
ڕاوه گه  ھهیچاکترین بیانوو بۆ کۆمۆنیست

  !ه)کۆمۆنیزم و فاشیزم(کچوواندنی  یه مۆدا به  بازاڕی ئه له

*د  حمه  دارا ئه*

م   به ک باشی بۆچووه یه ک شتن تا راده  یه کتیی که راوردکردنی پارتی و یه  به ستیفان لهڕز           به

  مه رچۆنی ب ئه ،ھه.کتیی  کتیش یه  و یه  پارتی پاریتیه ک نین و چونکه هر ی ش ھه مانه موو ئه ڵ ھه گه له

و بۆ  م ئه  ، به وه درتهۆبکرێ و لیبک ر سه له  ئاخاوتنی  پتر   یه ھه   وه ئه تی  رفه هد   راوردکردنکه به

   کها ک وان کۆمۆنئزم و فاشیزم ده ن هراورد ل  به- کای پویست ب وه ئه  ب  به-  ی که ڕانی بۆچوونه ڕاستگه به

(Alain Badiou)   گوایه با که ده   نا بۆ  په  ھاتووهتر نتیکه عه ش مه له! ک شتن چن یان یه ک ده یه  به گوایه

  : گوتوویه - کرکی شکاندووه  شونک شه له- و ندکی ناسراوه بیرمه

   واوی  ته كن به یه ت دژ به هواِر به  و كۆمۆنیزم كهفاشیزم (                                            

   .)ی تۆتالیتاریزمدان  خانه ردووكیان له كن ، ھه چوون یه

ڕاج   بازاڕدا ھه یان له ته م بابه ی له تر قسهسی  کهندین هچ (Alain Badiou)  ر له  به نده رچه ھه     

ک  شوه  ناچاریی به موویان به کرد و ھه یدا نه واجیان په  کاک ستیفان ھیچیان ره وه داخه م به  ، به کردووه

یبینین چ  ک ده  وه داریی که رمایه  رژمی ھاروھاجی ئستای سه کردن بهت  خزمه هو ته توونهو کان  که  شوه له

کسانیی و   یه  له جگهکۆمۆنئزم . ری جیھان چکردووه  رتاسه سه کان له واوی مرۆڤه خکی بۆ ته دۆزه

ھتد ...کانی ستالین و ماو و   حوکمه وهوانیر تۆ واتز گه م ئه و به نییه کان ھیچیتری پ بۆ مرۆڤه یی ودهئاسو

  ه ھه به  (Alain Badiou) ی که وه ک ئه  چووی وه دا ه  ھه ڵ رزمان بۆت به گه حوکمی کۆمۆنیزم بوون له

 )تۆتالیتاریزم(ندیی ی تیۆربه وانه ئه  کان دارییه رمایه سه  نده مهری ھز  قسه کووه زان له  ده  و و ئه  چووه دانه

راوردکردنی  ک به وهیدای  گه  تۆش له و که ی ئه راوردکردنه و به  ئه نده رچه  ، ھه وه کاته ده ندپات ن چه که ده

مۆنیستی ردووکتان کۆ  ھه  چونکه وه بکاته ککانتان ت ب بۆچوونه دهر  ھهم   به ه)مش و گامش( نوان 

 ھزری خۆی  ر کۆمۆنیستک له گه ئه( ن  واری خۆمان ده  کورده  له ب که  ھه وه ن ، ئاگاشت له ڕاوه گه ھه

کاکی برا .)  وه شته وه ده موو شتکیشیان ل کرێ و ھه مووشتکیان بۆده کن ھه  زیره چونکه ..  وه ڕته بگه ھه

 بکا و   وه  ناخه  له که ر خودی خۆی قسه کانی راستبن یان ھه  بکا قسه ندک قسه ر بیرمه  ھه رج نییه مه

 ..ی چاک و خراپ ره ر دووبه سه ندان به زانی بیرمه ی خۆی پ راست ب ، خۆت باش ده که خۆی قسه

  مه تهم سیس وتی ژیانی ئه نجامی ره  ئه له  ک که  یه ر دوو ناوکی دژ به ر یان ھه وسنه  و چه وساوه چه

ی خۆی  که ره ندیی به وه رژه پی به ی به رالیه  و ھه شبوونه  دابه ی ژیان دروستبوونه کانه دوایه کبه  یه ره وسنه چه

نا  ه د وساوانه ی چه وه ره  رێ رۆشنکه نگ که ک بجه  دژی ئایدیۆلۆژیایه و له ب ئه ر ده  ھه  بۆیه..کا قسان ده

کان  واوی مرۆڤه ر ته سه کان له مه ی البردنی تکای سته ر بنچینه سه  له ک که  ئادیۆلۆژیایهکرێ چۆن ده
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 یداریی بوو بۆ کۆنترۆکردن رمایه مرۆیی سه ختی دژه رسه وتکی سه  ره  فاشیزم بچووندرێ که بنیاتنراب به

رچی سمی سوور  ھه( لم کاک ستیفان   کۆتاییشدا ده ه ، ل دا ریھه سه وه ڕی کاساغکردنه و بازا رمایه سه

 تیی و پارتیش  و به راوردکردنی یه و به )  مزاغا نییه ھه.. براودکردنی کۆمۆنیزم و   به کچواندنی به یه ک

  بهداری  رمایه زمی نوی جیھانی سه کوتان بۆ نه ھۆڵ ده   له جگه  یه ھهک  یه ر و پوانه ر پوه  ھه هفاشیزم ب

ت و  سه  ده نگریی له یی الیه وه ته ندیی نه وه رژه ندێ به ر ھه به  کورد له نگه  ره  که-ریکا  مه تیی ئه رۆکایه سه

لبووردبکی   داوای وا به قوب ئه  ھه وه  ناخیشه ر له گه خۆ ئه   ھیچی تر نییه–ریکا بکا  مه ستیی ئه باده

مۆ چاکترین   ئه م دیاره به..ن  یه چوون ھیچی تر ناگه رچغ یی و سه  و ساده وه بوونه  قوونه  جگه وه وره گه

رانی  ودوا نووسه مه ھیوادارین له .  ه)کۆمۆنیزم و فاشیزم( کچوواندنی  یه ڕاوه به گه بیانوو بۆ کۆمۆنیستی ھه

ھیچ ن و   بۆ پنووس ببهست نجا ده ن ئه رس بکه واو ھه کان ته ته بابه شت بنووسن و  وه  پارزه کورد به

  ر شتکی گه ئه  وه خوننه  زمانی تریش شت ده بهزان و   ران شاره نه ئستا خو ن که  بکهش وه چاوی ئه ب ره نه

ی  وه کردنه  دووباره بهن و  که پتر بزاریان نهوا با وازیان لبھنن و   ئهنییه  سوودیان پ نوێ یان به

یان نه سهسوود  بواز و جۆری رووکه ی ھه وه کردنه  دووباره تیش به  تایبه  بهن که رقاک شی  ش و ساخته ند

    .  راندایه وسنه ندیی چه وه رژه  به لهنیا  تهخۆشی ب و ترشیی ب   نووسین که
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