پێویستە چەپ پەرە بە

پۆپۆلیزم

بدات

شانتال موفە

پێشەکى:
لــە کیشــوەرى ئەوروپــا ،بزووتنــەوە
سیاســییە نوێیــە چەپــەکان لــە
هەڵکشــاندان ،ئەمەیــش بۆتــە مایــەى
ئــەوەى لــە بەرکەوتــەکاىن هەڵبژاردنــدا
دەرفــەت و ئامادەیــى زیاتــرى هەبێــت،
واتــە لــە پرۆســەیەکدا ،کــە هەتــا
دوێنێیــش هــەر لەســەر هێــز و حزبــە
تەقلیدییــەکان ماڵبــوو ،کــە لەژێــر
الفیتــەى پانوپــڕى «چەپ-ڕاســت» بــە
ســەر داچوونــە دەســەاڵتەوە و مەرجیــش
نەبــوو شــوناىس ڕاســتەقینەى ئــەم هێزانــە
بنوێننــەوە.
ئــەو جــۆرە چەپــەى لــە ئەوروپــا گەشــەى
کــردووە ،بــەو چەپەیشــەوە ،کــە بــەم
دوواییانــە ،لــە میانــەى پێشــکەوتنى
بەربژێــرى چەپــەکان «ژان لوک میالنشــۆن»
ـــەوە لــە فەرەنســا دەیبینیــن ،ســەرجەمى
ڕوانگــە و پراکتیکــەکان بــۆ دروســتکردىن
ڕەگــەزە جیــاوازەکاىن گوتارێکــى ســیاىس
دەخاتەگــەڕ ،کــە هەتــا بکرێــت زۆرتریــن
توێــژى دەنگــدەران لەخۆبگرێــت« .شــانتال
موفــە» ،خامنــە فەیلەســوف و توێــژەرى
ئەکادیمــى ،یەکێکــە لــە تیۆرســێنەکاىن ئــەم
ڕوانگەیــە .بــۆ ئــەوەى لــە چییــەىت ئــەم
ڕوانگەیــە ئاگاداربیــن وامــان بەباشــزاىن
تــەواوى ئــەم دەقــەى خــوارەوە ،کــە
گفتوگۆیەکــە لەگــەڵ موفــەدا و ڕۆژنامــەى
بەناوبانگــى «لۆفیــگارۆ»ى فەرەنــى،
لەگەڵیــدا ئەنجامیــداوە ،بکەینــەوە بــە
کــوردى.

گفتوگۆکە:
*لــە بەرامبــەر هەژمــووىن نیــو -لیرباڵیزمــدا،
ئێــوە پێشــنیارى ئــەوە دەکــەن ،کــە
پێویســتە چــەپ سـراتیژییەىت نوێــى ســیاىس
دیاریــى بــکات...
بــە لــە مشــتومڕکردىن ئاڕاســتەســراتیژییەکان ،دەبێــت ئــەم ڕەوشــەى
ئێســتا شــیکار بکەیــن .مــن پشــت بــە
ماکیاڤیلــى دەبەســتم کــە ،وەک لــووى

لکانــدووە .پێــش هەمــوو شــتێک دەبێــت
ڕووىن بکەینــەوە ،کــە مەبەســتم لــە
«پۆپۆلیــزم» چییــە .لەســەر زارى زۆربــەى
ســیاىس و قســەکەراىن ئــەم بابەتــەوە،
وشــەى «پۆپۆلیــزم» وەک هاومانــاى
«دیامگۆژییــەت» دەردەکەوێــت .هەروەهــا
تۆمــەىت «پۆپۆلیســتى» وەک چەکێــک
بەکاردەهێرنێــت بەدەســتى ئەو کەســانەوە،
کــە دەیانەوێــت دۆخــى بــاو هــەر وەکــو

ئاڵتۆســێریش ئامــاژەى پێکــردووە،
هەمیشــە پشــتى بــەو دۆخانــە بەســتووە،
کــە لــە کۆنتێکســتەکەدا ئامادەیــە .مــن
هەوڵــدەدەم لــە مەســەلەکاىن ســاتەوەختى
ئێســتا تێبگــەم .لەســەر ئــەم بنەمایــە
دەمەوێــت ڕوانگەیــەک دروســت بکــەم،
هــەر لەبەرئەمەیشــە ،کــە بەرهەڵســتیى
فەلســەفەى پێوانەیــى دەکــەم (واتــە
فەلســەفەیەک کــە بــۆ ئــەوەى دەبێــت
هەبێــت ،پێــوەرى هەیــە) .فەیلەســوفە

ســنوورى ســیاىس یــان لێکجیاکردنــەوەى

سیاســییەکان حەزدەکــەن تیۆریــزەى گــەورە

ســیاىس .بــەالى منــەوە ،سیاســەت

گــەورە بکــەن تاوەکــو ئــەوەى پــێ رشۆڤــە

هەمیشــە ئامڕازێکــە بــۆ دامەزرانــدىن

بکــەن کــە دەبێــت جیهــان چــۆن بێــت،

ســنوورەکاىن نێــوان «ئێمــە» و «ئــەوان»،

بەبــێ ئــەوەى کۆنتێکســتەکە بــە هەنــد

مومکینیشــە ئــەم ســنوورانە بــە فۆڕمــى

وەربگــرن ،بــەاڵم مــن الى خۆمــەوە،

زۆر جیــاواز بکێرشێــن .بــۆ منوونــە بــەالى

هەوڵــدەدەم لەبــرى ئــەوە ،بــە پشتبەســن

مارکســییەکانەوە ،ســنوور ئەوەتــا لــە نێــوان

بــە فاکتــەکاىن ئــەم ســەردەمە زەمەنییــەى

«پرۆلیتاریــا» و «بۆرژوازییەت»ـــدا .بــەالى

ئێســتا ،پــەرە بــە تیۆرەکانــم بــدەم.

پۆپۆلیســتەکانەوە ،ئــەم ســنوورانە لەنێــوان

شــیکاریى مــن ئەمەیــە ،کــە ئێمــە ئێســتا

دووالیەنــدا درێژبوونەتــەوە :لەنێــوان

لــە «ســاتەوەختێکى پۆپۆلیســتى»ـ دا

ئەوانــەى ،کــە «لەســەرەوە»ن و ئەوانــەى،

دەژیــن ،ئــەم ســاتەوەختە لــە دەرکەوتنــى

کــە «لەخــوارەوە»ن ،لــە نێــوان «خەڵــک» و

ئــەو بزووتنــەوە سیاســییانەدا بەرجەســتە

«دامــەزراوە»دا .ئــەوە چییــە ،کە تەفســیرى

دەبێــت ،کــە ئــەم ناوەیــان بەخۆیانــەوە

«هەڵقــواڵن»ى ئــەم جموجوڵــە «دژە-

خــۆى «جێگیــر» (ســتاتیکۆ) مبێنێتــەوە
دژ بەوانــەى ،کــە تەحــەداى دۆخــى بــاو
دەکــەن.
مــن الى خۆمــەوە پشــتیواىن لــە ڕوانگــەى
«ئەرنســتۆ الکالو» دەکــەم ،کــە لــە کتێبــى
«لۆژیکــى پۆپۆلیــزم»دا ڕووىن کردۆتــەوە
پۆپۆلیــزم ئایدیۆلۆژیــا و دۆکرتیــن نییــە،
بەڵکــو ئامڕازێکــە بــۆ چەســپاندىن
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ئــەو بەرنامــە سیاســییانەدا نەبێــت کــە لــە

Chantal Mouffe

الیــەن حزبــەکاىن ڕاســتڕەوى ناوەڕاســت
و چەپــڕەوى ناوەڕاســتەوە خراوەتــە ڕوو،
ئــەو کاتــە دەنگــدان ئەنجــام دەدرێــت،
بــەاڵم دەنگــەکان بوونیــان نابێــت ،چونکــە
ئیمکانییــەىت ڕاســتەقینەى هەڵبــژاردن بووىن
نییــە .ئــەم «کۆدەنگیــى ناوەڕاست»ـــە ،لــە
مــاوەى چــل ســاڵى ڕابــردوودا کۆنتڕۆڵــى
دیمــەىن سیاســیى ئەوروپــاى کــردووە.
ئــەو بزووتنەوانــەى ،کــە پێیاندەوترێــت
«پۆپۆلیــزم» ،کــە زۆربەیــان لــە باڵــى
ڕاســتڕەوون ،ئــەم وەهمــەى کۆدەنگییــان
شــکاند .دەبێــت دان بەوەدابنێیــن ،کــە
ئــەم بزووتنەوانــە دەیانەوێــت دووبــارە
دیموکراســییەت بەرهــەم بهێننــەوە،
بــەاڵم خراونەتــە چوارچێــوەى نەریتــە
ناسیۆنالیســتییە-نەژادییەکانەوە کــە لەگــەڵ

سیستم»ـــانە دەکات؟ بــەر لــە هــەر شــتێک

الیــەن هاوواڵتیانــەوە دەورووژێنێــت.

و بەڕێــگاى جیــاواز ،ئەوانــە کاردانــەوەن بــە

یەکێــک لــەو دروشــانەى ،کــە

ڕووى ئــەو شــتەدا ،کــە هەندێــک بیرمەنــد

بزووتنــەوەى دژە دەســتپێوەگرتن ]

ناویــان دەنێــن «پۆست-دیموکراســییەت».

سکهەڵگوشــین[ لــە ئیســپانیا بەرزیــى

لەمــڕۆدا دەبینیــن دیموکراســییەت لــە

کــردەوە ئەمــە بــوو» :دەنگدامنــان هەیــە،

ســەروەرییە پۆپۆالرەکــەى دابــڕاوە و

بــەاڵم دەنگــان نییــە« .ئەمــە ئــەو شــتەیە،

بەمەیــش لــە ناوەڕۆکــى خــۆى خاڵیــى

کــە لــە کتێبەکەمــدا «وەهمــى کۆدەنگــى»

کراوەتــەوە .ســەروەریى گــەل لــە

ناومنــاوە پۆست-سیاســەت.

فەرهەنگــى ســیاىس دوورخراوەتــەوە،

بــەالى منــەوە ،دەبێــت دیموکراســییەت

چونکــە دووژمنــى ســەرەکیى نیولیرباڵیزمــە،

مۆرکێکــى دیالەکتیکیــى ملمالنێکارانــەى

کــە دەیەوێــت ســەروەریى بــازاڕ و

هەبێــت ،واتــە ئیمــکاىن هەڵبــژاردىن پــرۆژە

تەکنۆک ـرات دامبەزرێنێــت .ئــەم هەژموونــە

جیــاوازەکان لەبەردەســتدا بێــت ،لەوێــدا

نیولیرباڵییــە ،هەتابێــت شــۆڕىش زیاتــر لــە

کــە جیاوازییەکــى جەوهەریــى لەنێــوان
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ئایدیالــە چەپەکانــدا یەکناگرێتــەوە.
چــەپ داکۆکــى لــە ســەروەریى خەڵــک
دەکات ،بــەاڵم لەپێنــاو چەســپاندىن ئایدیــا
بــااڵکاىن یەکســاىن و عەدالــەىت کۆمەاڵیەتیــدا
ئەمــە دەکات .سـراتیژییەىت چــەپ دەبێــت
ئــەم داواکارییــەى دیموک ـراىس بــە جــددى
وەربگرێــت ،کــە لــە الیــەن زنجیرەیەکــى
تــەواوى توێــژە کۆمەاڵیەتییەکانــەوە
جاڕدەدرێــت؛ ئــەم توێــژە کۆمەاڵیەتییانــەى،
کــە هەســتدەکەن دەنگیــان نییــە تەنیــا
گروپــە میللییــەکان نیــن .بــۆ ئەنجامــداىن
ئــەم کارە ،دەبێــت چــەپ خــۆى بــە زاراوەى
ئەوتــۆ دەوڵەمەنــد بــکات ،کــە دەرفــەت
و توانــاى داڕشــتنەوەى داخوازییــەکاىن

بــۆ وەرگرتنــەوەى ســەروەرى پێبــدات،

کاریگەرییەکــى گــەورەى لەســەر حــزىب

بــەاڵم لــە چوارچێــوەى گوتارێکــى جیــاواز

«پۆدیمۆس»ـــى ئیســپاىن دانــاوە .لــەم

لــە پۆپۆلیزمــى ڕاســتڕەو ،کــە مۆرکێکــى

ئەزموونــە دا ڕەخنەمــان لــەو شــتە گــرت،

ناسیۆنالیســتیى ڕەگەزپەرســتانەى هەیــە.

کــە ناومــان نــاوە چەمکــى «جەوهەرگــەرا»

بــە کــورىت ،ئەگەر چــەپ دەیەوێــت دووبارە

()essentialistى سیاســەت .بۆیــە ئــەم

دیموکراســییەت بەرهــەم بهێنێتــەوە ئــەوا

کتێبەمــان نــووىس ،چونکــە هــەر یەکــە

دەبێــت پــەرە بــە پۆپۆلیزمــى چــەپ بــدات.

لــە چەپــى سۆســیال-دیموکرات و چەپــى
نەریتــى ،تــەواو دەستەوەســتانبوون لــە

*جیاوازیــى چییــە لــە نێــوان پۆپۆلیزمــى

تێگەیشــتنى تایبەمتەندیــى بزووتنــەوە

ڕاســتڕەو و پۆپۆلیزمــى چەپــڕەو؟ خــۆ مارین

کۆمەاڵیەتییــە نوێیــەکان ،کــە لــە ئایــارى

لوپێنیــش داواى عەدالــەىت کۆمەاڵیــەىت

1968ـــەوە پەرەیــان ســەندووە :بــۆ منوونــە

دەکات..

فێمێنیــزم ،یــان بزووتنــەوەى ژینگەپارێــز،

-بەڵــێ :بــەاڵم تەنیــا بــۆ ئەوانــەى لــە

بەگژداچوونــەوەى ڕاســیزم ،جیاکاریــى دژ

هاتــوون.

بــە هۆمــۆکان .بۆچــى دۆخێکــى دابــڕان

جیاوازییەکــى زۆر لەمــەدا هەیــە!

لەنێــوان ئــەم بزووتنــەوە نوێیانــە و چەپــى

جیاوازیــى جەوهەریــى نێــوان پۆپۆلیزمــى

نەریتیــدا هەبــوو؟

ڕاســتڕەو و پۆپۆلیزمــى چەپــڕەو وا

لــە کاىت تاتوێکــردن و لێکۆڵینەوەمانــدا لــەم

لــە چۆنییــەىت پێکهێنــاىن خەڵکــدا؟

قۆناغــە ،دەرکــان بــەوە کــرد کە کێشــەیەک

«دانیشــتوان» گروپێکــى سۆســیۆلۆژیین،

هەیــە مۆرکێکــى تیۆرییانەى هەیــە :نەدەکرا

بــەاڵم تــەواو بــە پێچەوانــەوە «خەڵــک»

ئــەم ملمالنــێ نوێیانــە لەچوارچێــوەى

(یــان گــەل) گروپێکــە لــە ڕەگــەزى جیــاواز

ســنوورەکاىن ملمالنێــى چینایەتیــدا تەفســیر

پێکهاتــووە ،خەڵــک (گــەل) توێژێکــى

بکرێــن ،ئەمــە ئــەو شــتەیە ،کــە بــە تایبــەىت

سیاســییە .ئــەو ڕێگایــەى ،کــە ماریــن لوپێن

الى مارکسیســتەکان هــەر بەبــێ تێگەیشــن

گــەىل پــێ پێکدەهینێــت زۆر جیــاوازە لــەو

ماوەتــەوە .جەوهەرگەرایــى فۆڕمــى

ڕێگەیــەى کــە ژان لــوک میالنشــۆن گــەىل

هەمەجــۆرى هەیــە :مارکســیزم پشــتت بــە

پــێ پێکدەهێنێــت.

«جەوهەرگەرایــى چینایــەىت» دەبەســتێت،

هەمــوو ئایدیاکانــم بەشــێکن لــەو ڕوانگــە

لەوێــدا ،کــە شوناســە سیاســییەکان

تیۆرییــەى کــە مــن و ئەرنســتۆ الکالو

پشــت بــە پێگــەى ســوبێکتى کۆمەاڵیــەىت

لــە کتێــى «هەژمــوون و ســراتیژییەىت

دەبەســن لــە چوارچێــوەى پەیوەندییــەکاىن

سۆشیالیســتى»دا ،پەرەمــان پێــداوە

بەرهەمهێنانــدا ،کــە ئاگایــی ئــەم ســوبێکتە

کــە لــە ســاڵى  1985دەرچــووە و

دیاریــى دەکات.

نەتــەوەى

فەرەنســییەوە

چەپ داکۆکى لە
سەروەریى خەڵک
دەکات ،بەاڵم لەپێناو
چەسپاندنى ئایدیا
بااڵکانى یەکسانى
و عەدالەتى
کۆمەاڵیەتیدا
ئەمە دەکات.
ستراتیژییەتى
چەپ دەبێت
ئەم داواکارییەى
دیموکراسى بە
جددى وەربگرێت
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بەگوێــرەى ئــەوەى ،کــە مــن و الکالو

و بــە زەڕووڕەت پەنابــەران نیــن .دەشــێت

لــەوەى جــان لــوک میالنشــۆن هەیــە،

نووســیومانە ،شوناســێکى کۆمەاڵیــەىت

«ئــەوان» هــەر شــتێکى دیکــە بێــت ،بــۆ

کــە پێویســتە ڕووبــەڕووى حزبەکــەى

پێشــوەختە بــووىن نییــە« ،ئێمــە» لــە

منوونــە وەکــو هێــزە نیولیرباڵیســتەکان.

ماریــن لوپێــن ببێتــەوە .هــەر کــە

سیاســەتدا بــە پێکهاتوویــى بــووىن

جیاوازیــى جەوهەریــى نێــوان پۆپۆلیزمــى

بزووتنەوەیەکــى پۆپۆلیســتیى ڕاســتڕەو

نییــە« .ئیمــە» لــە ســراتیژییەىت

چەپــڕەو و پۆپۆلیزمــى ڕاســتڕەوى پەڕگیــر

دامبەزرێــت ،ئیــدى ئەســتەمە کێبەرکێــى

پۆپۆلیســتییانەى چەپــدا نواندنــەوەى

وا لــە رسوشــتى «ئەوان»ـــدا .بــە هەرحاڵ،

لەگەڵــدا بکەیــت .ســەرەڕاى ئەوەیــش،

هەندێــک بەرژەوەنــدى کۆمەاڵیــەىت

ئــەم «ئێمە»یــە و ئــەو «ئەوان»ـــە،

پێویســتە ئەمــە یەکێــک بێــت لــە

نییــە ،کــە هــەر پێشــوەختە هەبــن.

هەرگیــز

بــاوەکان

داخوازییــەکاىن دیموکراســییەت بــە پــاڵ

نانوێننــەوە .بزووتنــەوەى «پۆدیمــۆس»

مــن زۆر جیــاواز لەوانــە بیردەکەمــەوە،

داخوازییــە ئابوورییەکانــەوە هــەن،

زۆر بــە بــاىش لەمــە تێگەیشــت ،بۆیــە

کــە پێیانوایــە دەنگــدەراىن «بــەرەى

بــەاڵم زنجیرەیەکــى تــەواوى دیکــەى

گوتــارى خــۆى تەنیــا ئاڕاســتەى ئــەو

نیشــتامىن» بێئــاگا و ســەرگەردانن چونکــە

داخوازییــە دیموکراســییەکان هــەن،

کەســانە نەکــرد ،کــە دەنــگ بــە چــەپ

«ڕاسیســت»ن یــان لــە ســەربنەماى ڕەگــەز

کــە مۆرکــى ئابوورییــان نییــە .گرنــگ

دەدەن یــان خۆیــان بــە چــەپ دادەنێــن.

جیاکاریــى دەکــەن ،چونکــە دەبێــت

فیدراڵیزەکــردىن ڕســتێک داخوازیــى

بزووتنەوەکــە هەوڵــدەدات بــۆ ڕازیکــردىن

بپرســین ،کــە بۆچــى ئــەم دەنگدەرانــە

هەمەجــۆر و ناهاوشــێوەیە ،کــە دەشــێت

دەنگــدەراىن حــزىب میلــى (حــزىب

هەســت بــەوە دەکــەن ئینتیامیــان بــۆ

هەندێکیــان لەگــەڵ هەندێکیرتیانــدا

تەقلیدیــى ڕاســتڕەو) ،هەوڵــدەدات بــۆ

«بــەرەى نیشــتامىن» هەیــە؟ لەڕوانگــەى

ناتەبــا بــن بــۆ ئــەوەى کارگێڕییەکــى

خوڵقانــدىن کارگێڕییەکــى بەکۆمــەڵ ،بــۆ

منــەوە ،دەســتبەرداربووىن سۆشــیال

دەســتەجەمعى بخوڵقێنــن ،واتــە بــۆ

خوڵقانــدىن «ئێمە»یــەک کــە بــۆ گروپــە

دیموکــرات لــە چینــە پۆپــۆالر (یــان

ئــەوەى «ئێمــە» بخوڵقێنــن .دژوارییەکــە

کۆمەاڵیەتییــەکان مۆرکێکــى کاتــی و

میللییــەکان) تەفســیرى ســەرکەوتنى

لــە خوڵقانــدىن «ئێمەیــەک» دایــە ،کــە

تێپــەڕى هەیــە.

پۆپۆلیزمــى ڕاســتڕەو دەکات .سۆشــیال

بەرژەوەندییــە

دان بــە جیاوازییەکانــدا بنێــت .وێناکــردىن

ئامانجــەکاىن چــەپ.

دیموکراتــەکان ملکەچــى ئــەو تێزەبــوون،

خەڵــک بــۆ ڕاســت و چــەپ وەکویــەک

*ئایــا دەتوانیــن ئەزمــووىن «پۆدیمــۆس»

کــە بــاس لــەوە دەکات ئەڵتەرناتیڤێــک

نییــە .بــەالى ماریــن لوپێنــەوە خەڵــک

بگوازینــەوە بــۆ فەرەنســا؟

بــۆ نیولیرباڵیــزم بــووىن نییــە .ئەگــەر

پێکهاتەیەکــى هاوبەنــد نییــە ،بــەاڵم ئــەو

-لــە هــەردوو حاڵەتەکــەدا ،پــەرەدان بــە

ئەڵتەرناتیڤێــک بــووىن نەبێــت ،ئــەوا

لــە ڕێگــەى خوڵقانــدىن «ئێمە»یەکــەوە

پۆپۆلیزمــى چــەپ لــە گۆڕێدایە ،بــەاڵم لە

ماناىوایــە ئــەو بڕیارانــەى کــە رسوشــتێکى

فیدراڵیــزەى کــرد کــە بــە جیــاوازى لەگــەڵ

ڕەوىش جیــاوازدا .لــە ئیســپانیا حزبێکــى

سیاســییان هەیــە ،بەڕاســتى ســیاىس نیــن،

«ئــەوان» ،واتــە لەگــەڵ کۆچبەرانــدا

پۆپۆلیســتیى ڕاســتڕەو وەکــو بــەرەى

بەڵکــو تەکنیکیــن ،دەیشــبێت لــە الیــەن

پێناســە و دیاریــى دەکرێــت.

نیشــتامىن بــووىن نییــە .کەواتــە پۆدیمــۆس

ئــەو تەکنۆکراتانــەوە چارەســەربکرێن ،کــە

هەمیشــە «ئێمــە» لــە پەیوەندیــى بــە

خــۆى لەبەرامبــەر بزووتنەوەیەکــى

دۆخــى بــاو (ســتاتیکۆ) ڕێکدەخــەن ،ئەمــە

«ئەوان»ـــەوە پێناســە دەبێــت و کــەوڵ

پۆپۆلیســتیى دیکــەدا نەبینییــەوە.

ئــەو شــتەیە ،کــە نــاوى دەنێــم قۆناغــى

وەردەگرێــت ،بــەاڵم «ئــەوان» هەمیشــە

الى پۆدیمۆســیش تایبەمتەندییــەک

پۆست-سیاســەت.
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ســەرەڕاى ئەوەیــش ،ئەگەر بــەو ئایدیایەیش

پۆپــۆالرەکان بکــەن .گرنــگ ئەوەیــە چــەپ

ڕازیــى بیــن ،کــە دەڵێــت جیهانگیریــى

شــیکارییەکى ڕاســتەقینە بــۆ ســەرکەوتنى

نیولیرباڵیســت بــێ ئەلتەرناتیڤــە ،ئــەوا

پۆپۆلیزمــى ڕاســت بــکات ،بــە بــێ ئــەوەى

ناتوانیــت گوتارێــک پێکبهێنێــت ئاراســتەى

بکەوێتــە سەرزەنشــتى ئاکاریــى قووڵــەوە،

زیامنەنــداىن ئــەم جیهانگیرییــەى بــکات.

سەرزەنشــتى ئەوتــۆ ،کــە بەرەنجامــى

ئەمــە ئــەو شــتەیە ،کــە لــە زۆربــەى

هەڵگــەڕاوەى هەبێــت.

دەوڵەتــە ئەوروپییــەکان ڕوودەدات و
تەفســیرى ئــەو کەلێنەیــش دەکات کــە

*تــۆ یەکێکیــت لــە نوێنــەرە ســەرەکییەکاىن

لەنێــوان ســوودمەندان و زیامنەنــداىن

«پۆست-مارکســیزم» .ئایــا ئەمــە مانــاى

جیهانگیرییــدا هەیــە .هــەر ئەمەیــش

ئەوەیــە کــە ئێــوە باوەڕتــان بــە ملمالنێــى

زەمینەیەکــى زۆر بەپیتــى خوڵقانــدووە

چینایــەىت نییــە؟ هــەر بــەو بۆنەیــەوە،

بــۆ پۆپۆلیزمــى ڕاســتڕەو ،کــە بانگەشــەى

داخــۆ پێشــنیارى ئــەوە دەکــەن بــە خاتــرى

خســتنەڕووى ئەڵتەرناتیــڤ دەکات و وا

کەمینــەکان ،وەکــو تیــرا نۆڤــا (ســەنتەرى

دەردەخــات دەنــگ بــە گــەل دەبەخشــێت.

لێکۆڵینــەوەى ســەر بــە حــزىب سۆســیال-

بەمجــۆرە ،پۆپۆلیزمــى ڕاســتڕەو توانیویــەىت

دیموکــراىت فەرەنــى) ،دەســت لــە چینــە

دەســت بەســەر چەنــد داخوازییەکــدا

پۆپــۆالرەکان هەڵگــرن؟

بگرێــت کــە ،لــە ڕوانگــەى منــەوە ،لــە

و :ئەمــە تەفســیرێکى غەریزییانــە و

بنەڕەتــدا داخوازیــى دیموکراتیــن .دەبێتە لە

ئەنقەســتە بــۆ کتێبــى «هەژمــوون و

گرنگیــى ئــەم داخوازییانــە تێبگەیــن .کاتێک

ســراتیژییەىت سۆشیالیســتى» کــراوە.

بینیــم هەندێــک لــە ڕۆشــنبیراىن فەرەنســا

ملمالنێــى چینایــەىت هەیــە و لــە گۆڕێدایــە،

هەوڵــدەدەن بیســەملێنن ،کــە ماریــن لوپێــن

بــەاڵم ناتوانیــن هەمــوو شــتێکى بــۆ

«فاشیســت» یــان «دژە کۆمــار»ە ،ســەرم

بگەڕێنینــەوە .ئێمــە گومامنــان لــەوە نییــە

ســوڕما ،مــن لەســەر ئــەم جــۆرە زاراوانــە

لێکدژیــى پەیوەســت بــە ئابووریــى و

هــاوڕا نیــم ،چونکــە ئامڕازێکــن بــۆ وەالنــاىن

پەیوەندییــەکاىن بەرهەمهێنانــەوە هەیــە.

تێگەیشــن لــە چییــەىت ئــەو شــتە نوێیــەى،

ئــەوەى لەگــەڵ الکالودا گومامنــان لێــى

کــە لەپشــتى ئــەم جــۆرە بزووتنەوانەوەیــە.

هەیــە فەلســەفەى مێــژووە ،میتافیزیــکاى

بــۆ حزبــە سۆشــیال دیموکراتــەکان،

پێشــکەوتنى مارکســیزم و ئیمتیــازى

لەبــرى ئــەوەى بەخۆیانــدا بچنــەوە،

ئۆنتۆلۆژیــى چینــى کرێــکارە.

ئاســانرتە گلەیــى ئــەوە بکــەن گوایــە ئەمــە

هەروەهــا ئێمــە ڕەخنــە لــەو ئایدیایــە

گەڕانەوەیــە بــۆ ســااڵىن ســییەکان ،یــان

دەگریــن کــە دەڵێــت :ســوبێکتیڤیتەیەک

ســەرکۆنەى ڕاســیزمى ڕەگداکوتــاوى توێــژە

هەیــە پەیوەســتە بــە ڕەوىش کارەوە .لــەم

من پشت بە
ماکیاڤیللى دەبەستم
کە ،وەک لووى
ئاڵتۆسێریش
ئاماژەى پێکردووە،
هەمیشە پشتى بەو
دۆخانە بەستووە ،کە
لە کۆنتێکستەکەدا
ئامادەیە .من
هەوڵدەدەم لە
مەسەلەکانى
ساتەوەختى ئێستا
تێبگەم .لەسەر ئەم
بنەمایە دەمەوێت
ڕوانگەیەک دروست
بکەم
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ڕوانگــە مارکســییەوە ،دەبێــت کرێــکار

کۆمەاڵیەتییــە قووڵــەکان (] )Social

دووربخرێنــەوە .لەگــەڵ ئەوەیشــدا،

بــە زەرورەت ئاگاییەکــى سۆشیالیســتانەى

موڵکایــەىت ،دابەشــکردن ،پێگــەى چینایــەىت

پێویســتیامن

پراگامتییانــە

هەبێــت ،خــۆ ئەگەر ئەمــەى نەبێــت ،کەواتە

و...هتــد[ نییــە بــە پرســە کۆمەاڵیەتییــە

پشــتى پــێ ببەســتین؛ هەندێــکات وا

ئاگاییەکــەى ســاختەیە .تۆمــاس فرانــک لــە

ڕۆژانەییــەکان

ئازادییــە

بــۆ دیموکراســییەت باشــرە ،کــە لەنێــو

کتێبــى «بۆچــى هــەژاران لەســەر هــەق

کەســییەکان ،جیاکاریــى لــە ســەربنەماى

گەمــەى سیاســیدا قبووڵــى هەندێــک

دەنــگ دەدەن؟» ئــەوەی دەرخســتووە ،کــە

ڕەگەز...هتــد[.

گرووپــى دیاریکــراو بــکات ،چونکــە

]ڕاســیزم،

ئــەم تیــۆرى ســەرەکییە ناتوانێــت واقیعێکــى

بەوەیــە

دوورخســتنەوەیان واتــە مەترســی ،مەتــرىس

ئاڵۆزتــر پیشــان بداتــەوە.

*داخــۆ زۆربــووىن داخوازییــە تایبەتییــەکان

لــەو ڕووەوە ،کــە پاڵدەنرێــن بــە نهێنــى

لــە کتێبــى «هەژمــوون و ســراتیژییەىت

نابێتــە مایــەى جەنگــى هەمــوان دژ بــە

یــان هەڵچوونێکــى تووندوتیژانــە کار

بــەو

هەمــوان و ســتەمى کەمینــەکان؟ لــە

بکــەن ،بــەاڵم لــە هەنــدێ کاتــدا ،دەبێــت

ئایدیایەیشــدا ،کــە دەڵێــت :پــرۆژەى

ڕێگــەى «بــۆرکا یــان بۆرکینى»ـــیەوە،

ئەمــە وەهــا بێــت .هــەر حزبێکــى نوێــى

سۆسیالیســتى ناتوانێــت تەنیــا بەرگریکــردن

ئیســامى ســیاىس هەوڵــدەدات بــە نــاوى

نازیســت ،وەک «بەرەبــاىن ئاڵتــووىن» لــە

بێــت لــە بەرژەوەندییــەکاىن چینــى

ئازادییــە

ڕوانگــەى

یۆنــان ،دەبێــت قەدەغــە بکرێــت .لەگــەڵ

کرێــکار .بــە پــاڵ پــرۆژەى داواکاریــى ڕەواى

تۆتالیتارییانــەى خــۆى بســەپێنێت..

ئەوەیشــدا ،پێموانییــە «بــەرەى نیشــتامىن»

عەدالــەىت کۆمەاڵیەتییــەوە ،زنجیرەیەکــى

-چوینــە نێــو لۆژیکێکــى لیرباڵیســتییەوە،

هەڕەشــەیەک بێــت بــۆ ســەر بــووىن

تــەواو داخوازیــى دیکــەى دیموکــراىس

کــە لــە دووجاکردنــەوەى مافــە تاکــە

دامــەزراوە ســەرەکییە دیموکراســییەکان.

هــەن ،کــە پەیوەســن بــەو لێکدژییانــەوە وا

کەســییەکاندا

دەنوێنێــت،

ئەوانــەى ئەرگومێنتــى ئــەوە دێننــەوە کــە

ناکەونــە چوارچێــوەى ئابووریــی دژایەتیــى

ئەمەیــش دەبێتــە مایــەى کێبەرکێــى

«بــەرەى نیشــتامىن» حزبێکــى کۆماریــى

ڕاســیزم ،جیاکاریــى لــە ســەربنەماى ڕەگەز،

بــە نــاوى بــوون لــە پێگــەى قوربانیــدا.

نییــە ،خۆیشــیان بڕوایــان بەمــە نییــە ،خــۆ

بــە تایبــەىت .پێویســتە ئــەم داخوازییانــە

هەمیشــە کەمینەیــەک هەیــە پێیوایــە

ئەگــەر وابێــت پێویســتە قەدەغــە بکرێــت.

ببەســرێنەوە بــە یەکرتییــەوە .لەبــەر ئــەم

نەنوێرناوەتــەوە ،چونکــە دەبێــت ســەنگیى

«بــەرەى نیشــتامىن» لەگــەڵ تەفســیرەکەى

هــۆکارە پێشــنیاریى دووبــارە داڕشــتنەوەى

پەیوەســت بــە داخوازییــەکان ســنوورێکیان

منــدا بــۆ بەهــاکاىن ئــازادى و یەکســاىن

ئایدیــاىل سۆســیالیزم دەکەیــن تاوەکــو

هەبێــت ،ئاخــر هەمــوو داخوازییەکانیــش

بــۆ هەمــوان ،یەکناگرێتــەوە ،لەگــەڵ

لــە دەورى چەســپاندىن دیموکراســییەت

ڕەوا نیــن .زەروورە بنچینەیــەک هەبێــت

ئەوەیشــدا ،ڕوانگەکــەى ئــەو شــوێنێکى لــە

تــەوەر ببەســتێت .پێویســتە ئایدیالــە

بــۆ هاوڕابــوون ،کــە پێویســتە لەســەر بەهــا

مشــتومڕى دیالەکتیکیــدا هەیــە.

دیموکراســییەکان درێژببنــەوە و کۆمەڵێکــى

ئاکارییــە سیاســییە دیموکراتییــە فرەییــەکان

تــەواوى ئــەو بوارانــە بگرنــەوە ،کــە

دامەزرابێــت :ئــازادى و یەکســاىن بــۆ

*بزووتنەوەیەکــى وەکــو «وەســتان بــە

پێشــر وەک بــوارى ســیاىس بەهەنــد

هەمــوان .ئەوانــەى کــە ئــەم بەهایانــە

شــەوان» ،ســنوورى هەوڵــەکاىن لێکنزیــک

وەرنەگیــراوون .لەگــەڵ ئەوەیشــدا،

قبــووڵ ناکــەن ،نەیــار نیــن ،بەڵکــو دوژمنن.

کردنــەوەى نێــوان ئــەو گروپانــەى

ئەمــە هەرگیــز وازهێنــان نییــە لــە چینــە

پێویســتە چەنــد فۆڕمێکــى دیاریکــراوى

دەرخســت ،کــە لــە بــوارە هەمەجۆرەکانــدا

پۆپــۆالرەکان ،یــان جێگۆڕکێپێکــردىن پرســە

ئیســامى ســیاىس لــە مشــتومڕى دیموکـراىت

خەبــات دەکــەن؟

سۆســیالیزم»دا،

پەرەمــان
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-هەســتى مــن بەرامبــەر بزووتنــەوەى

بزووتنــەوەى «پۆدیمــۆس» دامەزرێــرا.

کــە بتوانێــت فیدراڵیزەیــان بــکات زیاتــر

«وەســتان بــە شــەوان» تێکەڵــە.

ئەندامــاىن «پۆدیمــۆس» بەشــدارییان

دەبێــت .لــە زۆربــەى حاڵەتەکانــدا ،ڕابــەر

بزووتنەوەکــە ئیلهامــى هاوســۆزیى پێــدام.

لــە بزووتنــەوەى دژە دەســتپێوەگرتن

لــەم ئاســتەدا ڕۆڵێکــى گرنــگ دەگێڕێــت.

هەمیشــەیش جێــگاى دەستخۆشــییە کــە

(تەقەشــوف)دا

بەشــدارییانکردبوو

چونکــە ڕێخۆشــدەکات بــۆ دەرکەوتنــى

بەشــێک لــە گەنجــاىن داڕووخــاو لەســەر

هــاوکات مەودایەکیشــیان لەگەڵیــدا

«ئێمــە» لــە دەورى کارتێکــەرە عاتیفییــە

ئاســتى ســیاىس جموجــوڵ بکــەن .لەگــەڵ

پاراســتبوو،

بڕیاریانــدا

هاوبەشــەکان ،وەک چــۆن بــە دیاریک ـراوى

ئەوەیشــدا ،هــەر لــە ســەرەتاوە ،بــە

تەرجەمەیەکــى

و

ڕێــدەدات بــە پێناســەکردن لــە ڕێگــەى

تــەواوى بــڕوام بــە مۆرکــە ئاســۆییەکەى

سیاســییانەى بــۆ بکــەن ،تێگەیشــن لــە

مانایەکــى هەژموونــدارەوە .لــە هەندێــک

بزووتنەوەکــە نەبــوو .فرانســوا ڕۆڤیــن ،زۆر

پێویســتیى گۆڕینــى دامــەزراوەکان و

حاڵــەىت دیاریکـراو دا ،خەبــاىت بەرجەســتە و

بەبــاىش دەرکــى بــە بایەخــى یەکرتبڕینەکاىن

دامەزرانــدىن میکانیزمێــک بــۆ جەنگــى

کۆنکرێــت بەســە ،بــۆ منوونــە وەک ئــەوەى

نێــوان ســەندیکاکان و حزبــە سیاســییەکان

هەڵبــژاردن .ئەمــە ئــەو شــتە بــوو ،کــە

لــە بزووتنــەوەى «ســۆلیداریەت» ،لــە

کردبــوو ،بــەاڵم دەنگــى ئــەو لــە الیــەن

بزووتنــەوە «وەســتان بەشــەو» لێــى

پۆڵەنــدا ،دەردەکەوێــت ،کــە بزووتنەوەکــە

قاعیــدەى بزووتنەوەکــەوە نەبســرا.

تێنەگەیشــن کــە نوســخەى هەڵــەکاىن

کەســایەتیى ڕابەرەکــەى «لێــش واالســا»ى

لــەم ڕوانگەیــەوە ،ئەزمــووىن «پۆدیمــۆس»

«وۆڵ ســریت بگــرن» و بزووتنــەوەى

تێپەڕانــدووە ،بــەاڵم لــە زۆربــەى

زۆر جێــگاى بایەخــە .وەک ئانجیــۆ

«چەوســێرناوان» بــوو .دەبێــت پۆپۆلیزمــى

بزووتنــەوە سیاســییە گرنگەکانــدا ،ڕابــەر

ئاریخــۆن لــە کتێبەکەمانــدا ڕووىن

چــەپ هەوڵبــدات هەماهەنگییــەک لــە

فاکتەرێکــى یەکالکەرەوەیــە .ســەرکردەى

حــزىب

نێــوان بزووتنەوەى ئاســۆیى و ڕێکخســتنى

کاریزمــى بــە حەمتیــى مانــاى ئــەوە نییــە

ســتوونیدا بەرپــا بــکات.

کــە ســەرکردەیەکى ســتەمکار بێــت .لــە

دەکاتــەوە،

«پۆدیمــۆس»

«چەوســێرناوان» (نــاوى ئــەو بزووتنــەوە

ئیــدى

دامەزراوەیــى

حاڵــەىت پاپلــۆ ئیگلیســیاس (بزووتنــەوەى

کۆمەاڵیەتییــە ناڕازییــە بــوو کــە
ســاڵى  2011لــە ئیســپانیا دروســتبوو)

*تــۆ جەخت لەســەر بایەخــى ڕابەرێک

نەبــوو« .چەوســێرناوان» هــەر وەکــو

دەکەیتــەوە کــە کاریزماتیکە؟

بزووتنــەوەى «وەســتان بەشــەو» بــوو .لــە

-پەیوەســتیى لــە نێــوان خەباتــە

فانتازیــاى دیموکراســییەىت ئاســۆییدا بــە

فرەجۆرەکانــدا بــە مانــاى نزیکبوونەوە

تــەواوەىت نوقمبووبــوون ،هەمــوو جــۆرە

نییــە.

خەباتــەکان

پەیوەندییەکیــان بــە دامەزراوەکانــەوە

بەشــێوەیەکى رسوشــتى بەیــەک

ڕەتدەکــردەوە .ئەمــە هەمــان شــتبوو ،کــە

ناگــەن .پەیوەســتەگیى پێویســتى

بەســەر «وۆڵ ســریت بگرن»ـــیشدا هــات،

بــە گۆڕانــە .بــۆ منوونــە ،خەباتــە

کــە لــە تاریکایــى لەبیرکردنــدا ڕۆچــوو.

فێمێنیســتییەکان دەبێــت خەبــاىت

دواى دامەزرانــدىن «چەوســێرناوان»،

کرێــکاران بــە هەنــد وەربگرێــت.

ڕاســتڕەو زۆرینــەى ڕەهــاى لــە پەرلەمــاىن

هەتــا خەڵکــى نایەکگرتووبــن،

ئیســپانیدا بەدەســتهێنا .ڕێــک دواى ئــەوە

پێویســتى بــە بنەمــاى پەیوەســتکاریى،

هەمــوو
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بەڵکــو

دەیەوێــت

پۆدیمۆس)ـــدا ،ســەرکردایەتییەکەى لەگــەڵ

دووربخاتــەوە،

دیموکراســییەىت گرنگــى ناوخــۆدا لێکــدژ

«ئێمە»یەکــى گشــتگیر لــە دەورى

نیــن.

شــوناىس ســکۆتلەندیی بخوڵقێنێــت .لــەم

تەفســیرى بایەخــى ســەرکردایەکى بەتوانــا
دەکات بــۆ دنــەداىن هەستوســۆزەکان.

حاڵەتــەدا ،زۆر ڕوونــە کــە «ئــەوان» واتــاى
پرســیار :تــۆ ڕەخنــە لــە «ناســیۆنالیزمى

ئینگلیزەکانــە .هەرگیــز حــزىب کۆنزەرڤەتیڤ

نــەژادى» الى ماریــن لوپێــن دەگریــت.

لــە ســکۆتلەندا زۆرینــە نەبــووە ،بــەاڵم

داخــۆ چەمکــى چــەپ و نەتــەوە بــە یــەک

ســکۆتلەندییەکان ناچاربــوون سیاســەتێکى

ناکۆکــن؟

کۆنزەرڤەتیڤانــە قبــووڵ بکــەن بەهــۆى

و :مــن پشــتیوانیى لە ئایدیاى ناســیۆنالیزمى

ئەندامبوونیانــەوە لــە شانشــینى یەکگرتــوو.

چــەپ دەکــەم ،چونکــە پێموایــە ســوودێکى

ئــەو شــێوازەى ،کــە میالنشــۆن لێیــەوە

گــەورە لــە شــوناىس نیشــتامنیدا هەیــە.

ئــاوڕى لــە نەتــەوە دایــەوە ،ڕێگایەکــى

پێویســتە ئەمــە بــە هەنــد وەربگیرێــت.

گشــتگیرە

نیشــتامنپەروەرییەکى

هەروەهــا هەڵەیــە نەتــەوە بــە شــەیتان

ڕەســەىن چــەپ دەنوێنێتــەوە .بۆیــە گرنگــە

بکرێــت و بکرێتــە ئامرازێکــى فاشیســتى.

کارتێکــەرە عاتیفییــەکان لــە سیاســەتدا بــە

زۆرجــار ڕەخنــەم لــە هابەرمــاس

هەنــد وەربگیرێــن.

گرتــووە ،بەهــۆى بانگەشــەکردنییەوە بــۆ

بێئاگابــوون لــە کاریگەریــى عاتیفــى

دەســتبەرداربوون لــە شوناســیى نیشــتامىن

یەکێکــە لــە نەنگییــە گــەورەکاىن چــەپ،

لــە بەرژەوەندیــى شــوناىس ئەوروپــى

ســەرەڕاى ئەمــە هۆکارێکیکشــە لــە

پــاش -نەتەوەیــى .هەمیشــە پێموابــووە

هــۆکارەکاىن تێنەگەیشــتنى چــەپ لــە

ئەمــە مەحاڵــە ،چونکــە شــوناىس نیشــتامىن

ســەرکەوتنى پۆپۆلیزمــى ڕاســتڕەو .بــە

بــەالى گەلــەوە شــتێکى ئێجــگار گرنگــە.

پێچەوانــەى ڕاســتڕەوەوە ،چــەپ ئێجــگار

هەڵــەى بەشــێکى تــەواوى چــەپ ،ئــەو

عەقالنییــە و بەکارهێنــاىن کارتێکــەرە

باوەڕەیــە ،کــە پێیوایــە پەیوەســتبوون بــە

عاتیفییــە دەســتەجەمعییەکان ،یــان ئــەوەى

نەتــەوەوە هەمیشــە بــە حەمتــى دەبێتــە

نــاوى دەنێــم «شــەیدایى» ڕەتدەکاتــەوە.

مایــەى فۆڕمــە نێگەتیڤــەکاىن ناســیۆنالیزم.

پێویســتە دان بــەوەدا بنێیــن کــە مرۆڤــەکان

بــە پێچەوانــەى ئەمەیشــەوە ،دەشــیت ئــەم

تەنیــا بوونــەوەرى عاقــڵ نیــن ،بەڵکــو

سەرچاوە:

الیەنــە بــە فۆرمــە پێشــکەوتنخوازییەکان

مرۆڤــى بــە شەیدایشــن .لــە سیاســەتدا،

لینکــى چاوپێکەوتنەکــە لەســەر تــۆڕى

بەکاربهێرنێــت.

ڕەهەندێکــى عاتیفــى ئێجــگار بەهێــز

ئەنتەرنێــت بــە زمــاىن عــەرەىب:

بــۆ منوونــە ،ناســیۆنالیزمى ســکۆتلەندى

هەیــە ،چونکــە کارتێکــەرە عاتیفییــە بــە

http://www.kassioun.org/reports-

بــە قووڵــى ناســیۆنالیزمێکى چەپــڕەوە

کۆمەڵــەکان ڕۆڵێکــى ســەنرتاڵیان هەیــە

-04-2017-and-opinions/item/20687

و مەبەســتیش ئــەوە نییــە کــەس

لــە دروســتکردىن «ئێمــە» دا .ئەمەیــش

52-29-17-15
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