بۆ يادی سهدسا هی چين و پارته کۆمۆنيستهکهی

هه ۆ بهرزنجهيی

٢٠٢١/٧/٧

له ميديای کوردی و عهرەبی و ئه مانی دا » کوردستانی نوێ ،خهبات ،شرق اﻻوسط ،د ر تاگه شپيگل
و د ر شپيگل« دا چهند بابهت کی جۆراوجۆرم لهسهر ئهم بابهته خو ندەوە ...به وتارەکهی قونسو ی گشتی
چين له ههول ريشهوە ....بهتايبهت وتارە کوردييهکان ب لهزەت و ب ناوەڕۆک و ههر ههموو له ستايش
و پ داهه دان و نيشاندانی ڕووە کهم جوانهکهی چين و باس کی ڕۆژنامهوانی بهوﻻوە هيچی تر نهبوون..
واته کۆمه وشهی ب ناوەڕۆک.
له وتاری جهنابی قونسوڵ دا هاتووە  :چين هه گری دروشمی ئاشتييه! باوەڕی به  ٥بنهمای پ کهوە ژيان
ههيه! ئهوانيش بهکورتوکرمانجی بريتی له  :ڕ زی هاوبهشی بۆ سهروەری دەو هتهکان! دەستدر ژی
نهکردنه سهر يهکتر! دەست ت وەرنهدان له کاروباری ناوخۆی يهکتردا و  ...چين سۆسياليزم
بهتايبهتمهندی» چين« ييهوە پ ڕەو دەکات!..
ئهوەی ج ی پ کهنينه باسيشی لهوە کردووە چين ديموکراتييه !!..کهچی له وتاری يۆبليۆمدا سهرۆک
 pingingدە  :نهتهوەيهکی بهه ز پ ويستی به سوپايهکی بهه زە« ...ئهم دروشمه و ههموو دروشمه ب
يهک و دوو فشه و درۆ و باقوبريقهکانی تر دەسڕ تهوە...

Xi

من شهڕم دژی چين ڕانهگهياندووە ،به کو دەمهوێ ئهو بانگاشانه بهدرۆ بخهمهوە و تيشکی ڕاستی
بخهمه سهر بابهتهکان وەک خۆيان ،نهک لهبهرخاتری خاتران کاری پينهکردن و مکياجکردنی خهوش
و نهنگييهکان بگرمه ئهستۆ.
جارێ ههر له بنهڕەتهوە پ کهوە ژيان و ئاشتی و ديموکراسی ،پ ويستی به دروشمی سوپای بهه ز نييه...
پاشان ئهوەی لهسهر ئهرزی واقيع دەيبينين ،چين پهيوەندی به دەو هتانهوە ههيه نهک به گهﻻنهوە .بۆ
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نموونه دەو هتی ئ ران به ئاگر و ئاسن دژی نهتهوە بندەستهکان هه سوکهوت دەکات،تورکيا بهههمان
ميکانيزم و خراپتر کورد دەکوژێ و کوردستان و ران دەکات ،کهچی چين باشترين دۆستايهتی و پ وەندی
ئابووری و سياسيی لهتهکياندا ههيه و هيچ داکۆکييهک له مافی گهﻻنی بندەست ناکات ،که بهش کی گرنگن
له هاوک شهی ئاشتی و پ کهوە ژيان ...بهواتايهکی تر بهرژەوەندی ئابووری و قۆستنهوەی بازاڕ و ڕەنگه
کهموزۆر مانۆڕی دژايهتی ئهمهريکاش ناوەڕۆکی هه پهکهيان ب ت.

ههرگيز ناب ت ئهوەمان لهبير بچ ت ،چين له ناوەوە خۆيشی بهههمان ميکانيزمی زەبروزەنگ و
ديکتاتۆرانه دژ به مافی کهمه نهتهوەييهکان و بهتايبهت ک شهی "تايوان"ە ...به کورتی » خۆی ما ی له
شوشهيه ،بۆيه داوا دەکات کهس بهرد نهگر ته ما ی له شووشه دروست کراو.»...
يۆبيليۆمه ز ڕينهکهی  ١٠٠سا هی پارتی کۆمهنيست ههر ئهم چرکهساته نييه ،که سهرکهوتن له دوای
سهرکهوتن بۆته ناونيشانی حيزب و دەو هتی ناوبراو .سهرەتا دەب ت ئاماژە بدەينه ڕاستييهک ،پارتی
کۆمۆنيستی چينی دروست بوو به ئامانجی ڕاما ينی ه زە کۆلۆنييهکان لهسهر کۆ هکهی سنگی
و تهکهيان ...بهو واتايهی ئهم ميللهته بۆ سوود وەرگرتن لهم بير و ئايدۆلۆژييه ،دەستی گرتووە به
چهمکهکانی ئهم بيرەوە به پ ی بهرژەوەندی خۆی و ههلومهرجی و تهکهی .به دەزانی زۆرينهی
خه ک به قهناعهت ياخود نابه نه بهم دۆخه ڕازين ،ههر بۆيه حيزبی دەسه تدار نزيکهی ١٠٠ - ٩٠
مليۆن ئهندامی ههيه .دەزانين مليۆنهها خه ک لهسهردەستی ئهم حيزبهدا له برس تی و دواکهوتوويی
ڕزگاريان بوو ..ل هاوکات دەشب بزانين بهس له ن وان  ١٩٦١ - ١٩٥٨دا نزيکهی  ٦٠مليۆن کهسيان
کوشتووە خو ناويترين شۆڕشيان بهرپا کردووە به گهورەترين ژمارەی قوربانييهوە .دەرخستنی ئهم
ﻻيهنهی چين لهو باس و وتارانهدا ئاماژەی پ نهدراوە و دەبوو تيشکيان بخر ته سهر،چونکه بهش کی
زيندووی م ژووە ڕاستهقينهکهن و گهرەکه ههموو ل ی ئاگادار بين.
له ئ ستی "چين"دا له مندا کهوە تا پير کی پهککهوته له ژ ر چاود ريدايه ،ڕەنگه تاکه يهک شهقامی
پهکين ه ندەی شار کی وەک بهرلين کام رای چاود ری ت دا دانرا ب ت ...تاک لهسهر کار و له ما هوە و
لهسهر شهقام و ن و پارکهکان چاود ری دەکرێ ...تۆڕە کۆمه يهتييهکان ،تۆڕی پ وە بوونی نهيارانی
ڕژ م و دەسه ته و ڕووبهر کی فراوانی چاود ريی و سيخوڕييی دەو هته بهسهر خه کهوە...
بزافه ديموکراسييهکان به توندترين ش وە سهرکوت دەکر ن ...کهمه نهتهوە و کهمينه ئاينييهکان
دەچهوس ندر نهوە ...ک شهی » تايوان« به نامرۆڤانهترين ش وە ڕەفتاری لهگه دا دەکرێ ...کوشتارە
بهناوبانگهکهی  ١٩٨٩لهناوەڕاستی شاری پهکين ،په هيهکی تری شهرمهزاری سهر ههنييهی ئهو دەو هت
و حيزب و سهرانی کۆمۆنيستهيه...
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م ژووی ئهو حيزبه و ماو ،لهبهرئهوەی خو ناوييه ،چهند دۆستی ههيه! دە ه ندە دوژمنی ههيه! .چهند
سهرکهوتنيان بهدەست ه ناوە دەيان قات ه ندە خو نيان ڕشتووە و شهرمهزاريی ناشارستان تی و
ناديموکراسييان تۆمار کردووە ....خۆ ناب ت ههر پهندە کوردييهکهی خۆمان" ئهو نانه نانه ئيمڕۆ له
خوانه" پ ڕەو بکهين.
ئهو و ته زەبهﻻح و بهرينه پياو ک بهڕ وەی دەبات  ، Xi Jinpingکه ناوی بۆته  Mao Tse Tunsسهردەم،
گهورە و پيرۆز کراوە ،وەک ڕيتوال کی ئاينی بهڕادەی خوايهک دەپهرستدر ت ..بڕيارە تا لهژياندا ب ت،
به سهرۆکی دەو هت بم ن تهوە .ههرچی دەسه ت و دەو هته بهدەستييهوەيهتی...کۆمهنيسته و به سيستهمی
سهرمايهداری حوکم دەکات ،واته کاپيتاليزمی مارکسی کردووە به سۆسياليزمی جينپينگ ...تا ب ت
پايهکانی دەو هت بههيزتر و مهحکهمتر دەکات ،له کات کدا دەبوو پرۆليتاريا خاوەن دەو هت نهبوايه!!!..
نهک ههرگيز وا بيرناکهنهوە ،به جهستهی مرۆڤ دەکهنه خشتی هه چنينی تهﻻری دەسه ت و
بهه زکردنی دەو هتهکهيان.

ئهم سهرکردە کۆمنيستانه به ههزاران پهيکهريان بۆ دروست کراوە ،گهشتياران کات دەچنه چين  ،که
لهسا ی  ٢٠١٩دا نزيکهی  ٥٢مليۆن گهشتيار سهردانی چينی کردووە ،دەبر ن بۆ سهيری ئهم پهيکهرانه
و م ژووی ئهم سهرکردانهيان بۆ باس دەکرێ ...وەزيری دەوەرەی چين دە » :ههر کهس سهردانی
و تی پيرۆزی شۆڕش بکات ،هيچ کات لهبيری ناچ تهوە ،ئ مه له کو وە هاتووين»...

3

چاود رانی سياسی به وردی سهرنج له هه چوون و گهشهی چين دەگرن و چاوەڕوان دەکرێ ب ته زله زی
يهکهم دوای ئهوەی ئابوورييهکهی ج ی به يابان لهق کردووە له ڕيزبهنديدا پله دوو دوای ئهمهريکا داگير
دەکات...
بۆچوونيش ههيه ،کهوا چين بهم ش وەيه بۆی مهيسهر ناب ت ،وەک پرۆڤيسۆر  Wa Qiangدە » :ترس
ههيه ههر چرکهسات ک چين له لوتکهوە بهرب تهوە« .ئاخر له ن و کۆمه گهی جيهانيدا چين وەتاق
کهوتۆتهوە ..لهگهڵ ههموو دراوس کانی  -کهم ک پاکسانی ل دەرچ  -خراپترين پهيوەندی ههيه،
ئهمهريکا و ئهوروپای ل دڕندوگن ،ياپان نهيار تی و هنديش ڕکهبهری لهگهڵ دەکات..
چين و دەسه تهکهی بۆ خۆ خۆشهويست کردن و دۆزينهوەی کهناڵ و دەروازەی جۆراوجۆری نزيک
بوونهوە له دەو هتان لهم سهردەمی پهتای کۆڕۆنايهدا ڤاکسين دەفرۆش به  ٢٧دەو هت و بهشی ٥٠
دەو هتيش به خۆڕايی دەبهخش تهوە .که ميديا و چاود رە ئهوروپاييهکان ئهم سياسهتهيان ناوناوە ديبلۆماتی
کوتان ... / Impfung Diplomatie...ههروەها وەک ههو کی تری چين له ئ ستادا خولی پا هوان تی تۆپ ی
ئهمهريکای ﻻتين  Copa Americaبهڕ وە دەچ  ،چين سپۆنسهری دەکات ،بۆ ئهوەی دەستی بگاته ئهو
کيشوەرەی تهنيشت ئهمهريکا و ج پ ی خۆی ل قايم بکات ...هاوکات ،وەرچهرخاوە بۆ کيشوەری
ئهفهريقا و دەيهوێ لهو ش ب ته ئاغای سهدەی  ٢١و وەک ههزارپ پهل به ههموو ﻻيهک دا بک ش ...
ئهوەی ج ی سهرنج و پ کهنينه ،هاوکارييهکانی چين ههمووی به شهرتی چهقۆيه و ناب ت هيچ و ت ک
پهيوەندی به »تايوان»  - Taiwanەوە ههب ت و پشتيوانی بکات...
ل رەدا چيرۆک کم وەبيرد تهوە،کاتی خۆی با يۆزخانهی فهرەنسا له تورکيا ،داوەتی ڕۆژنامهنووس کی
فهڕەنسی کرد بوو بابهت کيان پ شکهش بکات ،به مهرجی ئهوەی ڕۆژنامهنووسی ناوبراو وشهی کورد
و ئهرمهن به دەميدا نهيهت و باسيان ل وە نهکات ..کهچی به تورکياشيان دەوت و ت کی ديموکراسييه!...
من دەمهوێ تيشک بخمه سهر ئهوەی سياسی و نووسهر و ڕۆژنامهنووسان چۆن لهگهڵ ئهم دياردەيهدا
هه سوکهوتيان کردووە ...چييان له ههقيقه م ژووييهکه ئهو و ته و شۆڕشهکهيی و ئايدۆلۆژييهکهی
زانيوە ،چييان بۆ ئ مه ! بزاڤه ڕزگاريخوازەکهمان ه ناوەتهوە!!...
باشه گهر م ژوو دەرفهتی بدايه! ئهمانه پ ڕەوانی ماويزم! به تهواوی سهرپ بکهوتنايه و بگهشتنايهته
ئامانج ئ ستا دۆخی کورد له چ و ستگهيهک دەبوو .!..ئهوانيش وەک ماو و ستالين و پۆل پۆتيان به کورد
دەکرد؟!!! ئهمه پرسيار و گومان که دەب ت بهدواچوونی جددی بۆ بکرێ.
من لهوە د نيام چۆن ئ ستا شتی عهمارەپۆمان بۆ د نن له پيشهسازی تهقليدی "چين"ينييهوە ،ئهوساش
م ژوو و حيکايهته هه بژاردە درۆزنهکانيان به پ ی بهرژەوەندی ئايدۆلۆژی خۆيان بۆ گ ڕاوينهتهوە...ئهم
ڕەفتارەش بووە مايهی ئهوەی نههامهتييهکی زۆر بهسهر بژاڤی کوردايهتيدا به نن و لهگهيشتن به
ئامانجهکانی خۆی پهکی بخهن.
چونکه به ديدی مندا دەبوو جاران ههر باس ک له مهڕ ماو و شۆڕەشه کولتوورييهکهيی و
سهرکهوتنهوەکانييهوە بکرێ ،هاوت ئاماژە به ڕەفتار و کردارەکان ،به کوشتن و بڕين و برسی کردن و
ڕاوەدوونان و ديوە ناشرينهکهی شۆڕشهکهوە بکرێ ...ههروەک ئ ستا کهباسی ههمان و ت و حيزبه
کۆمينسته حاکمهکهی بهرەوپ شچووبهکانی دەکرێ ،باس له ناديموکراسی تا ڕادەيهی مۆد رنترين دەو هتی
» ديکتاتۆريی ديگيتالی« و ستهمهکانی له کهمينهکان بکرێ...
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ئهو کات له کۆنتس کدا له ک شان و نهخشکردنی و نه ڕاستهقينهکهی ئهو دەو هت و حيزب و ئايدۆلۆژيا
دوور نهدەکهوتينهوە و کهم و زۆر بهرپرسانه ههقيقهت و ماهيهتی دەگو زرايهوە بۆ خۆ نهران و خودی
ئهزموونه گهورەکه دەکهوته بهردەم سهنگی مهحهکی م ژووەوە...
ئاخر ههر وەک چۆن ئيسﻼم ههر خودی قسهکانی خوا نييه ،وەک ﻻيهنگرەکانی پ مان دەفرۆشنهوە...
قهعقاع و خاليد و سهقهفی و ههزاران خو نڕ ژی تر بوونهته پ که نهری م ژووەکهيی و "خامهنهيی و
ئهردۆغان و قاعيدە و داعش"ەکانيان و سهدانی تريش ئيمڕۆ نو نهرايهتی ههمان ڕ باز دەکهن .باسه ب
بڕاوەکانيش لهسهر تيۆەری مارکس  ،وەک زۆرينهيهک له رۆشنبيرانی کورد خوويان پ وە گرتووە ،ههر
دەق و چهمکه دۆگماکان نييه ،به کو م ژووە خو ناوييهکهی ستالين و ماو و چاوچيسکۆ و کيم ئيل سۆن
و سهدانی ترە و دروشمه بريقهدارەکانمان له کۆگا دا بۆ دەڕاز نهوە و مهستی خهياڵ پ وييه خۆشهکهی
بهههشت!! باشتر ب م ديکتاتۆر تی پرۆليتارياييمان دەکهن.

به کورتی و کرمانجی :بووک به ستايشی دايکی جوان و باش ناب ت ،و ئايدۆلۆژيای ژەهراوی به شهکر
شيرين ناکرێ و دەسه تی ستهمکاريش به پڕوپاگهندە خۆشهويست ناکر ت و ڕ بازی چهواشهش به
تۆپزی ناسهپ ندرێ و ههرگيزيش سهرناگرێ.
کهواته با له ئهزموونی ڕاستهقينه و دروستی گهﻻنی دنيا پهڕۆيهک دادڕين و ههرچيمان کرد و هه بژارد
بۆ خزمهتی واقيعی و ت و نهتهوەکهمان ب ت ،نهک ﻻسايکردنهوەی کو رانه و بهخۆڕايی قوربانيدان بۆ
شتگهل ک که هيچ پهيوەندی به جهوههری ک شهکهمانهوە نهب ت...
ئ مه باش دەزانين و ئاگادارين کهوا م ژووی نووسراو پڕە له درۆ و داتاشين و هه بهستن و ناشيرينکردنی
خۆڕايی و شاردنهوەی ڕاستی و جوانی و ههقيقهتهکان و ل وان ل وە له ب دادی و ستهمکاری و خو ن
ڕشتنی خۆڕايی..!!.
ئيدی بهسه نه درۆمان لهگه دا بکهن! نه ههوڵ بدەن تهفرەمان بدەن ،نه خۆشتان ڕيسواو و تاوانباری
بهردەم خوا و جهماوەر و م ژوو بکهن ...ئاخر ههزاران جارمان وت :ناو و نيشان و بانگاشه ٤و
دروشمهکان ڕاستی و پ وەر نين ،به کو کردار و ئاکام و بهرههمهکان دروستی ههقيقهتهکان دەسهلم نن.
ههر ههبن و بم نن بۆ خزمهتی کوردبوون ،که ڕاستهخۆ خزمهته به مرۆڤايهتی بوون..
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