
 دان سداره  کان و سزای له دیکتاتۆره  ته سه ده
  ن سه تاھیر حاجی حه

  
بین،  دانی مرۆڤک ده سداره  وای له رچ کاتک گوبیستی ھه ھه

پش   ر بهتکی دیکتاتۆ سه کانی ده وخۆ تارماییه ڕاسته
  .چت چاوماندا دتوده

  و ڕاستیه ری ئه واھی ده تی گه مژووی ڕابردوی مرۆڤایه
دیکتاتۆر و   ته سه تی ده ویه نھا حوکمی تاکه ته  هک  یه وامه رده به

ی  یه و مانایه ترس به. ترس  له  پاو په  کانه تۆتالیتاره
و  شوازی بره  له برد ستی بۆ ی دیکتاتۆر دهت سه ده مکک رچه ھه

و  دوو تاکی ئه بت ب سو وا ده ئه ،ی خۆی وه مانه  دان به
  رجۆره پاندنی ھه سهیانی . ڵ بتوا و قبو هپی ڕ  گایه کۆمه
ی  تی بۆ ئستای و ئاینده یه ت ھه سه ده  ورک که سه ته

کی  ستکاریه رھه به  رچ جۆره ی ھه وه چ جای ئه  مه ئه. ی لبگرت خنه بت یان ڕه سک الری لی ھه نابت ھیچ که ،ی که ته حاکمیه
نت  یه گه واو ده رچوونی ته ی دهمانا بهدژی  یدان  مه  ھاتنه .پنت یسه دیکتاتۆر دهتی  سه هی د مکانه و چه تاکی یان گروپی دژی ئه

مکی ترساندن و  نھا چه بینت بۆخۆی ته وای ده ڕه  به  وه تاکه  ته سه و ده ی ئه وه دا ئه لره .تی حاکم نسیپ و ستراتیژیه پره  له
دان یان زیندانی کردنی  سداره  کارپکردنی سزای له  ش به یه واژه سته م ده ی ئهج کردن جبه. کانیدا ر ھاوتیه سه به  تۆقاندنه

بۆ  ، کسانی خوازانه ئازادی و یه  ترسنۆک و دژه  ره و کاراکته ئه وامی رده مژوی ڕابردوو و به  بۆیه. تب واو ده تای ته تاھه ھه
مکی ئازادی سیاسی و  چه  یشتن به ست ڕاگه وایی بوون بۆ ده مافی ڕه قی ھاوتی بوون و تی ھه وایه مکی مافی ڕه کردنی چه پناسه

ڕوو   رچ کاتک ڕوو به ھه  واته.  ی خۆی بینیوه قخوازانه رامکراوکی ھه حه  ستخستنی ژیانکی باشتر، به بۆ ده  وه کۆڕو کۆبوونه
ک باشترین حوکمی یاسای دیکتاتۆر  دان وه سداره  له م سزای رده ، ھه ته سه و ده کانی ئه بوبت دژی یاسا و حوکمه ھه  وه بونه
  . ج کراوه جبه

سوڕاوانی  دان دژی ھه سداره  ج کردنی سزای له ستن بۆ جبه ده کانی ئرانیش پی ھه مۆ جمھوری ئیسالمی ئاخونده ی ئه وه ئه
کانی  ک دژی ئازادی سیاسی و مافه یه ندازه تا چ ئه  ته جاھیلیه  پ له  ته سه م ده ئه  خات که رده ده  یه و ڕاستینه نھا ئه سیاسی، ته

  بۆی بکرت درغی ناکات له  نده چه  که  یه و ڕاستینه ری ئه ی نیشان ده که مژووه ، یه دڕنده  ته سه م ده ئه.  قی ھاوتی بوونه ھه
و  کانی ئه تاریکه  نو زیندانه  ی له سیاسیانه  سوڕاوه و ھه م نین ئه رئستا که ھه.  و سزایه یاندنی ئه نجام گه ئه  و دان به بره

ھیچ   یه دڕنده  ته سه و ده ئیتر ئه.  و وته م ھاوتیانی ئه رجه سه  کن له یه پکھاته  و زیندانی کراوانه دا زیندان کراون، ئه وته
  ، پاو پ له وه بینته کانی خۆیدا خۆی ده دژوارترین کاته  و ئستا له ئه  ک بگرت، چونکه ھیچ الیه  گوێ له  نیه  کات ئاماده

  . تیه یه ئابوری و کۆمه یرانی قه یرانی سیاسی و قه
 11/11/2009وتی  ڕکه  مه ڕۆژی چوارشه )تاحی ی فهئیحسان(نی  ده ر چاالکوانی سیاسی و مه سه دان به سداره  سزای له بیاری 

  ڕابگرت، چونکه  و بیاره کان ئه تی ئاخونده سه ده  ی داوایان کرد له نیانه ده مه  و ڕکخراوه  سته و ده موو ئه ی بۆ ھه و ڕاستیه ئه
تی  سه بۆ ده  وه و بیاره ژر باری ئه  چونه  م نه ، به تیه ردوونی مرۆڤایه ی جاری گه کانی بیار نامه تاییه ره دژی مافه سه  وه ئه

ج  ی جبه و بیاره ر ئه گه ویش یانی ئه ، ئه وه بینته ده  واژه سته ک ده نھا یه وی، ته ر زه ری خودای سه هکانی سب یاسایی دیکتاتۆره
  بن؟ زیاد ده ،سوڕاوانی سیاسی دژی گران و ھه خنه ڕه  ی دیکه ھنده  ین ده ی بۆ سبه و بوایه شت به گه رچی زیاتر ده ، ھه کردبایه نه
   

  وساوه کی ئازادی خواز و چه چیتر خه  بت که  مکه و چه ری ئه واھی ده توانت گه ده  و سزایه ج کردنی ئه جبه  م ئاخۆ به به
رکات زیاتر  ھه  تکشی ئران له حمه کی زه مۆ چینی کرکار و خه بن؟ ئه وان ده کانی ئه کوره  بیاره  سلیم به یدان و ته مه  نه نایه
ر بکات،  به سه کانیان بۆ ده خواسته  رایی نیه ب گه زھه تی ناسیۆنالیزم و مه سه ده  وه چیتر ئه  که  ،ن که ده  و ڕاستیه ست به ھه



  ردنی خواستهج ک جبه  بت له تی خۆیان ھه وایه قی ڕه ی مرۆڤن ھه وه ک ئه وهم بکات، ژنان  راھه کانیان بۆ فه سیاسیه  ئازادیه
مکی  چه،  وه بتوانت بیان ھتهمکک  نھا چه ته  ی که و بوایه شتوون به کان زۆر باش گه خوندهتی سیاسی ئا سه ده. کان ئینسانیه

کی ئازادی خواز زیاتر  ن خه نیشان بده  وه کرانه  رچ کاتک جۆرک له زانن ھه وان باش ده ئه.  ج کردنی ترس و تۆقاندنه جبه
  .تی ژیانی خۆیان هوای قی ڕه ج کردنی ھه بن بۆ جبه ڕکخراوتر ده

تن،  سه وان باشترین ده ئه  ، که وه بینته دا خۆی ده خاه و م له رده ھهکان  دیکتاتۆر و تۆتالیتاره  ته سه یی ده میشه بیاری ھه
ی لوان  که عس، مژوه ڕژمی فاشستی به. ن که ی بۆ ده نده کی پوپاگه ره ستی ده شون یان ده گره  بت به ی ھه خنه شی دژیان ڕه وه ئه

. کات ده  دیموکرات و ئازادی خوازانه  دژه  ته سه و ده بۆ ئه  وه جۆرکی تر خوندنه  م واقع به ، به واژانه سته ده  و جۆره لو بوو له
ھۆکاری سیاسی بت  چ به  کانیدا، ر تاکه سه پنرت به سه ده  ی تا ئستا یاسای سزادانی سداره گایانه و کۆمه تائاستی وشیاری ئه

وا  ، ئه و یاسایه ج کردنی ئه ت بۆ جبه سه ده  کات له چیتر قبوڵ نه  ی که و ئاسته بۆ ئه  وه بته رز نه به تی، یه یان کۆمه
  ڕوه به یژیان  حکامی دیکتاتۆریانه کانی یاسا و ئه مکه چه  که ئازاد بکات،  وه ندانه ھه ڕه و گریدراو بونی خۆی به  ناتوانت له

  سزای له  وی دا به دا بره م جیھانه رکام وتک له ھه. تب وی ده بره تی بوندا ری کۆیالیه ژر سبه  ی ژیانی له وه یانی مانه  ن، به ده
  ، چونکه دیکتاتۆر نیه  ته سه و ده بین ئه  که  وه تای، ھیچ گومانک نامنته تاھه ی زیندانی کردنی ھه وه دان یان بینه سداره

دان و  سداره  بت، سزای له ھه ری گه ازادی ڕۆژنامهو ئ و ئازادی سیاسی  وه وای کۆڕ و کۆبونه قی ڕه ی بک ماف و ھه و جگایه له
  . زیندانی کردن، بوونی نیه

  دات به قی ژیان بوون ده ھهمترین  که  ن، که و وتانه نھا ئه ن، ته ده ده  یه لیل و کورانه زه  م حوکمه به  ی درژه و وتانه ئستا ئه 
  کانیان نیه رن، بۆ ھاوتیه پنه ر و بیار سه خۆیان بیارده  یه وه سته ده تیان به سه ی حوکمی ده وانه نھا ئه ته  کانی، واته ھاوتیه

ھیچ کات ناتوانت ملی   کانه تیه یه سیاسی و کۆمه  وه نھا ئاستی وشیاری بزوتنه ته  وه م ئه به.  وه ببنه  مکانه و چه ھیچ کات دژی ئه
   وه ئه  کات که وشیاری ده  له  و ئاسته فری ئه  و واقیعه م ئه رده کو ھه کان، به دیکتاتۆره  ته سه نت بۆ ده یه سلیم بوون ڕابگه ته
  کان ئاماده دیکتاتۆره  ته سه ر نا ھیچ کات ده گه کان بدات، ئه داخوازیه  ت ناچار بکرت مل به سه ی ده وه بۆ ئه  باتکردنه نھا خه ته
  .وه یانه که وساوه چه  که وای خه کی ڕه هژر ھیچ داخوازی  بوون بچنه نه
  و وته رچی سامانی ئه وت ھه یانه کان ده تی دیکتاتۆره سه ده  بارودۆخکه ، یه ھه بوونی ئران دا  مۆ له ی ئه و بارودۆخه ئه 

  و جۆره نھا به بت ته ربین ده و ڕاده  وه ئازادی بیرکردنه بت، کان داره رمایه و سه کان چینی ئاخونده  نھا بۆ خۆیان واته ته  یه ھه
 . یان بۆ داناوه که تدار بنچینه سه مانی ده ئه  رچت که ده  یه و چوارچوه ک نابت له یه وه موو بیر کردنه یخوازن، ھه وان ده ئه  بت که

کی  یه ڕژه  گرانی و بکاری به. ر سه  نه به ن دهخراپترین بارودۆخدا ژیانیا  له  گایه و کۆمه ری ئه م ھنه رھه چینی به  وه و الشه له
می  روده سه کی ئازادی خواز له یدانی ملیۆنان خه مه  کرت، ھاتنه تاوتر ده نگه ، ئازادی سیاسی تادت ته یه زۆر بوونی ھه

خوازیاری   که و خه چیتر ئه  ندا، کهکا گوی ئاخونده دای به  ڕاشکاوانه  کی به ک بوو خه تیدا، دیاریه رۆکایه کانی سه هن بژارده ھه
م ڕاستی  وتن، به دیار که  یدانه مه  ھاتنهو تی کردنی ئه رایه ک ڕابه ان وهک ر چی بای ڕیفۆرم خوازه گه تک نین، ئه سه ئاوا ده

  دژه  ته سه و ده ئه  میشه بۆ ھه  ی که ساته  و چرکه دات بۆ ئه م دی لده رده ھه  و ئازادی خوازه  وساوه چه  که و خه ئه  یه وه ئه
  ه و کۆمه ھیچ ڕیفۆرم کردنک ناتوانت ئه  چونکه. نگاو بگرت و ڕیفۆرم کردن ھه ره ک به گۆڕ نرت، نه  کی له کجاره بۆ یه  یهئینسان
  . دایان ڕشتووه  ته سه و ده رانی ئه ڕابه  ست کاری بکات که ده  یاسایه

دیکتاتۆر و   تیه چینایه  نھا ڕژمه ته  وه ، ئه دانه سداره  دژی یاسای سزادان و له  میشه ھهکی ئازادی خواز بۆ  خه 
موو  وای ھه کدا مافی ڕه جگایه  له.  وه ستته وه دژیان ده  کک که نن بۆ خهزاران زیندا ی ھه وه ری کردنه کانن، بنیات نه داره رمایه سه
کانی ترس و تۆقاندن، ھیچ کات بوونی زیندان  مکه پاندنی چه سه  و دوور له  کی ئازادانهبت بۆ دابین کردنی ژیان سک ھه که

،  کسانی خوازانه ی ئاوا ژیانکی یه وه مانه  کات له رگری ده ی خۆی به ئازادانه  سک زۆر به موو که و کات ھه ک نابت، ئه پویستیه
چ کردن و  یاسای ملکه  ش و مانایه به ی ھاوتیان،ران ونی نو ژیان و گوزهنگ بو سهتیدا، یانی ناھاو سیستمی چینایه  هم ل به

  !نی خۆی بدات مه ته  به  تی دیکتاتۆر درژه سه ی ده وه بۆ ئه بت، ده بوونی سزای زیندانی کردنیش
  
  ندا ھۆه 

12/11/2009  


