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ساڵی شانزەیەم 

چەمکەمــان  ئــەم  بــاىس  پێشــر  ئێمــە 

ــاىن سیاســیى  ــە ژی ــردووە. ماســۆنیەت ل ک

ــە  ــت. ب ــەم ناگێڕێ ــى ک فەڕەنســادا ڕۆڵێک

نییــە جگــە  کــورىت، ماســۆنیەت هیــچ 

بــورژوازى-  تەزویــرى  کۆپییەکــى  لــە 

بچوکــرە  مێژووییەکەیــدا  ڕیشــەى  لــە 

لــە کاتۆلیکــى دەرەبەگایــەىت. کۆمــارى 

باڵــە  جارێــک  فەڕەنســا،  بــورژوازى 

باڵــە  جارێکیــش  و  ڕاســتڕەوەکەى 

دوو  ئــەو  دەردەخــات،  چەپڕەوەکــەى 

ســێیەمدا  شــێوەى  لــە  پێکــەوە  باڵــە 

ئۆرجیناڵــە  کۆپییــە  دەردەخــات. 

کاســۆلیک، کڵێســاکان، لەگــەڵ کۆپییــە 

بــۆ  وردەبۆرژوازیــدا،  تەزویرەکــەى 

ــت.  ــان دەهێنێ هەمــان مەبەســت بەکاری

ماســۆنیەت، کــە پارێــزەر، پەرلەمانتــارە 

ڕۆژنامەنووســە  بەدخــووەکان، 

یەهودییــە  پــارەدارە  هــەاڵکارەکان، 

بەوپــەڕى  لەخۆدەگرێــت،  ورگنــەکان 

دڵخۆشــییەوە هەنــگاو دەنێــن بــۆ ئــەوەى 

ڕۆڵێکــى گرنــگ بگێــڕن لەگــەڵ باوکــەکاىن 

کڵێســادا. ماســۆنیەت شــەرابێکى بەهێــزى 

ــە  ــەاڵم ب ــرد، ب کاســۆلیکى پێشــکەش دەک

بورژوازییــە  ئابوورییــە  هــۆکارە  هــۆى 

پاشــان  کەمبوویــەوە،  بچوکەکانــەوە 

بــە  دەکات  ئاســانییەکان  پلەبەندییــە 

لــە  گــەردون«.  مــەزىن  »ئەندازیــارى 

ڕۆژانــەدا  ژیــاىن  لــە  کاتــدا،  هەمــان 

چەمکــى  دروســتکردىن  خەریکــى 

مرۆڤایــەىت،  برایــەىت،  دیموکراتییــە: 

هەرچەنــدە  چاکــە.  و  یەکســاىن 

ناڕەســمییە  بەشــێکى  ماســۆنیەت 

بــۆ  بــەاڵم  بــورژوازى،  سیســتەمى  لــە 

سیســتەمەکە زۆر گرنگــە. بــە شــێوەیەکى 

ماســۆنیەت  ڕووکارى،  یــان  ئاشــکرا، 

لــە  کــە  دەدات  نیشــان  خــۆى  وەهــا 

ــت، وەک کڵێســا.  ســەروو سیاســەتەوە بێ

ماســۆنیەت لــە قواڵییــدا دژى شۆڕشــە، 

گــەورەى  نائومێدییــە  ئــەو  بەرامبــەر 

چینەکانــە،  دابەشــبووىن  هــۆکارى  کــە 

پێشکەشــکردىن  بــە  هەڵدەســتێت 

ئەخالقــى،  و  ســۆفیانە  کڵێشــەیەکى 

تایبــەت  بۆنەیەکــى  کڵێســا  هــەروەک 

ــان  ــەوە دەرم ــەاڵم ئ ــکەش دەکات، ب پێش

نییــە بــۆ چارەســەرکردىن ئــەو ملمالنێیــەى 

کــردووە،  دابــەش  مرۆڤایــەىت  کــە 

ســەرچاوەى گرفتەکــە وردەبۆرژوازییــە. 

ماســۆنیەت وەک هەمــوو بزووتنــەوە و 

ــۆی،  ــی خ ــەى هاوپۆل ــراوەکاىن دیک ڕێکخ

و  میکانیزمێــک  بــۆ  دەگۆڕێــت  خــۆى 

دەبێتــە داردەســتێکى بێهاوتــا بــە دەســت 

چینــى بااڵدەســتەوە و دژى ئــەو چینــە 

ملمالنێــی  لــە  کــە  بەکاردەهێرنێــت 

تێکشــکاون. چینایەتیــدا 

داهێنانــە بورژوازییــەکاىن ئینگلیــزەکان، بــە 

ــە  ــداربوون ل ــتەوخۆ بەش ــێوەیەکى ڕاس ش

تێکشــکاندىن ســەرکردە نــارساوەکاىن چینــى 

ــەوەوە  ــە ڕێگــەى ئ ــدا، ئەویــش ل کرێکاران

بــوو کــە گرنگییەکــى تایبەتیــان پێــدان، 

هەروەهــا مەراییــان بــۆ دەکردن، لــە ڕووى 

ســیاىس و ئەخالقــى و پســپۆڕییەوە فریــوى 

ــتەمۆکردن و  ــۆ دەس ــەم ب ــى یەک دان. فێڵ

گەندەڵکردنیــان، چیــن و کۆمەڵــە ئایینییــە 

ئــەو چیــن  بــوون، پاشــان  جیــاوازەکان 

و کۆمەاڵنــە لــە زەمینێکــى »بێالیەنــدا« 

ــدا  ــاوازەکاىن حیزبەکان ــەرە جی لەگــەڵ نوێن

بــە یــەک دەگــەن. هــەر لەبــەر ئەمەیــە کە 

کارێکــى گــران نییــە کــە »لویــد جــورج« بە 

ــاىن  ــت: »وێســتگەى بەرهەمهێن کڵێســا بڵێ

بــە  فەڕەنســادا  لــە  ســیاىس«.  کارەبــاى 

شــێوەیەکى  بــە  و  کەمــەوە  الیــەىن 

بــە  کڵێســا هەڵدەســتێت  هەندەکیــش، 

ماســۆنیەت.  کۆبونــەوەکاىن  ئەنجامــداىن 

نەقابــە  دواتریــش  سۆسیالیســتەکان، 

فەڕەنســییەکان چوونــە نــاو ئــەو ئــەو 

مانــاى  بــە  ئەمــەش  کۆبوونەوانــەوە، 

دێــت  پیــرۆز  قوربانییەکــى  خــواردىن 

لەگــەڵ سیاســییە بــااڵکاىن ]فەڕەنســا[دا، 

ــەکاىن  ــدا، پڕۆس ــاو کۆبونەوەکان ــەوێ لەن ل

دانیشــن و جیاکردنــەوەى پەیوەندییــەکاىن 

کرێــکاران  و  کۆمەڵــە  دروســتکردىن  کار، 

ئەنجــام دەدرێت، کڵێســا ئەمانــە هەمووى 

بــە ڕووپۆشــێکی ئەخالقــى و بۆنەیــى و 

ماســۆنیەت  دادەپۆشــێت.  ســۆفیگەرى 

تەکنیکییــەکاىن  لــە  شــتیک  هیــچ 

بەرامبــەر بــە پارتــی کۆمۆنیــزم نەگــۆڕاوە، 

بەداخــەوە،  ســەملاندوە:  ئەمــەى  خــۆى 

لــەو  کۆمۆنیســتەکان  بەشــداریکردىن 

ــەدا قەدەغــە نەکــراوە، بەڵکــو  کۆبوونەوان

ــاوەاڵ  ــۆ ئ ــان ب ــەوە، دەرگاکانی ــە پێچەوان ب

ماســۆنیەت  هەڵســوکەوىت  کــردوون. 

پێچەوانەیــە و هەمــان شــت نییــە. کارە 

کێشــکردىن  و  هێنــان  ســەرەکییەکەى 
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ــەوەى  ــۆ ئ ــە، ب ــى کرێکاران ــەراىن چین نوێن

الوازکــردىن  لــە  پێبکــەن  بەشــدارییان 

بچوککردنــەوەى  و  کرێــکاران  چینــى 

)برایــەىت(  بــە  کرێکارانــدا  مێشــکى 

پارێــزەر و پارێــزگارەکان. هێشــتا چەنــد 

شــێوەیەکى  بــە  کــە  هــەن  بەشــێکیان 

رسوشــتى ئــارەزووى گوێگرتــن دەکــەن 

ئایــا  بــەاڵم  کۆمۆنیــزم.  کۆرســەکاىن  لــە 

ئەمــە گونجــاوە بــۆ برایــەىت چەپــڕەوى، 

یــان بــە مانایەکــى دیکــە چەپــەکان ڕێگــە 

گــەورەى  برایەکــى  دەدەن  خۆیــان  بــە 

ــە  ــزم ب ــا کۆمۆنی ڕاســتڕەویان هەبێــت؟ ئای

گوزارشــتە بەلشــەڤیەکەى چەقۆیەکــى لــە 

هەڵگرتــووە؟  خۆیــدا  ددانــەکاىن  نێــوان 

ــە  ــە ل ــەى ک ــەو کۆمۆنیزم ــر. ئ ــۆو! نەخێ ئ

پێشــکەش  ماســۆنییەکاندا  کۆبونــەوەى 

دەکرێــت، پێویســتى بــە بیروباوەڕێکــى 

نیشــاندەدەن  وەهــاى  هەیــە،  دیکــە 

ــن و  ــتێکى هێم ــە رسوش ــتى ب ــە پێویس ک

ــە پەیوەســت  ــە، ئەمان ــتانە هەی مرۆڤدۆس

برایــەىت  فەلســەفەى  بــە  دەکەنــەوە 

بــە  ماســۆنیەت  بــەاڵم  ماســۆنیەتەوە. 

شــێوەکاىن  لــە  شــێوەیەکە  ئاشــکرا 

لەبــەردەم  وردەبــورژوازى  خزمەتــکارى 

بەشــداریکردىن  گــەورەدا.  بورژوازیــى 

لــە  کۆمۆنیســتەکان،  لــە  هەندێــک 

کۆبونــەوەى ماســۆنییەکاندا گوزارشــتە بــۆ 

ــان  ــە پێی ــەى ک ــى ئەوان ــەرى ئەخالقی نۆک

لەبــەردەم  بــەاڵم  دەوترێــت شۆڕشــگێڕ 

بۆرژوازیــی  یاخــود  وردەبــۆرژوازى 

گــەورەدان.

بگوترێــت  گــەر  بێســودە  شــتێکى 

مافــەکاىن  لــە  بەرگریکــردن  تــۆڕەکاىن 

مــرۆڤ و هاواڵتیــان، تاکــە ڕێگایەکــە 

بــەرەو کۆشــکى گــەورەى ســەرمایەدارى. 

و  خنکانــدن  کۆبوونــەوەى  ئەوانــە 

نــاوى  بــە  ڕۆحەکانــە  لەناوبــردىن 

هەڵدەســتێت  تۆڕەکــە  برایەتییــەوە، 

پرســەکان  هەمــوو  پێشــنیارکردىن  بــە 

پاشــان  یاســایى،  شــێوەیەکى  بــە 

سیاســەتەکاىن  تــەواوى  مومــارەىس 

ئاشــکراییەکەوە،  هەمــوو  بــە  دەکات، 

ســنوورانەدا  ئــەو  چوارچێــوەى  لــە 

و  نەتەوەییــەکان  بەرژەوەندییــە  کــە 

ســەرمایەدارە فەڕەنســییەکان دەیکێشــن، 

لــەو  جەنگــە دەســەپێنێت. دەکرێــت 

بــە  تــۆڕەکان هەســن  چوارچێوانــەدا، 

ــش  ــەکان، ئەوی ــە بەتاڵ ــەوەى کات پڕکردن

لــە ڕێگــەى وروژانــدىن دەنگەکانــەوە، 

لەســەر پرسەکاىن ستەم و ســەرپێچیکردىن 

ــۆى  ــە ه ــە دەبێت ــرۆڤ. ئەم ــەکاىن م ماف

و  فەندەمێنتاڵیســتەکان  کێشــکردىن 

پاشــان  و  ســاکارەکان  عەقڵــە  خــاوەن 

دەکات. سەرســوڕمانیان  تــوىش 

ــیوەیەکى  ــە ش ــرۆڤ ب ــاىف م ــۆڕەکاىن م ت

بــەردەوام، وەکــو کــۆڕەکاىن ماســۆنیەت، 

ــیی  ــی سیاس ــۆ هاوپەیانی ــک ب مەیدانێ

لــە نێــوان سۆسیاڵیســتەکان و بۆرژوازییــە 

لــە  دەکــەن.  دروســت  ڕادیکاڵەکانــدا 

هاوپەیانییەتــەدا،  ئــەو  چوارچێــوەى 

بارودۆخەکــە  بەرسوشــتى  سۆشــیاڵیزم 

بــە  نــەک  دەکــەن،  هەڵســوکەوت 

هەندێک کەس 
هەن کە هەڵگرى 

بیرۆکەى دیکتاتۆریى 
پرۆلیتاریان، بەاڵم 
بە هۆى چەمکى 
برایەتییەوە لەناو 
ڕیزەکانى حیزبى 

ماسۆنیەتدان، 
لەگەڵ ئەوانەى کە 

جیابونەتەوە، هەروەها 
یاخیبووەکان، 

پارێزەر و خاوەن 
بانکەکانیش، لەناو 
ئەمانەدا کەسانێک 

هەن کە هەڵگرى ئەو 
بیرۆکەیەن
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چینــى  نوێنەرایــەىت  تایبەمتەندیــى 

کرێــکاران، هــەر هێنــدە نــا، بەڵکــو وەک 

لەگــەڵ  دەکــەن.  هەڵســوکەوت  تــاک 

سۆسیالیســتەکاىن  گرنگــى  ئەوەشــدا 

لــە  ماســۆنیەت  کۆبوونــەوەکاىن  نــاو 

نایــەت،  کەســایەتییانەوە  بااڵنــى 

دەســتەاڵتە  ئــەو  ڕێگــەى  لــە  بەڵکــو 

ــى  ــاو چین ــە ن ــە ل ــت ک ــییەوە دێ سیاس

مانایەکــى  بــە  هەیانــە،  کرێکارانــدا 

کــۆڕەکاىن  نــاو  سۆسیالیســتەکاىن  تــر: 

ماســۆنیەت و دەســتە هاوشــێوەکانیان، 

تایبــەت  بەرژەوەندیــى  تەنهــا  بــە 

خۆیــان  بــۆ  تایبــەت  ســوودى  و 

هــۆى  بــە  ئەویــش  بەدەســتدەهێنن، 

ــاو  ــە ن ــڕن ل ــە دەیگێ ــە ک ــەو ڕۆاڵنەوەی ئ

ــەوەى  ــێ ئ ــدا، بەب ــەوەى کرێکاران بزوتن

بیزانێــت  یاخــود  بیبینێــت  کەســێک 

ئــەو دەســتکەوتانە چییــە. لەبەرئــەوە 

ماســۆنیەت هەمــوو پالنــەکان دەکات بــە 

ــى  ــواردەورى بۆنەیەک ــە چ ــک ب پەرژینێ

ئایدیالیــدا.

ســیخوڕى،  داواکــردن،  میانــڕەوى، 

و  فەندەمێنتاڵیــزم  ســەرکەىش، 

مشــەخۆرى، بــە مانایەکــى ڕاســتەوخۆى 

و مادیــى وشــەکە، یاخــود بــە مانایەکــى 

چەمکانــە  ئــەم  »ڕۆحــى«،  و  شــاراوە 

بــە  دەبەخشــێت  ماســۆنیەت  مانــاى 

ــیالیزمەوە  ــە سۆس ــە ل ــانەى ک ــەو کەس ئ

ئــەوان  ماســۆنیەت.  نــاو  هاتوونەتــە 

هــاوڕێ لیــۆن بلــوم و جۆهــۆ بــوون، 

کۆبونــەوەکاىن  هــۆى  بــە  بــەاڵم 

ماســۆنیەتەوە بەرامبــەر بــە براکانیــان لــە 

ــڕەوى گــۆڕان. ئەوانــەىش کــە  ــى چەپ باڵ

ــیەکەیاندا  ــە سیاس ــوەى ڕۆڵ ــە چوارچێ ل

ــە  ــە ک ــۆ ئەوەی ــا ب ــە تەنه ــەوە، ب ماونەت

بــە شــیوەیەکى نهێنــى لــە کــۆڕەکاىن 

ئەوانــە  بــن،  بەشــدار  ماســۆنیەتەدا 

شایســتەى ئــەوە نییــن کە بە شــێوەیەکى 

ئاشــکرا بــە کارەکانیــان هەســن، یاخــود 

و  پەرلەمــان  گشــتى  کۆبونــەوەى  لــە 

کۆبوونــەوە ڕۆژنامەوانییەکانــدا بەشــدار 

بــن، بــەاڵم ئێمــە دەتوانیــن هەســت 

بــە ســووربوونەوەى خەجاڵەتکێشــانی 

کــە  ئــەوە  دواى  بکەیــن،  ئەوانــە 

ئاشــکرا دەبــن لــە نــاو ڕیــزەکاىن حیــزىب 

کۆمۆنیســتدان و لــە ژێــرەوە بەشــداریى 

دەکــەن)!!!(.  ماســۆنیەت  کــۆڕەکاىن 

هەندێــک کــەس هــەن کــە هەڵگــرى 

پرۆلیتاریــان،  دیکتاتۆریــى  بیرۆکــەى 

ــەوە  ــى برایەتیی ــۆى چەمک ــە ه ــەاڵم ب ب

لەنــاو ڕیــزەکاىن حیــزىب ماســۆنیەتدان، 

جیابونەتــەوە،  کــە  ئەوانــەى  لەگــەڵ 

و  پارێــزەر  یاخیبــووەکان،  هەروەهــا 

ــەدا  ــاو ئەمان ــش، لەن ــاوەن بانکەکانی خ

کەســانێک هــەن کــە هەڵگــرى ئــەو 

شــتێکى  ئێمــە  ئەگــەر  بیرۆکەیــەن. 

ترمــان لــە بــارەى بارودۆخــى حیزبــە 

ئــەوا  نەزانیایــە،  فەڕەنســییەکەمانەوە 

هاملێتــدا  لەگــەڵ  بەســبوو  هێنــدە 

ــە  ــەوێ ل ــە، »ل ــەوە ک ــارەى بکەین دووب

کۆمــارى دانیــارک هەندێــک گەندەڵــى 

ئەنتەرناسیۆلیســتى  ئایــا  هەیــە...«، 

کۆمۆنیــزم ڕێگــە بــەو منونــە واقعییــە 

ماسۆنیەت برینێکى خراپە بە جەستەى کۆمۆنیزمى 
فەڕەنسییەوە و پێویستە بە ئاسنى سوور چارەسەر بکرێت
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خەجاڵەتهێنــەرە دەدات؟ ئــەوە قبــوڵ 

یاخــود  بەردەوامبێــت  کــە  دەکات 

ــاى  ــە مان ــە ب ــان ئەم ــکەوێت؟ پاش پێش

کۆمۆنیســتى  حیــزىب  بــە  ڕێگەدانــە 

ــوێنى  ــان ش ــەوەى هەم ــۆ ئ ــا ب فەڕەنس

خــۆى داگیــر بکاتــەوە کــە پێشــر حیــزىب 

ــڕەوى  ــەرى چەپ ــت وەک پاڵن سۆسیالیس

ــوو. ــدا ب تێی

بــەاڵم  نایــەت،  بەدەســت  ئــەوە 

و  شــۆڕش  غەریــزەى  بــە  متانەمــان 

پیشــڕەوى  شۆڕشــگێڕى  فیکــرى 

پرۆلیتاریــاى فەڕەنــى هەیــە، پاشــان ئەم 

ــۆ هەمیشــە  ــار و ب ــۆ یەکج پێشــڕەوییە ب

هەڵدەســتێتەوە، بەکارهێنــاىن کۆدێکــى 

پەیوەندییــە  هەمــوو  بڕینــى  تونــد، 

ســیاىس و فەلســەىف و ســۆفییەکان، بــە 

تایبــەىت ئەوانــەى کــە هەتــا ئێســتاش 

شــێوەیەکى  بــە  حیزبــەکان  ســەرۆکى 

شــێوەیەکى  بــە  یاخــود  ئاشــکرا 

نهێنــى دەبەســتنەوە بــە دیموکراســیى 

بــە هاوپەیــان و  یــان  بورژوازییــەوە. 

ڕۆژنامەکانــەوە بەســراونەتەوە. ئەگــەر 

ئــەو شمشــێرە لــە پشــتەوە بــەر دیــوارى 

چەنــد  بــەر  بکەوێــت،  حیزبەکەمــان 

ــەزار  ــد ه ــا چەن ــەک هەت ــەد دانەی س

جەســتەى  ئەندامــاىن  لــە  دانەیــەک 

ــە هــەر  ــت، ئەوان سیاســیان دەکەوێ

کارە  ئــەم  و  دۆزەخــەوە  دەچنــە 

دەبێتــە شــتێکى بــاش بــۆ حیــزىب 

لەبەرئــەوە  پرۆلیتاریــا، 

هێزەکــەى و قەبارەکــەى 

بــە  تەنهــا  بــە 

دانەیەکــەوە  چەنــد 

نییــە. پەیوەســت 

ڕیکخراوێــک  ئەگــەر 

ــەکاىن  ــارەى ئەندام ژم

ــەزار،  ــا ه ــە پەنج بگات

ــە شــێوەیەکى  ــەاڵم ب ب

ــە  ــەو ئەندامان ــاش ئ ب

و  کرابــن  دروســت 

ــەوە  ــرى ئ ــاىش فێ ــە ب ب

ــی  ــڕەوى چ ــت، پەی ــان دەوێ ــن چیی کراب

و  دەکــەن  شۆڕشــگێڕى  بەرنامەیەکــى 

شۆڕشــگێڕییە  بەرنامــە  لــەو  هەرگیــز 

ــا  ــەر توان ــراوە لەس ــەو ڕێکخ ــەدەن، ئ الن

ــەى  ــت متان ــەکاىن خــۆى دەتوانێ و ئەرک

بەدەســتهێنابێت  کرێــکاراىن  زۆرینــەى 

کرێــکاران  شــۆڕىش  ســەرکردایەتیى  و 

بەرامبــەردا  لــە  بگرێــت.  بەدەســتەوە 

ڕێکخراوێکــى دیکــە ژمــارەى ئەندامــەکاىن 

بگاتــە ســەد هــەزار ئەنــدام، خەڵکــى 

چینــى ناوەڕاســت، ئاشــتیخواز و ماســۆنی 

هەرگیــز  لەخۆبگرێــت،  بــورژوازى  و 

کرێــکاران  چینــى  متانــەى  ناتوانێــت 

بەدەســتبهێنێت.

ماســۆنیەت برینێکــى خراپــە بە جەســتەى 

کۆمۆنیزمــى فەڕەنســییەوە و پێویســتە بــە 

ئاســنى ســوور چارەســەر بکرێت.
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