
ئەمریکا لە سەردەمى 
پۆپۆلیزمدا
گفتوگۆ لەگەڵ »شانتال موفە«
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پێشەکى: 

تیۆرســێنە  لــە  یەکێکــە  موفــە  شــانتال 

پرســە  لەبــارەى  دیــارەکان  سیاســییە 

بزووتنــەوە  و  پۆپۆلیســتى  و  دیموکــراىس 

ــڕۆدا.  ــاىن ئەم ــە جیه ــەوە ل کۆمەاڵیەتییەکان

ــراىن  ــارەى قەی »موفــە« شــتانێکى زۆرى لەب

ــى، شــوناىس ســیاىس، سۆشــیالیزمى  نیولیرباڵ

نووســیوە.  کۆمەاڵیەتییــەوە 

موفــە، بــە هاوبــەىش لەگــەڵ هــاوڕێ و 

»ئەرنســتۆ  کۆچکردووەکەیــدا  هاوســەرە 

الکاو«، بــە ڕابــەراىن فیکریــی پشــتەوەى 

هــەرە  ســیاىس  پەرەســەندىن  هەندێــک 

ســەنجڕاکێى ئەوروپــا دەزانرێــن. حــزىب 

»پۆدیمــۆس«  ئیســپاىن  نوێــى  ســیاىس 

)Podemos( بەرچــاوڕووىن جەوهەریــى لــە 

بەرهەمــەکاىن موفــە و الکاوەوە وەرگرتووە. 

بەدەســتەوەگرتنى  پشــتەوەى  پاڵنــەرى 

دەســەاڵت لەالیــەن »ســیریزا«وە لــە یۆنــان، 

بــوون؛  بیرمەنــدە  دوو  ئــەم  هــزرەکاىن 

»یانیــس فارۆفاکیــس«ى حاکمــى ئەســینا و 

وەزیریــى دارایــى پێشــووى یۆنــان یەکێــک 

ــان.  ــە قوتابییەکانی ــوو ل ب

 ،)Iñigo Errejón( ئەریگــۆن«  »ئینیگــۆن 

پۆدیمــۆس،  حــزىب  ســیاىس  ســکرتێرى 

بەرهەمــەکاىن »موفــە« و »الکاو« لەبــارەى 

ســاڵى  ىس  بەدرێژایــى  پۆپۆلیزمــەوە، 

ڕابــردوو، لــە دواى مــردىن الکاو، بــەم جــۆرە 

کــورت دەکاتــەوە: 

«سیاســەت نــە گەمــەى بۆکســێنە )واتــە 

تەنیــا بەرکەوتنــى و زۆرانبازیــى نێــوان دوو 

بکــەرى دیــار نییــە( و نــە یاریــى شــەتڕەنجە 

)واتــە هاوپەیــامىن و جووڵــە و تەکتیکــەکان 

کــە توێــژە پێــدراوەکان بەکاردەهێنێــت(، 

بەڵکــو سیاســەت بریتییــە لــە »جەنگــى 

بەردەوامــى پێگــە« لەگــەڵ واقعییــەکاىن 

بزووتنەوەکــەدا، بــەاڵم بێگومــان لەگــەڵ 

بەرجەســتەبووەکان  هێــزە  هاوســەنگیى 

ــاو  ــش لەپێن ــدا؛ ئەمەی ــە دامەزراوەکانیش ل

»شوناســەکان«،  الیەنــەکاىن  پێکهێنــاىن 

خــودى جەنگــدا.  گۆڕەپــاىن  مەرجــەکان، 

و  پەرشــبوونەوە  بــە  ســەبارەت  گــەر 

ــن،  ــەکاىن بدوێی ــى شوناســە مومکین تێپەڕێت

بــە  ئەوەیــە  واتــاى  نــە  ئەمــە  ئــەوا 

پارتیکوالریــزم شاگەشــکە بیــن و نــە بــە 

لەبــارەى  کۆنزەرڤەتیڤیــزم  ئەفســانەى 

کۆتایــى دوژمنایەتییــەوە؛ بەڵکــو پــرت واتــاى 

ــى  ــوڕى حەمتی ــە کەموک ــیاربوونەیە ل هۆش

ــەودا و  ــى دوورم ــاو ئامانج ــەت لەپێن سیاس

ــاىن خەیاڵەکانــدا کــە دەتوانــن  بەرهەمهێن

ئــەم  خەڵکــى کۆبکەنــەوە و یەکبخــەن. 

ــەهیدەوە،  ــد ش ــەن وەلی ــە الی ــە ل گفتوگۆی

لــە ئەمریــکا لەگــەڵ موفــەدا ئەنجــام دراوە. 

لەبــارەى  چییــە  *بیرکردنەوەکانــت 

پەرەســەندىن چــەپ و پۆپۆلیزمــى چەپــڕەو 

ویایەتــە  لــە  ڕاســتڕەو  پۆپۆلیزمــى  و 

ئەمریــکا؟  یەکگرتــووەکاىن 

-مــن لــە ویایەتــە یەکگرتووەکانــدا پســپۆڕ 

 )Sanders( »نیــم. وایدەبینــم »ســاندەرز

منوونەیەکــە بــۆ بزووتنــەوەى پۆپۆلیزمــى 

ــۆ  ــیش منوونەیەکــە ب ــڕەو و »ترەمپ«ـ چەپ

جێــگاى  بەڕاســتى  ڕاســتڕەو.  پۆپۆلیزمــى 

داخــە کــە »ســاندەرز« کاندیــد نەکــرا. ئــەو 

هەلێکــى باشــرتى دژ بــە »ترەمــپ« هەبوو، 

پێکــڕا ژمارەیەکــى زیاتــرى خەڵــکاىن هێنایــە 

مەیــدان، لەڕێگــەى حەماســەتێکى ڕووت 

)ure enthusiasm(ـــەوە بــۆ ئەڵتەرناتیــڤ 

تــەواوەىت  بــە  و گۆڕانــکارى. دەمەویــت 

فزوڵــى بــم لــەوەدا کــە زیاتــر ببیســتم 

خەڵکــى  بۆچــى  کــە  ئــەوەى  لەبــارەى 

ــرىن ســاندەرز« بەشــێوەیەکى  ــە »بێ پێیانوای

بــاش مامەڵــە لەگــەڵ کەمینەکانــدا نــاکات. 

ئەوروپــا،  سۆســیال-دیموکراتەکاىن  حزبــە 

هــەر وەکــو ئەوانــەى ئەمریــکا، وازیــان 

لــە  خۆیــان  پێگــەى  هێنــاوە  لــەوە 

خەباتــەکاىن چینــە میلییەکانــدا دامبەزرێنــن 

و قاییــم بکــەن –کرێــکاران، چینــى ناوەنــد، 

خوێنــدکاران، ..هتــد«. ئۆلیگارشــیزەکردنێکى 

 an oligarchization of( سیاســەت 

کەلێنــەى  ئــەو  ئارادایــە.  لــە   )politics

ــە  ــەکان و چین ــە میلیی ــوان چین ــە نێ ــە ل ک

دەوڵەمەندەکانــدا هەیــە لــە زیادبووندایــە. 

خەڵکــى وا هەســتدەکەن کــە لــە الیــەن 

نانوێرنێنــەوە،  بااڵدەســتەکانەوە  حزبــە 

و  لوپێــن  ماریــن  پۆپۆالرێتــى  لێــرەدا، 

دەردەکەوێــت.  ســێریزا  و  پۆدیمــۆس 

ــە  ــە چین قاعیدەکــەى ترەمپیــش بەشــێکە ل

لــە  چینانــە  ئــەم  چونکــە  پۆپــۆالرەکان، 

و  ســەرکوتکراون  نیولیرباڵیزمــەوە  الیــەن 

ناوەنــدى  ســپییە  چینــە  پەراوێزخــراون. 

و کرێکارییــەکان دەبێــت مــاىف ئابــوورى 

هەبێــت.  زۆرتریــان  کۆمەاڵیەتیــى  و 

ڕادیــکاڵ  پۆپۆلیزمێکــى  »ترەمپ«ـــیش 
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ئــەم  فریــووداىن  بــۆ  بەکاردێنێــت 

دروســتکردىن  بــۆ  ئینجــا  هەشــتکردنە، 

ــى  ــە دوالیزم ــیاىس ک ــى س ــێکى نوێ شوناس

تێدەپەڕێنێــت.  ڕاســت  بەرامبــەر  چــەپ 

دەبێــت چەپیــش وەاڵمــى ئەمــە بدەنــەوە، 

ئــەو شــتە پێکبهێنــن کــە نــاوى دەنێــم 

 )a populist frontier( »بــەرەى پۆپۆلیــزم«

بــە  پۆپــۆالرەکان دژ  بــۆ هەمــوو چینــە 

»ســاندەرز«  دامــەزراوەکان.  و  نوخبــە 

ــەم  ــواىن ئ ــە دەیت ــوو ک ــک ب ــە کاندیدێ تاک

ئەڵتەرناتیڤــە جیــاوازە بخاتــەڕوو. 

ــکار  ــى کرێ ــەى چین ــا، زۆرین ــە فەرەنس ل

دەنگیــان بــە »ماریــن لوپێن«ـــدا، ئاســانە 

ئــەو  ئەمــە  چونکــە  تێبگەیــن،  لەمــە 

کەرتانــەن کــە لــە جیهانگیریــدا دۆڕاون و 

الیــەىن زیانپێگەیشــتوون. لێــرەدا »ماریــن 

لوپێــن« تــواىن –بــە زمــاىن کزینۆفۆبیــک- 

)xenophobic vocabulary( گوزارشــت 

لــە داواکاریــى چینــە پۆپــۆالرەکان بــکات. 

دیموکراســین.  داواکاریــى  ئەوانەیــش 

کــە  ئاســایین  خەڵکانێکــى  ئــەوان 

دەناڵێنــن، بــەاڵم »لوپێــن« بــەم گوتــارەوە 

هاتــە پێشــەوە: «تێدەگــەم کــە ئــەوان 

بەرپرســە  لەمــە  ئــەوەى  دەناڵێنــن. 

دژە- بەرەیەکــى  ئــەو  کۆچبەرانــن»، 

کۆچبــەراىن کــردەوە. »لوپێــن« دەڵێــت 

دەدات،  خەڵکــى  بــە  گرنگــى  ئــەو 

لەکاتێکــدا حــزىب سۆســیالیزمى فەرەنــى 

گوتارێکــى  کلینتــۆن-  –هەروەکــو 

دەربــارەى کێشــە ڕاســتەقینەکاىن خەڵکــى 

لەدۆخــى ئێســتادا نەبــوو. خەڵکــى چیــرت 

متامنەیــان بــە ســەرکردەى دامــەزراوە 

باوەڕیــان  چیــرت  نەمــاوە،  حزبــەکان  و 

پێناکــەن. 

کــە  بــوو  شــتە  ئــەو  ئەمــە  پێموایــە 

ــدات،  ــى ب ــت ئەنجام ــاندەرز« دەیویس »س

دەدایــەوە.  دیکــەى  وەاڵمێکــى  چونکــە 

ئــەوە کۆچبــەران نیــن کــە دوژمنــن، بەڵکــو 

وۆڵ ســرتیت و بەرژەوەندییــە داراییەکانــن. 

ئــەم  بــەاڵم  چەپــە،  پۆپۆلیزمــى  ئەمــە 

بــە  نییــە  پەیوەســت  تەنیــا  پۆپۆلیزمــە 

ــو  ــکارەوە؛ بەڵک ــى کرێ ــەکاىن چین داواکاریی

لــە دەورى ئــەو شــتەیش دەســووڕێتەوە 

 a( »کــە نــاوى دەنێــم »زنجیــرەى هاوتایــى

chain of equivalence( لەنێــوان کەرتــە 

جیاوازەکانــدا: داواکاریــى فێمێنیســتەکان، 

بزووتنــەوە  مەدەنییــەکان،  مافــە 

جیــاوازەکان. 

بــۆ چــەپ ئێجــگار ئەســتەمە کــە زنجیــرەى 

واتــاى  ئەمــە  دامبەزرێنێــت.  هاوتایــى 

ئەوەیــە کــە کۆمەڵــەکان لــە زنجیرەیەکــدان 

پەیوەندییەکــى  هەریەکێکیــان  کــە 

ــە،  ــادى دەســەاڵتەوە هەی ــە بونی ــەىت ب تایب
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دەتوانــن  هەموویــان  هێشــتایش  بــەاڵم 

ــەوە  ــداى هاوبەش ــدێ ئەجن ــارەى هەن لەب

بکــەن،  کار  یەکگرتــوو  بەشــێوەیەکى 

بــە  نییــە  پەیوەســت  زنجیرەکــە  بــەاڵم 

ــە  ــەوە ل ــوو داوکارییەکان ــتنى هەم یەکخس

ــتدا.  ــە و یەکدەس ــى تاکایەن بزووتنەوەیەک

بــە  هــەر  هێزانــە  کۆکردنــەوەى  ئــەم 

ســادەیى لەوێوە دەســتپێدەکات کــە خۆیان 

لەگــەڵ یەکرتیــدا هاوبەنــد و هاوپشــت 

بونیــادى  لــە  کــە  دەیشــبینن  دەبینــن، 

هــەر  بێبەشــن.  بااڵدەســت  دەســەاڵىت 

تایبەمتەندیــى  زنجیرەیەکــە  ئەڵقەیەکــى 

جیــاوازى هەیــە، بــەاڵم زنجیرەکــە هەمــوو 

پێکــەوە بــە هەماهەنگــى لەگــەڵ یەکرتیــدا 

دەکــەن،  کار 

بــەاڵم لەپێنــاو دروســتکردىن ئــەم زنجیــرەى 

ــە دیاریکــردىن  ــۆ پێویســتت ب ــەدا، ت هاوتایی

دوژمنێکــى هاوبــەش هەیــە. ئەمــە ئــەو 

دەبێتــە  زنجیرەکــە  بەهۆیــەوە  ڕێگایەیــە 

زنجیرێکــى یەکگرتــوو و تێهەڵکێــش. 

زنجیــرەى  دەیتــواىن  *پێتانوایــە ســاندەرز 

هاوتایــى دروســت بــکات؟ 

-بەڵــێ، تاڕادەیــەک، بــە درێژایــى دە ســاڵى 

یەکگرتــووەکان  ویایەتــە  لــە  ڕابــردوو، 

ئــەو بزووتنەوانــە بەهێــز بوونەوەتــەوە 

دەکــەن:  ڕابەرایەتییــان  گەنجــان  کــە 

بگــرن،  ســرتیت  وۆڵ  کۆچبــەران،  مــاىف 

بزووتنــەوەى  ژینگەپارێــز،  بزووتنــەوەى 

بزووتنــەوەى  ماتــەر،  الیفــس  بــاک 

)Fight for 15(. »ســاندەرز« چەندینجــار 

 political( ســیاىس«  »شۆڕشــێکى  داواى 

revolution( کــردووە بــۆ تەحەداکــردىن 

ملیاردێــرەکان.  چینــى  و  ســرتیت  وۆڵ 

دامەزرانــدىن  بــۆ  ڕێیخۆشــکرد  ئەمــە 

ــە  ــە بێنەواک ــۆ خەڵک ــرە« ب ــک »زنجی جۆرێ

ــان  ــەک ی ــچ بزووتنەوەی ــە هی ــەر ب ــە س ک

ڕێکخســتنێک نەبــوون؛ بــەاڵم لەمیانــەى 

حەماســەىت وەرزى هەڵبــژاردن و نامەکــەى 

ــەى  ــە کاریگەرییەک ــت ب ــاندەرزدا هەس س

دەکــەم. 

بــەاڵم هەڵمەتەکــەى ئــەو بــە تــەواوەىت 

و بــەو شــێوازەى کــە »ترەمــپ« کــردى، 

»ئەمریــکا«وە  لەبــارەى  چیرۆکــى 

نووســەران  لــە  زۆرێــک  نەدەگێڕایــەوە. 

هەڵمــەىت  لــە  ئەوەیــان  ڕەخنــەى 

بانگەشــەکەى گــرت کــە ناتوانێــت ئــەو 

پەیوندییــە بگێڕێتــەوە وا لــە نێــوان ڕاســیزم 

ــەو  ــە ئ ــە؛ وات ــدا هەی ــاوازى ئابووریی و جی

ــى کات  ــە بەدرێژای ــەنرتاڵەى ک ــەلە س مەس

یەکگرتــووەکاىن  ویایەتــە  سیاســەىت  لــە 

هەبــووە.  ئەمریــکادا 

لــە  پۆپۆلیــزم  بــە  ســەبارەت  زۆر  *مــن 

زۆربــەى  بــەاڵم  دەدوێــم،  ئەوروپــا 

چەمکــى  لــە  حەزیــان  ئەوروپییــەکان 

ــاراوەیى  ــە ش ــە ب ــە، چونک ــزم« نیی »پۆپۆلی

ســەرکردایەىت  یــان  فاشــیزم  بــە  ئامــاژە 

بــەاڵم  دەدات،  ناسیۆنالیســت  کەســێکى 

پۆپۆلیزمــى  نەریتێکــى  ئەمریــکا  لــە 

پێشــکەوتنخوازت هەیــە. تــۆ هــاوڕاى ئەمــە 

وایــە؟  نیــت، 

بە درێژایى دە ساڵى 
ڕابردوو، لە ویالیەتە 
یەکگرتووەکان 
ئەو بزووتنەوانە 
بەهێز بوونەوەتەوە 
کە گەنجان 
ڕابەرایەتییان دەکەن: 
مافى کۆچبەران، 
وۆڵ ستریت 
بگرن، بزووتنەوەى 
ژینگەپارێز، 
بزووتنەوەى بالک 
الیفس ماتەر
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-هەندێــک بابــەت هەبــوون کــە لــە کەرتــە 

ــەوە  لیرباڵیســتییە پشــتیوانەکاىن »کلینتۆن«ـ

پەیدابــوون، لــە کــەرىت میدیــا و چینــى 

ــارەى تووڕەیــى »ســاندەرز«  سیاســیدا دەرب

دووالیەنەکەیــەوە.  ڕیتۆریکــە  و 

سیاســەمتەدارە  لــە  یەکێــک  تەنانــەت 

بــە  »ســاندەرز«ى  دیموکراســییەکان 

ــە  ــرد، چونک ــاوزەد ک ــەکارىت ن ــێکى م کەس

پارەیــان  سیاســییانەى  ئــەو  دەیەویســت 

ــە »دادگای  ــدات ب ــردووە، ب ــە بانکــەکان ب ل

هەندێــک   .)show trials( پیشــاندراو« 

کەســیرت وەک حەشــیمەتێکى تــووڕە کــە 

نییــە،  میانڕەوییــان  و  گوێرگرتــن  توانــاى 

وەســفی قاعیدەکــەى ســاندەرزیان کــرد، 

ــەم  ــە ئ ــۆ ڕاســت دەکەیــت، پێموای ــەاڵم ت ب

چەمکــى پۆپۆلیزمــە هەمــان ئــەو دەاللەتــە 

نەرێنییانــەى نییــە کــە لــە ئەوروپــا هەیەىت. 

چــەپ  کولتــوورى  پێموایــە  هێشــتایش 

ــەک  ــووەکان، تاڕادەی ــە یەکگرت ــە ویایەت ل

پۆپۆلیــزم هەیــە، چونکــە  لــە  نەفرینــى 

ئێمــە بوغزێــرناوى سیاســەىت گەردوونیــن 

چوارچێــوەى   .)universalist politics(

ــە  ــیى لــە چەپــدا بریتیی ــتى سیاس بااڵدەس

)ئینتەرسێکشــناڵێتى(  یەکرتبڕیــن  لــە 

چــەپ  بــۆ  زۆرجــار   ،intersectionality

گوتــارى  لــە  دیاریکــراو  هەڵوێســتێکى 

ببێتــە  ئــەوەى  لەبــرى  یەکرتبڕینــەوە، 

تایبەمتەنــدى  مایــەى  بۆتــە  گــەردووىن 

بەردەوامبــووىن  هــۆى  بــە  جیــاوازى.  و 

ڕاسیزمیشــەوە هاوبەندیــی لەنێــو چینــى 

مەتــرىس.  لــە  پڕییــەىت  کرێــکاردا 

*بەڵــێ، ئەمەیــش کێشــەیەکى گەورەیــە، 

بــەاڵم حــەزم لــە چەمکــى »یونیڤێرســاڵیزم« 

)گەردوونگەرایــى( نییــە، بۆیــە چەمکــى 

کۆمــەڵ«  بــە  ویســتى  »دامەزرانــدىن 

)establishing a collective will(ـم 

بــە  پەیوەســتە  ئەمەیــش  باشــرتە.  پــێ 

ــە خەڵکانێکــى  ــەوە ل ــگاى بیرکردنەوەمان ڕێ

جیــاوازى یەکگرتــوو لەپێنــاو دۆز و خەمــى 

زمــاىن  و  کەرەســتە  داخــۆ  هاوبەشــدا. 

ــە  ــەم پرۆژەی ــەوە ل ــۆ بیرکردن ــتامن ب دروس

هەیــە؟ 

-مــن بــاس لــە وازهێنــان لــە خــودى فۆرمــە 

تایبەتییــەکاىن خەبــات ناکــەم، بــەاڵم کاتێــک 

بــاس لــە ویســتى بــە کۆمــەڵ دەکەیــن، 

لێکدژیــى  هەندێــک  حەمتــى  بــە  ئــەوا 

ئەمەیــش  دادەمەزرێنیــن.  بێچارەســەر 

سیاســەتە. زنجیــرەى هاوتاییــەکان لەبــارەى 

جوواڵنــدىن خەڵکییــە پێکــەوە، لەمیانــەى 

لەمــە  نــاو  جیاوازەکانییانــەوە؛  ملمانــێ 

ملمانێــکان«  »بەیەکگەیشــتنى  دەنێیــن 

ــدىن  )convergence of struggles(. خوڵقان

پەیوەســتەگیى لە نێــوان ئــەم ملمانێیانەدا، 

بــە جۆرێــک لــە جــۆرەکان، بــە واتــاى 

ملمانــێ  تایبەمتەندییــەکاىن  دەرککــردىن 

هەســتکردنێکى  بگــرە  جیاوازەکانــە؛ 

هاوبەشــەکان  الیەنــە  بــە  تووندیشــە 

ملمانــی  نێــوان  لــە  هاوبەندییــەکان  و 

گــەورەى  کێشــەى  ئەمــە  جیاوازەکانــدا. 

دەبێــت  کــە  یەکگرتووەکانــە  ویایەتــە 

بەرپــەرچ بدرێتــەوە. لــەم ســااڵنەى دواییــدا 

ئەمریکیــدا هەیــە  لــە چەپــى  مەیلێــک 

بــەرەو فۆڕمێکــى دیاریکــراوى سیاســەىت 

ــزى  ــى بەهێ ــە وەک کۆمەڵەیەک شــوناس، ک

ــت  ــاکات. دەبێ ــۆى ن ــاى خ ــە وێن یەکپارچ

ــەک  ــە تایبەمتەندیی ــن ک ــەوە بکەی دەرک ب

لــە  یــان  فێمێنیســتانە  ملمانێــى  لــە 

ــى  ــە. فۆرم ــتەکاندا هەی ــى ڕەشپێس ملمانێ

هەژمــوون الى ئــەوان دیاریکــراوە. ناتوانیــن 

ــەرمایەدارییە و  ــى س ــە بەرهەم ــن ئەم بڵێی

تاکوتەنیایــش پێویســتامن بــە سۆشــیالیزمە. 

 opposite( لــە ئەوروپــا، ڕێبــازى پێچەوانــە

خەڵکــدى  بەهێــزە؛  ئێجــگار   )tendency

چــەپ دەڵێــن: «هەمــوو ئــەم خەباتانــە 

خەباتــە  بــەاڵم  ناوەڕاســتە،  چینــى 

ــە». ئەمــە  ــاىت چینایەتیی ســەرەکییەکە بخەب

زۆرباشــە بــۆ ئــەوەى ئــەم دۆگامیــە بخریتــە 

ژێــر پرســیارەوە. 

لــە ویایەتــە یەکگرتــووەکان، ئێــوە کێشــەى 

سیاســەىت  لــەوێ  هەیــە.  پێچەوانەتــان 

شــوناىس زیاترمــان هەیــە، ملمانێــى بــە 

نییــە. چــۆن  کۆمەڵــى تەواویــش بــووىن 

پێکــەوە  بابەتــە  دوو  ئــەم  دەتوانیــت 

کتێبمــدا،  دواییــن  لــە  کۆبکەیتــەوە؟ 

نــاوى  بــە  »پۆدیمــۆس،  ناونیشــاىن  بــە 

 Podemos: In the Name of( »خەڵکــەوە

the People(، لەگــەڵ »ئینیگــۆ ئەریگــۆن« 

مشــتومڕى ئــەم بابەتــەم کــردووە، چونکــە 

دەبێــت سیاســەت پەیوەســت بێــت بــە 

ملمانێــى  سەرپێخســتنى  و  دامەزرانــدن 

ــەورە  ــە«ى گ ــوان »ئێم ــە نێ ــەڵ ل ــە کۆم ب

هەمــوو  ئەمــە  بچووکــدا.  »ئــەوان«ى  و 

شــتێکە. دەشــێت ئــەم بەرەیە بەشــێوازێکى 
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نەریتــی و مارکــى دامبەرێرنێــت: ملمانێــى 

ســەرمایەدارەکان،  بەرامبــەر  چینایــەىت 

ــووەکان،  ــە یەکگرت ــە ویایەت ــەاڵم ئەمــە ل ب

ــت،  ــەرکەوتوو نابێ ــیزمەوە، س ــۆى ڕاس بەه

ــش  ــە ئەوروپای ــز ل ــش هەرگی ــە بەدوای لەم

ســەرکەوتوو نابێــت. 

دامەزرانــدىن  بــە  پێویســتامن  ئێمــە 

بەرەیــەک هەیــە بەشــێوازێکى پۆپۆلیســتى؛ 

لەبەرامبــەر  )گــەل(  تێیــدا خەڵــک  کــە 

بێــت.  دەســتەبژێردا  و  دامــەزراوە 

سیاســییە.  دامەزراوەیەکــى  »خەڵــک« 

ئەرکــى چەپیــش دروســتکردىن )خەڵــک(

ــەپ  ــت و چ ــوان ڕاس ــى نێ ــێکە. جیاوازی ـ

لەوەدایــە کــە ئێمــە وەکــو چــەپ فۆڕمــى 

جیــاوازى خەڵــک دادەمەزرێنیــن، بــەاڵم 

ــاوازە.  ــتێکى جی ــەکان ش ــرەى هاوتایی زنجی

پۆپۆلیزمــى چــەپ بە پــاڵ کێشــەکاىن چینى 

کرێــکارەوە، بــۆ هەمــوو ئــەم ملمانێیانــەى 

یەکاکەرەوەیــە.  شــتێکى  شــوناس 

نەتوانــن  ئەگەربێتــوو  ئەمریکییــەکان 

یەکاکەرەوەیــە  پرســیارە  ئــەم  وەاڵمــى 

بدەنــەوە، ئــەوا نایانەویــت ڕووبــەڕووى 

ببنــەوە.  هەژمــوون  سیســتمى 

پێموایــە »ســاندەرز« دەیتــواىن هاوشــوناىس 

و وەســفى زۆرەملێــى »ئــەوان« دەربخــات، 

ــان  ــە« ی ــاىش »ئێم ــە ب ــواىن ب ــەاڵم نەیدەت ب

»خەڵــک« دیاریــى بــکات. پێموایــە ســەرۆک 

ئۆبامــا، بــە تایبــەىت لــە هەڵمــەىت ســاڵى 

»ئێمــە«دا  دروســتکردىن  لــە  2008ـــیدا، 

لێهاتووتــر بــوو، بــەاڵم هەرگیز »ئەوان«ـــێک 

ــت.  ــى بکرێ ــە بشــێت دیاری ــوو ک نەب

زۆر پــەرۆىش ئۆبامــا نەبــووم. سیاســەتەکەى 

نیولیرباڵیــى  سیاســەىت  بــە  لکانــد  خــۆى 

هەڵبــەت  تەباییــەوە.  و  کۆدەنگــی 

ــى  ــە پیاوێک ــە ک ــتێکى مێژوویی ــە ش پێموای

پێســت ڕەش ببێتــە  ســەرۆکى ویایەتــە 

یەکگرتــووەکان، بــەاڵم هەمیشــە بــە گومــان 

ئێجــگار  ئەمریکییەکانــم  هــاوڕێ  بــووم، 

پــەرۆش بــوون. کەچــى ئۆبامــا هەرگیــز 

نەکــرد.  دیاریــى  هاوبــەىش  دوژمنێکــى 

ــدا  ــەڵ کۆمارییەکان ــدا لەگ ــا« هەوڵی »ئۆبام

هاوڕاییــەک  یــان  لێکتێگەیشــن  بگاتــە 

دروســت بــکات. کاتێــک لــە ســاڵى 2010دا 

گەڕامــەوە بــۆ ویایەتــە یەکگرتــووەکان، 

خەڵــکاىن چــەپ پێیانــدەوت خیانەتــکار، 

بــەاڵم خــۆ ئۆبامــا هەرگیــز خــۆى وەک 

ــێکى  ــان وەک کەس ــگێڕ، ی ــێکى شۆڕش کەس

تەنیــا  ئــەوە  نــەداوە.  پیشــان  ڕادیــکاڵ 

ــە  ــوون ک ــەپ ب ــکاىن چ ــە خەڵ ــک ل هەندێ

دەنــا  دەزاىن.  ڕادیکاڵیــان  کەســێکى  بــە 

پێیدەگوتیــن:  کات  درێژایــى  بــە  ئۆبامــا 

هەموومــان  باشــین،  گەلێکــى  «ئێمــە 

دەڕۆیــن».  یەکــرت  شانبەشــاىن 

لــە ســەردەمى »بێــڵ کلینتۆن«ـــەوە، حــزىب 

ســرتیت.  وۆڵ  حــزىب  بۆتــە  دیموکــراىت 

زۆرێــک  بەدبەختــى  هــۆکارى  ئەمەیــش 

چــەپ  دەبێــت  میلییەکانــە.  کەرتــە  لــە 

بــە ڕاســتى هەوڵبــدات لــەم مەســەلەیە 

ــە »ترەمــپ«  ــە ئێســتادا جگــە ل تێبــگات. ل

ــە  ــە داواکاریی ــچ گوزارشــتێکى ســیاىس ل هی

ڕاســتەقینەکاىن خەڵــک بــووىن نییــە. 

ــردىن  ــۆىل نوێنەرایەتیک ــەکان مۆنۆپ کۆماریی

زۆرجار بۆ چەپ 
هەڵوێستێکى 
دیاریکراو لە گوتارى 
یەکتربڕینەوە، 
لەبرى ئەوەى ببێتە 
گەردوونى بۆتە 
مایەى تایبەتمەندى 
و جیاوازى. بە هۆى 
بەردەوامبوونى 
ڕاسیزمیشەوە 
هاوبەندیی لەنێو 
چینى کرێکاردا 
پڕییەتى لە مەترسى
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کــردووە،  سپیپێســتەکانیان 

ــى  ــە »ئەمریکییەک ــش وات نوێنەرایەتیکردنی

بیــت.   )true American( ڕاســتەقینە« 

ــەىت  ــەوان نوێنەرای ــان ئ ــەکان وتی دیموکرات

کەمایەتیــەکان و چینــە کۆســمۆپۆلیتانەکان 

ــزىب  ــو ح ــە نێ ــەس ل ــک ک ــەن. هەندێ دەک

کــە  هــەن  فەرەنســیدا  سۆســیالیزمى 

حــزب  پێویســتە  دەکــەن  ئــەوە  داواى 

چونکــە  بــکات،  لەبیــر  کرێــکار  چینــى 

ــن  ــۆ »ماری ــان ب ــتادا مەیلی ــە ئێس ــەوان ل ئ

لوپێــن« هەیــە و ناگەڕێنــەوە بــۆ حــزىب 

سۆسیالیســتى. ئــەو ســەرکردانە لــە ئێســتادا 

دەڵێــن کــە حــزىب سۆسیالیســت حــزىب 

کۆچبــەران و چینــە کۆســمۆپۆلیتانییەکاىن 

ناوەڕاســت و بااڵیــە. ئەمــە کێشــەیەکى 

گەورەیــە. 

ــى  ــارەى پەیوەندی ــە دەرب ــت چیی *بۆچوون

نێــوان بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییــەکان و ئــەم 

ــە؟  ــە سیاســییە نوێیان حزب

ســرتیت  »وۆڵ  بزووتنــەوەى  -هەروەکــو 

بگــرن«، زۆرێــک لــە بزووتنــەوەکان لــە 

ئەوروپــا نایانەوێــت هیــچ پەیوەندییــەک 

ــدا  ــەڵ حــزب و دامــەزراوە نەریتییەکان لەگ

دەنێیــن  لەمــە  نــاو  بکــەن.  دروســت 

 .)autonomism( »ئۆتۆنۆمیــزم« 

لەســەر  ڕاســتەقینە  دیموکراســییەىت 

ــت  ــەکاىن دەوێ ــەرە فەرمیی ــە ڕاب ــەقام، ن ش

و نــە حزبــەکان. ئەمــە لەبەرژەوەندیــى 

وازهێنــان لــە دامــەزراوەکان و سیاســەتە 

هەڵبژاردنییەکانــە، بــەاڵم دواى تەقینــەوەى 

لــە   )M-15  (  »15 »ئێــم  بزووتنــەوەى 

هەڵبــژاردىن  لــە  ڕاســتڕەو  ئیســپانیا، 

دەباتــەوە؛  دەنــگ  زۆرینــەى  ڕابــردوودا 

چونکــە بزووتنەوەکــە بــە خەڵکیــى وت واز 

لــە سیســتمى هەڵبــژاردن و ســیاىس بهێنــن. 

مەســەلەکە ئــەوە نییــە حــزىب ڕاســتڕەو 

دەنگــى زۆرتــر بباتــەوە، بەڵکــو ئەمــە بــەو 

هۆیــە ڕوویــدا کــە حــزىب سۆسیالیســتى، 

بــە هــۆى نائامادەییەکەیــەوە، پێنــج ملیــۆن 

دەنگــى لەدەســتدا. ئەمــە ئــەو بۆشــاییەیە 

کــە حــزىب پۆدیمــۆس پــڕى کــردەوە، چونکە 

بــوو.  بۆشــاییەکى کارەســاتبار 

بــۆ  ئاســاىن  بــە  ناتوانیــن جموجوڵــەکان 

ڕەخنەگرێکــى  مــن  جێبهێڵیــن.  شــەقام 

جــدى ئایدیــاى سیاســەتم وەک ورووژانــدىن 

ــدىن گشــتى لەگــەڵ  ســاتەوەختێکى ڕووخان

دۆخــى ئێســتادا. ئەمــە ڕێگەى ســەرکەوتنى 

قۆناغێکــدا،  لــە  نییــە.  شۆڕشــەکان 

لەدەســتدەدەین.  هێــز  وزەبەخشــەکاىن 

ــتى  ــەر ئاس ــا لەس ــتەکان تەنی ــت ش ناتوانێ

کۆمەاڵیەتییــەکان  بزووتنــەوە  ئاســۆیى 

شــتە  بــەو  پــەرە  دەبێــت  بگۆڕێــت. 

ــت:  ــۆس پێیدەڵێ ــە حــزىب پۆدیم ــت ک بدەی

 an( هەڵبــژاردن«  جەنگیــى  »ماشــێنێکى 

ــتت  ــۆ پێویس electoral war machine(. ت

بــە گەیشــن بــە دەســەاڵتێکى کردەییــە لــە 

دامــەزراوەکان و حکومەتــدا. ئەمــە ڕێــگاى 

سێرێزایشــە. 

ســەرکردە  و  بزووتنــەوەکان  لــە  زۆرێــک 

ــدا  ــە هەڵبژاردنەکان ــت ل ــەکان نایانەوێ چەپ

بەشــداریى بکــەن. ئەمــە بــۆ بزووتنــەوەکاىن 

لــە  زۆرێــک  ڕاســتە.  فەرەنســا  و  یۆنــان 

ســەرکردەى بزووتنەوەکان دەڵێن هەڵبژاردن 

هەمیشــە  چونکــە  گێژەکانــە؛  مــەڕە  بــۆ 

دەرهــەق  دژت.  بــە  دەبــن  سیاســییەکان 

پۆدیمۆســیش  حــزىب  کاندیدبــووىن  بــە 

الیــەن  لــە  هەبــوو  زۆر  دژایەتییەکــى 

بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییەکانــەوە. هێشــتایش 

بزووتنەوەکانــەوە  لــە الیــەن ســەرکردەى 

لەســەر  دەبنــەوە  ڕەخنــە  ڕووبــەڕووى 

سیســتمى  نێــو  چوونەتــە  ئــەوەى 

لــە  زۆرێــک  هێشــتایش  پەرلەمانییــەوە. 

ســەرکردەى بزووتنــەوەکان دەڵێــن حــزىب 

پۆدیمــۆس ڕێکخــەرى بزووتنەوەکانــە، بــەاڵم 

ئێســتا سیاســەىت پەرلەمــاىن دایڕزانــدووە، 

ئەوانــە کەمینــەن.  بــەاڵم 

بــەاڵم حــزىب پۆدیمــۆس هەرگیــز نەیوتــووە 

نێــو  بچینــە  ئەوەیــە  چارەســەر  تاکــە 

ئــەوان  دەڵێــن  بەڵکــو  حکومەتــەوە، 

پێویســتە  پڕدەکەنــەوە.  بۆشــاییەک 

پۆپۆلیزمــى چــەپ پەیوەندیــى نێــوان ئــەم 

ــە  ــۆیى ل ــى ئاس ــت: هێڵ ــە بببینێ دووالیەن

شــەقام و هێڵى ســتووىن لــە دامەزراوەکاندا. 

هەندێــک دەڵێــن دەوڵــەت و حزبــەکان 

بــە  پێویســتامن  تەنیــا  بۆیــە  داڕزاون، 

هەیــە.  کۆمەاڵیەتییــەکان  بزووتنــەوە 

هەندێکــى تــر پێیانوایــە تەنیــا پێویســتیامن 

گرتنــى  و  هەڵبــژاردن  بردنــەوەى  بــە 

شــێوازە  دوو  ئــەم  پەرلەمانــە.  کــورىس 

ــتامن  ــە پێویس ــە. ئیم ــە هەڵەی بیرکردنەوەی

بــە لێکبەســتنەوەى »حــزىب بزووتنــەوە« 

)movement party(یــە لەگــەڵ ڕەهەنــدى 
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یەکاکــەرەوەى هەڵبژاردنــدا کــە پەیوەســتە 

هــاوکات  بــەاڵم  بزووتنەوەکانــەوە،  بــە 

لەمەیــش  جگــە  تایبەتیشــە.  و  جیــاواز 

بــە درێژایــى کات دڕدۆنگییــەک لەنێــوان 

هەبــووە.  حزبەکانــدا  و  بزووتنــەوەکان 

لــە  وا  چــەپ  ئەرکــى  نووســیوتە  *تــۆ 

و  دیموکراســی  هێنانــەوەى  بەدەســت 

گێڕانــەوەى نەریتــى سۆســیال دیموکراتیــدا. 

دەتوانێــت لەبــارەى ئــەم خاڵــەوە شــتانێکى 

داخــۆ هێشــتا سۆســیال  بڵێیــت؟  زیاتــر 

ئاســۆییە؟  دیموکــراىت 

-نازانــم خەڵــکاىن چــەپ مەبەســتیان چییــە 

کاتێــک لەبــارەى خوڵقانــدىن شــتێکى نوێــوە 

ــۆس  ــزىب پۆدیم ــەرکردەکاىن ح ــن. س دەدوێ

مەبەســتیان لــەوە نییــە کــە دەیانەوێــت 

چــەپ بگەڕێتەوە بۆ سۆســیال دیموکراســیى 

ناوەڕاســتى  ئەوروپیــى  تەقلیدیــى 

ســەدەى بیســت. ئــەوان شــتێک دەڵێــن 

کــە ڕەنگــە لــە ویایەتــە یەکگرتــووەکان 

دەرببڕدرێــت؛  جیــاواز  بەشــێوازى 

چونکــە ســەرکردەکاىن پۆدیمــۆس دەڵێــن 

ــە  ــە ل ــە ک ــەىت هەی ــاىف کۆمەاڵی ــک م گەلێ

ــەاڵم  ــتهێرنان، ب ــتەمدا بەدەس ــەدەى بیس س

نیولیرباڵیــزم هەڵیوەشــاندنەوە. هەنــگاوى 

یەکــەم وا لــە گەڕاندنــەوە و فراوانکــردىن 

ئــەو مافــە کۆمەاڵیەتییانــەدا. 

ســی  الکاودا،  ئەرنســتۆ  لەگــەڵ  کاتێــک 

و  کتێبــى »هەژمــوون  لەمەوپێــش  ســاڵ 

 Hegemony( »ســرتاتیژییەىت سۆشیالیســتی

نــووىس،  and Socialist Strategy(ـــامن 

هەژمــووىن  لەژێــر  هێشــتا  ئێمــە 

ئــەو  بوویــن.  سۆشــیال-دیموکراتیدا 

بــوو.  نیولیرباڵیــزم  تــازە ســەرەتاى  کاتــە 

ئەرگومێنتەکەمــان ئەوەبــوو کە پێویســتامن 

دیموکراســییەتە.  ڕادیکاڵکردنــەوەى  بــە 

بڕوامــان بــەوە بــوو ئــەو دەســتکەوتانەى لە 

ســایەى دیموکراســییەتدا بەدەســتهاتبوون 

سۆشــیال- پێامنوابــوو  پێــش.  ببەینــە 

دیموکــراىت هەســت بەداخوازییــە نوێیــەکاىن 

ڕاســیزم،  دژایــەىت  ژنــان،  بزووتنــەوەکاىن 

ــاکات.  ــۆکان ن ــى، هۆم ــى ئیکۆلۆژی داخوازی

کارنامــەى  لــە  نەبــوو  بەشــێک  ئەمــە 

تەقلیــدی.  سۆشــیالیزمى 

شــتانە  لــەو  زۆرێــک  ســاڵ،  ىس  دواى 

ــتهاتبوون.  ــە بەدەس ــێرناونەتەوە ک هەڵوەش

گێرانــەوەى  لــە  بــاس  کاتێــک  جــا 

مەبەســتامن  دەکــەم،  دیموکراســییەت 

مافانەیــە  ئــەو  ســەرجەم  گەڕاندنــەوەى 

ــوون.  ــەوە، هەب ــەوەى دووربخرێن ــە بەرل ک

ڕادیکاڵکردنــەوەى  ئامانجــى  هێشــتایش 

ماوەتــەوە،  خــۆى  وەک  دیموکراســیەت 

بــەاڵم بــۆ ئــەوەى ڕادیکاڵیــزەى بکەیــن، 

پێویســتە یەکەمجــار بەدەســتى بهێنینــەوە. 

پۆســت- کۆمەڵگــە  لــە  ئێمــە 

لــەو  ئێمــە  دەژیــن.  دیموکراســییەکاندا 

کۆمەڵگایانــەدا دەژیــن کــە بەخۆیــان دەڵێن 

لێــرەدا  بــەاڵم  دیموکــراىس،  کۆمەڵگــەى 

ــاییدا  ــک بۆش ــو جۆرێ ــییەت لەنێ دیموکراس

خەڵکــى   .)sort of vacuum( کاردەکات 

ئەوەیــان  ڕاســتەقینەى  ئیمکانییەتێکــى 

هاوواڵتیبــووىن  مــاىف  مومارەســەى  نییــە 

خۆیــان بکــەن. پێویســتامن بــە دووبــارە 

دیموکراســییەتێکى  دامەزراندنــەوەى 

چاالکــە، ئینجــا پێویســتە کۆشــش بکەیــن بۆ 

ڕادیکاڵیزەکــردىن چۆنییــەىت تێگەیشــتنامن 

دیموکراســییەت.  لــە 

لــە دۆخــى ئێســتادا، ئێمــە بــە ڕاســتى 

ــى  ــە دۆخ ــرتە ل ــە خراپ ــن ک ــە دۆخێکدای ل

پەنجــا ســاڵ لەمەوپێــش. هەنــگاوى یەکــەم 

ــە  ــتبهێنینەوە ک ــتە بەدەس ــەو ش ــە ئ ئەوەی

لــە دەســتامنداوە. چەپــى توونــدڕەو کاتێــک 

خاپوورکــردىن  بانگەشــەى  ئاشــکرا  بــە 

ســەرمایەداری، خاپوورکــردىن دەوڵــەت و 

ــە.  ــە هەڵەدای ــەم بابەتــە دەکات، ل شــتاىن ل

ئەمــە بەشــێکە لــەو چەپــەى کــە هەیــە بــە 

ــان  ــى ی ــى پراکتیک ــچ کاریگەرییەک ــێ هی ب

بــە بــێ هیــچ دەســەاڵت و ســرتاتیژییەتێک. 

پێگەیــە  شــەڕى  بــە  پێویســتامن  ئێمــە 

تێیــدا  کــە  )war of position(؛ 

بتوانــن  پێشــکەوتنخوازەکان  هێــزە 

قەڵەمڕەوییەکــى ڕاســتەقینە لــە کۆمەڵگــەى 

ــە دامــەزراوە بااڵدەســتەکاندا،  ــدا، ل مەدەنی

ــات  ــادا بنی ــە میدی ــاودا، ل ــوورى ب ــە کولت ل

ــێ  ــەو ملمان ــە ل ــتامن بەوەی ــن. پێویس بنێ

کــە  پێبکەیــن  دەســت  ئاســاییانەوە 

ــە  ــەورەکاىن کۆمەڵگ ــە گ ــەڕووى کەرت ڕووب

جیــاواز  ملمانێــى  گەلێــک  دەبنــەوە. 

ــدىن  ــە دامەزران ــەاڵم پێویســتامن ب هــەن؛ ب

هاوتاییەکانــە  ڕادیکاڵــى  زنجیــرەى 

ملمانــێ  ڕووبەڕووبوونــەوەى  بــۆ 

بااڵدەســتەکان دژ بــە دوژمنێکــى هاوبــەش، 

بــە  پەیوەندیــى  هەبــووىن  تەنیــا  نــەک 
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ــە  ــە ل ــە جگ ــچ نیی ــە هی ــەوە، ک ملمانێکان

ــرتیت،  ــن وۆڵ س ــەم. دوژم ــگاوى یەک هەن

ئۆلیگارشــییەتە.  ســیاىس،  دامــەزراوەى 

ــە  ــت ل ــک گوزارش ــاىن خەڵ ــە زم ــەر ب ئەگ

نەکەیــن  دەســتەجەمعییەکان  ویســتە 

دەهێنیــن.  شکســت  هەمیشــە 

ــن  ــە م ــەرەکییەیە ک ــە س ــەو کێش ــە ئ ئەم

یەکگرتووەکانــدا  ویایەتــە  چەپــى  لــە 

نێــوان  لــە  گــەورە  چاڵێکــى  دەیبینــم. 

بزووتنەوەکانــدا  زمــاىن  و  خەڵــک  زمــاىن 

هەیــە. مــن وا تێدەگــەم، لەبــەر کۆمەڵێــک 

هــۆکار ئەمــە لــە ویایەتــە یەکگرتــووەکان 

ــووەکاىن  ــە یەکگرت ــە ویایەت ــە؛ ل ئاســان نیی

حزبێکــى ڕاســتەقینەى چــەپ بــووىن نییــە، 

ــدازە  ــە بێئەن ــت ک ــدا دەژی ــە واڵتێک ــۆ ل ت

ــەو  ــەکان ئ ــەاڵم هەڵبژاردن ــە، ب هەمەڕەنگ

جێیــەن کــە تێێــدا دەبێــت خەڵکــى لەپێنــاو 

یەکبگــرن؛  پێکــەوە  هاوبەشــدا  خەمــى 

گونجــاو  هــەىل  هەڵبژاردنــەکان  چونکــە 

ــە  ــۆ گوزارشــتکردن ل ــە خەڵکــى دەدەن ب ب

جــۆرە جیــاوازەکاىن ملمانێــکان لــە فۆڕمــى 

ویســتى بەکۆمەڵــدا. دەبێــت ئەمــە بــە 

بنیــات برنێــت.  مەبەســت و ئەنقەســت 

ــت  ــەاڵم دەبێ ــە، ب ــاراوەیە و هەی ــە ش ئەم

بەســتەرەکاىن  و  ســیاىس  نوێــى  شــوناىس 

ــە  ــپلینەوە ل ــە وردى و دیس ــى، ب هاوبەندی

ــن.  ــت بکرێ ــەرکردەکانەوە دروس ــەن س الی

سەرچاوەکان: 
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