
  .ــاــلةئارادانةبوين دةولةت وياسيان  ئيداري وطةندةپيفةساد

 
کؤمةآليةيت أصکخراو ومونزةمةوتاأادةيةک فةسادوطةندةپي ئيداري ولةوآلتاين ئةروثا لةأصطاي دةوپةت وياساوة ذياين 

ي أؤذ ئاوا کي ئةوروثالةهةروالتصدالةئيدارةيةکي ثةيوةنديدار] يةک کاتذمصر[ ئيداريش بن بأکراوة ، لةماوةي تةهنايةک 
 سيارة بطؤأيت  ، بةبص ئةوةي لةذوورصکةوة بضيتة ذورصکي تر و کارةکانت هةموي 10خانو و 10ئةتوانيت  سةنةدو تاثؤي 

 ، ثرؤذةيةکي تايبةتبؤئةطةر کةسصك لةکوردستان بيةوصت دةست بةرصت تةهنالةالي کارمةندصکي ئيدارةکةوة تةوائةبصت ، 
الين کةم ، خؤئةطةر واستةي طةورةي نةبصت وةيان اثؤي خانويةک يان سيارةية ک بطؤأصت وةيان بيةوصت سةنةدو ت

      .مانط دواي بکةوصت تاکارةکةي بؤتةوائةکرصت   6بةرتيل أةشوة نةدات ئةبص الين کةم کارمةندصکي ئيدارةکة نةناسصت و
أصوةبةري ئيدارةكان لةهةموثلةکاين دةسةآلتدا ، کارمةنداين ئيدارةکاين کوردستان لةفةأاشصکةوةبيطرةتادةطاتةبةزوربةي 

ماندوت ئةکةن هيالک وهاتوضؤت ثص دةکةن وئةم ذوروئةوذورو، ئةوةندةبةبص  واستةوبةرتيل وأةشوة کاربؤهيض کةسصک ناکةن 
 لةذياين خؤت بصزاردةبيت ، تابةناضاري هيض نةبص لةأصطاي فةأاشةکةوةهةوپ ئةدةيت بةثارة وبةرتيل کارمندصک يان

                                                                 .  بةأصوةبةري ئيدارةکةأازي بکةيت بؤئةوةي کارةکةت بؤئةجنام بدات 
هيصض کاميامن   مانطدا 5م کةوتةئيدارةکاين ئةوص لةماوةي ـــئيش2من خؤم ســاپي ثار بةسةردان ضومةوةبؤکوردستان 

وة ســيارةيةکي مؤديل کؤمن لةطةپ خؤمدابردةوة ، ضومةبةأصوةبةرايةيت ثؤليسي هاتوضؤي شاري ، لةهؤپندابؤتةواونةبو 
سلصماين بؤئةوةي ذمارةي کوردستاين بؤوةربطرم ، کاتصک فةحسي سيارةکةيان بؤکردم ثصيان ومت ذمارةي شاسي سيارةکةت 

رةکةم فرؤشت بةکةسصکي تر ، ثاشان کةخةبةرم  مانط هاتوضؤ هيض کارصکم بؤنةکراوبةبص ذمارة سـيا5لةدواي تةزويرة و 
 ســاپ بةئارةزوي 8 ئيشصکي ترم کةوتة ئيدارةي تنفيزي سلصماين ، بةرلة دؤالرضارةسةري کصشةکةيان بؤکردبو ،40زاين بة

خؤم حجزصکي ئحتيامت خستبؤسةرثارضةيةک زةوي موپکي شةخسي خؤم بةمةبةسيت ثاراستين سةالمةيت ئةوموپکة ، 
داسةرداين دائريةي تنفيزم کردو ويستم حجزةکةي لةسةرالبةرم ، ثصيان ومت مةلةيف حجزي ئةوموپکة ون بوة ، لةوسةفةرةم

من ضوم لةئيدارةي تاثؤي سلصماين هةموئةوةلياتةأةمسيةکامن بؤهصنانةوة  ، وتيان تاکوخؤمان مةلةفةکةنةدؤزينةوة هيض 
فرؤشت بةهةرزان ئةوموپکةم بةناضاري من ، ارصکيان بؤنةکردم کارصکت بؤناکةين ، لةدواي نزيکةي يةک ســـاپ کةهيض ک

          .  ئةوکةسة مةلةفةکةيان دؤزي بؤوةوبةوشصوةيةضارةسةري کصشةکةيان کردبو بؤ دؤالر600بةکةسصکي تر ، ثاشان  بة
 

رةکانيشيان ضةندين ، لةدةرةوةي ئيدازوربةي بةأصوةبةروکارمةنداين ئيدارةکاين کوردستان جطةلةدةآلي ناوئيدارةکان 
تؤأي دةآلي يان دروست کردوة بؤثةيداکردين موشتةري وکؤکردنةوةي ثوپ وثارة وخؤدةوپةمةندکردن لةسةرحسايب شةبةکةو

                                                                                            .طريفاين خةپک وبةأصطاي ناياساي ونامةشروع 
سـکرتصري طشيت يةکصيت نيشتيماين کوردستانةوة بأياري }مام جالل { تائصستاضةندين جار بةتايبةيت لةاليةن بةأصز 

تووندوتؤپ دةرضوةلةوباريةوةو باس لةسزاي جؤراوجؤريش کراوة بؤئةوکةسانةي کةبةمةحسوبيةت وبةرتيل ثةرةبةطةندةپي 
وبةأصوةبةرايةيت ئيدارةکان   ، ئيستالةکوردستان مةسئوليةت ئيداري ئةدةن ودةسيت خةپک دةبأن بةآلم بص سود بوة

 بؤتةطةورةترين ثأؤذةي بازرطاين بؤخؤدةوپةمةندکردن و کؤکردنةوةوکةپةکةکردين اين دةسةآلتدالةهةموبوارةک
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 وکةسيش نيةلصيان بثرسصت ئةم هةموسةروةت وسامانةت بةضي سةرمايةلةسةرحسايب  داهايت طشيت وآلت وطريفاين خةپک
                                                                                                                .  ولةکوصت هصناوةکؤکردؤتةوة

                                             .لةکورستاين عصراق شصوةکاين فةسادوطةندةپي ئيداري 
اين تري حيزيب لةذصرناوي ثاراستين ئةمنيةت وئاسايشي وآلتدا ، کةوتونةتةخوپقاندين ئاسايش ودةزطاجاسوسيةک -1

ودورلةضاوي دادطاوسةروةري فةزاي نائةمن ونائارامي ولةبةرامبةرنةياراين سياسي دابةأصطاي نادميوکراسي يانة
يحترامي وثصشلکاري ياساوبةبأياري سياسي وحيزيب بةساپ ودوساپ  خةپک دةخةنةزيندانةوةوتاسةرئصسقان بص ئ

 زيندانةتاريکةکان بونةتةدادطاي سةحرايي وثؤليس وثاسةوانةکانيش بةسةرةتايترين مافةکاين مرؤظ دةکرصت و
                                                                                                                                  .بونةتةدادوةر 

خودي ياساودادطاکانيش سةروةري وسةربةخؤيي خؤيان لةدةست داوة ، زؤرجار دةزطاي  ، لةذصرفشاري سياسي وحيزيب دا -2
نةوةبةتايبةيت سةبارةت بةوکةسانةي کةمةبةستيانةحوکم أةت دةکا بأيارةکاين دادطاودةزطاجاسوسي يةکاين تر ئاسايش 

 بةرثرســاين حيزيب طةورةلة، بةثصضةوانةشةوة زؤرين خؤي دةسةملصنصت بدرصت بةآلم ئةوکةسةلةدادطابةرائةت وبص تاوا
لةفايل داراين سةربةأذصمي بةعسي طؤأبةطؤأ وطةورةدزاين ناودةسةآلت وتاوانباراين أاستةقينةبةثصي بةرذةوةندي سياسي 

                                    .وحيزيب وةک بةرزةکي بانان بؤي دةرضون وثلةوثايةي زؤرهةستياريان ثصدراوةودةش ثارصزرصن 
 مةرجةعيةت هيض جؤرة دةردةکات ،  وياساي نوصسةرؤکي حکومةت لةجيايت ثارلةمان دةستکاري ياسادةکات لةکوردستان -3

زوپم هةست کردن بةو دةسةآلتداري بص اليةن نيةکةمرؤظي کوردستان لةکايت لصقةومان وکؤمةآليةيت وسةرضاوةيةکي ياسايي 
زؤرداريداثةناي بؤبةرصت وبةشصوةيةکي عاديالنةلةسکاآلکةي بکؤپدرصتةوة ، ئةطةر دوکةس بةشةأبصن ولةثؤليس خانةيةک 

وة شةخسي يةوة لةأصطاي ئةفسةري ثؤليس خانةکةوثةيوةندي ي وزينداين بکرصن ، بةبةرتيل وأةشوة وةيان بةهؤي ناسيا
           .رصت بک وخةآلت تةبرةئةتاوانباروتاوانباريش دةکرص بة بص تاوان زؤربةئاساين دةکرصت هةق خبةيتةذصرناهةقةوةو

بةهؤي واستةو واستةکاري وةيان کان وئةوکارمةندانةي کةأؤذانةکاروباري خةپک دةکةوصتةاليان ئيدارية بةأصوةبةري يةکة-4
 2تا1 ، أؤذانة بدات ان ثص تيت بةرتيل وأةشوةکرصبؤئةوةي خةپک ناضارببةمةبةسيت زةمينةسازي و أصطةخؤش کردن 

کةپةکةوکؤمةپ دةبصت  ، تاواي لص دصت کاروباري هاوآلتيان  ونايانةوصت کارةکاين خةپک أاثةأصننکاتذمصرزياتر دانانيشن
وقةرةباپغي لةبةردةم ئيدارةکاندا دروست ئةبصت ، ئيتردواي ئةوةي خةپکةکةوةأةس دةبصت لةضاوةأواين لةبةردةم ئيدارةکان ، 

، کةسصک کةأصي بکةوصتةئيداريةک تةنانةت بؤ وةرطرتين فايلصک  ثةنابؤبةرتيل وأةشوة کاري دةبةن بةناضاري
  .أؤذناتوانص فايلةکةي وةربطرصتةوة3لةکارمةندصکةوة بيبات بؤکارمةندصکي تربةبص ناسياوي وبةرتيل کارةکةي ناأوات و بة

بةأصطاي زةخت وزؤر ثأؤذةي ثارةثةيداکردن ومةيداين يان ةوفةن وحيلةشةرعي قانوين  زؤرلةئيدارةکان هةوپ ئةدةن بة -5
لةأصطاي } ثؤليسي هاتوضؤ { ســـاپ دةبصت  بةأصوةبةرايةيت 2 ، زياتر لةبةرتيل وأةشوة بؤخؤيان بةرفراوان دةکةن

 لصخوأينمؤپةيت سيارة {مةفرةزةکاين ثؤليسةوةوبةفشارخستنةسةرئةوخةپکانةي کةسيارة لص دةخوأن ناضاريان دةکةن کةدةبص
بؤتة  ئةم کارةشارستانيانةية ، بةآلم لةناوةرؤکدازؤر ي أوبةدةرةوةيدا کارصکي کپئةم هةنطاوةلةشصوةوش} يان هةبصت 

ئةوکةسانةي کةدةيانةوصت سيارة لص خبوأن ، طريفاين ثأؤذةيةکي ثارةثةيداکردن وخؤدةوپةمةندکردن لةسةرحسايب 
وهيض شتصکيش لةبارةي ياساکاين هاتوضؤ وة }ترايي{نةوةي شؤفصري بؤمةيداين تاقي کردن بةهةزاران کةس هةرنةضو

، وةهةرکةسصکيش ئةطةربيةوصت ثارةنةدات  بؤهاتؤتةماپةوة انبةثارة مؤپةيت سيارة لصخوأينةکةيفصرنةبون ونازانصت و
وةوبةساپ ودوساپ وبةأصطاي ئوسوپي وبةتواناي خؤي مؤپةيت سيارةلصخوأين وةربطرصت سةدان بأوبيانوي ياسايي لص ئةدؤزنة

                                                                                                                             .ئةبص دواي کةوصت 
د وسةرجةم  وآلت وثاشاو وةزيري داايةيتلةوآلتاين ئةوروثا ناونيشان وذمارةفاکس وتةلةفؤن وئصمةيل ئةدرةسي سةرؤک -6

، زؤربةئاساين وهةرکاتصک بتةوصت ئةتوانيت   وبةناوخةپکدابآلوکراونةتةوة ئؤرطانةکاين دةوپةت بؤهاوآلتيان ئاشکراکراون



سةردانيان بکةيت بةئاساين ئةتوانيت ثةيوةنديان لةطةپدابطريت  وةيان  کةناپي جؤراوجؤر ن بةضةندي
هاوآلتيان بةهيض ، يت بکوردستان ئةطةر سةرؤک هؤزصکي طةورةوناودارنةلةولةنزيکةوةقسةوباسي خؤتيان لةطةپدابکةيت ،  
بؤطةياندين داخوازي  ببينيت ي حکوميدةسةآلتدارصکي طةورةة يان کان وشصوةيةک ناتوانن سةرؤکي حيزبةدةسةآلتدارة 

س وتةلةفؤن ولةأصطاي  وهاوآلتيان ناتوانن بةفاکوسکاآلي خؤيان وهيض کةسصک بةناونيشان وئصمةيل ئةدرةســيان نازانصت
                                                                                          . ثؤسيت ئةلکترؤنيةوةثةيوةنديان لةطةپدابطرن 

ئةم حکومةتة ئةطةرقةزةميش بصت ئصستا بؤتةجاحصلي خؤناکرص ئصســـتاش هةربپصن حکومةتةکةمان ساوية ،  -7
مسصپي أواوةوأاستةوخؤبةرثرسيارةلةضارةنوسي خةپکي ئةم وآلتةوئيترثصويستةفکرصک لةحاپي أيش وـاپ و سةروسـ15و14

                                                                                                                     .خةپکي کوردستابکةنةوة  
حيزيب ضارةسةرناکرصت ، ئةمةشــاخ ئيداري لةکوردستان بةبأيارصکي سةرؤکايةيت وکصشةي فةسادوطةندةپي 

أکص ثص بکةيت وثصشمةرطايةيت نية بةبأيارصکي حيزيب بةرثرسةکاين تةشکياليت ئؤرطانةکاين حيزب جص طؤ
ةي کؤمةآليةيت ضارةسةري کصشوئةطةربةقسةيان نةکردي تةمجيديان بکةيت وةيان دةريان بکةيت لةأيزي ثصشمةرطايةيت ، 

                                                                                .هةية ي سةردةم وشارســتاين ثصويسيت بةدةوپةت وياسا
شةرعي لةکوردستان نية کةلةخانةقني تا ي لةکوردستان قةيران وکصشةي دةوپةت وياسا هةية ، دةوپةت وياسايةکي يةکطرتو

لةکوردستان دوحکومةت هةيةوتائصستاش ئيدارةکان ةبص جياوازي وبةشصوةيةکي فةأمي کاري ثص بکرصت ، زاخؤ ب
بةأصوةبةري هةموئيدارةحکوميةکاين کوردستان لةسةرجةم بوارةجؤراوجؤرةکاين دةسةآلتدا ، ئةندامي نةکراونةتةوةبةيةک ، 

 سةرجةم وکارمةنداينکاين کؤمةپطادائةکةن ، بةأصوةبةرثايةبةرزي حيزبني وبةعةقپ ومةنتقي حيزبيانةمامةپةلةطةپ کصشة
ن لةاليةن خةپکةوة هةپ نةبذصردراوأاستةوخؤئيدارةحکوميةکاين کوردستان لةاليةن حيزبةوةتعني ودةست نيشان کراون و

ياســا ةوئةنداماين حيزيب ناتوانن ببنةنوصنةري أاستةقينةي خةپک ، بؤئةوةي فةسادوطةندةپي ئيداري بن بأبکرصت ثصويست
سةرجةم بةأصوةبةراين ئيدارةطشيت يةکان أاستةوخؤلةاليةن سةروةربصت ودةوپةتصکي يةکطرتوو لةکوردستان دامةزرصت و

                                                 . ئةم ثرؤسةيةدوبارةبکرصتةوة هةرضوارساپ جارصکالين کةم خةپکةوة هةپبذردرصن و
 
 
نئةبوبةکرئةمحةد سپصما  
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