ئيند کسی نو ی گهندە ی

و .هه ۆ بهرزنجهيی ٢٠١٩/١/٣٠

ڕ کخراوی شهفافييهتی جيهانی:له سهرتاسهری جيهان دا قهيرانی ديموکراسی" دەبين ت.
گهندە ی لهدنيا وەک ک شهيهکی گهورە دەم ن تهوە :زۆرينهی و تانی جيهان له راپۆرتی
 Transparency International -TIپلهيهکی خراپ بهدەست د نن .له ئه مانيا بارودۆخهکهکهم ک خراپتر بووە  -له ئهمهريکا زۆر خراپتر بووە.
له ڕاپۆرتی سا نهی خۆيدا  ،ڕ کخراوی ناوبراو  TIدوای ئهوە کهسانی شارەزا و پسپۆر ل کۆ ينهوەيان
کردووە له  ١٨٠و تدا  ،ئيند کسی ئاماژەی گهندە ی  Corruption Perception index CPIنمرە ياخود پلهی
 ١٠٠ - ٠واته سفر تا سهد ،دانان بۆ هه سهنگاندنی دياردەی گهندە ی له و تهکان دا .تا ژمارەکه زۆر
ب ت ،نيشانهی باشی بارودۆخهکهيه .واته کهمی دياردەی ئاماژەی بوونی گهندە ی زۆر و نهر نييه.

به ت کڕا  ،٣/٢واته دوو له س ی و تان دەکهونه خوار ت کڕای پله  ٥٠وە .ئهمهش نيشانهی بارودۆخ کی
خراپ و ش واو دەنو ن  .تهنيا  ٢٠و ت توانيويانه له  ٢٠١٢وە بهرەو باشتر بڕۆن .لهوانهGuyan+٩
له  ٢٠١٢ەوە Argentin+٨ ،له  ٢٠١٥ەوە Elfbeinküste ،ساحل العاج ٨+له  ٢٠١٣ەوە١٦ .نهتهوە
زۆر دابهزيون له ن وانيان دا :ههنگاريا  ٩ -له  ٢٠١٢ەوە ،تورکيا  ٩ -له  ٢٠١٣ەوە و مهکسيک ٨ -
له  ٢٠١٣ەوە.
دانيمارک له پلهی يهکهم دا و ئه مانيا پلهی يازدەيهم.
لهم ميانهدا دانيمارک ئهم و تهی سکهندەناڤيا باشترين پلهی بهدەست ه ناوە .٨٨
نيوزلهندە ٨٧و فينلهندە و سهنگاپوور و سويد و سويسرا ٨٥و سۆماڵ خراپترين پله  ١٠بهدەسته ناوە
لهدوای ئهوەوە سوريا و باشووری سودانهوە ههريهکهيان  ١٣و يهمهن و کۆريای باکور .١٤

ئه مانيا له پارەوە کهم ک خراپتر بووە له  ٨١ەوە بووە به  .٨٠ئهمهش ناکاته ئهو  ١٠باشترينهی ريزبهندە
جيهانييهکه .ئه مانيا پلهی  ١١لهگهڵ بهريتانيا بهش دەکات .ههروەک ش ڤی ئه مانيای Edda TI
Müllerدە ت.
ئهمهريکا بۆ يهکهمجارە له سا ی  ٢٠١١ەوە دادەبهزێ له  Top ٢٠واته له  ٧٥ەوە بووە بۆ .٧١
له ڕاستيدا وەک شارەزايان بۆيان دەرکهوتووە ،بارودۆخهکه ههمووی پهيوەندی به ههلومهرج و دۆخی
سياسييهوە ههيه .ڕاپۆرتهکه به ئاشکرا وابهستهيی ديموکراسييهکی تهندروست و بهربهرەکانی
سهرکهوتووانه دژ به گهندە ی له ناوچهکاندا دەبهست تهوە به ديموکراسييهوە .
سهرۆکی جيهانی  Ferreira Rubio TIدە  :ديموکراسی سنووردار نهکراو له پلهی  ٧٥دايه و سنووردار
کراو له  ٤٩دا .ﻻی ڕژ مه ههجينييهکان  .٣٥و ﻻی ڕژ مه ئۆتۆکراتهکان  . ٣٠دۆخه تاب ت بهرەو
شلۆقی و خراپيدەڕوات.
ئهگهری زۆری گهندە ی لهو دا زياد دەکات ،کهوا بنچينهی ديموکراسی ﻻوازە .وەک ئهوەی ئ مه له زۆر
و تانی دنيادا بينيومانه ،سياسهتی ناديموکراتی و پۆپۆليستی بۆ سوودی خۆيان بهکار د نن. Rubioوا
دە ت.
ڕاپۆرتهکه زۆر بهوردی جهخت لهسهر ناوچهکانی جيهان دەکاتهوە .ئهوروپای رۆژئاوا و يهک تی
ئهوروپا وەک يهک ناوچه له ڕاپۆرتهکهدا ئاماژەيان پ کراوە .بهدەسته نانی ت کڕای  ٦٦ئاماژەيهکی باشه
بۆ ئهم ناوچهيه .ناوچهکانی ئهفهريقا و خوارووی بيابان به پ چهوانهوە بهت کڕا  ٣٢يان بهدەست ه ناوە.

سهرچاوە:
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/transparency-sieht-weltweite-krise-derdemokratie-korruptionsindex-a-١٢٥٠٤٥٦.html

