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  رؤس زةردةشيت رؤس زةردةشيت ططزازا  !!  ..  ....ييديكتاتؤرديكتاتؤر  سيمايسيماي
  

  !…لة سويديةوة كردوويةيت بة كوردي
اسايي ترين سيستثمي ديكتاتؤري كؤنترين و ئ، بة درثژايي مثژوو
، پشتاوپشيت پاشا تاكرةوةكان دةسةآليت. كؤمةآليةيت بووة

وةك ، لةگةص ئةوةشدا، لةراستيدا دةسةآلتثكي ديكتاتؤرانةية
تيژ كؤنترؤيل بة شثوةيةكي وا تونگو. ستالني و هثتلةر
 . ةگةلةكانيان نةكردو

لة هةندثك ، كة ئثمة لةبارةيانةوة دةدوثني، ديكتاتؤرةكان
فاشيزم دوو پؤلةتيك و كؤمؤنيزم و . رووةوة لثك جوودان

ةآلم لة هةندثك بؤ چوون و رامان ب.  لةيةكتر جوودانايئايدؤلؤژي
  . هةية، دالثكچوون لة نثوانيان، و بةرثوةبردندا

  .. .. !كؤنترؤصي سةروبةري كؤمةصگة
گةلثك نةيار و ، كةواتا ئةو ديكتاتؤرة. دةكرثتكؤمةصگةوة پشتيواين ي بةشثكاليةن ديكتاتؤر لة

 كؤمةلگة بةتةواويو  دةبثت دةستبةسةر هةموو دةستةآلتكة، لةبةر ئةوةشة. بةرهةلستكاري تري هةية
لةبةر ئةوة .  بةسنييةبؤ كؤنترؤصي ئةو دةسةآلتة پؤليس تةنيا ئؤرگاينئةو دةمةش .  بكاتكؤنترؤل

  . سيخوذي بةسةر هاوآلتيانةوة بكةنكة ، پثويسيت بة پؤليسي نةهثين هةية
 بثتبؤ هةر نامةيةكت پثش ئةوةي، دةبثت ئةوة رةچاوكةيت، ؤ لة سيستثمثكي ديكتاتؤريدا بژيتئةگةر ت

، لة جثگاي كارةكةت بثت. ةوةسي نةهثنيةوة خبوثنرثت اليةن پؤليةوة و لةدةبثت بكرثت. و بگاتة دةستت
يان ، لة ژووري كارةكةت، پثدةچثت گوث لة تةلةفونةكةت بگريث و ميكرؤضؤين نةهثين، يان لة ماصةوة

  . چةسپبكةن، ژووري ئةو ئوتثلةي كة ميوانيتيان لة ، لةماصةوة
  . گوهداري بكرثيت، لة نزيكتةوة، كةلة اليةن كةسثكي دانيشتوي ناو ريستؤرانة، دةشثت لة ريستؤرانگدا

لة ، ئةو كةس و ناسياوانةي كة سةردانت دةكةن و لة كايت هاتنياندا، يان ئةگةر گومانلثكراو بووي
  . وثنة دةگريثن و ئةمانيش دةخرثنة ژثر كؤنترؤصةوة، رثگةي نةهثنييةوة

لة ،  ئاساجاصجاصؤكةكة، هةيةو پؤليسي نةهثين ، ديكتاتؤر هةميشة پثويسيت بة تؤذثكي سيخوذي
ئةم سيخوذ و ،  و بنكةي كارثكدالة هةموو كؤالن و گةذةك. تؤرةكةدا چاوةذواين نيچريةكةيان دةكةن

  . چاو لة دووي نةيار و بةرهةصستكارانن و سيخوذيان بةسةروة دةكةن، پؤليسة نةهثنيانة
) . "رؤژباش" (:بثژيتؤ ةك  بة چ شثوةيكة، بؤ منونة، ئةو بالؤرةيةش دةدؤزثتةوة، هةروةها ديكتاتؤر

 لة خانةي نةياراندا ستدةكةن ودروت بؤ گومان، وةكو ئةوةي ئةوان نةبثت، گوتنةت) رؤژباش (ئةودةنا 
  . لة يةكتر دةكرد سآلويان) دروود لة هثتلةر) (يل هثتلةرها (لة ئاصمانيا بة ووشةي. ةوةدةبينرثيت

  .. .. !تثرؤر
  . سامناكي هةيةي ديكتاتؤر هةميشة ئؤرگانثكي داپصؤسةر

راپثچوو ،  هثنييةوةدةكةوثتة مةترسيي و لة اليةن پؤليسي نة،  بة بچوكترين رةخنةتؤ ژياين
ي خةصكانثك، لثپرسةرةوان، واتا ئازاردان، تؤرتثرة، مثتودةكاين لثپرسينةوة، تيلثپرسينةوة دةكرث

. دةدةن تري كوشتنبريايان ، نة نةهثنثكانبؤ ناو زيندا، برياري دوورخستنةوة، تونگوتيژن
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 ئةمةش تةنيا، ئةوانيش دةكةونة بةر ئةم شاآلو و هثرشة، هاوذثكانت، كةسوكارت، خثزانةكةت
بة خةوثكي ناخؤش ، هةموو ئةم سيستثمة ديكتاتؤرية.  تؤ رةخنةيةكي بچوكت گرتووةلةبةرئةوةي كة

 هةموو كؤمةصة و ثناين لة رةگوريشة دةرهبؤ، پةلةكردنة، و ئاماجنيش لةم شاآلوانةمةبةست . دةچثت
) كذ (ترس و تؤقاندن و لة هةمانكاتدا، مةبةست لة كارة تثرؤر و ئةجنامةكاين.  و نةيارئؤرگانثكي دژبةر
كةوي وگوثرايةص كردنتة و پريؤز راگرتين ، لة كؤتايشدا. تلة داخوازي و مافةكان، تةكردن و وازهثنان

  . ديكتاتؤرة
   .. . !پرؤپاگةندة و مثشك شتنةوة

،  دةيةوثت و بريدةكاتةوةئةو دةصثت و چؤن وةك، دةخوازثت) تةوةمثشكت بشوا (كتاتؤر گةرةكيةيتدي
  . تؤش بة هةمان شثوة بيت

) ئةفيش(، لة هةموو شوثنثكدا، شةمةندةفةرةكانداناو پاس و ، لة نثو دووكان، ندالة رثگا گشتيةكا
وثنةي ديكتاتؤر ، اين كار و كارگةكاندابة كوريت لة بريؤك. رثكالم بؤ ديكتاتؤر دةكةن، صواسراونهة

بذيين قردثلةي  لة كايت، پروپاگةندة بؤ ديكتاتؤر، لة پثشةكي فيلمةكاندا، كاندالة سينةما. هةصواسراوة
يان كاتثك ديكتاتؤر بؤ ئاپورايةكي كؤكراوة ، يان سةرداين يةكةيةكي سةربازي، ) ئؤتؤبان (كردنةوةي
سةيركةن چؤن خةندة دةيگرث و .. . !) باوكثكي دصسؤز و پةرؤشة (كةئاي . رثكالمي بؤ دةكرثت. دةدوثت

ئةو چةپكة گوصة بة كة ، ؟ دةتوانني ئةو كيژؤصة بچوكة ببينني.. . !دةسيت هاوآلتيان بة گةرمةوة دةگوشثت
، باي (بة دةستةكاين، كيژة هةصدةگرث و دةيگرثتة باوةش چؤن ئةو ديكتاتؤر. سةركردةي مةزن دةدات

مامؤستا بةرهةصستكارةكان لة كاردةردةكرثن و پةرتوكةكاين ، لة فثرگةكانيشدا. دةكات بؤ گةل) باي
  . خوثندنش بؤ پروپاگةندةي ديكتاتؤر دةگوجنثنرثن و رثكدةخرثن

  .. . !كؤپةرتووك
 شانوبازويبةكة ، تثكرا هةموويان ناچار دةكرثن، هونةرمةندان و ئاوازدانةران، نووسةران، رؤژنامةوان

ةر هثرش و دةخرثنة ب، لة كؤبوونةوةي پارتةكةدا، كراوةكانپةرتووكة ياساخ. دا هةصدةنتاتؤرديك
 سوتاين بؤ ئةوان دميةين سةيركردن و. دةسوتثنرثندةدرثن و ةرتووكةكان ئاگرپكؤ. تريوتوانج لثگرتن
ةوان ئةو بؤ ئ،  سيمبويل پاكسازييةالي ئةوان، نگذي پةرتووكةكا. فليمي سينةماية، كؤپةرتووكةكان

  .  دةرهثناين ئازار و خراپةكارييةكانةلة ريشة، ة لةنثوبردنپةرتوك سوتان و
،  يان راديؤت داگريسانTVهةر كة . نييةلة ديكتاتؤر دةرباز بوونت،  تةنانةت تؤ لة نثو ماصةكةي خؤتدا

بؤ  و گؤراين شؤرشگثري  گؤراين پياهةصدانيان، يةكثك بةدةردةكةوثت و پرؤپاگةندةبةجث تدةس
 و لةسةرگةل پثويستة  ساتةكانةپريؤزترين) نةتةوة (ـي ديكتاتؤر بؤ) وتةگةل (سايت. ديكتاتؤر دةسترث
  . كة گوثي لثبگرن
يان لة ، ـة كة بتوانيت بة دصنياييةوة گوث لة كةناصثكي راديؤ بگريت) مةحال(، گازةئةوة شتثكي گةن

دةبثت ئةو پةرتووكة ياساخانة ، شتوبذبؤ خؤ پاراسنت لة كو. بيانيةكان بذواين TVكةناصةكاين 
  . بشاريتةوة

رثتةوة و ئازادي خؤت كة مثشكت بشؤ، هةرةشانة واتلثدةكاتلة ئةجنامدا ئةو پروپاگةندة و 
راست دةبثژثت و هةر ئةو ديكتاتؤر هةميشة كةيت كة وا هةست، لةدةستبدةيت و پريؤزي ديكتاتؤر راگريت

كة چؤن بريبكةيتةوة و : وا بري لة تؤدةكةنةوة و پثت دةبثژن ، يارمةيت دةرةكاين وديكتاتؤر. راستة
  . بريارة سةخت و بثفةرانة بوويتهةموو  دةستبةرداري ئةو  كة تؤچةند خؤشة:"پثتدةصثن

  .. .. !الوان و پرؤگرامكردنيان
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 كة وةكو،  گةجنانةوةيةكثيتدةخزثنرثنة ناو ، بة خواسيت خؤيان يان بةزؤر، جوانان و گةجنان
)scout) (كةوتة گرنگ و فثري هةصوسو، ؤرة جلوبةرگ دةپؤشنئةم گةجنانة يةك ج، ) ديدةواين

بة گةمة و وةرزش و ، رؤژاين پشوودانيان.  دةكرثن و السايي ديكتاتؤر دةكةنةوةتاتؤر ديكفةرمايشتةكاين
ةريكي خ، بثژنبة چوردةوريدا دةخولثنةوة و سرود دة، مةشخةصي ئاگر تاو دةدةن، رثپثوان دةبةنةسةر
شادمانن كة بةوة ، الوان و گةجناين شارة گةورةكان.  خةريكنبةو خؤشيانةوة، بژاندين باسوورمةن

. لة هةمانكاتدا لةتةك هاوذثكانياندا پثكةوة يةكبگرنةوة و كات بةسةربةرن، هةواي سازگار وةرگرن
لةبةر ئةوةي ئةمانة ، لةگةص ئةوةشدا باوكان و دايكان ناتوانن كؤنترؤصي منداصة هةرزةكانيان بكةن

  . سةربة دةوصةتن و لة پثش هةموو شتثكيشةوة گوثذايةصي ديكتاتؤرن
دةپؤشن و ) uniform) (بةرگي وةكيةكي(، زوو بة زوو مثشكيان دةشؤرثتةوة و لة ئةجنامدا، ئةم گةجنانة
وان و بةم جؤرة ديكتاتؤر ال. ـة) popular (ـة) گةلكثش (زؤرلةالي گةجنان ، وبةرگانةئةم جؤرة جل

و كةوي كة ئاوا گوثرايةص نةتةوةيةك . گةجنان رثكدةخات و دةيانكاتة بناخةي ئاوات و خةونةكاين خؤي
  !؟.. .ئةگةر ئاشيت بثت يان جةنگ، ئيتر چي روودةدا با رووبدات. ديكتاتؤر كرا

   .. . !بري لةمةش بكةرةوة
لة ، ةمةيان بة شثوةيةكيتر پيادة دةكرثتبةآلم ئ، پرؤپاگةندة و كاريگةري لة وآلتاين دميؤكراتيشدا هةية

تثذوانيين خؤيان بريو بؤچوون و ،  و تاكثك بؤيان هةيةهةموو كةس، صگةيةكي دميؤكراتيداكؤمة
  . تةنيا ئةو بؤ چوونة و چوارچثوةية دةخوات كة دياريكراوة، لة سيستثمثكي ديكتاتؤريدا بةآلم. دةربذن

 و و زانياري لة ميديادكاندا بةربآلو چوون و ئاراي جووداگةلثك بؤ، لة كؤمةصگةي دمثؤكرايت ئثمةدا
، و توثژة جؤراو جؤرةكاين كؤمةصگةنخوازياري چني ، ئةم بريكردنةوة و بؤچوونانة. بآلودةكرثتةوة

هةروةها كؤمپانيا و . سةنديكا و ئؤرگانةكاين ترن، خواسيت پارتة پؤلةتيكةكان لةگةص ئةمانةشدا
.  تايبةتيةكانيانكةدةماخنةنة سةر كةصكةصةي كذيين بابةت و شتومةياندا لة رثكالمةكان، كارگةكانيش

ئثمة . يان بابصثن نيوة راستنب، دةشث راسيت و ناراسيت تثكةآلو كرابن، لةم پروپاگةندة و رثكالمانةدا
ا جا ئيتر لة ناو سيستثمثكي ديكتاتؤريد، پثويستة بة ئازادي بريبكةينةوة و لةهةمانكاتيشدا رةخنةگربني

   .. . !بژين يان لة سيستثمثكي دميؤكراتيدا
   

  زاگرؤس زةردةشيت
05. 06. 05  

zagroszerdest@yahoo. se 
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