه همۆآ
ن و ان ناهیآان یه یانژی و یاسی س ه آاریران هوبڕ هك و ب هوان خ نی هن و متمان هآ هآان د یه ۆییمر
ش  هتو و ه ئی گهنژیسروشت و  انیآان یڤهت گه ن هر یگهآار، ن هب هان دیك ترزانو ل هو هشان ه هو ه هر هب
ان ۆی خیر هرو هآان س یه یوشت ه و ریر هوه هها ج هدا بی هند گه ی هو هوتن هوبون و آرب ه ب هل.  هو هترگ هد
  هـ لۆڤ مریز ماف و ریریشنبۆ بون و ریت هاویآان همك چهت و ن نامیزاسا رین و  هد هس دیآ هل

  یه گه همۆو آ ه ئیآان هوان تاآ نیكست هبرگمان و ی په  هرۆموو ج هه،  هو هبن ه دڵتا هان بیماناآان
  . آات ه دچۆڵبون ۆ و نامیردان گهاشاپ ۆ بۆی خی گهآات و ج ه دآش هاشپو  هو هاریرسپر ژ  هتو هآ هد
و  یهرما ه سینان هو هكپناو پ  هك لت هس ه دیآان هور گه  هرسپر هو ب یه یك جار شاودن ه هی هند گه
 یناغۆو ق هن لشت شكپ یورز، گن و هآ ه دی هس هاندا مومارۆی خیآان یه یت هبی تا هز ه حیرآردنت
  هر هرمانب هو ف یه ۆییاس ئی هند گهش یك جارند هه، انگینچر ژ  هتۆوت هآ هن و آ هد ه د یه یتدار هس هد
ت و  هرام ه دیم ه و آیارژ هر ه هب ها لیآان  هور گه  هرسپر ه بیر هكاولچك  هآان و هوزارگت ه خزم هوآچب
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ردوو  هه هل. ن هد ه دینجام هدا ئ هو هنیرسپ و لیراودچاساو ی یوتن هكول ه و خی غافی سات هان لی چهمو
  .  هو هتتل ه دی هوپرشان و  ه س هتو هآ ه دی یه ی هند گهو  ه ئی باجی قورسیی ئاسایتشدا هاو هآ هبار
  هخات آ هرد ه د ه تا یه یو راست ه آوردستان ئیاآانیدی و مڵوا هع و هی واق ه بپیر ه سیكنیوان ه ه
 یت هو هدو نی هزراو ه دامیرسپر را گه ه ئ یه ی و دور ن یهرزدا ه ترسناك و بیك ئاست ه لی هند گه
ردوو  ه ه ه ل هونك، چ هو هھانی جیآان ه هند گه  هت هس ه د هو هشپ یآان هزی ر هتچ ه ن هو هتریگت ب یهفاف هش

 یش آردنپۆ هرد پهو  هو ه شاردن هآ،  یه ه هی هند گه ین همی و باس و دگن هآاندا د ۆییه و ئاسی شاو هئاست
 یآان هموو بوار هه، رنۆراوجۆشن و ج چه هم ه هی هند گه یآان هرانی هت و ق همۆت. ڵحا ه می ئاست هتۆشتی گه
 یآان هاری د هس هرس و آپر ه بی ناو هانۆژر،  هو هتۆرتگان ی یداری و ئیوشت ه و ریت و ئابور هاسیس
 ژیستدر ه وزارو آوشتن و دیو ه زیشكردن هو داب هو هنیماش هارپ و ی دزیآان هونچو ئاب هت ل هس هد
 و یی چه ناویرگیمار هاسا و دیو  هو هنیرسپ ل ه ل هو هنیدزۆرو خ هشكۆھ بی ه مادیانگ و بازریكسس
نوس و  هنامۆژ ریم هرد ه س هستنان هآان و د یه ی ئازادی بواری هو هسككردن هو تڕ بازایرخكردنۆ و قیزبیح
زب یح. ن هآ هش دی نمای آوردیما ی داهات و سامانین بردنتا ه و بیواوون و ش هآ هرد هراندا دیشنبۆر
  هتۆدا بردیآان گهموو جوم هه ه بۆی خگین ه و دگن هو ر ه قوت داویت ه ترسناك حكومیآ یه هزم هوك د هو

  .  هشتوه ه ن هوپ ی بونین هد ه میمای وس هو هخوار
 ی گه همۆ آی هو هرژ ی ه بنكك هتا و هر هس، ستن هو ه د هو یهشتپ هآار لۆك هل گه  یه ی هند گه ی هاردیم د هئ

آردن و ۆساب بی حیچ هبـ هب ه آ یه هسیرگ ه ن هو سات ه ئیمل هتلۆ آی آوردی تاآ هآ یه هد ه سیكی نزیآورد
 ی ماف ه آ هو هآ چه ناوی هانیی هو هت ه ن هت هو هو د هنرا بر لكۆز هشكراوو ب ه دابی هآ هتك و یهرس و راپ

دا بون و یرآوتكردن هشكردن و س ه ب بـیری ب ه ل هشیم هه،  وینیب هد هوا ن ه رـپان ی دوش همارژ یتهاو
، ت و بزانۆی خی هآ هناغۆر ق هرامب ه بیآان هرآ ه و ئیآان ه و مافۆی خ هخساندو هر ه نۆان بیك بواریچه
 یردگر هب ه بی هنده، و هبو  هور گهبارو دروست  ه لیوا هشو ه ه و آیئازاد هدور ل ه ب یه هو ماو ه ئییاژ در هب

  هویتوانی هربون و نیشنبۆر ر ه س هت هاوژر یپه ه ن هند هو ه ئ هك بویر ه خ هو ۆیه خی هو ه مان هآردن ل
. تن بھید هدا بی هآ گه همۆ آیادی بون هت ل هس هد هر ب هرامب ه بۆیخ ه آردن لیرگر ه بیآان هزراو هدام
 یآان ه مافی هو هنیناس هك و ن ه خیاریشۆ هیم ه وآگین ه د بـی هند گه یآ هر ه سیكآارۆ ه هونكچ
تدا و  هس هت و د ه حكومیآان هرآ ه و ئیم هرخ همت هئاست آ ه ل هانی یستو ه هان و بـۆیخ
نبون و یم ها ئ، یآان هر هرآوتك ه س همژ ریآان هكی تار هم هرد هس ه ب یهستا ئیخۆ بارودیراوردآردن هب
 ییاگ ئا بـ هت هو حا ه ب هانی یستور هشت ئپك و  ه خیاریشۆ ه ه ل هآان ه هند گه  هتدار هس ه دیرسانت هن
ر  هس هتوانن ب هت دان بویشینچۆت و ان بویكر آار هك هرۆج هب، تب هدڕ پهدا تپ ی گه همۆ آی یه
ت و  باشتر ناب هو ه لڵ و حا هانی یند هو ژهر هب  ه ل هو هن ئ ه بكـپان یشیت هناع هنن و قڕ پهبیدا تیك هخ
 گیر ه ب هاندنڕ پهو ت ه آوردستان ئ هر جار لۆ ز یهدا هو ه ل هآ یه یترس هم، ت ناآرۆ بیوان باشتر هس ل هآ
و  تآر هردا د هرب ه بیشتمانی و نیی هو هت ه نیشی آورد و ئاسایی هو هت ه نیند هو ژهر هآان و بها با هب
  .  هو هتریه هر د هماو ه جۆوتن ب هنكدان و شو هاهپی و ـ ها بنھ هت
  هو یه ی آوردی گه همۆ آیی هزراو ه و دامیستور ه و دییاسای یخۆبارود ه بۆی خی هند گه ی تریكر هس
ر  هشتا ه دا هی آوردیت هس ه دیزراندن هر دام هس ه بڵ سا هانزپ یبونڕ پهاش تپ  هو هئ، تست هب هد

 تا  یه ی نیدراوپ هاوو متمانپس چه یستور هستاش دتا ئ،  هق هلۆ و مییتا هر هرو سگی ناجی هآ هخۆبارود
ر  هآان ه یه یسم ه ر هزراو هاو دامگز هدامو د، ت ب هست هرج هدا رون وب تیت هاویآان هرآ هماف و ئ

، ج بون ویفلی ئ هو هآان یه ییاسای و نایزبی حست ملمالن هد هوك بچ بیآ یه گهرمان ه تا ف هو همان هرل په هل
 ی هوم ه ه و ق هو هرنگ هك د یه روآاردا  هآان ل هرتبو په  هداریواش ئ و هگن هر درۆ زیكاوگن هك ه ه و هتاز
 یزبی ح هرسپر هستاش بتا ئ، نینه ه د هت هس ه د هرۆم ج ه بییتاۆن آ هان دۆیخ هآان ب یه یزبی ح یه
ن و  هاساویرو  هس هانن لیآان چه ناویتدار هس ه دۆوخ ها ناراستی ۆوخ هان راستۆیرخ ه ه ه آآان یه
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آان  یه ین هد ه م هزراو هدام. اتگ ناـپان یزا ه قیست هو د هو هترگانیون ناچدوادا هو ب هو هنیرسپل
 یآان هستو ه ئاآارو هی هو هاساودانپ ی هندان هۆیبن و ر هك دیدا هآدا لۆرز هارو لی نادیكخۆبارود هل
  هزراو پهو  هئ.  یه یان نیآان ژه توی ماف ه آردن لیرگر هت بب هم ن ه آ هو ه ئی هنده،  هت هزب و حكومیح

 ی هآ هر هآاندا روب یه ڕیخوی و سیشیا ئاساگز ه دی هو هسنیرپدان و لر ل هب ه ل هانۆژ ر یه ه هی یه یئازاد
 گین ه و ر ۆیهب ه ب هو هر هوس هن و لچ هزبدا دی حیناو ه ه ه ب هو هشپ ی هوان هموو ئ هه،  هو هتب هسك د هت
 توند و یراودچ یآان هاردیست د هد ه ب هشیم هو ه گه همۆ آ هو هنت بان نابی یت بوارب ه ن هو هو هئ
  . تنا ناماندیآان ه و ماسولك گه جوم هز ل ه هو هاندنڕحروم بون و ناوز هنارخستن و م هآ
ر  هس ه لی هرد په ینیری ناشیت و روچر ه دیاوژموم ه تیكی هل هس ه م ه لی هند گه ی هاردی دی هو ه ئۆب
ن چۆ ؟ ه هند گه  آـ؟ یهدا آو ه لی هند گه :یر هوه ه جیاریرسپ م سـ هرد ه ب هت بخر هستیو، پتچالب
ت  نابی هند گه ژه دڕی ه و ش یه ی هند گه یند هو ژهر هب ه آات لیبونڕ په ت هونكچ ؟ت بكریست هره هب
ناو  ه ل ه آ یه هو ه ئی هند گه یآ هر ه سیكت هفیس. ت دوابخر هو هرۆراوجۆ جیانوی ب هاتر بی ز هو هل

ت ست هد ه هپی م آـ هب، تآر ه دـپ یست ه هیئاسان هو ب یهآاندا رون و ئاشكرا گهمان هو ف هزراو هدام
ی، ن ه خاو ه ناآاتۆیس خ هت و آئا ه د هو تژیموم هان تی هو هت ئشرآ ه دۆ بی هخش ه ن هو هك ئاستچ  ه لو
موو دان  هر ه هرمانب هن فیوآترچ تا ب هریگ ب هو هآان هور گه ویآ هر ه س هرسپر ه ب هر ل ه ه یهدا هو هر لی هس
  هن ه ناخ هنج پهان ی آامیچم ه هب، تآر ه د هس ه مومار ترسناآدایك ئاستچ  ه لی هند گهن ن هدا د هو هب
 یو شكات هازندگ یرۆز، ن ها ئاشكرا ناآیاجی جیاساوپر  هب هآان ل ه هند گه  هس هو آ هآ هنیر بر هس
آان و  یه یوزارگ خزموتی خستنێوگشتپ یآان هاردیآان و د هنامۆژ ریوا هرت و هپۆرو را هماو هج
ه خیانژی یآان یه یآ هر ه س یه یستیداوپ نی فراوانیاوازی و جین هم هبا و سوت هك ئاوو آار ه ویك  وان
الراواآان ۆوناواو د هرعی فیدابونی په و یی ئاسایك هآان و خ یه ی و حكومیزبی ح هرسپر ه بیران هوزگ
 یرمكردن گهنان و  ناوهۆنھا ب هان تیكردن باسل هستیوپ. نی هند گه یرگ هن ه حاشاهی گه هموو ب هه

 دروست و ینتومیآۆو د همارژ و یاری زان هكو ب هب، تب ه آردن نیر ه ب بـ لـۆاآان و خیدی مڕیبازا
م  هرد هب ه ل هو گه ه ب هآان ب ه هند گه  هرسپر هت و ب بكریاریدا د تیآان یه ی هند گه ی هوار ه ق هو هواو هت

  . نن و سزا بدرنرست هادا بوگداد
  هومان ش هه هب،  یه ه هیآ هر ه سی هاوچر ه دوو سی هند گه ی یهآا هقان و هاتنك خو هرو هه
 یدانپ هر پهادآردن و ی ز:م هآ ، یهواتڕ هدا د هآ هر هو هردوو ت هه ه بیشیآردنب هو بن هو هاربونگن هر هب
  هرادیان و ئیآان ه جموجویدناالآكرچ یرفراوان ه بیكت هم ه هیاآردنپر ه و بیر هماو ه جیاریشۆه
 ی هو هر هد ه لی هانی ین هد ه م هكخراوو ر ه ئیندن هس هش گهدان و پ هر په ڕی  هل، انیرداآردن هب هو
رتر ۆ زی آوردی گه همۆ آیك ه خ هستیو، پن هآ ه دی آوردی تاآیآان ه ماف ه لیرگر ه ب هو هت هس هد
 یر هوس هم هد هنھا ل ه ت هاتری ز هو هر لۆرسان زپر هت و ب ه حكومیرآ ه ئ هت آ ببی حا هو هت ولار بیشۆه
ت  هنان هش تیاشانپ هان و لۆی بیوان هرخ ه ئیون ه خیدان و دروستكردنپن  ه ب هون هآاندا بك هاردنژب هه
  هاتری ز هو هر لۆندا زدرۆ میكت ه حكوم ه لیت هاوۆیر، ن هردا بك هس هان بیت هان منیشیآان چه موۆب
  هنام گه هو ب هماننامی پهموو  هه، تنش دابمۆآاندا د هم روداو هرد هب ه بكات و لێر هآان ب ۆژهنھا ر هت
  ه لیاوازی جك و بـ یهك  هت وب هان دیت هاو هن آ هآ ه د هو هر ئ هس هخت ل هآان ج یه یت هو هودن
 ی و ئابوریاسی س یه یاری و زانڵوا ه هیواو ه ت ه ل هانۆی خیشداربن و ماف هاندا بی هآ هت ویرروبخ
و  هشدار بن و ئ هاندا بی هآ گه همۆ آیوت ه ریرتنگ ه ئاراست هادار بن ولگان ئای هآ هت ه حكومیآان یه
  هو ه ئیك ه خبـ هد. ن هآ هاندا دیآان هرآ ه ئ ه لیم هرخ همت ه آ هن آ ها بكگم داد هرد ه بپچی را هرسانپر هب

 دا یت هبی تایآ یه هست هن و دچی یرو ه بیران هوزگشۆند بون و خ هم هو ه دی بوار یه ی هند گه  هو هبزانن ئ
  هنۆ آ هشو هاوآ هئ. بات ه دیت هرام هم د ه و آگیر هم هو آول هر هش ب گه همۆ آی هنیرۆو ز هو هآات هد
  هوان پچهكو  هب، آات ه دیاری دیآان یه یند هو ژهر هو ب هل گه یت شوان ه حكوم یه واپی  هت آنرڕ پهبت
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 ی هنده،  هداوپ ی هو متمان ه آردوی دروستۆیخ هت آ ب هت هو حكوم ه ئیرو شواناودچ یتو ه ه هو هتبب
  هو هترگر ه و هت و متمانو یهر آات ب ه ه هت آار بی د لـۆیی خی یه ه شاراو هو وز هت ئباردا ب هل
 ی هند گه یارگن هر هواتا ب.  ه آردویمجار دروست هآ یهن چۆك  هرو هه، تن بروخ هآ هت هت حكومانتو هد
  . ترگ بۆیخ هت لو ه دیر هماو ه جیاریشۆ هیزتا ئام هر ه س هآ یه هسۆرپ
  ه بی هو هب ، هو یه یستور ه و دییاسای ی رو ه لی هند گه ی هاردی د ه ل هو هسككردن هرت ه توندآرن و ب:م هدو
 یت هبی ه و هیزۆرپیاسادانان ی یاگز هت و دامو د هس ه و د هو هنك جودا بكر یه هآان ل هت هس ه دیواو هت
ا گز هو د هزراو هدام، ت ونلم ه بسۆی خیزه هبون بۆخ هرب ه سیزائـ ه قیت هس هد، و هو هترگر ه وۆیخ
ر ژ ۆرسان بپر ه تر بیكعتبارتیر ئ هه هر ل هد هن بت آارا ببن و بتوان ه ناو حكومیآان هراودچ
  هموو ئاست ه هۆ بی هند گه  ژه دیشنۆ ریاسا، ین و ه بكپچان رایآان هو هانپچو ل هو هنۆیكل
 یر هد هر و ل هس هس ل هت و آ بكرـپان یآان حكوم یه گی آار هو یه ، پهت ورژآان دابر هرسپر هب
  هن گه بیئاسان هت و بتوانن ب بكرران وااودچنوس و  هنامۆژرو ر ۆهك لیست هد. تب ه ن هاساوی
 و ی و ئابوریاسی س هماننامی پهارو یآاندا ب ه داخراو ۆهورو هژ  ه لیدچیآان و  یه یاری زانی هاوچر هس
  .  هو هنفرشر هك ن ه خ ه بیشتمانی و نیی هو هت ه نیند هو ژهر هك ب هن و وآر همزا نیآان ئ یه یت یه همۆآ
 یآان هرسان و تاآپر ه بیرآ هئ،  یه هاوب هوام و ن هرد هن و ب یهخاژ دریكبات ه خی هند گه  ژه دڕی هش
 یآجار یه  هب ی هو هنیآردن و سب هبن،  هنی مومكی هند گهت ب هت ه هو هت و د هس هتا د،  هش گه همۆآ
 یدانپ هش گهوتن و  هشكپ ی هشانی نی هو هستان هوژ و دیارگن هر هم ب هب ،ت بڵحا هت و م هحم ه ز گهن هر
 ماندوو پیت و و هآ ه دوا نیس ل ه با آ ه رونی هندییش و ئا گه ۆژی دوا ریوایه، و هت هس هت و دو
  . تب هن
  "یكا وتیمر ه ئ ه ل هنڕۆژو آیتی سایرسراوپ لیرزان ه بیر ساق هاشان نووسپ
، کگرتووی گشتیی جیھانی نیه آی یه نووکه مانایه تا هه. لكی فراوانه ربی ماناگه ی ده نده ی گه هواژ 

تی گشتی بۆ  سه آار هنانی آورسی یان ده ر به سه نه  آه خت ده آان جه ربینه ی ده م زۆربه به
آاندا  تییه رته تایبه  حكومی و آه هش  به رپرسان له وتی به سوآه  هه ی واته نده گه. سی آه ستی تاآه به مه
یانیش . بن ند ده مه وه س و آاریان ده یان آه، وا نایاسایی خۆیان  ناڕه نجامدا به  ئه ی آه له  شوه به
ی  پناسه  م بیردۆزه کرێ به ده. ن آه تر ده كارانی نده  هاوآاری گه  پیان دراوه ی آه ته سه و ده به
  :ین ی بکه نده گه
  . ت فافیه شه -مۆنۆپلۆلی+ ت  سه ده =ی  نده گه

  :ن یه م شوه ی به نده تری گه کانی  پناسه ندێ له هه 
  

 ك بۆ آانی خه رآی ئیداری و مافه ی ئه وانه  پچه ندنی آارێ به ڕا  ڕاپه: ی واته نده مانای یاسایی گه
  . وی عنه ستخستنی سوودی ماددی یان مه ده وه

 Vito Tanzi - ڤیتو تانزی ده : ی پشتگوێ خستنی به نده گه ستی  به  مه کانه به نسیپه ستی پره نقه  ئه
  . "تر سکی رگرتن بۆ خۆت یان که سوود وه

ستی  به ت بۆ مه سه  کار هنانی کورسی ده به ":کات ده ی نده گه یه باس له م شوه بانکی جیھانی به
  " تی تایبه

وجودیان  مۆ کو بشک ئه روه هه، می ناچاری دیموکراسین رهه  و دووڕوویی بهی نده گه" : مھاتما گاندی
  " یه هه

   
  

  :ی نده کانی گه پۆه
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  :ی به س جۆر پۆلن کراون نده  گه
یاندنی  ی گه تی له میانه ستی تایبه   به بۆ مه ت سه کارهنانی کورسیی ده ك به وه: ی گچکه نده گه -1

  . ک ڕاندنی کاروباری خه بۆ ڕاپه رگرتن رتیل وه  به به  گشتی ناسراوه  به مه ئه. ان هاوتی تی به خزمه
کان  رزه  به رپرسه به دار و تمه سانی تیپی سیاسه  که  چونکه ترسیدارتره مه زۆر مه ئه: زن ی مه نده  گه-2

  درنه کانی حکومیی ده هبۆ نمونه کۆنتراکت. گۆڕن وتی ماددی ده ستکه ده کانی خۆیان بۆ بیاره یاساییه
کانی سیاسی و ئابووری و  ره نته  سه  له  یانه ی نده  گه   شنه   م چه ئه. ن ه  د یان پ ده  پاره ی که سانه و که ئه

  . ر بون ئیداریدا زۆر به
  :ی سیاسی و بازرگانی نده گه -3
کان   تیجارییه بۆ خرا کردنی پرۆسهک  یه کو ڕگه کو وه به کو تاوان ناناسرت یان زۆر جار وه مه ئه

. کات  کورتتر ده که یانیش کاتی پرۆسه، کان بۆ خراکردنی پرۆسه  رگرتنه سوود وه میکانیزمکی. برێ ناوده
ت بۆ  وه  کارهنانی پاره یان سامانی ده وا به ناڕه  به "Embezzlement"، رتیل  بهBribery - بۆ نمونه

" ی نایاسایی بۆ کاری یاسایی  رمایه سه" ، "Insider Trading"وه  دی ناوه دادوسته، خسی ستی شه به مه
Money Laundering ،  

  . دانی مالیات نه 
  :ی سیاسی نده گه

ی   پرۆسه ندی به  یو دات و پتر په ندوو ڕوو ده  سه شه م گه یان ووتانی که، کان   تووه  دواکه پتر له ووته
  :وک وه  یه  هه وه بژاردنه هه

  نائاسایی  نگدانی  ده-
  . ) یی کانی کارامه رجه مه چاوکردنی   کگرتن ب ڕ خاتری یه (نپوتیسم

  . دا ر زۆرینه  سه م به کی که یه تی ژماره سه  ده-
  . نی سیاسی درۆیین  به-
  . کانیان کاندیده رحیزب یان  سه ی نووسین له وه نووسان بۆ بوکردنه  ڕۆژنامه دان به  پاره-
  .  وه  و خواردن و خواردنه شینی پاره ی دابه ران له ڕگه نگده ر ده  سه ری له  کارتگه-
  . ک ی خواستی خه وانه  پچه به ت سه داگیرکردنی کورسیی ده -
   

  کراو  ی ئۆرگانیزه نده گه
کی دیارتر و  یه شوه  گۆڕێ و به ده بیچمی ب کات و فراوانتر ده کیشان ده  هه ی ڕوو له نده  گه کات که 

   تیایدا به هز که به یی  سیستمکی ڕکخراوه بته هۆی خوقاندنی  ده  مه ئه. وت که رده ربوتر ده به
  :  که ڕوونی دیاره

  . درێ رتیل به ک ده  به- 
  . ند بدرێ چه ب ده -
  . کرێ ج ده ی جبه که کاره، ر رامبه  دنیاشن که له به-

  . دات ڕوو ده  وه کانه ندیکایه کان و سه  تاوانباره ن گروپه  الیه کراو زۆرتر له یزهی ئۆرگان نده گه
   

  :یی ره روبه بسه ی نده گه
  :ها روه ند بدرێ هه  ک بدرێ و چه رتیل به ب به  ده  دیار نیه سیستمکی ناڕک و پکه که

  . درێ هتریش ن کانی  رپرسه  به رتیل به ب به  ده نتی نیه که ره  گه-
  . کرێ  ج ده ی بۆ ج به که کاره نیه که ئایا و وا ته نتیی ره گه -
  . نجامدا رتیل و ئه رگری به ک نیه له نوان وه یه نگی ماهه   هیچ هه-
  . رتیل دایم زۆره  نرخی به-
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  :ی نده کانی گه جۆره
  : کراون  پناسه یه م شوه ی به نده کانی گه جۆره

1-Bribery- لرتی به:  
. ن یه گه ده " پاروی نانی خر"نسیی کۆن واتای  ڕه رتیل به زمانی ئینگلیزی یان فه ی به ووشه مانای

تگوزاری  خزمه ندی   یان کارمه حکومی، سکی سیاسی که  یاندن به  یان سوود گه نی پاره رتیل واته به به
، ت خه، زانیاری،   پاره: ب شوازانه م  بهتوان رتیل ده به. کانی ر بیار یان کاره بۆ کارتکردن به سه

کان یان  یه  گشتیی تگوزاره  خزمه وخۆ بدرته کرێ به ڕاسته رتیل ده به. ی سکسی وه ڕابواردن یان کرده، کار
  .   وه مه  سی سیه ن که  الیه وخۆ له ناڕاسته

   :رتیل بریتین له ی به ندێ نمونه هه
  . نووس  نه ریمه تاکو جه رێگ رده وه  پولیسی ترافیک پاره -
  . و هنراو پشل بکات نارده یاساکانی هه گرێ و رده رتیل وه رپرسکی گومرگ به  به-
  . بوونیان نیه که کانک  درۆ بۆ خه خۆری به   لیستی موچه-

ف:  
  :کو وه نیرکرد به سته  بۆ سوودی ماددی یان ده سه له درۆ و ده، فوف ی  ڕگه له فروی تاوانبارانه

  . کانی کرن و فرۆشتن سیده ستکاری کردنی ڕه  ده-
  . رگرتنی پۆست یان کارکی ئیداری ی نادروست بۆ وه گه  دروستکردنی به-
   

Embezzlement- نانی پاره یان سامانی ده وا به ناڕه  بهه  کارهبۆ نمونهخسی ستی شه به ت بۆ مه و :   
  . کان یه تیی رمانفرۆشه تایبه  ده  و فرۆشتنی به خۆشخانه فی نهن ستا  الیه رمان له  دزینی داوده-
ر   سه له کی  خه به  و فرۆشتنی وه رپرسانه ن به  الیه پانزین له وت و گاز یان نه،  دزینی خوراک-

  . کان قامه شه
  . تی ستی تایبه به بۆ مه... کو ترومبل و بینا حکومی وه کی  کار هنانی ئامر و شتومه  به-
   
  :ترساندن 

تاکه که کات س ،به، گروپ یاره هدید ده ته کردنی کارێ کردن یان نه یان کۆمپانیاین تا بکانی  کر
  :کو وه ن یان ل بکه وخۆ داوای پاره بگۆڕن یان ڕاسته

خرت یان  داده، بن ریک نه رپرس شه ل به ر له گه گه کرێ که ئه هدید ده  کۆمپانیای ته  بۆ نمونه-
  . گیرت رده تی ل وه همۆ

   
  :را گرتن سه به ست ده 
نایاسایی  ست و نقه ئه کی یه  شوه وی به عنه ماددی یان مه وتی ستکه ده،  یان موک ستی پاره  ده خستنه 
  :کو وه.  وه هدید و ترس و توند و تیژیی زۆره ی گوشار و ته  ڕگه  له و
  .  گومرک بدات رپرسی  به بهرتیل  تا به هدید کراوه ته س به گرتن که -

  
   به ی سوود یان پاره ند  گه  له  که یه مه را گرتن و ترساندن ئه سه ست به ی و ده نده جیاوازی نوان گه
  .  نجامی ترس و تۆقاندنه  ئه  له-را گرتن  سه ست به  ده م له به، درت خواستی خۆیان ده

   
  :ت سه کارهنانی ده خراپ به

  : بۆ نمونه  تاک یان کۆمه یاندن به ت بۆ سوود گه سه  کار هنانی ده به
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 کان  پویسته ره ڤه کانی ده قامه شه،  کانه قامه ی شه وه رپرسی چاککردنه  به بژردراو که رپرسکی هه  به-
ی  یان پرۆژه.  وه کاته  س و کاری چاک ده کانی خزم و که قامه شه بری کۆن و  خات و له پشتگوێ ده

  . ریککی داته خزمکی خۆی یان شه کان ده  قامه شه
  . ن  کاری بارزگانی بکه دات که کانی خۆی ده ریکه    شه ت به نیا مۆه ر پرسکی بازرگانی ته  به-
   

Insider trading - وه ناوه دی دادوسته  -  
 هۆی پۆست   به که،  تاک یان گروپ شکردنی زانیاریی به پشکه رگرتن به وه بازرگانی یان سودی مادی

 :  بۆ نمونه ریگرتووه وه   وه ته سه یان ده
 و تی یه وه ره ده ج و کشت و کای ناو شار و کانی نیشته وییه پالنی زه م رجه وانی ئاگاداری سه  شاره-

 خزم و  نته یه گه  دهم زانیارییانه ئه ش و پیه ر دت و به سه موک چی به، بینا، وی کام زه   که ئاگاداره
  . کانی خۆی ریکه س وکار یان کۆمپانیا هاوشه که
  هره یان سودی نایاسایی به، ت خه رگرتنی وه
، یاخود بازرگان، ن کۆمپانیا له الیه کان کاره ئیدارییه ڕاندنی ڕاپه ها بۆ ر شتکی پ به رگرتنی هه وه

  :بۆ نمونه... کانی تر نستیتیوته ڕکخراو و ئه
بۆ  ک یه  پاره که رگره وه، س  که به  نامه گه به، کار تی مۆه، پۆرت پاسه ی وه  دوای نوكردنه له -

  . کات  ده که ره رمانبه فه شی پشکه سوپاسگوزاری
  . کات  یان شاباش ده ت داوای پاره یاندنی خزمه گه که له پش ره رمانبه  فه-

Favouritism-خاترگرتن   
خزانی و حیزبی و  ندیی یوه په کو کان وه تییه یه کۆمه  ندییه یوه  پی په به تیدان یارمه یان تکردن خزمه

  : بۆ نمونه. هتد... تی و ئایینی خیه
ی یانیش دۆست و  که ندامانی خزانی یان حیزبه  ئه نته یه گه ده،  تکی بونه خزمه رێ رمانبه  فه-

  . ڕن کانیان ڕاناپه یان کاره. خات هکی نۆڕمالیش پشتگوێ د کانی و خه ناسراوه
رپرسی  ر یان به رمانبه م خزمی فه به، کان ره رمانبه  بونه الی فه  نوره ب به نۆرمال ده کی  خه-

  . کرێ  و ساردی و چاشان بۆ بانگ ده وه ڕۆنه ژووره  ده  ب نوره رکات ویستیان به حیزبی هه حکومی یان
Nepotism-نه خزم - نۆپۆتیسمخزم   

  ر کاری چاک به سه زراندنیان له رپرس یان دامه ندامانی خزانی به کان بۆ ئه نتی کردنی قۆنتراته ره  گه 
  :کو  وه که رپرسه هۆی ناسینی به

  و دروشمی نیه  و پۆسته  شیاوی ئه زرن که مه ر کارێ داده  سه ی یان کوڕی له ش براکه رۆکی به  سه-
  .  ناکات یه  شیاو پهکی شیاو بۆ شونی خه

س   آه   به وه فرۆشته یا خود ده،  ریكه  آۆمپانیای آه خۆی تیایدا شه داته آی حكومی ده  س آۆنتراآته آه-
گرن و  رده آی زۆر وه یه آانی پاره میش خزمه  گرێ و هه رده  وه م فرۆشتنه م خۆی سوود له و آاری و هه

  ن آه ی دهواو چی یان ناته  نیوه ش به آه آاره
   

Illegal contributions- شداریی نایاسایی به:  
 له  وه لپرسینه ی وه گرن بۆ ئه رده  وه ر حوکم پاره تدارانی سه سه کان یان ده یه  سیاسی  پارته کات که

: تیلهر  زۆر نزیکی به مه ئه. ن که کانیان نه ره تیده یارمه نگرانی حیزب یان کانی الیه چاالکیه کار و باور و
  : بۆ نمونه

ر حوکم   سه دات تا کات دته تیی دارایی زۆری حیزب ده کۆمپانیای یارمه، بژاردندا  کاتی هه  له-
  یان. پنن ریاندا بسه  سه مھنان به رهه متری به  که کی یاسایه
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بژاردن  کانی هه همپن  که له کۆمپانیاکانیش ن تا ده تی کۆمپانیاکان ده ی یارمه دارانه تمه و سیاسه  ئه-
  . ن کیان بکه کۆمه

Money laundering- ی نایاسایی بۆ کاری یاسایی رمایه سه  
کانی  رچاوه سه ی جۆر و شون و وه شاردنه. ی نایاسایی بۆ ناو بازرگانی یاساییدا پاره بردنی  واته 

وا و  ڕه تی  ناو تیجاره  له یه رمایه و سه ڕخستنی ئه  گه  هۆی نایاسایی بوونی و دواتر به دارایی به
  :بۆ نمونه. یاساییدا

تی یاسایی   تیجاره وتووه ستیان که ده  له فرۆشتن به ی که یه  پاره به کان ره  بازرگانانی ماده بھۆشکه-
  ن که ده پوه

    دزینی ناسنامه-
سابی بانک و ی حی وه بۆ کردنه رگرتنی نایاسایی لی سک و سورد وه  گۆڕینی ناسنامه و ناوی که واته 

  :کو وه. ب رپرس ده کیی لی به ره  سه نه خاوه  کاتکدا که له،  ه کرین و مامه
  . کان یه لکترۆنی  ئه  دزینی پاسوردی بانکه-
  . یل  دزینی پاسوردی ئیمه-
  هتد... ی خوندن نامه گه به، ی ناسنامه ژماره، زویری کارتی بانک  دزین یان ته-
   

White-collar crime -ی پرۆفشنال  نده  گه  
   
زگا  ن تاک یان گروپكی ناو ده  الیه وتوو و نھنیی له ک تاوانی داراییی زۆر پشکه یه  له ژماره یه بریتی 

ن  که تی ده شی کۆمپانیا یان حکومه ی که پشکه  درونانه و راپۆرته حكومی یان آۆمپانیاآاندا آه له
  . گرن رده سوود وه

. ندوو  سه شه  گه فتی یان نیمچه  ووتانی پاشكه  سنوردار نیه به  کی جیھانییه آه هی ی دیارده نده گه
 و ئازادیی  ریی یاسا روه م جیاوازییان سه به،  ین ه  ند ی گه م یان زۆر گیرۆده آانیش آه تووه ووته پئشكه

كی  آو خه تیش وه رۆکی حكومه ت سه نانه  ته، له ووتانی دیموآراسیی... ته فافیه ربین و میدیاو شه اده ڕ
ریدا   سه ر گوناهبار بوو سزا به گه ئه. آرێ ی ل ده وه م دادگا و لپرسینه ر ده  به برته ئاسایی ده

ر  آانی سه ها ئامار و ڕاپۆرته روه هه. مه نامومكینه فتی ئه  ووتانی پاشكه  له وه  داخه  به  پنرێ آه سه ده
وی یان  تاآه، تۆتالیتاری می حوکمرانی ی سیسته و ووتانه  له ن آه آه ی ئاشكرای ده نده گه

ی  نده گه، ر هاووتیاندا سه  پاندنی دۆخكی سامناك به  هۆی سانسۆریی میدیا و سه به، یه دیكتاتۆریی
 ئاشكرا متر ن آه بوونی میدیای بالیه  و نه وه ت و لپرسینه فافیه بوونی شه  هۆی نه ل به، فراوانتره

 . ب ده
  

  :ی نده کانی گه هۆیه
ی  ل زۆربه، ژمردرن ی ده نده کانی گه  تاییه ره  سه ندیی تاکی هۆکاره وه رژه رچی چاوچنۆکی و به گه ئه 

تدا بۆ  ت له ناو ئابووری و سیاسه رپرسانی حکومه ردانی به ستوه  بۆ ده وه ڕنه گه آان ده ییه نده گه
پدانی  شه قامگیریی یاسا و گه آانی بازاڕی ئازاد و سه  له گرنگیی و پداویستیهمه ئه. سوودی خۆیان

م یاسا و   خوازیارن ئه ن آه رستیش هه په كانكی هه  خه میشه هه.  وه آاته م ده ت آه رتی تایبه آه
ی تاقی  نده گهآانی  موو شوازه رپرسان هه ن بۆ ڕازیكردنی به  بۆ سوودی خۆیان بگوڕن و ئاماده بیارانه

  ب له ر ده تیده  یارمه  بیارانه شنه م چه ناسینی ئه. ن گرتنی درخی ناآه ر  وه رپرسانیش له  و به وه نه بكه
  :ن وه ی خواره یه م شوه  به ی تدایه نده تی گه رفه  ده ی آه بوارانه و ندێ له سۆنگه هه. ی نده آۆنترۆلی گه

   
  : هۆکاری سیاسی-
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گێ له دابینكردنی ئاسایش و  ڕۆكی کارا ده، ر حوآم سه ی هاتنه ت و شوه مهجۆریی حكو
 دوای  تداران له سه می حوآمرانی دیموآراسیی ب و ده ر سیسته گه ئه. كی رانی بۆ خه خوشگوزه

   آهی وه ب له زۆر جیاواز ده، ت سه ر آورسیی ده  سه ته  هاتۆنه وه وا و یاساییه بژاردنكی ڕه هه
ر   به له، مدا له جۆریی دووه. ر ب  بیارده ت داگیر بكات و تاآه سه مل آورسیی ده  زۆره دیكتاتۆرێ به

  . گرێ  ده وه  خۆیه رگكی یاساییش به ی به نده گه، ن بوونی میدیای ئازاد و بالیه نه
  
  
  
  : سنوردارکردنی بازرگانی-

  
آی  و هنراو آایه نارده  آات آه یاساآانی هه بۆ نمونه. ردستاندا آو  له آی زۆر ئاشكرایه یه مه نمونه ئه

یاخود . رگرن تی یاسایی وه رتیل مۆه  به ن آه به ده وڵ ده بازرگانان هه. ن آه  ده غه ده بازرگانی قه
و   ئه  نیهتر س آات و بۆ آه   ده  واوی مۆنۆپۆله  ته آی بازرگانی به یه مینه ك یان زه دارێ آایه رمایه سه

  آه...  ناو آوردستاندا  بنته ش  وه ره ده  بازرگانییه بكات یاخود له و جۆره م بن و ئه رهه  به جۆره آایه
م  له.  ك مۆنۆپۆله آراوه موو جۆری بازرگانییه ب چۆنكه هه مكی بازاڕی ئازاد زۆر ب مانا ده  چه واته
  . ن الیاتی حكومی نادهرانی بازرگانیش م سوڕنه دا هه تانه حاله

  
   

  :ی نده بۆ بنب کردنی گه رمی کوردستان تی هه رکی پویست بۆ حکومه سه چاره
. رمیی نیه ئاماركی فه، وه ته فافیه بوونی شه ر نه  به له، تر آانی م دیارده رجه ی سه وانه  پچه ی به نده گه

ی  وه  آایه هنانه، می آه نگاوی یه هه. ها بمن  و ڕه قالبكی گشتگیر توان له آانی ده ره  سه  چاره بۆیه
 چۆنكه !یای آی ئیتوپیایی و خه یه بته ڕوانگه ش ده مه ئه، بت یی تیا نه نده ودای گه  مه آه، آه سیستمه

ی  نده  بۆچوونی من گه بۆیه به. بووه ها بوونی نه آی وه ی زۆر آۆنه و تا ئستاش سیستمه نده مژووی گه
 دواییش !ها لی بدوێ ركی ڕه سه آو چاره ك وه ر بكرێ نه سه تی چاره ندایه  پی چۆنتی و چه ب به ده
ب  ی آه ده وه ڕای ئه ڕه سه... گۆڕن آان ده ریته  پی آات و شون و آولتور و نه رانه به سه م چاره ئه

ر   چۆنكه هه!ست پ بكات  ده وه آانه  تاآه م ریفۆرمه له پویسته ئه، تر ب آه تا بكرێ تۆآمه مه سیسته
 چ  آه ی آه سیستمه وانه هشتا ئه، ب یی تیا هه نده جالی گه متر مه می بوروآراسیش آه ند سیسته چه
  ! تاآن ن آۆمه به ی ده ڕوه ن و به آه ده
  

یی بنین و  نده  گهتای  په  دان به وه آانه تا دا له گشت ئاسته ره ب له سه ده،  وه له ئاست آوردستانیشه
نانه  ین تا بالیه م بواره بده  پسپۆڕانی ئه ودا به ر مه سه ی چاره وه نجا بۆ دۆزینه ئه. ین آه نكۆیی ل نه

  . ن ر بكه سه ی له وه توژینه
  
  زموونی ووته  له ئه  آه یه وه آان ئه ته نویه وتن له حكومه رکه آانی سه  تاآتیكه آ له یه

 و  وتووه رآه تییان زۆر سه رایه به ڕوه می به  سیسته ی آه و ووتانه له. ربگرن سوود وه، آان هوتوو پشكه
و  کانی مافی مرۆڤ و ژیاریی له بواره. ن هاووتیانیان دابین بكه رانی بۆ توانیویانه خوشگوزه

ر آۆسپ   سه ان توانیویانه بهو ئه... نگدان رچاو له پشه  به آی یه ده ووتانی ڕۆژئاوایی تا ڕا دیمکراسی 
تكی  وه پکھنانی ده ون و له رآه ت سه زراندنی حكومه تاییی دامه ره آانی قۆناغی سه ره مپه وله
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ل ، وتوو نابت رآه زموونكیش له آوردستاندا سه موو ئه ت هه به هه. وتوو بن رآه ییدا سه زراوه دامه
  . رینرگ وه آانیان تاآتیكهله  توانین سوود ده
وه  ی خواره م خانه ندێ له وین پویسته سوود له هه رکه دا سه ی نده  گه ڕی دژ به ی له شه وه بۆ ئه 
  :رگرین  وه
 Office "-  ناوی  به یه ئۆفیسک هه، کانی حکومی موو ئیداره  هه له، مریکا ئه ڕاندنی ڕاپه می  له سیسته-1

of Inspection General " - ریکی ناو  ڵ که  گه ندییی له یوه  په م ئۆفیسه ئه. -ی گشتی ئۆفیسی چاودس
موو  وان دکارن هه ئه. وه یه تیی رۆکایه یان دیوانی سه ت زاره  وه سته به یوه وخۆ په  و ڕاسته دا نیه که ئیداره
چینه  بانگھیشت بکه شه و به رۆکی ئه سه کاتپگه یان داوای به و ن بۆ ل بکه ن توان ده. ن یان ل

  ن له رکه  ده سه و که ئه، وت رچاو که ییان به نده گه کی یه ر نمونه گه و ئه  وه ره راپۆرتیش بنرن بۆ سه
وخۆ  خۆ بن و ڕاسته ربه کی سه  خه ب که  هه م جۆره  کوردستانش ئۆفیسکی له  له پویسته. ی که کاره
یکی  سته و ده. ب  هه وه تییه رۆکایه سهخۆ یانیش دیوانی  ربه رزی سه ندییان به دادگای به یوه په
  . ن شی دادگای بکه ن و پشکه  تاوتۆ بکه م راپۆرتانه خۆ دایم ئه ربه سه

و کاروباری حیزبی له حکومی جیا . التی کوردی بت سه ریتکی ده ب نه  چاکسازی و پاکسازی ده2
  .  وه بکرته

... ت حکومه رپرس یان به، حیزب، س که،  دادگا نهدر ی ده نده ر گه  سه ی له وانه  پویسته ئه-3
   به ت سووره له  حکومه کاران بزانن که نده ی گه وه  بۆ ئه  میدیاوه ن و بدرنه که داکۆکیی ل نه

  . ی نده  گه  به رامبه کانی خۆی به رکه یاندنی ئه جگه
ریی حیزبی دا کار   ژر کاریگه خۆ بت و له هرب دادگا سه یدا نده  گه ی وه ڕووبوونه  پویسته له ڕووبه-4
  . کات نه
تا ، ی حیزبیدا بت و پایه ر پله  هه له،  ه نده  گه ی که وه ئه. گرن کتر نه کان خاتری یه  پویسته حیزبه-5

تی  سه ی ده رزیی پله  هۆی به ربگیرێ و به ی ل وه که پۆسته،  بووه واو نه ی دادگاییی ته کات پرۆسه
  . کرێ وپۆشیی ل نهچا
  . وه ندان بکرته ی بۆ کارمه نده  گه ت به باره تی سه  خولی تایبه پویسته -6
  ی له میدیاکان و کاناه نده  گه مپنکی فراوان دژ به که، کی  بۆ هوشیاریی خه  پویسته- 7

  . ست پ بکات ده  وه  کان ئاسمانییه
، رپرس بت ککیان به ر یه گه ت ئه  تایبه به، ن دا کار بکه ک ئیداره  یه  برا ناتوانن له2 له زۆر شون - 8

یی و  ر کارامه به  ک له  نه رگیراوه تی وه ر خزمایه  به م له سی دووه  که ب که ی ده وه ی ئه چۆنکه گریمانه
  . توانای خۆی

 کۆمپیوترکردنی  ش به مه ئه. رگرن  مووچه وه1نیا  ب ته ن ده ندین مووچه نی چه  خاوه ی که وانه  ئه- 9
  ند مووچه له ی چه وانه  کن ئه وت که که رده ده  ڕوونی وتوو به می بانکی و ژمریارییی پشکه سیسته
  . گرن رده ت وه حکومه

 - ست  ده به  ی که   کلیله موو ئۆفیسک دابنرێ که  هه سندووقی سکا بۆ هاووتیان له  پویسته-10
  نگاندن و به   سه هه  و وه کی سکاکان بخوندرنه  یه ک به ب یه ده. بت  وه ه-ئۆفیسی چاودریی 

  .  ب  دواوه دواداچوونی به
    "ی وتیهاباد آورد هر م هد نووسی سویت و هها ل هرو هه

 ... 
نی وت و تانبردنی ساما رتیلخۆری و به ی دزوی به ی ئیداری و دیارده نده کانی گه  هۆکاره من پموایه

ر   هه  که وه ڕته گه مه ده و سیسته م بۆ خودی ئه که ی یه  پله به،  ج و ناشیرینی دیکه زۆر شتی نابه
  بۆ نموونه،   یاسا و ڕسایانه ه و کۆمه م ئه  سیسته ستم له به دا مه لره. برت  ده ڕوه کی پ به گایه کۆمه
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 و   ئاماده وه تداره سه ردوو حیزبی ده ن هه  الیه  له که، ی باشووری کوردستاندا نووکه وشی هه  ڕه له
ر  سه نگ له ی ده  زۆرینه ستی خۆیان به مانی کوردستانی بنده رله په، ش میشه  هه دیاره، کرن و پشنیار ده
   که  یان گومان ل بووه ن بینیومانه گمه ده به. بت کتی و پارتی ڕازی ده کانی یه  و قانوونه ڕاسپارده

نگیان بۆ بیار یان  نگ ده ی ده  زۆرینه به، مانی کوردستان رله ندامانی په  ئه ت بۆ جارکیش چییه نانه ته
 ڕک  بگره! دابت تداری باشووری کوردستان نه سه ردوو هزی ده کی پشنیارکراوی هه یاسایه

ستیان ل  کانی ده نجه ی په ژماره،  میشه و هه  میشه  هه مانه رله م په ندامانی ئه وانی ئه  ئه وه وانه پچه به
ی  ر شاشه سه  و له سند کردووه ردوو حیزبیان په کانی هه  بیاره وه که یه موویان به ر هه نا هه ده، رچت ده
  .  وه رز کردۆته  به ستیان بۆ به  ده وه کانیش پکه فزیۆنه له ته

  وه سانه و که  خودی ئه ب له ر شتک ده  هه ر له ی به دهن ی ناشیرین و دزوی گه رکردنی دیارده سه چاره
ها  کی وه یه ی دیارده وه  پشه  هنانه ریشن له کی و بیارده ره  خۆیان هۆکاری سه که، ست پ بکات ده

  ستۆیشتووه  ده و لپرسراوه م له که ی یه  پله ستم به به  بارکی وادا مه له. ناوی ناشارستانی و بۆگه
تداری کوردستاندا خۆیان هه سه ردوو حیزبی ده ناو هه  له  که یه یانهبا کن وسیشیان له که، ر شت  
  وه ته سه ی ده وه ره ی سه  لوتکه  له  پویسته تییانه ڕه رکی بنه سه  چاره! ی خۆیاندا پ شت نییه وه ره ده
  .  وه  خواره ک له وه ست پ بکات نه ده
کتیدا ئاوازی  سی زینی پارتی و یه فه ناو قه  و له ست و پ سپییه تان هشتا دهمانی کوردس رله په

  ی که وه ل زۆرتر ب له  گه بووایه مان ده رله ڕۆی په. خونت ده،  ک کوردستانییانه نه،  حیزبییانه
 وتانی  له.  برپرس و به م و ئه رۆکی فن حیزب و ئه کانی سه رمان و قسه ری فه جکه ن جبه ته به

مانی  رله تداریش کنووش بۆ په سه  و ده وره گه ره ت حیزبی هه نانه یشتوودا ته وتوو و پگه پشکه
 خۆی  مان بووه رله  په میشه  هه وه  و ئه یه  جۆرکی دیکه  به که له سه  کوردستان مه له، بات ی ده که وته

ی وت و  ر بودجه سه ها بت چی به  ئاوه مانک که رله په! کتی ژنی بای پارتی و یه  قوربانی به کردۆته
 کورد کرا  تی به  سووکایه دا بوو که مانه رله م په ناو ئه ر له هه! ؟ یه کان هه کانی حیزبه وته سوکه کار و هه

یی  وه ته ڕشی نه ما دا بوو که مانه رله م په ناو ئه ر له هه.. ب ره  جیھانی عه شک له  به و کوردستان کرایه
ک  ک مرۆڤ و چ وه چ وه،  ژن دا بوو که مانه رله م په ناو ئه ر له هه..  جاران بزی پ کرا قیب به ی ڕه ئه

رپرسی   و به مانه رله و په رۆکی ئه رۆک و جگری سه ر سه دی هه ئه. تی پ کرا سووکایه، ی که ژنتییه
  وانیان به ئه، ران و نده  گیانی کوردستانییانی هه ربوونه ڕۆ به  نوژی نیوه بوون به شی نه که یاندنه ڕاگه

ر کاتی  گه ئه، لی ناگیرت، کی بت ره  کاری سه مانه  ئه مانک که رله  په! کرد؟ پناسه" عراقیی خاس"
  . کانی هاووتییانی کوردستان ییه  ڕۆژانه مه ه نگوچه  گرفت و ته  له وه بت بۆ بیرکردنه نه
ستانی  ده کانی کاربه کارییه نده  گه  چاکی ئاگایان له  به ف و خۆڕاگری کوردستان که ره شه ی بهک خه

ش   و داهاتی وت و زۆر شتی دیکه  بودجه ت به باره  سه واوی خۆیانه بگومان مافی ته،  یانه که وته
  و واقیعه ڕووی ئه ڕووبه و  وه لیان بپرسنه، ن و تداران بکه سه ی ده پرسیاری جۆراوجۆر ئاڕاسته

دایکبوونی هزی  من وای بۆ ناچم له.  وتووه یدا وت تی که نده نجامی گه  ئه  له  که وه نه شیان بکه تاه
ی  بتوانت دیارده، ی باشووری کوردستاندا نووکه وشی هه  ڕه تی له تایبه به، ک چاودر ستکار وه رهه به
   دزو و ناشارستانییه م دیارده رکردنی ئه سه پشتر گوتم چاره.  وه کاتهم ب ک پویست که ی وه نده گه
 و   ڕۆژنامه دا نییه وه  چ گومان له دیاره. ی که وانه  پچه ک به ست پ بکات نه  ده وه ره ری سه  سه ب له ده

کردنی  ئاشکرا له، تا بۆیان کرابت و ڕیان پ درابت هه، ت سه ی ده وه ره میدیاکانی ده
ردوو پارتی زلھزی  کانی هه یاندنه  و ڕاگه رچی بوکراوه هه.  یستووه کاندا ڕۆکی باشیان له ییه نده گه

یی و  وه ته ج و نانه  نابه وه  بۆ کرده وه  پاساو دۆزینه ته کییان بووه ره کاری سه، باشوورن
  . ت  ژماردن نایه ر له  هه  زۆره نده وه  ئه یه سهم ق  بۆ ئه نموونه. کانیان رانی حیزبه کانی سه ناکوردستانییه
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  چته ر ده ک هه نه،  وه ردوو حیزبه ن هه  الیه تانبردن و دزینی سامانی وت و هاونیشتمانییان له به
.  وه  و نیشتمانیشه وه ته  نه تکردن له ی خیانه  خانه چته  ده بگره، س  و به وه ی داراییه نده ی گه خانه
ک ئاو  و نیشتمانفرۆشتنیش وه کن ئه له، ی هاووتییانی خۆی ببت  بت نانی ڕۆژانه  ئاماده  کهک یه

 تا خۆیان  رزیان پاک نییه  په نده وه تدارانی کورد ئه سه دا ده م بواره  له من پموایه.  وه وایه خواردنه
ی  دیارده!  یه  هه ینه ینوبه م که ک و خواش ئاگایان له خه.   وا نییه مه کشن و بن نا ئه هه
شدا  و وتانه نیا له ته،  نو دنیای دیموکراسی و  چ جۆرک ناچته ت به کگیرفانیی حیزب و حکوومه یه
  ندییه وه رژه ش بۆ به تدارانی چ حیسابکی گچکه سه ستان و ده ده  هشتا کاربه بینرێ که ده

ر   کوردستاندا هه  لهی ڕۆشنبیریی نده گه. ن یان ناکه که نیشتمانه و  وه ته ل و نه کانی گه نووسسازه چاره
،  و ستی پ کردووه  ده وه کتییه ڕی کوردکوژیی نوان پارتی و یه تای دروستبوونی شه ره  سه له
  شتک نییه، ران و ڕۆشنبیرانیش کان و کینی نووسه یمانگا و قوتابخانه موو زانکۆ و په حیزبیکردنی هه به
نیا و   ته وه خهدا  و به یه  بوونی هه  سانکی دوور و درژه م پرسه ئه. مۆ ب دایکبووی ئه  ب و له هتاز
م  رده  به ڕگر له، ری و کولتووری و تکردنی کاری هونه قه تبوون و سه قه  هۆی سه  ته نیا بووه ته
،  خۆیان ی که ندانه رمه و ڕووناکبیر و هونهر  و نووسه  ئه دیاره. ش رانه  داهنه بیر و هزری مھنانی رهه به
ش قازانجیان  نده وه الی گشتمان ئاشکران و ئه،  ستک فرۆشتووه به ر مه  هه ر شتک و به  پناو هه له
ی خۆیان  وه شیمانبوونه  زۆر جۆر په ل دیسانیش به، ناب ر دانیشیان پ نه گه ئه،  و کردووه نه

  ! یاندووه ڕاگه
، ی پ بدرت ره  په وه تدارانه سه ن ده  الیه  بکات و له شه کدا گه گایه ر کۆمه  هه  له ی که نده ی گه دیارده

کرێ   ده مه جا ئه. دا گایه و کۆمه  جیا جیاکانی ژیان له موو بواره ل داوت بۆ هه  خرایی په بگومان به
. یدان و بواری تردا بت ل مه ه یانیش ئابووری و گ وه  یان ڕۆشنبیرییه وه  ڕووی سیاسییه له
ر  ک هه نه،  وه دۆزرته واوی بۆ نه ری دروست و ته سه گیرت و چاره ر پشی ل نه گه ی ئه که کورتییه به
  . کات ل و نوقسان ده تی شه واوه ته ش به گاکه  خودی کۆمه بگره، س نت و به سه  ده نه شه ته
زایی  نگی ناڕه ستی کپکردنی ده به  مه  به وه  هزی ئاسایش و پۆلیسهن  الیه  هاووتییان له کردن له قه ته
مان کاتدا ترسنۆکی   هه کو له به، وا  دروست و ڕه کارک نییه، ی نده ی گه ر دیارده مبه  هه ربینیان له ده
وێ و  نهبما، ش وه داخه دات و زۆر به مان پ نیشان ده کانی دیکه  ئاسایش و هزه ر به ندامانی سه ئه
رۆکی پارتی  ت گرتنی سه به هه.  وه بیر دنته عسمان وه ناوچووی به کانی ڕژمی له وه کرده، وێ مانه نه

 و  وه نه تدارانی کورد بیریان ل بکه سه بوو ده ده رگیز نه هه، ومان  قه ندێ کاری تریش که  و ههر سه چاره
 دی دوژمنانی  وانه  کار و کرده م جۆره  ئه ی که و هۆیه ئهر  به رنا له هه.  باون نگاوانه  هه م جۆره ئه

  . ست و بزار کرد کوردیان خۆش کرد و کوردستانییانیشیان په
  " ئاخافتن  ه هات یه هوم ش ه بیننجوپ یر نال ه نووس هسراوی سویت و هدا لییتاۆ آ هل

تا حیزبه کان و یه که یه که ، ته وههه رله ده سه ، زۆرده کرت) گه نده ی (قسه له سه ر دیارده ی
دام وده ، که ئه مۆ وه ك داوی جاجاۆکه، گه نده ی وڕۆتین، خه ک ئه مۆ له ودیارده یه ده دون ی

و دوژمنکی شاراوه خونی ) زه روو (وه ك، و حکومیه کانی هه رمی گرتۆته وه حیزبی زگاو دامه زراوه
 ی کوردی به شوه یه الواز ئه کات ئه بته هۆی به رگه نه گرتنی گه نده ی جه سته، میلله ت ئه مژێ

  . توڕه یی جه ماوه رو پاشان تکشکانی
گه ،  گه نده ی ته نھا به فیۆ دان و لرفلدانی چه ند ده فته ر دۆالرك نییه له الیه ن مه سولكه وه

، ه ی ئیداری ترسناکترو خراپترهزۆر له گه ند ]) قه زا (دادوه ری، یاسایی، سیاسی، فیکری[ نده ی 
 حیزبی ده سه ت و به رپرسه کانی ؟ئاخر له ماوه ی پانزه سای ده سه تی کوردیدا که ی و له کوێ

به ناچاری نه بت که ی کولتوری یه . !یاسا شمولیکردون؟ یان هه میشه له سه رویاساوه بوون
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کاری له ) ئه وانیتر (ی وقۆرغکردن و سینه وه یکترقبوکردن و پکه وه ژیان له جی کولتوری تاکه و
  . ؟سه رکراوه

، گه رگۆڕینه وه ی ده سه ت به شوه یه کی همنی و ئاشتیانه له ڕی سندوقه کانی ده نگدانه وه
ئه وا ئه و دیموکراسیه ی که ده سه تی کوردی ، واتایه کی سه ره تایی دیموکراسی بگه یه نت

چونکه گه رهه ردوو حیزبی ده سه ت با وه ڕیان ،  وته ژر پرسیاری جدیه وهئه که، ئیدیعای ده کات
شه ڕی خۆکوژی وکورد کوژی ، به سندوقه کانی ده نگدان هه بوایه و نه تیجه که شیان قبوکردایه

  . ماورانکه ریشمان نه ئه دی
، لکجیاناکرته وه) نه وهبنیاتنان و ئاوه دانکرد+ نه زاهه وشه فافیه ت + دیموکراسی  (س کوچکه ی

واته گه رله کۆمه گه دا ده سه تی سیاسی شه فاف نه بوو ئه وا ناتوانین به و ده سه ته بین 
له ڕی دامه  که به کنی ده نگ (چونکه به ئه نجامدانی چه ند شوازکی هه بژاردن، دیموکراسیه

که ده سه ) و به خائین ودوژمنکردنی نه یارانزراندن ودابه شکردنی زه ویه وه تا هه ڕه شه و ته زویر
به هۆی ئه وه ی ، ده سه ت نابته ده سه تی دیموکراسی، ت حوکمی موسبه قی بردنه وه ی دابت

قه + حکومه ت + په رله مان = حیزب  (تائستا له کوردستان ده سه ته کان لكجیانه کراوه ته وه که
به مه  یه نه په رله مان ونه ده سه تی قه زا نه یان توانیوه وناتواننبۆ) زا هه روه ها به پچوانه وه

به جیاکردنه وه . سولکی گه نده ڵ و فایلدارك بن به ری چاوتان کلی خیانه ت و گه نده ی پوه یه
دیموکراسی ئه چه سپت ویاسا ڕزلگراوو  ی ده سه ته کان وبه موئه سه سات کردنی ده وه ت

به داخه وه له ماوه ی ، و ئه بت و هاووتی و ده سه تیش ماف و ئه رکه کانی ده زانتکارپکرا
، پانزه سای حکومانی ئه ودوو حیزبه دا گشت دام و ده زگاکانی حکومه ت کراوه ته موکی حیزب

ڵ و کراوه ئه جنده ی ئه وه ) سه ربازی، ڕۆشنبیری، ئابوری (مۆنۆپۆلکردنی گشت جومگه کانی ژیانی
بۆ نمونه ئاسایشك که پاراستنی سه رومای هاووتی له ئه ستۆدایه ئه بینیت به فیکه ، ئاخری حیزب

یه کی حیزب لوله ی تفه نگه که ی ئه کاته سنگی هاونیشتمانی وهاوزمانه که ی خۆی وه ك له ڕوداوه 
ئه ، حیزبه نه ك ده وه تئه وه ی هه یه چه ند ده زگایه کی . کانی بادینان و له هه ه بجه بـینیمان

پویسته ده زگاکانی قه { وه ته تازه به تازه دوای پانزه ساڵ حوکمانی هه ندێ له مه سئولین ده ن
  . }زاوئاسایش وپۆلیس و پشمه رگه بالیه ن و نیزامیبن وهی هه رم بن نه ك حیزب 

ئه وه ی ئه وترێ ته نھا بۆ ، تهه رچه نده هه وکی جدی و پرۆ ژه یه ک بۆ چاره سه ر به دی ناکر 
  . ڕازیکردنی جه ماوه ره و گۆڕینی شونی که سه کانه و به س

واته غه یری یه کتی و  (حیزبه کان[  ئه که وته ئه ستۆی) گه نده ی (هه ودان بۆ چاره سه ری
، ]ودا به هه ودان بۆ دروستکردنی به ره یه کی ئۆپۆزسیۆن له هه بژاردنه کانی داهاتو) پارتی

چونکه له م هه . هه روه ها توژی نوسه ران و ڕۆشنبیران و الوان، ڕخراوه کانی کۆمه گه ی مه ده نی
ڕگه ی پنادرێ  لومه رجه ی ئستادا ئۆپۆزسیۆنك که ببته مه ترسی بۆ هه ردوو حیزی ده سه ت

 ت ناگرێ و ده سه تیش ده سه وهیچ الیه نکی سیاسی به رگه ی فشارو شوازه نادیموکراسیه کانی
 . ته حه مولی ئۆپۆزسیۆن ناکات

   
  


