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  هاب شاه محمد وه.. . هیری چاکسازی پاکساز واوکه ته
  

 داری وحزبکانیزگا ئ وامی گرنگ بۆ پشخستنی دامووده رده کی به ک پرۆسه چاکسازی وه
روون  دهسانی  ندێ که ن هه هیال  له زگانه دهم داموو  کاتکدا ئه له،  ستهی پوزۆر گرنگ و

رچی  هه،  انیتیکان هی تی و کۆمه هی تاکا هیند وه رژه  بههنرێ بۆ کارده  به وه هالواز
نجام   ئهشیموو کارک هه،  وه انهیال  به هیک کی الوه له سه  مه هی ت هه لهیندی وت وم وه رژه به
  .  انیکان سکه  ته ئامانجه ستن بهی ن بۆ گه ده ده

نھا  ک ته وت نهزگاکانی ناو   دامووده دان به شه ست بۆ گهیکی پو ک پرۆسه چاکسازی وه
  ستی بهیکو پو به،   ستهیو پو وه پشه کی و ئابوری دتهیکن ئاستی گۆرانکاری ته له

  . ن به ده روه  به زگانه  دامووده ی ئه ندانه  کارمه و هزه  جۆری ئه  له هی تی هه ره گۆرانکاری بنه
   نه چ که ده روه  به وه هسانک ن که هیال زبی لهیان حیداری یزگاکانی ئ دامووده زۆر له 

بوون ،   وه هیرووی زانست  له نه،  کارانه  وجۆره اری گونجاوون بۆ ئهیرپرس ئاستی به له
. اییکردن ت شه ستکانی گهینگی بۆ ئابووری وت وپو  بارسه ته نھا بووه ان تهیش وه ومانه

راوورد   به ن به وه پاشه  زۆر له هو هیت گوزار رووی کاری خزمه  له زگانه و دامووده مرۆ زۆر له ئه
  . اهنی مودرنی جزگاکانی ڵ دامووده گه له
، تی هی تاکایند وهی  رگای په ان لهیت هیان حزبایداری ی پۆستی ئ ی که سانه  که وجۆره ئه

چ تواناکی یکاتکدا ه له،  وتووه ستکه  ده وه تکانه هی ان کۆمهیتی  هیخزما، تی هیحزبا
ت گورزاری   هۆی دواخستنی کاری خزمه ته  بوونه هیان نیان زانستیتی  هیسا که

زای  مان کات ناره هه له، انیست بۆ هاوتی زانستکانی پو کردنه شه ستکان وگهیپو کاره
و   له سانه  که و جۆره ی ئه وه  بوون مانه ناو وت دژ به  له کی درووست کردووه ی الی خهزۆر

  . انی پۆستانه
خۆی  ربه  سای رابردوو سه50-40ی  ماوه  له ی که انهیگا و کۆمه موو ئه هه ک له وه نهئاوردا
ی  و جۆره هستمی کاری لیرو سییمان ب ر هه سه  له که،  ست هناوه ده ان بهیی خۆ وئازاده

بۆ تکان رگای  هی تی وکۆمه هی حزبا هیند وهی نھا په  ته که،  چ ده روه ئستای کوردستان به
مان  هیو راست ئه، زگاکانی ناو وت  دامووده  له ان ئاسان کردووهیرگرتن زراندن وپۆست وه دامه
  . وتوون  دواکه وه نکه هیموو ال  هه  چۆن له خات که رده بۆ ده
داری یستمی ئیمان شوازی ئستای کوردستان س ر هه سه  له ی که گانه و کۆمه ئه

،  هی ان ههی وره اسی گهیی ئابووری وس ی کشهگرفتار، ای رزگاری دوو ان پکھناوهیت هیوحزبا
تی  هی اسی و کۆمهیی س رووی کشه  رووبه گانه م کۆمه وک بۆ چاکسازی له موو هه هه
  هی و کشه ری ئه سه ی کورد چاره  ئمه ئستاوه ر له  هه ستهی زۆر گرنگ وپو هیبۆ،  وه بته ده
  . نی ده وامی نه دهر  به ن ورگاش بهی بکه
وتنی  گاو پشکه  بۆ کۆمه هی وره کی گه شه ره ک هه ی نه نده ر گه سه نگی له وامی و بده رده به
اسی ی س ستمهیی خۆدی س وه مانهترسی بۆ بوون و و مه شه ره کو هه به،  وه نکه هیموو ال هه له

ومکراسی کردن ید اوک بۆ بهنگ موو هه هه پاشان رگا له،   درووست کردووه وئابورکه
کات و  رم ده رگه اسکان سهی س گژاووی کشه گرێ ووت له گا ده نی کردنی کۆمه ده ومه

  . کات رۆژ قوتر ده ئاۆزکان رۆژ به
موو وتانی مودرن  هه  له چاوبکرت وه  ره ستهی پو ن که ندێ خای گرنگ هه بۆ چاکسازی هه

  . ش وانه ت لهچ روه ده وکتوو به وپشه
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زگا   دامووده  له ی که ندانه و کارمه زراندنی ئه تی بۆ دامه بهیاسای تایدانانی  .1
  سک که هچ که  به دانه نه   رگه اسانهیو  ندێ له هه. وێ که رچاوده تگوزارکان به خزمه

. بت  نه  و پۆستانه ئه گونجاوی بۆ  زانستیی نامه گه  به ربگرت که داری وهیپۆستکی ئ
بت بۆ  نھا رگر ده اکاندا تهی ج بوواره کان له ست بۆ پۆستهیببوونی ئاستکی زانستی پو

 . ستنیی پو و ئاسته شتن بهی ستن بۆ گهی زۆر پو داری کهیکردنی مودیرنی ئ شه پشخستن وگه
اری کردنی ی بۆ ددارکانی ئزگا موو دامووده ر هه سه واو به کی ته وه اچوونهیپ .2

موو  رکردن والدانی هه پاشان ده،  گانهز و دامووده ست لهیوپسپۆرانی پوندان  ی کارمه رژه
داری یی ئابووری وئ ان کشهی وه  مانه که،  زگانه و دامووده ن لهییست نی پو ی که سانه و که ئه
 .  هی دوواوه به
 کارووباری  ناو ست بخاته ده اسی کهیتکی س هیسا نک وکه هیچ الی ه دان به رگا نه .3

رگای  درای لهیزگاکانی ئ  دامووده هواو بدرت ب خۆکی ته ربه سه، دارکانیزگا ئ دامووده
و پۆست  ی ئه ستهی شا ی که سانه و که زراندن والبردنی ئه  دامه  له وه ته بهیاسای تای

 . دارییزگاکانی ئ  دامووده  له هیان نی وکارانه
کردنی  ن وئامادهیدارکان بۆ کریزگا ئ اموودهموو د ست بۆ ههیی پو دانانی بوجه .4

ب . وتوو بت ئاستی وتانی پشکه ی له وه  بۆ ئه زگانه و دامووده کنککان بۆ ئه  ته هیستیپو
ری تگوزا زگا خزمه بردنی دامووده روه کی مودرن بۆ بهیکن اساو ئامرازی تهیبوونی 

 .  گانه و دامووده روقراتی لهیی درووست بوونی ب هۆ بته  ودهوێ که کان دوائه دارکان کارهیوئ
ی  فته کان هه ر کاره سه  به وه ندان وپاچوونه ست بۆ کارمهیی خوولی پو وه کردنه .5

چ ی ه دان به نهپاشان رگا، زگاکان ندانی دامووده اران وکارمهیرپرس ن به هیال جارک له
کار بۆ پشلکردنی   وه انهیکان رگای پۆسته ه ل  که زگانه و دامووده  لهرک روبه ندو وبه کارمه
 . ن که کان ده هاری و برکار

کان چی  ارهیبردن و بر روه داری مۆدرن بۆ بهیاسای ئینی  مووی گرنگتر بوو هه له .6
،  هی ی هه پۆستانه  و له ان ندان زراندنی کارمه ان البردن ودامهی بت  وه هیتگوزار رووی خزمه له
کان  بردنی کاره روه داری بۆ بهیاساکی ئیب بوونی . ستیی پو گوره ش بهیو ئه

اروو یی ب  چوارچوه مووی له کان هه ان کارهیکان ندان ومافه ڵ کارمه گه کردن له له ومامه
 .  وه منته کان ده ن پۆسته زووی خاوه ئاره

ست  به مه، داری وحزبکان کاتی بتیزگا ئ  دامووده زران له موو دامه  هه هستیپو  .7
و   دسۆزی وتواناکانی ئه ک ساه هیی  و ماوه ی له وه ساڵ بت بۆ ئه) 1 (ک هیی  بۆ ماوه
کانی  توانی کارهی  نه ک ساه هیی  و ماوه  له نده و کارمه ر ئه گه ئه، اری بکرێی د  ندانه کارمه

نجام   ئه وه هی که  رگای پۆسته وای له رهناان کارکی ، ینجام بدات ست ئهیکی پو شوه به
 . رکار  سه ج بخرته سکی تر له البخرت وکه بدات وه

اری یکی د ند بۆ ماوه زراندنی کارمه ستمی دامهی رگای س وتوو له نی پشکه موو وتا هه
و   ئه وه شهی دهن رگای گه  له که سه ر که گه ئه، ند بناسن ی کارمه  تواناو ئامده وانهیکراو توان

ر  گه م ئه به، ی البرت که ر کاره سه کرێ له ئاسانی ده وا به وتب ئه تکه سه ی ده پۆست وکاره
  واساییی  بت وکشه خت ده  سه نجامی پاکسازکه وا ئه بت ئهی ی شهیم ی هه که کاره

ۆی ئاسانکاری  ه بته ده ی شهیم ندی هه زراندنی کارمه دامه. بت ده دواوه داری بهیئ
کی تری   خه وه انهیکان رگای پۆسته توانن له ش ده سانه و که ئه، ی نده وامی کاری گه رده به
  . ن  ئاۆزتر بکه یکه نده ر کارو گه  سه ان بھیننهیکی خۆینز
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  ستهی پوم به، تکان هی زگا ئابووری وکۆمه  بۆ دامووده ستهی چاکسازی زۆر پو ارهید
زبکان ناکرێ یداری وح زگا ئه ناو دامووده ب پاکسازی له. نجام بدرت  ئه ی پاکساز پاوه له

ی  وه مانه.  وه منته ک خۆی ده  وه انهیمووکۆر و که ئه، ربگرت ی چاکسازی سه پرۆسه
رکردنی  سه کات وچاره کان ئاۆزتر ده نھا کاره ا تهیر سه ربوونی کات به مووکۆرکان وتپه که
  .  حاه رۆژ مهدووا له
،  وه بته اسی دهیی س رووی کشه ی چاکسازی رووبه  کشه شهیم  هه ی ئاشکارو رووونه وه ئه

ر  به ش له انهیاسی س  هیت هیسا  که و ئه، خۆن ربه ی دووای سه نهاو وت موو ئه ش هه نموونه
موو  ر هه رامبه بن به ده رگر شهیم ان ههیتی خۆ هی کۆمه ئابووری وه، تی هیندی تاکا وه رژه به

  . کات ان دهیندکان وه رژه  به  له شه ره  هه گۆرانکاری وچاکسازک که
کۆی پاراستن   سه کرته  حزبکان ده  پۆسته که،  زگا حزبکان دامووده ب پاکسازی له

  تهسیپو.  وه منته ترسکان ده و مه شه ره  هه شهیم هه، اییی ت نده وامی کاری گه رده وبه
  ی که سانه و که ئه بکرت و که کانی حزبه شه موو به ر هه سه واو به کی ته وه اچوونهیپ
ان رگا ین بکرن یینش و خانه وه البخرنه زگا حزبکان به  دامووده ست بوون لهی پو رابردوو له
  .  زگانه و دامووده درت له ان نهیوام رده به به

داری یزگا ئ  دامووده س وکار خزم له زراندنی که ۆ دامهکاربھنرێ ب ناب پۆستی حزبی به
هنن بۆ  کارده ه ب انهی حزب و پۆسته ن ئه انک ههس  که شهیم  هه چوونکه، وحزبکان

کی پسپۆر  خه  رگا له وه شه و رگه له، انیکان وروپشته  ده زراندن وپۆست دان به دامه
 بردنی  وه اشه]و ره بهنھا  شی ته که نجامه ئه، اوگ  کۆمه تگوزاری له گرن بۆ خزمه ست دهیوپو

  . بت  دهکی وت وبزاری خه
ن  سانی خاوه  که ن که انهی نده و گه ئه، کرێ ده باسی لوه ی که انهی نده و گه مرۆ زۆر له ئه

. ن ده  دهانیر کارو پۆست  سه نه خه ان دهیس وکاری خۆ ان کهیخوشک وبرا ، انیمندا، پۆست
ان یاسی یکی پۆستکی تری سیسکی نز  که ی که وه درت به سک نه چ کهیه  رگا به ستهیپو
  سه و که ر ئه گه  ئه  که وه کۆنترۆلهار و ی ژر پرس  گرت بخرتهشی ر هکات و، ربگرت داری وهیئ
ن  هسکی خاو رگای که ان له، ی رگرتووه ی وه و پۆسته  ئه وه هیزانستی خۆتوانای رگای  له

  . ت سه دهپۆست و
داری یزگا ئ موو دامووده  هه  له واوه  پاکسازکی ته ست بهیوتنی چاکسازی پو رکه بۆ سه

، ن مرۆ هه  ئه ی که و کشانه ئه، بت  ده وهیج ون  نابه که ب پاکسازی کارو پرۆسه، وحزبکان
گرێ کات  رده چاکسازی سهکات . بن اتر دهیان ز، ین ده ده ر هه  سه وه سانهیدوارۆژ د له
ن   خاوه  جان که سانک بنه که، منن  نهانیکان  پۆسته  له زا شاره ڵ ونه نده سانی گه که

سانک  ک که نه،  انهیستیزگاکان پو گاو دامووده  کۆمه اکان کهی ج  بواره زانست وپسپۆربن له
  .  تووه ستکه ان دهیرز  کارو پۆستی بهتی هیان حزبایتی  هیر خزما به نھا له  ته که

ن ییزبکان ناتوانیداری وحیزگا ئ ناو دامووده ب پاکسازی له، مان گاکه ی کورد وکۆمه ئمه
  ن که هی ش بکهیکارک، نی نجام بده  ئهکان موو بواره هه ست لهی پووتۆی کی ئه شه گه
  . ترب کارهنه نھا به ک ته نه، ربت مھنه رهه کانمان به نجامی کاره ئه
داری یکی ئابووری وئ نامهر  به ن که وانه ئه، نییر ن مھنه رهه  به ی که گانه و کۆمه  ئه

ت وئابووری  روه  سه ی که گانه و کۆمه ئه، کرێ دی ده ابهیان تیکی زۆر نده و گه هیان نیمۆدرن
  . کان سکه  ته هیند وه رژه بهتی  خزمه بۆ  وه ه نده کانی گه  خهرافانیی گ چته ان دهی که وته
تی  هی خزما هیند وهی رگای په ی کوردستان له انهیداری حزبی وئ و پۆسته مرۆ زۆر له ئه

   که رگرتووه ان وهیداری پۆستی حزبی وئ ن که سانک هه که، درت نجام ده  ئه وه وحزبکانه
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ک بۆ خودی   کیشه ته نهکو بوو به،  هیان نی که بواری کاره ان لهیزاک چ شارهینھا ه ک ته نه
ن  ده نجام ده ی ئه نده ان کاری گهی وه و کارو وپۆستانه ی ئه رگه له، زگاکان ت ودامووده سه ده
  .  هی نوتۆی  ئهچ گرنگکییو ه هی زۆر بمانا وه انهیال  گشتکان به هیند وه رژه وبه
داری یزگا ئ  داموودهموو واوی هه پاکسازکی ته، نجامدانی چاکسازی  پش ئه ستهیپو

کی زانستی مودرن  رنامه ر به سه دوارۆژ له ن لهییی بتوان وه وحزبکان بکرت بۆ ئه
نی نجام بده زگاکان ئه واوی دامووده کی تهچاکساز .  
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