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  وةهاب شاه حمةمةدوةهاب شاه حمةمةد... ... واسرايب؟ واسرايب؟ لَلَتاكو كةي وصنةي سةركردةكان لة هةموو جيصك هةتاكو كةي وصنةي سةركردةكان لة هةموو جيصك هة
  

ئةوانةی وصات و کؤمةصگای جواراوجؤر گةرابن بة ئاسانی ئةم دوو جياوازية بنةرةتيةيان بؤ روون 
ئةوث تريشيان نةبونی ئةو ، رةکردنةوةيان لة هةموو روثکةوةثکيان خةصک پةرسنت و گةوةث، دةبثتةوة

لةوصاتانی . سةيرةی الی خؤمان و زؤربةی وصاتة تاکة حزبثکان و کؤمةصگا دواکةوتؤکان ةدريديا
وةرزشکاری بةناوبانگی ،  هةصدةواسرثن کة زانای گةورة وثنةی کةسانثکپثشکةوتوو و دميوکرات

چةند سةد ساصی پثشوويان کة تاکو ئثستا  وةيان پاشايانی گؤرانيبثژی تازةی بةناوبانگ، جيهانی
  . صکانی ئةو وصاتانة شانازيان بؤ دةکةن کة ميلةتةکانيان گةياندؤتة ئةم رؤژة خؤشةخة

ؤر وصات و کؤمةصگای تر دةتوانيني بصثن چةند ديارة ئةم دياريدةی وثنة هةصواسينةی الی خؤمان و ز
  . هؤثکی هةية

، ی اليةنگرياندياريکردن، ترساندنی خةصکی، ةصاتی خؤیهةوصدانی دةسةصاتدار بؤ بةهثزکردنی دةس -
  .  ترساندنی اليةنةسياسثکانی تری ناو کؤمةصةدةرخستنی بازو و

هةصسان بةو کارة لةاليةن دةسةصاتدارانی پلة دوو و بؤ خوارةوة بؤ خؤ خؤشةويست کردن الی  -
  . کردنچثتی بة ماناثکی تر ماستاو، سةرکردةو دةسکةوتنی پلةو پارةی بةرزتر و زياتر

  . و و دةوروپشتةکةیةصات دارة ترسانی خةصک لةو دةس-
  

. ديارة هةر هةموو ئةو هؤيانةی سةرةوة کارثکی نةگةتيضيان لة کؤمةصگاو باری سياسی ناو وصاتةکة هةية
ئةگةر بثن باسی هؤی يةکةم بکةي دةبينيني دةسةصاتدار بةو کارةی خؤی لة خةصکی دووردةخاتةوة وای 

،  بکاتوکار و نزيکترين کةسانی ناو دةسةصاتلثدةکات تةا بري لةهثشتنةوةی دةسةصات و کةس
ئةک جؤرة خةصک پةرستية دةبثتة . کردیهةروةک ئةوةی ديکتاتؤری پثشووی عرياق سةدام حسثن 

ماصوثرانی بؤ خةصک و وصات وة هةرچی خثروبثری وصات هةية دةخاتة ناو گريفانی چةند کةسثک و وصات 
  . رؤژ بةرؤژ بةرةو دوواوة دةبات

 وةيان کرينی، گرتن و زندانی کردنی خةصک، ئةگةر بة کوشنت و برين.  بةهةر شثوةثک بثدةسةصاتدار
خةصکانی سووک کة تةا بري لة بةرژةوةندی تاکةکةسی خؤيان دةکةن و هةرچی خةصکی تر هةية گرنگ 

  . نصنية بؤي
  

ثکی تر بث ئاگاداری بةمانا، ئةگةر ئةو دياريدةی وثنة هةصواسينة لة اليةن ئةندام و اليةنگريانةوة بث
ئةوا بؤ ترساندنی خةصکانی ترةو وای پثشانبدةن کة من ئةندامی فصان پارت و سةرکردةم ، خؤیسةرکردة 

 بةکاری يةکجار زؤر وة هةصدةسنت، و هةرچيشم ئارةزووبث دةيکةم چونکة سةرکردةو پارمت پاصپشتة
يکةن لةسةر ئةو سةرکردةو و پارتة خراپ بةناوی سةرکردةکةو و پارتة سياسثکةی و هةرچی ئةوانيش دة

 کة ئةو ئةندام و اليةنگريانة قةت ناتوانن کارثکی وابکةن چوونکة خةصکی وابريدةکةنةوة، حيساب دةکرث
  . ئةگةر سةرکردةو پارتةکة رةزامةنديان لةسةر نةبث

  
ث لة هؤی تريش دةکرث بوترث بؤ ترساندنی کؤمةصة بة گشتی کةوا هةرچی کةسي وثنةی من هةصنةواس

فرؤشگا و دائريةکةی ئةوا دژ بة من و ئثمةية و هةميشة بة چاوثکی گومانةوة سةيری دةکرث و ، ماص
  . مامةلةثکی جياوازو و خراپی لةگةص دةکرث
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باشتر و شارستانيترة ئةگةر ئثمةش واز لةو دياريدةرة ناجؤرانة ثنيني بؤ ئةوةی کةس تاوانبارمان 
کة ، قارةمانی خزمةت بة خةصک ئةگةر پياو وثنةی سةرکردةثکی. نةکةت بة شتی خراپ و دواکةوتوو

کؤچی دوای کردبث ئةوا ئاساية چونکة ئةو کارة رثزگرتنة لةو سةرکردةيةو شانازی کردنة بة 
  . خزمةتةکانی
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