

� ا���رد����� آ�رد���ن و���
�� ��� ا�� ا"��! اد وا����د 

  قرينان، حيث ال بد للفساد من استبداد يحميه، وال بد لالستبداد من فساد ينفق عليه -الفساد واالستبداد

  )مفكر مصري(محمد القدوسي 

   

ا�9.�ب وآ
7 ���ض 5&4 ا�3�2 ا���2� ���آ
�ت م0
.� ��� ا�&�ا/.
- �&�مً�،  ���( ه'ا ا�&%�ل ب��رد���ن

� وا"ج�&��
� وا":���د���
� وا�>%��
  .��� اخ�Aف ا�5&�ءا�<3 وم������<3 ا��=


� ��اء م- خAل ا��ش�ة، ��� ��&.��0 ا���
�
� أو ا�.��ذ ا���
���د ا"دارة �0.� إ��ءة ا��0&�ل ا����H ا��

<� ر3J ا"ب��� ا����2 ا���رد�� إ:��اف ج��&� ا�%�M وإ��5ر ا���Lع �Rاز، ا�&2��ب
�، ا�OP أو ا"خ�Aس، و

� ا�%�Hع . ا�&Tش�ات ا��اض�2� �ب أ ا����د م- :&� ا�<�م ا�R2ب�، �3 ��2ل ا�� ا�%�Hع ا���2م� وب0  ��
� . - ا�W�M ا�� أ���وه�'ا أص!] �Z5م ا����د �P'ي 5��X م- ا���W ا�� ا�W�M وم. ا���ص�
&M و����[ �

��د � ^

� ��د��؛ حaم ر�� اب� ا ����اش  ��
م3Z0 أرآ�ن وم��صM اcدارة ا���رد�� ا���2
� R5وً" ا�� و=
� Wآ>� م- �% �- م- ا�Rم-، و��ج ه'ا ا�.�Zم ا��ذ ��
� ���

�دة " ب!�آ�ت"�Z5م ا��: -
9� ب
ا"���ق ا"���ا�

9� ب
- :�/h��/ i � �� وه� إ��. ح ك واوك
ومA ) م�م ب�ب
�(�ق �!X ا�� ح ود ب0
 ة ا�c��ق ا"���ا�
� ب<� ��� �� خH!� ��م ا�9&�0 ح
.&� آ�ن م�م ب�ب
� ) م�م ب�ب
�(ا��9مi، ��%��3 اWرب�ح ا��� A&ا� �>
و:  أش�ر ا�

� خX�!H ب'آ� ا�3 م�م ب�ب
�ا�'ي �.2� A&م ا����� ،-

.]، :�ل ا�&A وه� � د ��� م%�/i ح�ض�ًا ب
- ا�&��
�ون: (بn0 ا���&�ت و���7 ��� أخ�ى� ��ة و�� p� ،ن��A� R0&�2.2ن، ا�.�"(  


� وا�R2ب
� ا�&�H%� ��� ��وات وم
Rا5
� آ�رد���ن، ���� ا��Wة �a�0ا� �.&
� =M ا�<�� ا����2 ا���رد��، و��

� ا�>&��
�
.� ��2��ل ��� ام�
�زات وصAح
�ت ش��
�، آ&� �M&0 ا��2آ&� ا�&�ارد اc:���د�� وا���ص ا�

��2 =�اه� ��&� -
��.� ا�Aم�وع، و:  �0
- ��9ن أو م�Tو�� -
ا��ه4 ا��2آ3 ��� ا"����ف ��� ا�%�ا5
9�  هT"ء ا�'�- ��آM إ�
<3 واجq ا��� ي ��Zه�ة ا����د أ:!] ج�ا5!<�، � -
� ح�
M ا��أي ا��0م، �L�� د��ا��

� :&� ا�<�م ا����Hيوب��..<3 ��ه�ن ا�ha�%2 ����] أ��اد � h�&ا�� �� 3>��
  .و:�ب�

 q�
� �&%�وم� ا����د، ��q0 ��� ا�.�س ���دي ا�&�Tو�
- ا���� �- وم����2<3 ح����T&ت ا��
�rب ا�
Pوب
� :.�ات ا�����د، �&3Z0 ا�&���p ���ن م� ودة، و��HL ا�&�ا/- ��� ا�&�ور ��� �Lا�&.�ه -
��د ا�%�ا5

  .وا����M ب��&�=�
- ا���� �- �%�Lء ح�ج��<3

وبسبب الهيمنة الحزبية على الجامعات الكوردية، لم تعد الجامعات تمد المجتمع والدولة والقطاع الخاص 
بالكفاءات المهنية، ومنذ أن فقدت استقالليتها أصبحت تخرج طلبتها تلقائيا دون أن يكونوا مستحقين أو مؤهلين 

  .لذلك

sاهرة استغالل الوظيفة العامة للكسب غير المشروع، ودون اكتراث بالقوانين من قبل كبار الموظفين ظ و��
الحزبيين ومن المقربين من الرئيس من األزواج واألوالد وأبناء اإلخوة واألخوال، فهم يمتلكون العقارات 

  .بأبخس األثمان أو عن طريق االبتزاز

� �
� =M ا"دارة �.  م�ه ة :.�ات ا����Rة اWه��� آ�رد���ن، � رك ا�&�ه  ا�&�����ت ا��� ب�P<� ا����د 
� ا����د ��<M ��9هM ا�%�ا5
- ب���� ). أوك(و ) ح ك(ا�R2ب
� ا��� ��%��&<� :�دة ا�R2ب�ن ا��2آ&�ن إن ��

��
�، و�!%� ا�%�Lء ا�'ي ���ب ا�
X ا��aا'Pم� ا�A�
<� ��9هM :�ا5
- ا���2 وا��د مAًH0 م&� أش���<�، ب&� 
-

� وإ�Aت ا�&�<&a�L%ح%� ا�A&ا�.�9ة م- ا� M>�
� واWدو�� ا���� ة ب�"ف . �aا'Pا�&�اد ا� R9إن ���ار ح

 Mّ�� م� ا�&�ا/-، وب<'اA�2 و��ا� -
� م ن آ�رد���ن، ��7 م ى خ�Hرة ح39 ا����د ��� :�ا5�اW/.�ن 
�
  .ب��&���2 ا��0م� ����] ام�
�زات م��
� ش��



د أكد لي عدد من الزوار لكوردستان، أن هناك عدم احترام للوقت في المكاتب الحكومية، ومماطلة وتسويف فق
في إنجاز الخدمات البيروقراطية، وإهمال في العمل وفقدان الحرص على جودته، والمحسوبية متفشية، كذلك 

  . الرشوة وسوء استعمال السلطة والتعامل الفوقي مع المواطن العادي

� إض�� �� اWم�اض، ���!q ا����د ا���&�!!<� ا����د م- ا�.�ح
� ا�9� �� و��� ��� إ�� اWض�ار ا���دح� ا��
� ا�&i&�9، وه� ا�< ف م- آ��ب� ه'� ا�&%���� �
5��5cوا �
:AخWا �

� ا�!.
P�.  

��
<� ا��Hبi ا��� q�Pو� �
� ا"��! ادي، ���R2ب و� ت اcدارة ا���رد�� ا���2
� م- رح3 أحRاب "د�&%�ا/

�Hة اcب-� s2� -مu� ج<�ز p�&� .] وا� � ب�� رج� ا"و�����ب- ���� مcف ��� ه'ا ا�9<�ز . ا��و�


v ا�R2ب و�
v ا�!��&�ن أو ا���2م�) وا� �(أم�ال /���a م- ا�&
Rا5
� ا��0م� �%�ره� aر . ��� �وه� ج<�ز ب.

�، وا��7 ب�!.�a�0ا� �

- و:�M ا�&�0رض
- ا�&2��ب
� وا�&.��ب

�ل ا��2��J���2ت ا��0م�، ا�� �
0&: Maو�� �

 -
�
� واخ��Hف ا�&�ا/.
-، وزرع ا��9ا�
v ��� ش�آ�� �Z5م ص ام ح&��وح�ق م%�ات أحRاب ا�&�0رض� ا�
�
a�.ا�%�ى ا� ��
� وا�.�اح� وح�� L:"ا�& ن وا ����ت ا�&i&�9 وا���2م� �T3 مZ0م ��.  

��� �H
�
�ت ا�R2ب
� و�<� أ�Lً�  �3 أن ا�R2ب �
�&<�م خ�ص� " ���ب�ت إره�ب
� ّ����":�ات ا��/�، وا�&�

3 ا�&% س�Rا� �H��� ا�&�0رض� ��  !���ح� ب���ا�� إن �&�دى ا�&�ا/- 

 -
� ا�!��&�ن وا���2م� و�0� 7a�=و��زع ا�&.] و�%�  ا�� qا��0م� و�2 د ا��وا� �.�R�ا� ��� �H
�وا�R2ب �
� ا���� بP اد وآ�رد���ن، و�&.] اWراض� �&- ���  أو ��P�!<� م&- ��� ، ا����اء ��رج، آ&� �0
- ا��زراء 

. آ&� �%�ر �&- �&.] ا�0%�د ا���9ر�� ا��!
�ة، إض��� إ�� اح���ر ا�Ma���� ��a�0 ا"���"ت ا�<���
� ا�&�0 دة
���&�
� وا�&a�&ا� �
��ت اA�cم�T&ا� i

M، وا��APل ج&� �
�xد  آ�رك و�
وا�&%�وءة ���h ج
M>� M ا"%5

 v

<3 و��� �ً
5
�، ���ن أش!X ب��2
�ان و�%!M أن ���ن رأس ا����H، را���5c3 ا
وخ.�ع "�!��� ب����ام� او ا�%

v ا�&% س"ه.�ك راع ب ون آAب، و��J!ً� م���ر ا�� ا��ا�� بـ aا��."  

ا التامة على البيروقراطية الحكومية، وبذلك واالسرة الحاكمة تسيطر على جميع فرص العمل عبر سيطرته
تحرم الذين التستسيغهم، فتأخر أو ترفض التراخيص او تضع العراقيل امام طالب العمل بحيث يصاب باليأس 

  .فيتخلى المواطن عن طلبه

زعيم فصورة ال" الزعيم المقدس"يتعرض عقل المواطن الى التلقين اليومي لزرع االلفة بين المجتمع و استبداد 
في كل مكان في الدوائر الحكومية والحوانيت البسيطة والى دكاكين الحالقة، مما يذكر المواطن بأنه يراقبهم 

  . ليل نهار

وهم مرتزقة اإلعالم الشفهي والمرئي والمقروء، بتجميل مساوىء الحاكم عبر " الزعيم المقدس"ويقوم أزالم 
يعاز السلبيات الى المستويات الوسطى والواطئة من شبكات واسعة من الفضائيات والصحف والمجالت بإ

وأنهم لم يفهموا بالشكل الصحيح تعليمات الرئيس الحكيمة الصائبة، أي أن الخطأ " الزعيم المقدس"كوادر حزب 
  ".الزعيم"هو من اآلخرين وليس من 

الى التسلط على العقل فمن التسلط على الجسد والرزق " شمولية التسلط"وتنتقل وسائل الرقابة الصارمة الى 

���ف و�h " ا����
� ا�2ً�"ا�< ف ه� ان ��%  ا�&�ا/- م���  .والسيكولوجية�"X�%0� ��، وم� ان " ا���H ا�>%�

� وم%�وم� ا"��! اد وا����د��L.ا� M&0ا� ��  . ��%  ا�&�ا/- ا����2 ا������ ح�� ��%  اcرادة ا��2ة 

� ش��
� ا�&�ا/�- ا���ردي ج�اء خ��L<� وWم  ��9وز ا�0% �- م- ا�Rم- �%  ح��s ��2"ت ج'ر�� 
��a�� م�Z5 �.&
� ا�&i&�9 ا���رد���5�، و�3 �!%� ا����د ح��ًا ��� " م.�Zم� ا����د"أz�5 وو�i وح&�  �<�

 �H5Wة وا�
االقتصادية واالجتماعية في مجتمع تحرر رأس ا����H وأو"د� وأ:�ب�Xa، إ5&� ش&M ج&
i أوجX ا�2
  . من نظام شمولي إجرامي بامتيازلتوه 



� أح�- اWح�ال م<&ً�، وه'ا م� � �X0 ا�� ����&�ا/- ا���رد���5� ا��ا��Z� nه�ة ا����د ا����Hي ���ن 
 i�9م م���ت ا�3�2" م.�Zم� ا����د"ا����ت أو ا"5�Tم i

� وا��.�
'�� : ا������H وا��� ش&�s ج&a�L%ا�


� ا����H ا��اب0��0
� و���مستغالً طمع بعض الصحفيين والكتاب الذين أجروا " اA�cم ا�R2ب�"� وا��
أقالمهم وباعوا ضمائرهم مقابل مبالغ ضخمة وسفرات ممتعة، مهامهم وإن اختلفت فإن هدفها واحد وهو تلميع 

  .صورة النظام وتشويه سمعة المعارضة


v ا�&% س"ح�� و�� ا���ض.� ان aرج�0، آ&� ه" ا�� �
J و�ّ� ا�� iا��2ل م �)��!%� ) ز�- ا��0ب �- ب- ��
م��� ا����د دون حW ،Mّن أدوات ا����د داخM ا�9<�ز ا���2م� م- أز"م ا��2آ3 ا�<�رب م- وجX ا�0 ا�� 

0� وا��.�
'ي��� وا��a�L%ا�9<�ز ا� �� ���

�<� ���2ج ا�� ج<�د ح>
>� . ����2ن م3Z0 ا�&.�صq ا�2Z.و�
��ج  م��/� م- ��دة ا"��! اد وا����د، ح�� ب0  . �&� ا:
� ا�� ��p اWج<Rةم��اص�� وص�رم�، ��cدة ا


� ه'� اWج<Rة م- رج�"ت ا�.�Zم . رح
M رأس ا����د، �s2 واج<�ت و/.
� م%.�0>H� ج ا��A0ا ���2ج ا�'�
s5أ�� ذر��0 آ� s2� 3>أم�م ��د� h��Hو�  ا� Aًًا آ�م�
>H�  a�!ا�.  

� آ�رد���ن، أن ه.�ك ��5 "��0 م3Z0 ا�&�ا:!
- ا�&��ب0
- ����2 ا����د ا�R2ب
� ا�&Rم.� �Hص7 ب ��  
��ح
ا��2آ3 ا���� ة، ��ح ه3 �2&� اrخ�، و:  أج&�0ا ��� م�:7 م�ح  وم�.�3J ض  ا�%�ى ا�&�0رض� �����د، 

 h�&آ�&�<3 ��� ا�� s0&ا�&% س"واج� v
a��� " X&
Z02<3" و����ن مW  hا�'ي م.2<3 ح v
aب!%�ء ا�� �H!م��
� 5<��� م���2<3.0� Xوزوا� ،�
�'ا �9�  د���<3 . ا"خ�Aس وا�>�اء �s2 ح&���X، و�%�
  ا�&.�صq دون أه�

 -� s
&��
v ا�&% س"ا�&aا�� "�
��  .ا� ��ع ب�� رج� ا"و�� ��� م���2<3 ا�

� مL&�ر ا"��! اد وا����د ح����9�  ا����2 ا���رد�� �  M<ء ��� م �.� آ�م�� مA
� ا"��� M<&خ�ص�، و��
  .ب&!�5
<� وأراض
<�، وم.<� 3�َ2�ُ م �.� ارب
M ا��0ص&� و�
v ا�v�0" صAح ا� �-"

��s؟ � M؟ هM&0ا�&�ا/- م�� Ma��� ا�!Aد، ���و�. م� �%�.i أآ>��� ا�q0 ب�ن ا����د وا�3�2 ا�&h�H ��/ ا 

� �Z5م ا�M&0 ا�&��ك، أي ا��q�P ��� ا��وح ا���د�� ا��� �.�2ز ا�� ا����H ام ��9ب<<�؟ وآ.!7 5
7 ��9بX؟ آ

� ا�%�ة ا�� H0و� ،i&�9&ا�&�ا/- �- ا� M��� د����؟ إن ا��وح ا�i&�9&ا� Mد وا"��! اد داخ��زر�<� �Z5م ا��
��X ب&R0ل �- ���� ا���د ب'ا�X وم���] ا�. ا"دارة ا���� ة و�70L ا���د وا�&i&�9 أم�م ���H ا� آ����ر

�
� ا5&�ء ا��وح ا�9&��
�. وه'ا �� م م!�ش�ة �Z5م ا"��! اد وا����د. م���] ا�&i&�9 وم>�X ا��0P!.� �>ا م%�ب�'� .
� . أن ا��وح ا�9&��
� ا�&�&���� وا��ا�
� ه� ا��� أ/�حs ب!- ��� وم!�ركL�%� د�����%�Lء ��� ���H ا��

�&��� ا�M&0 وب و5<� �� �
��د وا��! اد �Z5م م!�رك . ا����د إش�اك ا�9&�ه��%  ص!� ا�q0 ا�&��ي ��� 
Xح ب�/��
- ��مً�، و�. م� 5�' ص!�� ��ر ب��&
3 وا5 ��ع �A� -م أآ>� م�Z.ا� �%!�.  

 M<ا���ردي م i&�9&م.<� ا� �" وا����HP"و " ا�5c<�ز��"و " ا���د��"م- ا��اض] ان ه.�ك =�اه� مRم.� �5�0
� أو��ط ا�&>%�
- ا���رد، و�%7 �%!� أم�م  وض70 �%��� ا�&%�وم��
� ب�M خ�ص ض  ا"��! اد ا���ردي، م��

 ��ا����ح ا�&��ك ا�9&�ه
�ي، �!�3J وج�د أ� اد آ!
�ة م- ا�&>%�
- ا�.�:&
- ��� =�ه�ة ا"��! اد وا����د 
5<3 "����ن خ�Hًا ��� ،  -ح�� وإن آ��5ا �!�:�ة  –آ�رد���ن وخ�رج<�، ا" ا�Z5 3>5ًا ���5<3 أ��ادًا ��

و�
v ض  /X��P  –إذ �&ّ�س ا�q0 ا���ردي ��� ا����ح ض  ا"ح�Aل اWج.!�  -. ���H ا����د ا���رد��

- م- أب.�ء ج� �<3
��د وا��! اد ا����H ا���رد�� .! ا�&�2�إن ش�ذم� ا�&>%�
- ا���رد ��مM م���  � �&�م� 

�
  .ا���2

� ��ر�[ ا���رد �ا�&�0ص� ��رة آ�رد�� داخ�
� �%��Z5 qم آ�ردي /�غ و��� ، بM ا�v�0 �5ى إ95" �.5  
� ��م �
� ا�&.�2 أذ��X و���X.� s آ&� ه� ا��2ل ��H:آ�رد�� إ �H��وح�ب ا���Rم�ت  1975ا���Lع ا���م �

 ��1993 – 1997 �.
�- ا���Lع ����ش�
- وا�&.��0
- م- :�دة اWحRاب ا�&��ج�. ���<� أ��ام ا����د ا�&
�Z.�� X��ه�ة م��= �
� ا��/.
�، هL%ا���رد��. ب�� �
�� ا�&%�وم� ا��/.�%� �� �
Hخ Mو� ل ��� خ�.  

� �i&9 ا�&�ل وأص!] ��
�� أو��ط ا�.�س ه� رجM ا�W&�ل ا�'ي ا��� م ا�.��ذ ا�� �آ&� إن ا�.&�ذج ا�'ي ��
 qا��2آ&�(���ً� دون م��� ��a�0م�ن آ�ردي م- /�از ا� v5Rراب4 وا�') ب iم �%
ي ��� ي ب "ت أوروب
� أ5

 ��
Aت اش��اه� � �� O

�رات ا�&���ردة م- أوروب� أو ا�
�ب�ن و�0��� Mخ� م�د�x م ���ا�h.0 ا�&��ن و�



� أوروب� وأم����، ش!�ب ا���a�0 ا��2آ&� أص!�2ا 5&�ذجً� �%� ى ب<3�أي أن ��!] ا�&�ء . دو�Aت ا���
z أو 
5
�ًا ب���ع و:s ودو�

�م���  .ن �.�ء وخ�رج ا�

 -� ha�%27 ا�� آ� �
5
� ودور ا���2�� اWه��&
��� ا��دور أج<Rة إ�Aم ا�&�0رض� ا���رد�� ا�&�&�آRة 
 �>
��  %� �ا����د و�a�L] ا����H ا���رد�� ه� م�ضi �% ��، ��- اWح اث أ�!�s أ5<� دون م���ى اrم�ل ا��

9
� ا�&�0رض� م. أب.�ء آ�رد���ن

h، وا���اخ� �. م� ���ح ا���ا�Lا� ���2م� ب���0مM ا�&�2� أو ا�R2ب
ا����H ا���رد�� ا���: ة ا�&� ا:
� ب���2ار وا"��0 اد "دخ�ل ا"صAح�ت، م&� خ�h � ى ا��>
��- إH5!�ع وج�د 

� آ�رد���ن�� ج�ه� ا�3�2 � �

P3 ا�&�0رض� ��� اح اث ا��
&�� ��وا�� ا�
�م �.%( ا�&�0رض� . %5( 
� ا����Hا��
q ��!%�ء ���W3 ج�ه� ه'� ا"دارة وم ى ا��0 اده� "��� ام أ:'ر ا>� �
  .R2ب

 s

� ا� �&%�ا/� ا�0&
h و�
v ا�&��وم�ت م�H�� i و� ت وب.
P7 ا�>�ري ه� ا�%�در ��� اح اث ا��:�&���
Rء وا����م! أ ا��'ب وا": h�
� ا��! اد�� ب&.�Jx hHي وو�a�� vا� ��� s�و��� s&5و i&%و�� وا�

  .وم�اص�� ا��q0 ��� أ�P5م ا� �&%�ا/
� واح��ام ح%�ق ا"5��ن

 MP��� ا� اخM وا���رج �3 �2  �&�0آ� ا�&��%!M ا�� اrن و�3 ��ه.��p /�:�ت ��ر�� آ�رد���5
� ج!�رة 
�� ا�&i&�9 ا���رد���5� �

Pا�� i.�� �2
3 �- ور3J م�2و"ت ا����H ا���� ة ش�اء ا�'م. ب����H%� ا��2


  ا�0.�ص� ا�&��%��، ب%
s ش�اa] آ!
�ة 
/��h ا��ش�ة وا�&.�q وص��<� �uم�ال ا��0م� ��اء ا�'م3 أو �2

- و�3 �.2.�ا cدارة ��� ة�%����- ��� آM . هT"ء ه3 أمM م��%!M شq0 آ�رد���ن. م- ا�&>%�
- وا�&.�ض�
- م
  ..�زل �- آ�<���د ا��.�زل �- ش
� م- ��د��X ����] ا�9&���، ان �3 ��

 iوه� وض �>�
�
��د "و�! أ ا���Hة ا�<�م� ب�خ�
�ر ا�< ف ا�&�ح  ا��2ش  ��H:�ت ا�9&�ه
� ود�.�م��� ���>5
� آ�د���ن، وب.�ء ادارة ح�Lر�� ��� ا�v ا�0 ل و�
�دة ا�%��5ن، و���ح  ج&
i ا��اs2� [a " وا"��! اد�


� ج&�ه
��� ج � ة ���
� ح�آ� ���خ' ��� ���%<� م<&� م&�ر�� ا�4PL م- داخM آ�د���ن ا��0ر ا�&'آ�ر 
وه'ا �&M ج<�ز ا��/� . و�&�رس ا�4PL م- داخM اWحRاب ا��2آ&� وم- خ�رج<�. وم- خ�رج<�

�
ً� وأ� ����ج
ً� . وا�!
&�آX وج<�ز اWم- ا�R2ب��%� ��
� م�5�9J :�ى ��وم v5�� ��%  :�دت ا�5��ض� ش0!
�ً&
� ��v5  ود�.
ً� و�3 ����ر ز�� �5rا�< ف ا ��� م�� " ب- ��� أرحM"�%�ده�، إ5&� ��ح ت �
� "و
P�

  ".ا�%�ط م!�رك"و" ا�.�Zم

"��ب4 5��<� ب����Rم�ت ا��%�
 �� " ح�آ� ��ر�� ج � ة"و�5ح ه� خ�7 ا�9&�ه
� �%  xن اWوان أن 25  /�:�ت 
M�2� -و� ،�

� ا�&�'ب'ب� أو ا"�5&�ءات ا�&�2�
�Aوا�%�ى ا��  �

� ا�ّ� ب�"��&�د ��� :�ى ا�9&�ه
Pا��

 Mا���اص Ma7 ��&%�وم� وا��� ام و��.�Aا� �
9
ا�.�ه�L وا��ا�
� ���ا�<� وم�Tو�
�<� ا���ر��
� و�!.� ا���ا�
  .وا"�Aم ا�2 �>�
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