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لــەم دواییانــەدا کۆمەڵێــک ڕووداو لــە 

ئەمریــکا  یەکگرتووەکانــی  ویالیەتــە 

)بــرت  کاندیدبوونــی  ڕوویــداوە: 

کوانــو( بــۆ بوونــە ئەنــدام لــە دادگای 

بــۆ  گوماناویانــەی  نامــە  ئــەو  بــااڵ، 

تەقــە  نێــردارن،  دیموکراتــەکان  لیــراڵ 

توندبوونــی  پیتســبورگ،  کڵێســای  لــە 

باســکردنی  و  ترامــپ  لێدوانەکانــی 

ڕاگەیاندنەکانــی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان 

وەک دوژمنــی خەڵکــی تــا ئاماژەکانــی 

لــە  کۆمارییــەکان  ئەگــەر  ئــەوەی  بــۆ 

هەڵبژاردنــە ســەرەتاییەکاندا بدۆڕێــن بــە 

ڕەســمی دان بــە ئەنجامەکانــدا بنێــت، 

بــە  دیموکراتــەکان  بردنــەوەی  چونکــە 

دەبێــت. ســاختەکارییەوە  هــۆی 

ــە  ــە ل ــوو ئەمان ــە هەم ــەوە ک ــەو الیەن ل

بــەرەی کۆماریخــوازی فــەزای سیاســی 

ــەو  ــدا و ل ــووەکان ڕووی ــە یەکگرت ویالیەت

الیەنــەوە کــە ڕەنگــی حزبــی کۆمــاری 

ــت کــە چــۆن  ــت ببیرنێ ســوورە، دەتوانرێ

دێرینــی  کۆمۆنیســتی  دژە  دروشــمی 

ڕۆژانــی شــەڕی ســارد )مــردن باشــرە 

ــە  ــوور Better dead than red(، ل ــە س ل

چاوەڕواننەکــراوی  واتایەکــی  ئەمــڕۆدا 

بەدەســتهێناوە. بــەاڵم لێــرەدا پێویســتە 

تەقینــەوە  لــەو  بینــەوە:  ورد  زیاتــر 

الوەکییــەی کــە لەنــاو فــەزای سیاســی 

ــەی  ــداوە، واقیعەک ڕۆژگاری ئێمــەدا ڕووی

ــە؟ چیی

)یوڤــال  شــێوەیەی  ئــەو  هەمــان  بــە 

 )Yuval Noah Harari هــەراری  نــوح 

 Homo ــودا ــێوەی خ ــی هاوش ــە )مرۆڤ ل

ــا  ــی تەنی ــردووە خەڵک ــی ک Deus(دا باس

کاتێــک بازنــەی بنەڕەتیــی هاوبەشــیان 

ــت،  ــدەران هەبێ ــەی دەنگ ــەڵ زۆرین لەگ

بــە  پابەنــدن  کــە  دەکــەن،  هەســت 

هەڵبژاردنــە دیموکراتییەکانــەوە. ئەگــەر 

ــۆ مــن  ئەزمونــی ســەرجەم دەنگــدەران ب

نامــۆ بێــت و ئەگــەر مــن بــڕوام وابێــت، 

ــە هەســتەکانم ناکــەن  ــەوان درک ب کــە ئ

بەرژەوەندییــە  و  مەیــل  بیــری  لــە  و 

کاتــە  ئــەو  نیــن،  منــدا  سیاســییەکانی 

ــەد  ــە س ــەک ب ــدا ی ــە دەنگدان ــەر ل ئەگ

ــەو  ــم ئ ــچ هۆکارێــک نابین ــم، هی بدۆڕێ

ــی  ــەم. هەڵبژاردن ــەند بک ــە پەس دەنگدان

ــەدا  ــەو کۆمەڵگەیەن ــا ل ــی تەنی دیموکرات

دەبێــت، کــە پێشــر بازنەیەکی هاوبەشــی 

وەک بــاوەڕی مەزهەبــی و ئەفســانەیی 

نەتەوەیــی بوونــی هەبێــت. کۆمەڵێــک 

ــە  ــن ل ــۆ چارەســەری ڕێكنەکەوت شــێواز ب

نێــوان ئــەو خەڵکــەدا کــە پێشــر لەســەر 

ــی  ــوون، بوون ــاوڕا ب ــا ه ــک بنەم کۆمەڵێ

ــە لەســەر  ــەو ڕێککەوتن ــک ئ ــە. کاتێ هەی

بنەماکانــی الواز دەبێــت، تاکــە تێڕوانینــی 

ــە شــەڕ(  ــە بێجگــە ل بەردەســت )هەڵبەت

گفتوگۆیــە. 

لــە  ڕووبەڕووبوونــەوەکان  لەبەرئــەوە 

ــە  ــا ل ــەک تەنی ــت ن ــی ناوەڕاس ڕۆژهەاڵت

ڕێگــەی هەڵبژاردنــەوە چارەســەر ناکرێــن، 

یــان  شــەڕ  ڕێگــەی  لــە  تەنیــا  بەڵکــو 

گفتوگــۆوە چارەســەر دەکرێــت.

ــەر  ــن لەس ــدا ڕێکنەکەوت ــەڵ ئەوەش لەگ

بنەمــاکان لــە ویالیەتــە یەکگرتــووەکان 

و هــەر واڵتێکــی تــر ســەرچاوە گرتــوو 

یــان  نەتەوەیــی،  فرەیــی  لــە  نییــە 

ــتەی  ــی جەس ــە ناخ ــو ل ــی، بەڵک مەزهەب

ــە  سیاســییەوە بڵێســە دەســێنێت: ویالیەت

دوو  ڕووبــەڕووی  یەکگرتــووەکان 

جــۆر ژیانــی سیاســی و کۆمەاڵیەتییــە، 

لیــراڵ  نەتەوەپەرســت،  پۆپۆلیســتی 

ڕووبەڕووبوونەوەیــە  ئــەم  دیموکراتــی. 

ــە،  ــەو چینانەی ــی ئ ــەوەی بێکاری ڕەنگدان

شــێوازەکان  لــە  شــێوازێک  بــە  بــەاڵم 

پۆپۆلیســتە  کــردووە:  شــوێنگۆڕکێیان 

ڕاســتەکان خۆیــان بــە دەنگــی چینــی 

کرێــکاری ســەرکوتکراو دەناســێنن، لــە 

ــی  ــەکان دەنگ ــە چەپ ــە لیراڵ ــدا ک کاتێک

نوێیەکانــن. نوخبــە 

ڕێگەچارەیــەک  هیــچ  کۆتاییــدا  لــە 

لــە  ناکۆکیانــە  ئــەم  چارەســەری  بــۆ 

الیەنێــک  نییــە:  گفتوگــۆوە  ڕێگــەی 

ــەواوی  ــت ت ــان دەبێ ــەوە، ی ــت بیبات دەبێ

سەرشــانۆکە گۆڕانکاریــی بەســەردا بێــت.

لــەوەی  کەلێــن  جۆرێــک  لەبەرئــەوە 

)جەوهــەری  بــە  فەیلەســوفەکان  کــە 

ڕەوشــتی(ی ژیانــی ئێمــە نــاوی دەبــەن، 

کەلێنــە  ئــەم  دروســتبووندایە.  لــە 

 normal ئاســایی  دیموکراســیی  بــۆ 

democracy زۆر تونــد دەبێــت و وردە 

ناوخــۆ  ســاردی  شــەڕی  بــەرەو  وردە 

دەڕوات. گەورەیــی نەخۆشــانەی ترامــپ 

شــێوەیەکی  بــە  ئــەو  کــە  ئەوەیــە 

شــکاندنی  )لــە  دەکات  کار  کاریگــەر 
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نوورساوەکانــەوە  و  نەنــورساو  یاســا 

بــۆ بڕیارەکانــی ترســی نییــە(. ژیانــی 

ــە  ــک ل ــەی تۆڕێ ــە ڕێگ ــە ل ــتیی ئێم گش

ــوورساوەوە  ــت و یاســای نەن داب و نەری

ــر دەکات چــۆن  ڕێکخــراوە کــە ئێمــە فێ

)نــوورساوەکان(  ڕاگەیانــراوە  یاســا 

کاتێکــدا  لــە  ترامــپ  بێنیــن.  بــەکار 

ڕێــکارە  پابەنــدی  زۆر  تــا  کــەم  کــە 

ئاڕاســتەی  ڕێگەپێدراوەکانــە،  یاســاییە 

ئــەوەی هەیــە کــە پەیامنــە نەنــوورساوە 

لەبەرچاونەگرێــت،  خامۆشــەکان 

دەبێــت  چــۆن  دیاریدەکــەن  کــە 

شــێوازی  بەکاربێنیــن.  ڕێســایانە  ئــەم 

ــا  ڕووبەڕووبوونــەوەی ئــەو لەگــەڵ کاڤان

بەرکەوتنەیــە. ئــەم  منوونــەی  دوا 

ــتکردنی  ــی سەرزەنش ــە جیات ــەکان ل چەپ

و  فێربــن  لێیــەوە  دەبێــت  ترامــپ، 

کاتێــک  بــدەن.  ئەنجــام  کار  هەمــان 

هەلومەرجــەکان ئــەوە دەســەپێنن کــە 

نامومکیــن  کاری  بێشــەرمانە  پێویســتە 

ــورساوەکان  ــا نەن ــن و ڕێس ــام بدرێ ئەنج

چەپەکانــی  داخــەوە  بــە  بشــکێرنێن. 

هەمــوو  لــە  پێشــەوە  لــە  ئەمــڕۆ 

ئــەو  تۆقیــوە،  ڕادیکااڵنــە  ڕەفتارێکــی 

لــە دەسەاڵتیشــدایە هەمــوو  کاتانــەی 

کارە  ئــەم  »ئەگــەر  نیگەرانــە:  کاتێــک 

کاردانەوەیەکــی  چــی  جیهــان  بکەیــن 

دەبێــت؟ ئایــا کارەکــەی ئێمــە دەبێتــە 

کۆتاییــدا  لــە  تۆقانــدن؟«  هــۆی 

ئەمەیــە:  چــەپ  ترســی  واتــای 

و  دەبــن  تــوڕە  دوژمنەکامنــان  »ئایــا 

کاردانەوەیــان دەبێــت؟« ئێمــە بــۆ کار 

ــەر  ــن بەس ــیدا ناچاری ــی سیاس ــە جیهان ل

ئــەو ترســەدا زاڵ بیــن، ڕیســکەکان قبــوڵ 

جیهانــی  نــاو  بخەینــە  پــێ  و  بکەیــن 

نەنــارساوەوە.

سیاســەمتەدارانی وەک )ئەنــدرۆ کوۆمــۆ 

دەســتی  لــە   )Andrew Cuomo

ــاری  ــەن خوازی ــچ بک ــن هی ــەوەی ناتوان ئ

گەڕانــەوەن بــۆ پاکــی، بــەاڵم ئەمــە بــەس 

ــە  ــەو واقیعییەت ــەرنج ل ــە س ــە، چونک نیی

نــادات، کــە پۆپۆلیــزم دڕندانــە لە بۆشــایی 

ســەرچاوە گرتــوو لــە شکســتی لیراڵــەکان 

ــەدایە. ــە گەش ل

ــرەدا  ــت؟ لێ ــی بکرێ ــت چ ــە دەبێ کەوات

بکــت  )ســاموێل  وتــەی  پێویســتە 

Samuel Beckett( بێنینــەوە. ئــەو لــە 

Malone Dies(دا  دەمرێــت  )مالــۆن 

ــە هەمــوو شــتەکان  نوســیویەتی »پێموای

بەســەر خۆیانــدا دابــەش دەبــن. بــە 

ماوتســی  بانگەشــەی  پێچەوانــەوەی 

بنچینەیــی،  دابەشــکردنی  تۆنــگ، 

دابەشــکردنی شــتێک بــۆ دوو شــت نییــە، 

بەڵکــو دابەشــکردنی شــتێکی جیانەکراوە 

بــۆ شــتێک و ئــەوەی لێــی دەمێنێتەوەیە. 

پۆپۆلیســتییەی  تەقینــەوە  ئــەم  تــا 

کۆمەڵگــەی  کــە  )یەکێــک(  دوایــی، 

ئێمــەی بــۆ دابەشــکرابوو، کۆدەنگیــی 

نەریتــی  و  داب  لەســەر  لیراڵــی 

ــەش  ــە هاوب ــوو، ک ــر ب ــورساوی جێگی نەن

ــەڕی  ــۆ ش ــدا ب ــوان هەمووان ــە نێ ــوو ل ب

دیموکراتــی، )ئــەوەی لێــی دەمێنێتــەوە( 

ژیانی گشتیی ئێمە 
لە ڕێگەی تۆڕێک 
لە داب و نەریت و 
یاسای نەنووسراوەوە 
ڕێکخراوە کە ئێمە 
فێر دەکات چۆن 
یاسا ڕاگەیانراوە 
)نووسراوەکان( بەکار 
بێنین

 Donald Trump
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تونــدڕەوەکان  واتــا  دەرکراوەکانــن 

قبــوڵ  ئــەوان  بــەرە،  هــەردوو  لــە 

دەکــران، بــەاڵم ڕێگــە لــە بەشــداریی 

سیاســیدا  دەســەاڵتی  لــە  سیاســیان 

پۆپۆلیزمــی  دەرکەوتنــی  بــە  دەگیــرا. 

ــی  ــی لیراڵ ــرەوە، هەژموون ــتی جێگ ڕاس

لەناوچــوو و لۆجیکێکــی سیاســیی جیاواز 

ناوەڕۆکییــەوە  بــە  پەیوەندیــدار  )زۆر 

نییــە، بەڵکــو تەنیــا پەیوەندیــدارە بــە 

شــێوازەکەیەوە( لــە پێگــەی بەشــێک لــە 

بزاڤــی حاکــم خــۆی نوانــد.

ئــەم دۆخــە ناتوانێــت بــۆ ماوەیەکــی 

بێســنوور بــەردەوام بێــت، کۆدەنگییەکــی 

سیاســیی  ژیانــی  پێویســتە،  نــوێ 

ــۆ  ــی ئێمــە پێویســتە خــۆی ب کۆمەڵگەکان

)یەک(ێکــی نــوێ دابــەش بــکات و لــە 

پێشــرەوە ناتوانرێــت دیــاری بکرێــت، 

ئــەم  دەبێــت.  چــی  یەکــە  ئــەو  کــە 

دۆخــە مەترســی واقیعــی لەگەڵدایــە، کــێ 

ســەرکەوتنی  لێکەوتەکانــی  دەتوانێــت 

تەنیــا  نــەک  بەرازیــل  لــە  )برســونارۆ( 

ــە  ــوو ئێم ــع هەم ــو ب ــل، بەڵک ــۆ بەرازی ب

جیاتــی  لــە  بــەاڵم  بــکات؟  پێشــبینی 

ئازایەتــی  پێویســتە  خۆدۆڕانــدن، 

ــوود  ــک س ــت و وەک هەلێ ــت بێ بەدەس

وەربگیرێــت. مەترســیدارە  ســاتە  لــەم 

دێنمــەوە  مائــۆ  وتەیەکــی  دووبــارە 

»بــێ یاســاییەکی گــەورە لــە جیهانــدا 

هاوتایــە.« بــێ  دۆخەکــە  بااڵدەســتە، 

ــی  ــی هاوبەش ــا فەزایەک ــوێ وات ــی ن یەک

نــوێ کــە پێویســتە چــەپ بیڕەخســێنێت، 

دەســتکەوتی  هەمــان  وردی  بــە 

ــی  ــا: دەوڵەت ــووری ئەوروپ ــی – ئاب سیاس

 Donald Trump



گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت 30
ژمارە )73 - 72( ساڵی شانزەیەم 

خۆشــگوزەرانی سۆســیال – دیموکــرات. 

 Peter ســلۆتردیک  )پیتــەر  بــڕوای  بــە 

ــە  ــی ڕۆژگاری ئێم Sloterdijk( واقیعییەت

ئەوروپــا(  لــە  کەمــەوە  الیەنــی  )بــە 

ئۆبجێکتیــڤ«  دیموکراتــی  »سۆســیال 

دیموکراتــی  »سۆســیال  بەرامبــەر  لــە 

نێــوان  لــە  پێویســتە  ســوبێکتیڤ(ە«: 

سۆســیال دیموکراتــی لــە پێگــەی منایشــی 

و  سیاســییەکان  حزبــە  جوانــکاری 

)سۆســیال دیموکراتــی( وەک )فۆڕمۆڵــی 

سیســتمێک( کــە »بــە ڕودی سیســتمی 

سیاســی – ئابــووری کاروبــارەکان بــاس 

ــە  ــرن ل ــی مۆدێ ــەڵ دەوڵەت دەکات و لەگ

پلــەی حکومەتــی باجــەکان، دەوڵەتــی 

دەســەاڵتداری  دەوڵەتــی  ژێرخانــەکان، 

یاســا، نــەک کەمــر لــە ئەوانــی تــری 

ــی  ــی و دەوڵەت ــی کۆمەاڵیەت وەک دەوڵەت

جیــاوازی  دەنارسێــت،  چارەســەرکەر 

ــوێنێک  ــوو ش ــە هەم ــە ل ــت: »ئێم دابرنێ

دیموکراتییەکــی  سۆســیال  ڕووبــەڕووی 

دەوڵەتێکــی  دیاردەیــی،  و  پێکهاتەیــی 

ئاشــکرا و دەوڵەتێکــی نهێنیــن، دەوڵەتێک 

دەردەکەوێــت  حزبێــک  وەک  کــە 

زۆر  تــا  کــەم  کــە  تــر  دەوڵەتێکــی  و 

دەچێتــە  گەڕانــەوە  بــێ  بەشــێوەیەکی 

هەمــان پێناســە، کارایــی و تێروانینەکانــی 

واتــای  بــە  مۆدێــرن  دەســەاڵتداری 

وشــەوە.«

لــە  تەنیــا  ئێمــە  ئایــا  بەمشــێوەیە 

نەخێــر،  ڕابــوردوو؟  بــۆ  گەڕانەوەدایــن 

پارادۆکســەکە ئەوەیــە کــە لــە دۆخــی 

لەســەر  پێداگــری  ئەمــڕۆدا،  نوێــی 

 – سۆســیال  خۆشــگوزەرانی  دەوڵەتــی 

دیموکراتــی دێریــن کارێکــی بــە نزیکەیــی 

)ســاندەرز  پرۆژەکانــی  شۆڕشــگێڕییە. 

ــڕۆژە  ــەڵ پ ــەراورد لەگ ــە ب ــن( ب و کۆربی

ــی  ــە میانەڕەوییەکان ــیال دیموکراتیی سۆس

نیــو ســەدەی ڕابــوردوو کەمــر ڕادیکاڵــن، 

بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا ئــەوان بــە نــاوی 

ڕەخنەیــان  سۆسیالیســتەکان  ڕادیکاڵــە 

لێدەگیرێــت.

پۆپۆلیســت  ڕاســتی  هەرچەنــدە 

لــە  باشــر  زۆر  نەتەوەپەرســتە، 

وەک  خــۆی  دەتوانێــت  چەپــەکان 

ڕێکبخــات.  نێودەوڵەتــی  تۆڕێکــی 

چەپگەرایانــەی  پــرۆژەی  ڕووەوە  لــەم 

دەتوانێــت  بارێکــدا  لــە  تەنیــا  نــوێ 

ڕۆحــی بــە بــەردا بێتــەوە کــە خــۆی 

لەگــەڵ نێودەوڵەتیبوونــی پۆپۆلیســتییدا 

بگونجێنێــت، و خــۆی لــە پلــەی بزاڤێکــی 

نوێــی  پەیامنــی  ڕێکبخــات.  جیهانییــدا 

نێــوان ســاندەرز و کۆربیــن و ڤارۆفاکیــس 

لــەم  هەنــگاوە  یەکــەم   Varoufakis

ڕێکخســتنە  کاردانــەوەی  ڕێگەیــەدا. 

شــەڕی  دەبێــت.  تونــد  لیراڵییــەکان 

)جولەکەگــەرای( دژی  دەســتپێکراو 

ی کۆربیــن تەنیــا یەکێکــە لــە نیشــانە 

ســەرجەم  چــۆن  کــە  ســەرەتاییەکان 

شــەڕێک  قوربانــی  دەبێتــە  بزاڤەکــە 

متامنــە  بەدەســتهێنانی  بــۆ  کــە 

ــە،  ــەک نیی ــەاڵم چارەی دەســتیپێکردووە. ب

پێویســتە ڕیســکەکان بــە گیــان بکڕدرێــن.

موحافیــزکاری گــەورە )تــی ئێــس ئیلوێت( 

ــەی  ــارەی پێناس ــە ب ــتەکان ل ــە )یادداش ل

دەکات  بــەوە  ئامــاژە  کولتوور(ـــەوە 

ــدا  ــە تێیان ــەن، ک ــاتێک ه ــد س ــە چەن ک

تەنیــا دەتوانرێــت لەنێــوان )بیدعــە( و 

ــەو  ــت، ئ ــک هەڵبژێردرێ ــی یەکێ بێباوەڕی

ســاتانەی کــە تەنیــا ڕێگــەی ڕزگاریــی 

ــە کەلێنێکــی  ــە ک ــە مەزهــەب ئەوەی فاڵن

ــەدا  ــە بنەڕەتییەک ــاو هەیکەل ــن لەن باڵباڵێ

ئــەو  هەمــان  ئەمــە  دروســتبکرێت. 

کارەیــە کــە پێویســتە ئەمــڕۆ ئەنجــام 

شکســتدانی  ڕێگــەی  تەنیــا  بدرێــت: 

وەرگرتنــەوەی  و  ترامــپ  واقیعــی 

کۆمەڵێــک پێکهێنــەری لیــراڵ دیموکراتــی 

ــن  ــە بپارێزرێ ــان هەی ــای ئەوەی ــە بەه ک

ئەوەیــە کــە لــە نــاو هەیکەلــی ســەرەکیی 

باڵباڵێــن  کەلێنــی  دیموکراتیــدا  لیــراڵ 

دروســت بکەیــن.

سەرچاوە:
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