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پێشەكی وەرگێڕی فارسی
سنوورەكانی كتێبێك كوێیە؟ كتێبێك لە كوێ دەستپێدەكات و بە كوێ
كۆتایی دێت؟ فۆكۆ كتێبەكان بە گرێی تۆڕێك دەچوێنێ (فۆكۆ.)1974 ،
سنورەكانی گرێیەك كەوتووەتە كوێ؟
پرسیارێكی تر( :چۆن دەكرێت سنورەكانی حەقیقەت ببەزێنی؟) چۆن
دەكرێت لە جیهان بیت و تەماشای جیهان بكەیت؟ چاوێك چۆن دەتوانێت
خۆی ببینێت؟
وەاڵم ،فەلسەفەیە .فەلسەفە ،ڕەتبون لە سنورەكانی كتێب و
حەقیقەتە؛ نووسین حەتمییە ،نوسین لە دەرەوەی كتێب و ڕاكردنە لە
سنوورەكانی حەقیقەت .فەلسەفە ڕاكردنە لە خود ،یان باشترە بڵێین،
هەناسەی ڕاكردنە؛ بونەوەرێكە بە چاالكیيەكانی خۆی ،ناسنامەكەی دیاری
دەكات .فەلسەفە مەیدانی بەدیهێنەری نەشیاوەكانە .فەلسەفیترین پرسیارو
ڕەنگە تاكە پرسیاری ڕەهای فەلسەفی ،ئەوەبێت كە (فەلسەفە چییە؟)
فەلسەفە ڕامانە بە مەرجی توانای خود؛ كاتی بااڵدەستی بەركەوتنی
سەرچاوەیە و ژیان بەرهەمی هەمان ساتەكانی بااڵدەستی و دابڕانە.
زیندوبوون ،ڕاكردنە؛ فەلسەفە هونەری ژیانە.
بیرۆكەكانی فەلسەفە ،نایانەوێت ببنە پردی پەیوەندی نێوان ئەم
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بیركردنەوەی دەرهەست و ژیانی ڕۆژانە .ئەو بیرۆكەیان لە مێشكیدايە ،كە
فەلسەفە خۆی لەخۆیدا بە ژیان و كارەوە بەستراوەتەوە و پێویست ناكات
پڕی بكەین لە ناوەرۆكی واتایی .كەوایە دهکرێت فەلسەفە لە لوتبەرزی
كتێب بێتە خوار و لە ناميلكەدا دەستاودەست بكات و هەڵبدرێتەوە ،تا
پەیامەكەی بە دواندنی توڕەییەكان و نەفرەتەكان و عەشقەكان ئەنجام
بدات .كەواتا مەبەستمانە بچینە ناو پیرۆزی كتێبەوە .سنوری نێوان دەرەوە
و ناوەوە بكەینەوە و لە فەلسەفەدا نامۆكانی بدوێنین .بزاوتێكه لە ناوەوەی
ڕۆح بۆ دەرەوەی جەستە.
بیرۆكەكانی فەلسەفە نایانەوێت كار لەسەر زەینەكان بكەن،
بەڵكو دەیانەوێت لەسەر جەستە و هەست كاربكەن ،كە بەردەوام لەگەڵ
جۆرەكانی سیستەمی فكری ڕەگاژۆ دەبێت ،هەر بۆیە سوورین لەسەر
مانەوەی فەلسەفە ،تا لە نوقمی ژیانبون ،نوقمی هزرە كڵێشەییەكانی
بابەتی ژیانبون ،بپارێزرێت .دیارە لە بیرمان نەچێت ،كە هەمان فەلسەفەی
سۆزداری نێوان بونی حەتميیە .هەمان شتێك كە دەرەوەی لە ناوەوە
و ن��اوەوەی لە دەرەوەی��ە .یان بە دەربڕینێكی دی ،هەموو هەوڵەكان
پێشتر بۆ بە سیستەم كردنی بێ ئاكامن .نەشیاوی بیركردنەوە بەبێ دەق،
گرنگترین پارێزەری ئەو بیردۆزەیە .دەبێت بیردۆزەی ئاماژەبونی نوسین
لەگەڵ بیردۆزەی نیشانەكردن «هەموو شتێك لەالیەن» نوسین كۆبكرێتەوە،
بۆیە بیرۆكەكان هەوڵدەدەن دەقێك بۆ ژیان فەراهەم بكەن.
بڕیار وایە بیروڕاكان بەگشتی تەرجومەیەك لە بەرهەمە فەلسەفیەكانی
هاوچەرخی ئەوروپی یان وەك دەڵێن فەلسەفەی پۆست كیشوەری بن.
بەڵگە نەویستە ،كە ئەگەری كۆكردنەوەی تەواووی بۆچوونە هەبووهکان لە
فەلسەفەی هاوچەرخی ئەوروپی لەم كۆمەڵەیەدا نیيە و دیارە پەیوەندی
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هۆگریمان وازپێهێنانەكان دەسەپێنێت ،بەاڵم هاوكات ئەو كۆمەڵەیە ترسی لە
سەدەكانی ئەوی دی نیيە .ئەم كۆمەڵەیە هەوڵدەدات هاوشانی كۆمەڵەكانی
تر كەلتور بەرهەمبهێنێت .ئامانجمان بەشداربونە نەك مەلەكردنه له دژه
ڕەوتی ئاودا ،بەشداربوون لە گۆڕانكاری و بەرهەمهێنانی مانای فەلسەفە بە
هێنانەئارای كۆمەڵێك هەڤپەیڤین نەك لەنێوان فەلسەفە ،هونەر ،ئەدەب،
دەرونشیكاری و سیاسەت و...هتد ،بەڵكو كۆمەڵێك دیالۆگ لە كرۆكی
فەلسەفە ،لەگەڵ هونەر ،ئەدەب ،دەروونشیكاری و سیاسەت و ...هتد.
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پۆپۆلیزم :تاكە كاری سیاسی
ڕەنگە بكرێت كاری الكالو بە جۆرێك تیۆرسێنی پەتی بزانیت ،كە لەودیو
ئەوەی خۆی ،ناوی دەنێت ئەخالقی و لە جۆراوجۆری شیكاری سیاسی ئێستادا
دەیناسێتەوە ،دەكۆشێت بە بۆچوونی ناچاالك ،لۆژیك لەسەر ئامادەباشی مەیدانی
كارلێكی سیاسی ئاشكرا بكات .ڕێبردنی بۆ پۆپۆلیزم دەرحەق بە پەرەپێدانی
چەمكێكە ،كە سااڵنێك لێی كۆڵیوەتەوە ،چەمكەكانی وەك هێما ،هاوبەهایی
و جومگەبەندی بابەتەكان .خاڵی سەرەكی كارەكانی ،خۆبە دوورگرتنە لە
خستنەڕووی ئەلگۆیەكی گۆڕانكاری هەمەالیەنە ،كاتی مانەوەیەتی لە مەیدانی
بیردۆزدا .هەربۆیە ،لە جیاتی بەگژداچوونەوەی بڕیار لێنەدراوەكان و پێشبینی
نەكراوی كارلێكە سیاسیيەكان لە بری ناتەواووی ،ڕایاندەكێشێتە بیردۆزەكەی
خۆیەوە .بیردۆزەی الكالو لەسەر سێ گوتەزای بنەمایی وەستاونەتەوە ،كە
پێشمەرجی شیكاركردنی لۆژیكی پۆپۆلیزمن.
سەرەتا وتار ،وتاری تێكڕایی ئاڵۆزییهكە ،كە لەناویدا ،پەیوەندی دەوری
ستراكتۆری دەبینن .بە دیوێكی دی ،توخمەكانی وتارێك نەك بەجێگەیاندنی
پێشتر ئامادە ،بەڵكو بەرهەمی وتارن .بۆیە ،پەیوەندی و بابەتێتی ئەڵتەرناتیڤ
دەبن .بەپێی بۆچوونی سۆسۆر ،زمانی كۆمەڵێك لە جیاوازیيەكانە كە هیچ
توخمێكی ناوی ،ئەرێنی نیيە ،لە ئەنجامدا ،دەبێت هەر توخمێكی هێماگەر لە
هەر تێكڕاییەكی هێماییدا پەیڕەوی لە تایبەتمەندیيە زمانیيەكان بكات.
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بۆ نموونە ناساندنی كارلێكێك ،تەنیا بەهۆی جیاوازی لە كارلێكەكانی
ترو هەموو توخمەكانی هێماگەرەوە ئاسانە .هیچ شتێك لەودیو یاریيە
جیاوازیيەكانەوە نیيە ،هیچ بوارێك ،كە پێشتر سەروەری بە بەشێك لە
توخمەكان ببەخشێت .ناوەندێتی توخمێك ،بەرهەمی پەیوەندی لەسەر
بنەمای جیاوازیيەكانی وتاری گریمانەیە.
دووەم ،دالەكانی كۆتایی و هەژموونی ،ئەگەر تێكڕاییەك بەپێی
جیاوازی حەتمی لە زەین بگرین ،دەبێت ئەو تێكڕاییە لە هەموو كارێكی
هێمایی تاكدا هەبێت ،بەمەش تێگەیشتنی تێكڕایی ،مەرجی هێمایە .كە
تێگەیشتنی تێكڕایی پەیوەندی بە تێگەیشتنە لە سنوورەكەی ،بە دەربڕینێكی
دی ،دەبێت تێكڕایی لە شتێكی تر جیا بكەیتەوە.
دەكرێت ئەو ئەوی دی تەنیا جیاوازیيەكی تر بێت ،بەاڵم كە بەگژ
تێكڕاییەكی هەڵگری تەواووی جیاوازیيەكان (سیستەمی جیاوازیيەكان)دا
چووینەوە ،جیاوازيیەكەی تری تێكڕایی لەبری دەرەوەیی ،ناوەوەییە و پێدانی
دەسەاڵتی تەواو و بە تێكڕایی نادات .لە ئەنجامدا ،تاكە ئەگەر بۆ بوونی
دەرەوەیی و ڕاستی ،دەرەوە نەك توخمی ناچاالك كە بەشێكی البرابێت،
شتێك كە دەبێت تێكڕایی بۆ بنیاتنانی خۆی بیخاتە الوە .ئێستا كێشەیەكی
تر سەرهەڵدەدات .لە بەرامبەر توخمی البراو ،هەموو جیاوازیيەكان دەبنە
هاوبەهای یەكدی ،بەو مانایەی كە هەموویان لە البردنی ناسنامەی البراودا
هاوبەشن.
ب��ەاڵم هاوبەهایی ڕێك هەمان شتە كە ه��ەرەس بە جیاوازی
دێنێت ،كەوایە دەبێت هەموو ناسنامەكان لە گرژی نێوان جیاوازیكردن و
هاوبەهاسازی كۆكبن .لە كرۆكی هەر تێكڕاییەك گرژیيەكی لەو چەشنەمان
چنگ دەكەوێت ،لە ئەنجامدا ،ئێمە نە ڕووبەڕووی تێكڕاییەكانی لەسەدا
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سەد بووینەوە ،كە لەگەڵ تێكڕایی كەم و ناكامی تەواو بوون ،شوێنی
نادەستەبەربوونی تەواوبوون .تێكڕاییەكی لەم چەشنە هەم نەشیاوە و هەم
پێویست نييە .نەشیاوە ،چونكە سەرەنجام گرژی نێوان هاوبەهاو جیاوازی
نەكردنە و پێویستە ،چونكە بێ بوونی جۆری كۆتایی ،هەرچەند لەرزۆك و
كاتییە ،هیچ هێمایەك و هیچ ناسنامەیەك بەكارنایەت .بەم حاڵە ،لەوە زیاتر
دەبێت الوازی چەمكێكی جۆری توانايی لەسەر بنەمای پیشاندانەوەی قسە
بێنێتە بەرباس .لەوانەیە جیاوازییەك ،لەكاتی مانەوەی خۆی وەكو جیاوازی
الوەكی ،تێكڕایی پێوانەكراو پیشانبداتەوە؛ لەم كاتەدا ،پەیكەرەكەی دوولەت
دەبێت ،لەالیەك هەروەك لە حوكمی بەشێكدا دەمێنێتەوە و لەالكەی دی،
هێمایەكی زۆر تێكڕایی هەڵدەگرێت .پەسندكردنی ئەو دەورە ،هەمان شتە
كە الكالو ناوی دەنێت هەژموون .بە گریمانەی نەشیاوبوونی تێكڕاییەكی
لەو چەشنە جەستە سەلمێنراو ،دەبێت ناسنامەی هەژموونیك پەیڕەوی
دیسپلینی دالی كۆتا بكات .بەمەش ،هەرگیز تێكڕایی ڕیشەكێش ناكرێت،
چونكە دەبێت لەجیاتی تێكڕایی ناكام بە ئاسۆیەكی بزانین و نەك بنەڕەتێك
یان بنەما.
سێیەم وتاربێژيی ،لە بۆچوونی باودا ،خوازەیەك كە ناكرێت بە
مانای وشە بە وشە تەرجومە بكرێت بە  catachresisدەیخوێننەوە ،مانایەك
كە وشەی وشە بە وشە ناتوانێت بیگوازێتەوە .لە دۆخێكی لەم چەشنەدا
 catachresisتەنیا خوازەیەكی تایبەتی نیيە ،بەڵكو خەسڵەتی گشتی وتاربێژیە.
ئەگەر دالی كۆتایی بوونی پێویستی بە ناونانی بابەتێكە ،كە هەم نەشیاوو
هەم پێویستە ،كەوایە دەبێت هەژموونی ڕاستەوخۆی  catachresticalبێت.
الكالو دەخاتە بەردەم دوو داوەری باوی پۆپۆلیزمهوه ،دوو ئەگەری
جیاواز .ئەو دوو داوەرییە بریتین لە پۆپۆلیزمی پەنهان و دیاری نەكراو،
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كە تەنیا دەكەوێتە چوارچێوەی وتاربێژیيەوە .لەڕوانگەی الكالو ،پەنهان
و دیارینەكراو ،خاڵی الوازی وتارێكی راستی كۆمەاڵیەتی نین ،بەڵكو لە
هەندێك هەلومەرجدا ،لەسەر ڕاستی كۆمەاڵیەتی هەڵكۆڵراون .ئەوی دی
كە وتاربێژی كارێكی زیادەی بێ كەموكوڕی نیيە لە بەرامبەر بنەمایەكی
چەمكی ،چونكە هیچ بنەمایەكی چەمكی گونجانی دەروونیيەكەی بەبێ
هەڵواسین بە میكانیزمەكانی وتاربێژانە بەدەستەوە نادات.
بەو پێیە ،ئەنجامگیری دەكا كە پۆپۆلیزم باشترین ڕێگایە بۆ تێگەیشتن
لە چۆنیيەتی بنەماداڕێژی كاری سیاسی .خەڵك نەك ماهیەتێكی ئایدیۆلۆژی
ڕێگایەكە بۆ یەكپارچەیی ،كە پەیوەندی ڕاستەقینەی نێوان بەرپرسانی
كۆمەاڵیەتیيە.
داخوازی كۆمەاڵیەتی ،بچووكترین یەكەی شیكاری الكالوە .داخوازی
( )demandلە ئینگلیزیدا هەم مانای داخوازیە و هەم مانای ئیدیعا و
داواكاری .الكالو تێپەڕبوون لە داخوازی بۆ داواكاری بە یەكێ لە گرنگترین
تایبەتمەندیيەكانی پۆپۆلیزم دەزانێت.
دەرحەق بیردۆزەكەی ،دەبێت جیاوازی لە نێوان دووجۆر داخوازیدا
بكرێت ،داخ��وازی دیموكراسی ،كە لە داخوازیيەكانی تر جیابۆتەوە و
لێكجیایە و داخوازی پۆپۆالر یان پۆپۆلیستی كە بۆخۆی كۆمەڵێك داخوازییە
و بەهۆی جومگەبەندیيەكانی لەسەر بنەمای هاوبەهایی ،هۆكاری سیاسی
بەرینتر بەدی دێت .كەوایە دوو پێشمەرجی ئاشكرای پۆپۆلیزم بریتین لە
فۆرمۆلە بوونی سنورێكی ئەنتاگۆنیستی دەروونی كە خەڵك لە دەسەاڵت
جیادەكاتەوە و جومگەبەندی داخوازی هاوبەهایی ،ڕێ بۆ سەرهەڵدانی
خەڵك خۆشدەكات.
الكالو دوو ڕێگا بۆ درووستبوونی كاری كۆمەاڵیەتی دەژمێرێت ،كاری
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كۆمەاڵیەتی یان بەرهەمی بەشێكە كە ئەڵقەی پەیوەندیيەكەی بە هەموو
بەشەكانی ماهیيەتی لەسەر بنەمای جیاوازیيە (وەك بەشەكانی داخوازی) یا
بەرەنجامی بەشداری بەشەكانە بەپێی هاوبەهایی .تەنیا لە حاڵەتی دووەم،
درووستبوونی كاری كۆمەاڵیەتی پێویستی بەكێشانی سنووری ئەنتاگۆنیستی
دەبێت .بەمەش ،پێشمەرجێك بۆ پەیدابوونی پۆپۆلیزم ،بااڵدەستی لۆژیكی
هاوبەهاییە بەسەر لۆژیكی جیاوازیدا.
هەرچەند هاوبەهایی و ج��ی��اوازی لەئەنجامدا ناكۆكن ،وەك
هەلومەرجی پێویستی دروستبوونی كاری كۆمەاڵیەتی پێویستی یەكترن.
لە ئەنجامدا ،كاری كۆمەاڵیەتی شتێك نیيە جگە لەو گرژییە كەم نەكراوە،
هاوبەهایی چۆن دەربارەی جیاوازی نایاب دەبێ و لەبنچینەدا مانای نایاببوون
چییە؟ الكالو وەاڵمدەداتەوە ،لەالیەك ،تەواووی ناسنامە كۆمەاڵیەتیيەكان لە
خاڵی بە یەكگەیشتنی هاوبەهایی و جیاوازی دەكەونەوە و لەالكەی دی،
ناهاوسەنگی بنەمایی لە كاری كۆمەاڵیەتیدا هەیە ،تەواوبوون پێویستی
بەوەیە ،كە بەشێكی پیشاندانهوهی تێكڕایی نەشیاو بگرێتە ئەستۆ .بەم
شێوەیە ،ناسنامەی دیاریكراو لە تێكڕای جیاوازیيەكان بۆ ڕواڵەتی تەواو
دەگۆڕێت .ئەوە ڕێك مانای نایاب بوونە.
سنورێكی البراوی یەكپارچەیی بوونی پۆپۆلیستی ،كۆمەڵگا بۆ دوو
كامپ دابەشدەكات .لە دۆخێكی وادا ،خەڵك شتێك لە تێكڕای ئەندامانی
كۆمەڵگا كەمترە .دەكرێت خەڵك بە  populousبزانی ،سەرجەم هاواڵتییان،
یان  ،plebsبێبەشان ،خەڵكانێك كە پۆپۆلیزم ئافرێنەریەتی پلیبیسیە و
خوازیاری ئاڵوگۆڕیەتی بۆ پۆپۆلستی ڕەوا .سنووری ئەنتاگۆنیستی ،كۆمەڵگا
بۆ دوو كامپی كەم نەكراوە دابەشدەكات ،كە ب��ەدەوری دوو زنجیری
هاوبەهایی ناكۆكدا درووستبوون .ڕادیكاڵبوونی ئەو درزە ،پێویستی
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پیشان نەدانهوەی چەمكەكەیەتی .هاوشێوەی دەربڕینی لكانی (پەیوەندی
سێكسی نيیە) .ناكرێت دوو جەمسەری پەیوەندی بە شێوەبەندیيەك
بزانی لە ئەنتاگۆنیزمیشدا ،درزی ئەنتاگۆنیستی دەرەوەی پیشان بدات یان
دەرەوهوییهکه كە هەرچەند دەتوانێت بەسەریدا سەركەوێت ،ناتوانێت بە
شێوازی دیالێكتیكی تێی پەڕێنێت.
وێنای سنووری ئەنتاگۆنیستی ڕادیكاڵ ،دەربڕی بوونی درز تێكەوتنە،
شوێنێك هەڵگری ئەزموونی لەدەستچوونێك ،بۆشاییەك كە لە بەردەوامی
هاوشێوەی كاری كۆمەاڵیەتی دەكەوێتەوە یان بە دەربڕینێكی تر ،سنووری
ئەنتاگۆنیستيی نیشانەی یەكپارچەیی و پڕبوونی نائامادەیی كۆمەڵە .الكالو
دەڵێت« :لەسەر بنەمای ڕەوشی مرۆڤ هەوڵێكە بۆ ناونانی ئەو یەكپارچەییە
ونە ،بەبێ بوونی ئەو درزە سەرەتاییە لە سیستەمی كۆمەاڵیەتیدا ،ئەنتاگۆنیزم،
سنوور و سەرەنجام خەڵك دەرناكەون .ڕەهەندی دووەمی درز بەم چەشنەیە:
زۆرجار مانای داخوازی بە پێگەی جیاوازیان لە چوارچێوەی سەمبۆلیكی
كۆمەڵگا دیاری دەكرێت ،بەاڵم ئەگەر كۆمەڵێك داخوازی نەخەمڵێنرێت،
ئەو چوارچێوەی سەمبۆلیكە دەپووكێتەوە .لەم حاڵەتەدا ،چوارچێوەی پێشتر
هەبوو كەمتر و كەمتر وەاڵمی داخوازی جەماوەری دەداتەوە ،كەوایە بوونی
چوارچێوەیەكی نوێ حەتمی دەبێت .هەربۆیە ناسنامەی دوژمن پەیوەندی بە
پڕۆسەی درووستبوونی كاری سیاسیيەوە هەیە.
بە هەمانشێوە كە وترا ،پۆپۆلیزم پێویستی بە دابەشكردنی كۆمەڵگایە
بۆ دوو كامپ .ئەم دابەشكردنە ئامادەیی دالە نایابەكان دەكاتە پێش گریمانە
(ڕژێم ،ئۆلیگاریشی ،گرووپە زاڵەكان و..هتد بۆ دوژمن ،خەڵك ،میللەت،
زۆرینەی كپ و هاوچەشن بۆ سەركوتكراوان) ،كە هێمای تەواووی كامپێكی
ئەنتاگۆنیستی لەخۆیدا كەڵەكە كردووە .الكالو لەو ڕەوتی كەڵەكەبوونی
هێمایی ،جیاوازی لەنێوان دوو الیەن دەكات ،دەوری ئەنتۆلۆژیكی دابەشكردنی
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كۆمەاڵیەتی بۆ ستراكتۆری وتارو ناوەرۆكی ئەتنیكی كە لە هەلومەرجی
دیاریكراودا ،ئەو دەورە دەبینێت .ڕەنگبێ ناوەرۆكی ئەتنیك نەتوانێت ئەو
دەورە ببینی ،لە كاتێكدا ئەگەر پێویستی بێت ،هێماگەلێكی ئاماژەی سیاسی
دژ ئەو دەورە دەبینن .هەروەها ڕەنگە لەكاتی الوازی چەپ مانایەك بۆباڵی
ڕاست بگوازرێنەوە ،كە وەك نەریت ناوەرۆكی بوون.
سێیەم ڕەهەندی گرنگ ،كێشانی سنووری ئەنتاگۆنیستیە بۆ گرژی
نێوان جیاوازی و هاوبەهایی كۆمەڵێك داخوازی دەگەڕێتەوە ،كە بەهۆی
جومگەبەندی ،ناوەرۆكی پۆپۆالریان دۆزیوەتەوە .لە الیەك ،جێگرتنی هەر
داخوازیەكی دیموكراسيی لە زنجیرهی هاوبەهایی جەستەیەكی پێ دەبەخشێت
كە نەیتوانی بە تەنیا دەستەبەری بكات.
داخوازیەكی لەو چەشنەی تر نابەردەوام و زوو تێپەڕ نابێت و
دەكرێت تێكهەڵكێش بكرێن ،كە گرامشی بە (شەڕی بارودۆخ)ی دەزانێت،
لەالكەی دی ،خەڵك (زنجیری هاوبەهایی) یاسای ستراتیژی تایبەت بەخۆی
هەیە و هیچ گرەنتییەك نیيە كە ئەم یاسایانە ڕێگا نەبەنە قوربانیدانی
هەندێك داخوازی دیموكراسيی تاكی .بەمەش ئاكامی پۆپۆلیزم ڕێك پەیوەندی
بە ئاكامی سنوری سیاسیيەوە هەیە ،ئەگەر ئەو سنوورە نەمێنێت ،خەڵكیش
وەك فاكتەری مێژوویی لێكدەترازێت.
ئەگەر پەیوەندیيەكان لەسەر بنەمای هاوبەهایی ناسنامەیەكی وتاری
دیاریكراو بەرجەستە نەبن ،هاوپەیوەستی گرنگ تێناپەڕێنن .ئەم ناسنامەیە،
لەسەر بنەمای هاوبەهایی پەیوەندی پیشاندەداتەوە ،نەك داخ��وازی
دیموكراسيی كە بوونە هاوبەهایی یەكتری .تەنیا لە كاتی بەرجەستە بوونی
لەو چەشنەیە كە خەڵك پێدەنێتە پانتایی مانای پۆپۆلیستیەوە .ئەوەی پێشتر
ناوبژی نێوان داخوازیيەكان بوو ،ئێستا خۆڕێكدەخات .هەرچەند لە بەراییدا
پێگەی پەیوەندی نێوان داخوازیيەكانیان الوەكی بوو ،ئێستا بەرپەرچی
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داونەتەوە ،بەهۆی ئاوەژوبوونێكی وەك بنچینە و بنەما بونیان كاردەكات،
بەبێ ئەو ئاوەژوبوونەوەیە ،پۆپۆلیزمێك بەكارنابرێت.
دوو الیەن لە ئامادەكردنی ناسنامەكانی پۆپۆالر جێی بایەخن:
یەك ،داخوازیەك كە لە ناسنامەی پۆپۆالردا بەرجەستە دەبێت ،لەناوەوە
درز دەبات :لەالیەك ،لەبری داخوازی الوەكی دەمێنێتەوە و لە الكەی
دی ،بەشەكانی دەاللەت لە شتی جیاواز دەكەن ،واتا تێكڕای زنجیری
داخوازی هاوبەهایی ،بە مانایەكی تر ،داخوازی لەكاتی الوەكی بوون بۆ
تێكڕاییەكی بەرباڵوتری دالێك دەگۆڕێت.
ئەم هێمای تێكڕاییترە ،بە ناچاری بۆ پەیوەندیيەكانی دیكەی
زنجیرەكە دەگوازرێتەوە ،ئەو پەیوەنديیانەی كە لەنێوان بەشەكانی
داخوازیيەكەی و هێمای گشتی درز دەبەن ،كە لەسەر تێكڕای زنجیرەكە
نەخش بووە .بەمەش ئاڵۆزیيەك بەرهەمدێت :چەند داخوازی الوازتر
بێت بۆ تەواوكردنی خۆی زیاتر وابەستەیە بە شوێنی خۆی لە زنجیرەكە
و لە بەرامبەردا ،چەند داخ��وازی ل��ەڕووی وت��اری و دام��ەزراوەی��ی
سەربەخۆتر بێت ،كەمتر وابەستەی زنجیری هاوبەهایی دەبێت .دووەم،
دەبێت هەموو ناسنامەیەكی پۆپۆالر بە دەوری ئەو داالنەدا كەڵەكە بن،
كە وەكیەكی تێكڕای زنجیری هاوبەهایی دەردەخەن .چەند زنجیرەكە
بەرینتر بێت ،دالەكان كەمتر پەیوەست دەبن بە داخ��وازی الوەكی
سەرچاوەكەیان.
بە دیوێكی دیكەدا ،پیشاندانەوەی تێكڕایی ڕێژەیی زنجیرەكە
لەسەر دەربڕی داخوازی الوەكی چڕ دەبێتەوە ،چونكە ناسنامەی پۆپۆالر
بەرباڵوترین زنجیرە پیشاندەداتەوە و بۆ بابەتێكی ئاسانی دەگۆڕێت
و هاوكات ،دەبێت بۆ هەڵگرتنی داخ��وازی كۆمەاڵیەتی ناتەبا خۆی
لە ناوەرۆكی الوەكی بەتاڵكردبێتەوە .بەمشێوەیە ،ناسنامەی پۆپۆالر
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وەكو دالێكی كۆتا كاردەكات .الكالو هۆشداری ئاوێتەكردنی پووچبوون
و دەرهەستكاری دەدا .واتا نابێت كارێكی هاوبەش بە خەسڵەتێكی
ئەرێنی و كۆتایی لێمان بگۆڕێت ،كە بە هێمای پۆپۆلیستی دەردەبڕدرێت
و لهنێوان پەیوەندی زنجیرهی هاوبەشەكانە .داخوازی لە پەیوەندی
هاوبەهاییدا ،هیچ توخمێكی ئەرێنی بەشداری پێناكەن ،جگە لەو
ڕاستیەی كە هەموویان نەخەمڵێنراون .بەمەش نەرێنی ،خودی پەیوەندی
هاوبەهاییە.
بۆ نموونە ،داخوازی لە بارودۆخێكی ناسەقامگیردا ،بۆ شێوەیەك
لە سیستەم هەیە (دەكرێت بە شێوەیەكی هاوتهریب ،لە ناوەرۆكی وەك
عەدالەت ،وەكیەكی ،ئازادی...بكۆڵینەوە) .هەوڵ بۆ تەرخانكردنی مانای
ئەرێنی سیستەم یان عەدالەت یان دانانی جۆرێك ناوەرۆكی چەمكی
بۆیان بێهودەیە .دەوری ماناناسی ئەم وشانە نەك دەربڕینی ناوەرۆكی
و ئەرێنی ،بەڵكو ناونانی پڕبوونە كە بە شێوازێكی بنەمایی بزرە .هیچ
كۆمەڵگایەكی مرۆڤایەتی نیيە كە ناعەدالەتی تێدا نەبێت ،بەاڵم وشەی
عەدالەت مانای هەبێت ،بۆیە ،عەدالەت نەك وشەی دەرهەستكاری،
بەڵكو لە وردترین مانادا ،وشەیەكی پووچە.
هەندێكجار سنوورەكانی ئەنتاگۆنیستی جێگیرو دیاریكراو
نین ،هەربۆیە ،الكالو دالە لێهاتووەكان دەخاتە شیكارەكەی خۆیەوە.
دالی لێهاتوو بەرەنجامی جێگۆڕكێ یان گۆڕانی شێوەی سنوورەكانی
ئەنتاگۆنیستیە .كاری سیاسی لە ڕوانگەی الك�لاوەوە یاری پێشبینی
نەكراوی نێوان كاركردی دالە كۆتاكان و دالە لێهاتووەكانی لەخۆ گرتووە.
لە ئەنجامدا ،پۆپۆلیزم لە دوو قۆناغدا شیكار دەكرێت .یەك ،داهێنانی
خەڵك لەڕێگای فۆرمۆلەبوونی زنجیری هاوبەهایی و بەرجەستەبوونی
لە بوونێكی پێكەوەبەستراو بە هاوكاری بەرهەمهێنانی دالە كۆتاكان.
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ب��ەاڵم سنووری ئەنتاگۆنیستی هەبووی ئەم بەرهەمهێنانە ،پێشتر
دراوە .لە كاتێكدا كە بەرهەمهێنانی خەڵك بنەمای هەژموونیكی نوێی
لێدەكەوێتەوە ،كە سەرهەڵدانی سنوورەكانی ئەنتاگۆنیستی نوێشی
لەگەڵە (دالە لێهاتووەكان).
كەوایە لە بەرایی دووەم ،هەموو شەڕەكان سیاسین یان بە دەربڕینی
الكالو هەمان گڕوتینی پێكهاتەی «شەڕی سیاسی»ن .بەو جۆرەی كە الكالو
چەمكی پۆپۆلیزم كەڵەكە دەكات ،ئەم ئەنجامگیرییە بەڕاشكاوی ڕای دەگەیەنێت
حەتمییە كە كاری سیاسی هەمان پۆپۆلیستە .بە كردەوەیەكی سیاسی ڕەها
هەژمار دەكرێت ،كە بەرهەمی خەڵك لە ڕووبەڕووبوونەوەی بەڕێوەبردنی
پاكی كۆمەاڵیەتی لەچوارچێوەیەكی دامەزراوەخوازی جێگیر ،مەرجی بنەمایی
كاری سیاسی ،هاتنەدی سنوورەكانی ئەنتاگۆیستی و سەرهەڵدانی بكەرانی
نوێیە بۆ گۆڕانكاری كۆمەاڵیەتی ،واتا بەرهەمهێنانی دالە كۆتاكانه بۆ
هاوپەیوەستی زۆرینەیی داخوازییە ناتەباكانی زنجیرهی هاوبەهاییه.
هەموو ئەو بابەتانە تایبەتمەندێتی بنچینەیی ناساندنی پۆپۆلیزمن.
هیچ دەستوەردانێكی سیاسی بەبێ ئاستێك لە پۆپۆلیزم ئاسان نیيە .ئەم
ئاستە سەر بە چۆنایەتی گەشەی زنجیری هاوبەهایی و یەكگرتنی داخوازیبە
كۆمەاڵیەتیبەكانە .لەوتاری دامەزراوەخوازدا ( )institutionalismبە بااڵدەستی
ڕەهەندی لەسەر بنەمای جیاوازی پەرەسەندنی زنجیرەیی بە النیكەم دەگات،
لە كاتێكدا كە لە وتاری ناوەرۆكی درزبردو و كەلێنەكان كە ڕێگا دەباتە
سنوورەكانی ئەنتاگۆنیستی ،پۆپۆلیستی بوونی شەڕە كۆمەاڵیەتیيەكان پێشینە
دەبێت .ڕوبەڕووبوونەوەمان بە دوو شێوەبەندی جیاوازی سیاسی ،شێوەی
دووەم (كارایی دامەزراوەیی) هەمان مردنی سیاسی ،ئەنجامگیری ڕادیكاڵی
الكالوە.

18

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم

ئەم كتێبە ڕەخنەی ژیژەك بوو لەكتێبی ئەقڵی پۆپۆلیستی (بەرایی)؛
ئەندێشەی ئەم كتێبە بەرەنجامی دیالۆگی نێوان دوو تیۆرسێنی گەورەی
چەپ( ،ئارنستۆ الكالو) و (ساڵڤۆی ژیژەك)ە ،كە دەكرێت پچڕانە زارەكیيە
قووڵەكانی نێوان تیۆرسێنانی چەپ پێشان بدات.
ئەم مێزگردە كتێبیە لەوێ دەستپێدەكات كە ژیژەك ڕەخنەی لە كتێبی
گۆرین گرت و الكالوی بە لێكدژی گوتن تۆمەتبار كرد و پڕۆژەی (داهێنانی
خەڵكی) الكالوی بە شكستخواردوو زانی .الكالو لە وەاڵمێكی تووندوتیژدا،
ژیژەكی ئاڕاستەی هەمان ئەو ڕەخنانە كرد ،كە لە كتێبەكەیدا ئاماژەی
پێكردبوون ،بەاڵم ژیژەك دووبارە ،هەروەك چاوەڕێدەكرا ڕەخنەی لە الكالو
گرت تا پیشانی بدات كە هێشتا دەبێت تەواوی ئەڵتەرناتیڤەكانی ماركسیستيی
حیسابی خۆیان لەگەڵ ماركسیستە ئەرتەدۆكسیيەكان یەكالبكەنەوە.
ڕەخنە و شرۆڤەی تیۆری (داهێنانی خەڵك) بەگشتی ،تیۆری
«پۆپۆلیزم»ی الكالو لە هەڵبژاردنی وتارەكانی ئەم كتێبەدا گرنگن ،كە ڕەنگە
بەبێ خوێندنەوەی ئەقڵی پۆپۆلیستی زەحمەت بێت؛ بۆیە ،یەكەم وتار ،كە
پوختەی تیۆری «پۆپۆلیزم»ە بە قەڵەمی خودی الكالو ،دەكرێت لە حوكمی
یەك  Prolegomenonدابنرێت.
ئایا «پۆپۆلیزم» هێندە خراپە كە باسی دەكەن؟ ئایا لە ڕاستیدا باسی
كام پۆپۆلیزم دەكەین؟ ئایا دەكرێت لە پانتایی و پێكهاتەی بەرباڵوتر و دوور
لە ئاسانكاریيە سیاسیيەكان ،پەیامێكی فریادڕەسی چاوەڕوانكراو بێت بۆی؟
لەم ناوەدا «خەڵك» مانای چی؟ ئایا تیۆری سیاسی الكالو ،كە گورجبوونەوەی
بارودۆخهکه كاری تێكردووە ،لێڕوانینی جوانە و دەكرێت قەیرانی ئێستا
چارەسەر بكات؟ ئەمانە هەندێك لەو پرسیارانەن كە ئەم وتارانە هەوڵدەدەن
وەاڵمیان بدەنەوە.
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پۆپۆلیزم :چییەتی ناوێك
ئارنستۆ الكالو
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هەموو پێناسەیەك پێشگریمانەی بنەمایی و زارەكی هەیە و دووبارە
مانا بەوە دەدات كە بڕیارە پێناسە بكرێت.
ئەم مانایە هەروەك كە خودی چەمكی پێناسەش ئاشكرا دەكات،
تەنیا بە جیاكردنەوەی لەبزی پێناسەكراو شتێك دێتەدی كە پێناسەكەی
دەكاتە دەرەوە .ئەو كردنە دەرەوە بە نۆرەی خۆی چوارچێوەیەك گریمانە
دەكات كە لە كرۆكدا ،بۆ خۆیان دەبنە جیاوازی بیركردنەوەكان .ئەوە هەمان
چوارچێوەیە ،كە خوێندنەوەی جوواڵنەوەیەك بۆ پۆپۆلیستی ،ئایدیۆلۆژیەك،
یان كارلێكێكی سیاسی ناتوانێت یەكسەر دیاری بكات.
لە دوو بابەتی یەكەم جوواڵنەوەكان و ئایدیۆلۆژیيەكان بە پۆپۆلیستی
زانیان پێویستی بە جیاكردنەوەی ئەو خەسڵەتەیە لە خەسڵەتەكانی تری،
كە لەهەمان ئاستی پێناسەدان ،خەسڵەتی وەك «فاشیستی»« ،لیبراڵ»،
«كۆمۆنیستی»و..هتد .ئەو كارە یەكسەر گیرۆدەی كاری ئاڵۆز و سەرەنجام
لێكدژمان دەكات :دۆزینەوەی دوایین حەشارگەیەك ،كە بڕیارە پۆپۆلیزمی
«پ��ەت»ی تێدا بدۆزینەوە ،پێناسەیەك كە بۆ هیچكام لەم خەسڵەتانە
داناشكێنرێن كە وەك نموونە باسمان كردن .لەڕاستیدا ملدان بۆ كارێكی
وا چووینە یارییەكەوە كە بەڵگەی هەرجۆرە ناوەرۆكێكی كۆمەاڵیەتی یان
ئایدیۆلۆژیهکهی ،بە زوویی ڕووب��ەڕووی الفاوێك پۆپۆلیزمی ڕیزپەڕمان
دەكاتەوە ،بۆیە ناچارین بەو ئەنجامە بگەین ،كە كاتێك وشەی (پۆپۆلیزم)
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بەكار دەبەین ،لەڕاستیدا خوی زمان ناسیمان وادەكات پێشتر ماناكەیمان
گریمانە كردبێت ،بەاڵم بەم حاڵەش ،ئەم مانایە بۆ هیچ مانایەكی پێناسەكراو
تەرجومە ناكرێت .سەرباری ،دۆزینەوەی پێشینەیەك كە لەگەڵ ئەم چەشنە
چەمكە هەر ئەوە بێ تەنانەت سەختتریش دەبێت (هەمان پێشینە كە مانای
ناوبراو لە دەروونی پووچ بەدیدێنێت).
ئێستا ئەگەر یەكەی شیكاری جوواڵنەوە و ئایدیۆلۆژیەكانمان بۆ
كارلێكە سیاسيیەكان تاو بدەین چ ڕوودەدات؟ هەموو شتێك پەیوەندی
بە چۆنيیەتی تێگەیشتنمان لەو خوالنەوە (میتۆدی)ەوە هەیە .ئەگەر
تێگەیشتنمان بۆ ئەو خوالنەوە میتۆدییە لەسەر بنەمای یەكگرتوویی نووسین
بێت ،كە لە ئاستی ئایدیۆلۆژی یان جواڵنەوەی سیاسی بنەمای ڕەوشی مرۆیی
یان داتاشراوە ،ئاشكرایە بچووكترین هەنگاومان بۆ دیاریكردنی نەناوە ،تەنیا
پۆپۆلیستییە .تا ئەو كاتە ناتوانین بەسەر ئەو كێشانەدا زاڵبین كە لە ڕێگای
دیاریكردنی ماهیەتی پۆپۆلیستی ئەو وشانەدا هەیە و بەردەوامیش زیاد
دەبن ،كە بە شیكاری ئەو كارلێكانە ،ماهیەتی دەروونی وشەكانی (هۆكار
لە) دەرنەخەین .بەم حاڵە ،ئەگەری دووەمیش هەیە ،چونكە لەڕاستیدا
كارلێكی سیاسی ماهیەتی بكەرانی كۆمەاڵیەتی ئاشكرا ناكەن ،بەڵكو لەپڕ بە
پێچەوانەوە ماهیەتیان هەڵدەسەنگێنێت .كارلێكی سیاسی لە دۆخی یەكەمدا
جۆرێك پێشینەی بونناسی هۆكاری (كۆمەاڵیەتی) هەبوو هۆكاری كۆمەاڵیەتی
تەنیا خڵتەی مێژوویی كارلێكی سیاسی بوو .ئێستا بێین كەم و زۆر ئەو
چەمكانە بە وشەی جیاواز بەراورد بكەین .دەكرێت كارلێكەكان یەكەی
گونجاوتری شیكاری گرووپ بن ،بەو مانایەی كە گروپ تەنیا بەرەنجامی
جومگەبەندی كارلێكی كۆمەاڵیەتيیە .ئەگەر ئەو لێڕوانینە ڕاستبێت ،دەتوانین
بڵێین ناکرێت جوواڵنەوەیەك پۆپۆلیستی بێت ،چونكە لەڕاستیدا نەك لە
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سیاسەت و ئایدیۆلۆژیيەكەیدا ناوەرۆكەكان دەخاتەڕوو ،كە تایبەتمەندییان
پۆپۆلیست بوونیانە ،بەڵكو لۆژیكی جومگەبەندی () logic of articulation
وردەكاری نێوان ئەو ناوەرۆكانە پیشاندەدات که دەیانەوێت هەرچییەك بن.
پێویستە پێشچوونە ناو ئەسڵی باسەكەمان خاڵێكی تر بوترێت .وتەزای
(جومگەبەندی) لە زمانی زارەكی سێ یان چوار دەیەی ئەم دواییە زۆر
باو بووە ،بە تایبەت لە قوتابخانەی ئاڵتۆسێری و پانتایی هەژموونيیەكەی.
لەگەڵ ئەوەشدا دەكرێت بڵێین ئەو بۆچوونە لە جومگەبەندی تەنیا تایبەت
بووە بە ناوەرۆكە بوونيیەكان ( )onticكە ئاڵتۆسێرەكان گەشەیان پێداوە،
ناوەرۆكگەلێك كە چوونەتە ڕەوتی جومگەبەندیيەوە ،كارەكانی (ئابوری،
سیاسی ،ئایدیۆلۆژی) .لەڕاستیدا مادامێك كە جومگەبەندی هاتە بەرباسى
(چەمكەكانی وەك :بەرچاوی لە دوایین پێگەدا {یان شوێن} و سەربەخۆیی
ڕێژەیی) ،جۆرێك تیۆرسێنی بوونناسیش دەبێت ،بەاڵم دەگەڵ ئەوەی
كە ئەم لۆژیكە ڕواڵەتیانە بەپێی پێویست سەرچاوەیان لە ناوەرۆكەكانی
بوونی هەندێك وتەزا گرتووە( ،بۆ نموونە ،بەرچاوی لە دوایین پێگە،
تەنیا دەكرێت كار لە پەنتایی ئابووری بكات) ئەگەری خستنە بەردەمی
بوونناسی كاری كۆمەاڵیەتیش لە هەمان سەرەتاوە سنوردار بوو .بەم حاڵە
ئەم سنوورداریيانە بیركردنەوەیان لە لۆژیكی سیاسی پۆپۆلیزم كردە مەحاڵ.
لەمەودوا گەشە بە سێ مەسەلەی زارەكی دەدەین:
 .1پێویستە بۆ بیركردنەوە لە تایبەتمەندی بەرتەسكی پۆپۆلیزم
یەكەی گرووپە بچووكترەكان شیكار بكەین( .هەر شتێكی ئاستی سیاسی یان
ئایدیۆلۆژی).
 .2پۆپۆلیزم وتەزای بوونناسییە نەك بوون ،واتا مانای ئەو بڕیارە
نیيە لە هیچ ناوەرۆكێكی سیاسی یا ئایدیۆلۆژی دەستەبەر بێت ،ناوەرۆكێك
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كە دەچێتە پانتایی وەسفكردنی كارلێكەكانی گرووپێكی دیاریكراوەوە؛ مانای
پۆپۆلیزم بۆ شێوازی جومگەبەندی( )mode of articulationوردەكاری
هەرجۆرە ناوەرۆكێكی سیاسی ،ئایدیۆلۆژی و كۆمەاڵیەتی دەگەڕێتەوە.
 .3شێوازی جومگەبەندی ( ،)articulating formجیا لە ناوەرۆكی
بەرهەمهێنەری ئاكامە بنەماییەكان ،كە بە پلەی یەكەم خۆی لە ئاستی
شێوازەكانی پیشاندەرەوە( ) mode of representationدەردەخات.
داواكاری كۆمەاڵیەتی و یەكپارچەیی كۆمەاڵیەتی:
هەروەك كە وتمان دەبێت خاڵی ویستمان وەرگرتنی یەكەی بچوكتر
لە گرووپ و هەروەها سەرنجدان لە لۆژیكە كۆمەاڵیەتيیەكان بێت كە
جومگەبەندی ئەو یەكانە پێكدەهێنن .پۆپۆلیزم لۆژیكێكیانە .لە دەسپێكدا
بڵێین كە شیكارەكەمان لەسەر گریمانەی بەراوورد نەكردنی نێوان گرووپ لە
حوكمی یەك لە تێكڕا (كۆمەڵگا) و هەر چاالكوانێكی كۆمەاڵیەتی ،پشتڕاست
دەكەینەوە ،كە هەڵسوڕاویەتی .لەڕاستیدا مانای وایە فاكتەری كۆمەاڵیەتی
نیيە كە خواستی تهبای ئەزموونەكانی ئێستای كۆمەڵگا بێت و لە حوكمی
تەواویەتێكیش تێگەیهنراو بێت.
ڕۆسۆ ئاگای لەم كارە بوو ،كە هەڵسەنگاندنی خواستێكی هەموانی،
كە بەالیەوە مەرجی پێویستی دیموكراسی بوو لەژێر هەلومەرج و پێوەندی
كۆمەڵگا مۆدێرنەكان كارێكی زۆر سەختە .كۆمەڵگایەك كە ڕێك هەمان
شێواز (فرەجۆر) و ناتەبا (ناوەوەیی)انە ،پێویستی بە بەهێزكردنی میكانیزمە
ڕواڵەتیيەكانیان زیاد دەكات؛ هیگڵ هەوڵیدا ئەو مەسەلەیە بە گریمانەی
جیاكاری نێوان كۆمەڵگای سیاسی و كۆمەڵگای نەتەوەیی بخاتە بەرباس
و لێكۆڵینەوەوە ،بەم شێوەیە بە یەكەوە تەبان ،كە كۆمەڵگای مەدەنی
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ڕەسەنێتی بابەتی ( )particularismو ناتەبا پیشاندەدات (سیستەمی
پێداویستیيەكان « )»system of needsو كۆمەڵگای سیاسی ئاماژەپێدەری
ساتەكانی یەكپارچەیی()totalisationو تێكڕایی و ماركس جارێكی تر
یۆتۆپیایەكەی دووپاتكردەوە ،كە لە كۆمەڵگایەكی گونجاو جێگای كۆمۆنە
و ئیرادەی هەموانی بەهۆی دەوری چینی هەمەگیر و تێكڕا كردووەتەوە
{نەك ئەنتاگۆنیستی}.
لە ڕاستیدا بەرایی باسەكەمان جەختكردن بوو لەو خاڵە ،كە هەر
هەوڵێك بۆ وێكهێنانەوەی درزی نێوان ئیرادەی سیاسی و فەزای كۆمۆنە
سەرەنجام ئاكامی نابێت .گەرچی دەكرێت هەوڵێكی لەو چەشنە بە دیاری
كردنی جومگەبەندی سیاسی و تایبەتی نێوان ناسنامە كۆمەاڵیەتیيەكان
كۆتایی بێت.
دیارە بۆ بەرگرتن لە بەدحاڵیبوونیشی دەبێت بڵێین ،كە ئەم
ناتەباییەی نێوان كۆمەڵ وەكو تەواویەتێك و ئیرادەی كەسی و هەڵسوڕاوانی
كۆمەاڵیەتی وا ناكات لە وەاڵمدانەوەی مەسەلەیەك لە ڕوانگەی هۆكاری
( )agencyمیتۆدێكی تاكگەرایانە چارەسەری بكەین .چارەسەری تاكگەرایانە
پێشتر ئەو گریمانەیەی هەبوو ،كە بەڕاستی تاكەكان تەواویەتی مانادار و
خۆ-ناسێنەرن؛ ( )self-definedبەم گریمانەیە تەنیا كەمێك لەو ئەنجامگیریە
دوورین ،كە هەر كارلێكێکی كۆمەاڵیەتی دەبێت دانوستانی نێوان بكەران
{كۆمەاڵیەتی} بێت ،بكەرانێك كە ناسنامەكەیان بە دەوری پەیوەندی گەلێكی
تەواوو لێكجیادا بەهێز بووە.
دووركیم دەڵێت« :پیشاندەرەوە كۆمەڵیيەكانی زەینی تاك دەرەوەیین»
 .بەاڵم بۆچوونمان بە پێچەوانەی ئەو بۆچوونەیە تەواوی تێكڕایی باوەڕانە
( ،)holisticتەنیا بەو كۆتە كارێكی دەستپێنەگەیشتووە كە وادەی گەیشتن بە
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پڕبوون ڕەگی بۆ وازانینی تێكڕاییەكی كۆمەاڵیەتی تەواو ئازاد دەگەڕێتەوە.
بۆیە هەوڵدان بۆ بیناكردنی فەزای كۆمۆنە لە دەرەوەی زۆرینەی ئیرادەی
هەمووان هەرگیز هاوشێوەی (تیۆری پەیماننامەی كۆمەاڵیەتی) ڕۆسۆ نابێت.
ئێستا دەمانەوێت ڕەخنە لە {تیۆری} پەیماننامە بگرین كە لەسەر
بنەمای وێنای پەیوەنديیەكان و ئیرادەی خۆیان ویستویانه .پڕبوونی
بەشداری یا كۆمۆنەیەك بۆ تاكیش ناگوازرێتەوە ،كە تێكڕای كۆمەڵ ناتوانێت
بەدیبێنێت .تاكەكان تەواویەتی پێكەوە بەستراو نین ،بەڵكو ناسنامەی
گەڕێندراوەن كە دەبێت بۆ زنجیرەیەك خاڵی ڕوانگەی ژێر دەسەاڵت دابەش
بن و جومگەبەندی نێوان ئەم خااڵنەش ڕواڵەتی كۆمەاڵیەتی هەیە ،نەك
تاكی (بۆچوونی «تاك تەوەر» لە تێڕوانینماندا نیيە).
بەم شێوەیە ،دەكرێت ئەو یەكە گچكەترانە چیین كە لە بەرایی
شیكارەكەماندا ئاماژەمان پێكردن؟ وتەزای «داواكەمان» سەرەداومانە.
داخوازی لەجیاتی ڕواڵەتی بەرایی بەستنی پەیوەندی كۆمەاڵیەتی :وشەی
«دەیەوێت» ( )demandلە ئینگلیزیدا وشەیەكی ونە :ئەم وشەیە لەالیەك
مانای داواك��اری ( )requestو لە الكەی تر مانای سەپاندنی داخوازیەك
داواكاریەك ( )claimبەسەر تاكێكی دی (هەروەك «ڕوونكردنەوەی ویستنە
لە كەسێك) .لە هەموو زمانەكاندا .بۆ نموونە ئیسپانی وشە بۆ ئەو دوو
مانایە زۆرە :وشەیەك كە بۆ مانای دووەم بگونجێت «»reivindicationە.
گەرچی كاتێك س��وود لە وش��ەی «داخ���وازی» وەردەگ��ری��ن مەبەستمان
جەختكردنەوەیە لە مانای دووەم ،بەم حاڵە ،هەمان ترسی پەنهان لە وشەدا
بەدەر نیيە لە سوود ،چونكە چەمكی زارەكی داخوازی كە ئێمە سوودی لێ
وەردەگرین جۆرێك بڕیار نەدانی نێوان ئەو دوو مانایەیە وەك لەبنچینەدا
دەبینین ،ئەم دوو مانایە بەجیا ئاماژە بە جومگەبەندی سیاسی دەكەن.
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دەبێت ئەوەشی بخەینەسەر كە گریمانەی هاوبەش لە هەردوو ماناكەدا
پەنهانە :واتا داواكاری سەربەخۆ { }self-satisfiedلە پێگەیەك جیابێت ،كە
داخوازی تێدا بەدیهاتووە.
ئێستا نموونەیەكی داخوازی ئاسایی دێنمەوە :گرووپێك لە خەڵك
كە پێكەوە دەژین ،داوای پاسێك دەكەن كە لە شوێنی نیشتەجێبونیانەوە
بیانباتە سەر كارەكەیان .گریمان هەموویان بچنە شارەوانی و داواكەیان
پەسەند بكرێت .لێرەدا كۆمەڵێك بنەمای تەرخانكراومان هەیە:
 .1پێویستی كۆمەاڵیەتی دەبێتە داواكاریەك ،واتا ئەو داواكارییە
بە خۆڕێكخەری نایەتەدی ،بەڵكو بە پەنابردنە بەر شوێنێكی دی چارەسەر
دەكرێت .شوێنێك كە دەسەاڵتی بڕیاردانی هەیە.
 .2كاتێك داواكاری فۆرمۆلە دەبێت ،پیشانی دەدات كە هەرگیز
پێگەی بااڵتری دەسەاڵتی بڕیاردان جێی گومان نابێت .بەمشێوەیە تەواو لە
چوارچێوەی مانای یەكەمی «داخوازی» دەچینەدەر.
 .3ئەو داواكاریە داخوازیەكی بەوەخت و ڕێكوپێكە ،چونكە لە
خۆیدا پوختبووەتەوە  -واتا وەك كێوێك داخوازی یان الفاوێكی گەورەی
داواكاری نوسراوی كۆمەاڵیەتییە .ئەگەر ئەو سێ تایبەتمەندیيە بەدوای یەكدا
ڕیز بكەین ،بەم ئەنجامە دەگەین :داخوازی لەمجۆرە هیچ درز یان سنوور
لە كۆمەڵگادا درووست ناكات كە داواكاریيەكانی ڕێكوپێكن یا هەریەكەیان
بە تەنیا دەخەمڵێنرێن ،لە بەرامبەردا هەڵسوڕاوانی كۆمەاڵیەتی ڕەوایەتی
هەریەك لەم پێگانە لە حوكمی گریمانەیەكی باسنەكراودا پێشتر پەسەند
دەكەن .هیچ كەس نە مافی خۆی بۆ داخوازی دەخاتە گومانەوە ،نە مافی
پێگەی بڕیاردەر بۆ بڕیاردان دەباتە ژێر پرسیارەوە .هەر پێگەیەك بەشێك
(یان خاڵی جیاوازی دانان) لە گەیشتنی یا دەروون مانەوەی ()immanence
27

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم

كۆمەاڵیەتی تەواو دام��ەزراوە ( .)institutionalلۆژیكە جۆراوجۆرەكانی
كۆمەاڵیەتی بەپێی ئەم مۆدیلە جێگیر و جیاوازی دانانە كاردەكەن ،ئەو
لۆژیكانەی كە ناويان دەنێین لۆژیكە جیاوازەكان .پێشگریمانەی ئەو لۆژیكانە
یەك ،هیچ جۆرە دابەشكرندێكی كۆمەاڵیەتی نیيە .دوو ،دەكرێت هەموو
جۆرە داواكاریيەكی ڕەوا بە نائەنتاگۆنیستی {واتا بەبێ شەڕو كێشە} و
{دەروون حكومەتيی} بخەمڵێنرێت.
نموونەی لەم یۆتۆپیا كۆمەاڵیەتی جیاوازی دانەرەكان دەكات ،كە
نوێنەری كاری جیهانگری لۆژیكە :چەمكی دیسرائیلی (بنجامین دیسرائیلی)،
دەوڵەتكار و نوسەری ئینگلیزی( ،میللەتی تاك) و دەوڵەتی خۆشگوزەران،
یان ئایدیالی سان سیمۆنی (حكومەتكردن بەسەر مرۆڤەكان بۆ ڕاییكردنی
شتەكان).
با بۆ نموونەكەمان بگەڕێینەوە :گریمان داواك���اری ناوبراو
ڕەتكراوەتەوە ،بێگومان ئەو بڕیارە بارودۆخێك لە ڕیشەكێشی كۆمەاڵیەتی
دێنێتە ئاراوە ،كە پێگەی بااڵتر داویەتی .ئێستا لە كاتێكدا كە داواكاریەك بەدی
نەهێنرێت ،ئیدی ماهیەتی بارودۆخ وەرناچەرخێت .ئەگەر بە هەر هۆیەك
ژمارەی داواكاری نەهاتووەدی زۆربن ،زۆرینەی ڕێشەكێشی بەرهەمهێنەریان
دەبێتەهۆی هەڵتۆقینی لۆژیكە كۆمەاڵیەتیە تەواو جیاوازەكان .وەك نموونە
ئەگەر هەمان گرووپ لە خەڵك كە لە دراوسێیەتی یەكتری دەژیان و
لە بەدیهاتنی داخوازیيان بۆ هەڵگرتن و گواستنەوە بێهێوا بوون ،بزانە
دراوسێكەشیان بە چوونیەك لە خەماڵندنی داواك��اری خۆیان لە ئاستی
ئاسایش ،دابینكردنی ئاو ،شوێنی نیشتەجێبوون و فێربوون و هتد ڕیشەكێش
كراون ،جۆرێك یەكێتی و یەكگرتوویی نێوانیان بەهێز دەبێت :هەموویان
لەو واقيعیەتەی نەهاتووەتە دی داواكاریيەكانیان هاوبەش دەبن ،بەم مانایە
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كە لە داواكاری شێوەی نەرێنی فەرەنسی ماهیەتی پۆزەتیڤ و جیاوازی
دانەرەیان هاوبەش دەبن.
بارودۆخی كۆمەاڵیەتی حەزدەكەن لە بەستێنی نەرێنیدا كەڵەكە بن
كە تێیدا داواكاریيەكان نەهاتوونە دی ،لەڕاستیدا هەمان پێش بارودۆخی
ڕواڵەتی جومگەبەندی سیاسیە كە ناوی دەنێین پۆپۆلیزم .دیارە ئەمە تاكە
پێش بارودۆخی حاڵەتی جومگەبەندی ناوبراو {واتا پۆپۆلیزم} نیيە .ئێستا
ئاماژە بە چەند تایبەتمەنديیەكی بنەمایی ئەو بارودۆخە دەكەین:
 .1كاتێك كە ڕێكوپێكی دامەزراوەیی لەسەر بنچینەی لۆژیكی
لێكجیابوونەوە وەستابوو ،لێرەدا لەبەردەم بارودۆخی هەڵگەڕاوەداین،
بارودۆخێك كە دەكرێت ناوی بنێین جۆرێك لۆژیكی هاوبەهایی (logic
 )of equivalenceلۆژیكێك كە داواكاریيەكان سەرباری سروشتی جیاوازیيان
دەیانەوێت لەناویدا یەكبگرن ،كە ن��اوی دەنێین زنجیری هاوبەهایی
( )equivalential chainsئەم كارە بەو مانایەیە كە هەر داواكاریيەكی تاكی
لە ڕوانگەی بنەماییەوە پارچە پارچەیە :داواكاری هەمان خودی بەش بەش
بووە و لەالكەی دی بەهۆی پەیوەندیيەكانی ( )linksهاوبەهایی ئاماژە بە
تەواوی داواكاریيەكانی تر دەكات.
بۆ وەسفكردنەكەمان گەڕاینەوە :لەڕاستیدا هەر داواكاریەك وەك
لوتكەی شاخێكی سەهۆڵكردووە ،چونكە ئەو لوتكەی شاخە سەهۆڵكردووە
(كە بەشی زۆری لەژێر ئاوە) هەرچەند خۆی لە وردەكاری دەخاتەڕوو ،بەاڵم
داوای دەركەوتنی خۆی لەبری داواكاری گەلێك لە كۆمەڵێكی گەورەتری
داواكارییە كۆمەاڵیەتیيەكان دەزانێت.
 .2ناسكاری داواكاری لە دوو دۆخی سەرەوەدا جیاوازە :لە دۆخی
یەكەم ناسكاری داواكاری هەر هێندە ئاراستەیە ،كە داواكاری بۆخۆی ئاراستە
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و ماقوڵە .ئێمە ئەو ناسكاریە ناودەنێین ناسكاری دیموكراسی كە لەبری
كاری الوەكی تێگەیەنراو دەبێت .لە دۆخی دووەم ،ناسكار بەرباڵوترە ،وەك
سۆبجێكتیڤیەكەی سەر چاوەی لە كەڵەكەبوونی هاوبەهایی زۆری داواكاری
دیموكراسيی گرتووە .ناسكاریەك ناودەنێین ناسكاری پۆپۆالر {popular
 =subjectناسكاری پۆپۆلیستی} كە بەپێی ئەم لۆژیكە هەڵدەسەنگێنرێت.
هەر ڕادەیەكی داواكاری كۆمەاڵیەتی حەزبكەن بە جیاوازیدانان ڕابكێشرێنە
سیستەمی دامەزراوەییەوە ،پەیوەندیيەكانی هاوبەهایی نێوانیان الوازتر دەبێت
و شیمانەی دامەزراندنی سۆبژێكتیڤیتەی پۆپۆالر كەمتر دەبێتەوە ،ئەم كارە
بە باشی هەلومەرجی سەرهەڵدان و ئاوابوونی ناخی پۆپۆالر دەردەخات .لە
بەرامبەردا ،بارودۆخێكمان هەیە ،كە تێیدا زۆری داواكاری نەهاتووەتە دی
و هەروەها جۆرێك الوازی زۆری سیستەمی بەدامەزراوەكراو لە ڕاكێشانی
جیاوازی دانانەی ئەم داواكاریانە بەرچاو دەكەوێت .ئەم بارودۆخە جۆرێك
درزی پۆپۆلیستی لێدەكەوێتەوە.
 .3پێشتر دەزانین هیچ كرۆكێكی پۆپۆالری بێكێشانی سنووری
دەروونيی بوونی نابێت .هاوبەهاییەكانیش بەهۆی لەدەستدانێك بەمجۆرەن
كە لەدەروونیاندا گەشەی كردووە و پێویستی بە دەستنیشانكردنی سەرچاوەی
ڕواڵەتی نەرێنی كۆمەڵە .بەمشێوەیە وتارەكانی {وتار} پۆپۆالرى و هاوبەهایی
كاری كۆمەاڵیەتی بۆ دوو بەشی لێكجیا دابەش دەكەن :دەسەاڵت و دۆڕاو.
ئەم كارە وادەكات ماهیەتی داواكاریيەكان ئاڵوگۆڕیان بەسەردا بێت .ئەمانه
لەمەودوا تەنیا داخوازی سادە و ئاسایی نین ،دەبنە داواك��اری ملمالنێ
( ،)reivindicationesلێرەدا بە دووەم مانای داواكاری دەگەین.
هاوبەهاییەكان ،وات��ا هەمان ناخی پ��ۆپ��ۆالر ،هەڵسەنگاندنی
دووالیەنەی كاری كۆمەاڵیەتی سنوری دەروونیە ،پێدەچێت ئێستا بنەمای
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تایبەتی پێویستمان بۆ پێناسەكردنی پۆپۆلیزم لەبەردەست دابێت ،بەاڵم
هێشتا ناتەواو ،ڕواڵەتی گرنگ و كلیلی جێگرتووە كە ئێستا شرۆڤەیان
دەكەین.

دالە كۆتاكان و لێهاتووەكان
تا ئێرە ئاشنای دوو بارودۆخ بووین ،كە ڕەنگە درزێكی پۆپۆلیستی
تێدا فۆرمۆلە دەبێت ،ئەو بارودۆخانەی كە لەڕوانگەی بنەماییەوە پێویست
و تەواوكەری یەكدین :جیاكاری فەزای كۆمەاڵیەتی بەهۆی درووستبوونی
سنووری دەروونی و پێكهاتنی زنجیرەی هاوبەهایی نێوان داواكاری بەدی
نەهاتوو ،بە دەربڕینێكی وردتر ئەم بارودۆخانە بارودۆخی تەواو جیانین،
بەڵكو دوو ڕووی بارودۆخێكن ،چونكە سنوری دەروونی تەنیا بەهۆی كاری
زنجیری هاوبەهایی دێتەدی.
لەو ناوەدا گرنگە بزانین ،كە زنجیری هاوبەهایی سرووشتی دژ
جێگرتووە :زنجیری هاوبەهایی ماهیەت و سروشت ،جیاوازی دانانە و
بەشێك لە داواكاریيەكان لە دەرووندا دەگۆڕێت .لەكاتی پەیوەندی كورتی
نێوان داواكاریيەك كە دەخرێنە سەر «سیستەم» و توانای سیستەم بۆ
ڕوبەڕوبوونەوەیان ڕوودەدات .دەبێت ئێستا لەكاریگەری ئەو پەیوەندییە
كورتە ،هەم لەسەر ماهیەتی داواكاری و هەم لەسەر ماهیەت و سروشتی
سیستەمێك بكۆڵینەوە ،كە لەجیاتی تەواویەتێك تێگەیەنراو دەبێت.
داواكاری هاوبەهاییمان یەكسەر ڕوبەڕووی مەسەلەی پیشاندانەوەی
هاوبەهایی دەبێتەوە ،چونكە لە الیەك ئاشكرایە ،كە داواكاری الوەكین،
لە كاتێكدا كە ڕەهەند یان الیەنی تێكڕایی تری بێبەشە كە پەیوەستە بە
هاوبەهایی بەستراوە بە هەبوونی هەردۆخێكی بێهۆو ئاشكرای پیشاندانەوە.
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بەڵگەمان ،یەكەم پێشمەرجی پێویست بۆ پیشاندانەوەی ساتەكانی هاوبەهایی
و هاومانای تەواویەت بەخشی دەسەاڵتێكە (لە ڕێگای چەمكەكەی) كە بەگژ
یەكگرتنی داواكاری گەلێكدا دەچێتەوە ،كە داخوازی گشتی بەهێز دەكات.
بەڵگە نەویستە ،كە زنجیری هاوبەهایی سنووری دەروونی كۆمەڵ بەرهەم
دێنێت ،دەبێت بە شێوازێك الكەی تری سنووریش پیشانبدرێتەوە .هیچ
پۆپۆلیزمێك بەبێ درووستكردنی دوژمنی گریمانەیی نیيە :سیستەمی پێشوو،
ئۆلیگاریشی ،دەسەاڵتداران یا هەر شتێكی تر.
پاشان بۆ ئەم بابەتە دەگەڕێینەوە .ئەوەی ئێستا لەسەری پەڕینەوە
لە بابەتەكانی ناسكاری دیموكراسی بۆ بابەتەكانی ناسكاری پۆپۆالر
قووڵدەبینەوە ،پەڕینەوەیەك ،كە بەپێی كاریگەری دوای پێكهاتنی سنوری
دەروونی كۆمەڵگا ،شیكاری دەكەین.
چۆن هاوبەهایی بەم تاریفە خۆی پیشاندەدات؟ هەروەك پێشتر
وتمان هەرگیز خاڵی هاوبەهایی لە تایبەتمەنديەتی ئەرێنی و پۆزەتیڤی،
واتە تایبەتمەندیەتیەكدا نيیە ،كە لە هەموو داواكاریەكاندا پەنهانە ،چونكە
داواكاری لەڕووی تایبەتمەندیەتی ئەرێنیان لە یەكتر جیاوازن .هاوبەهایی
تەواو بەهۆی لێكدژیەك گەشە دەكات كە سنور بۆ دەسەاڵتی هەمەالیەنی
كێشراوە ،دەسەاڵتێك كە هیچكام لە داواكارییە هاوبەهایيەكان بەدی
ناهێنێت.
لەم حاڵەتەدا زنجیری هاوبەهایی چۆن دەتوانێت بە مانای وردی
وشە پێشان بدرێتەوە؟ پێشتر لە شوێنێك وتبووم (بۆچی دالە كۆتاكان
هێندە بۆ سیاسەت گرنگن؟) ،لە ڕزگاریيەكان ،لەندەن ،ویرسۆ) پیشاندانەوە
یان نوێنەرایەتی تەنیا كاتێك ئاسانە ،كە داواكاریيەكی الوەك��ی بەبێ
دەستهەڵگرتنی لە وردەكاریيەكەی خۆی ،وەك دالێك كار بكات ،دالێك كە
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زنجیرەی {هاوبەهایی} لەبری تەواویەتێك پیشانی دابێتەوە (بە هەمانجۆر
كە بۆ نموونە زێڕ بەبێ ڕەگەزی الوەكی لەدەستبدات ،ڕەگەزی خۆی بۆ
پیشاندانەوەی تێكڕای بەهایی دەگۆڕێت).
ئەم پڕۆسەیە ،كە بەهۆی ئەو داواكاریيە الوەكيیە زنجیرەیەك هاوبەهایی
پیشاندەداتەوە ،بە مسۆگەری هەمان شتە ،كە پێشتر ناومان نابوو هەژموونی .بۆ
نموونە داواكاريیەك كە ئەندامانی سۆلیدارنیشك داوایان دەكرد بە تایبەت پێشینەی
داواك��اری چینی كرێكار بوو لە گدانیسك ،بەاڵم كە داواك��اری ئەو یەكێتیە لە
كۆمەڵگای الواز فۆرمۆلە ببوو ،كۆمەڵگایەك كە زۆربەی داواكاریيە كۆمەاڵیەتیيەكانیان
لەبار بردبوو ،ئەم داواكارييە لە وتاری نوێ دا دوولەتبوو بۆ دالەكانی ئۆردوگای
جەماوەری گۆڕان.
كەوایە تایبەتمەندیيەك لە ڕەوتی هەڵسەنگاندنی بەڵگە و دەلیلی تێكڕایی و
پۆپۆالردا هەیە ،كە بە تایبەتی بۆ تێگەیشتن لە پۆپۆلیزم گرنگە .ئەو تایبەتمەندیە
ئەوەیە :تا زنجیری هاوبەهایی زیاتر گەشە بكات ،پەیوەندی بە داواك��اری
الوەكیەكەی الوازتر بوو قبووڵیان كردووە تێكڕای داوای گشتی پیشان بدهنهوه.
ئێستا دەگەینە ئەنجامێكی گرنگ :هەڵسەنگاندنی ناخی پۆپۆالر تەنیا لە ڕێگای
بەرهەمهێنانی لۆژیكی دالە كۆتاكان گونجاوە ،ئەو داالنەی كە كتووپڕ الیەنگرانە
بەرهەم دەهێنرێن .بەو جۆرەی باوە «نەداری» هێمای پۆپۆلیستی هاومانای مەرجی
پێویست بۆ كاریگەری سیاسی ئەو هێمایانەیە كاری ئەو هێمایانە پێدانی ڕاستی
تەواو ناتەبایە بە هاوبەهایی تەبا .ئەم هێمایانە دەتوانن بە كەمكردنەوەیان بە
النیكەمی ناوەرۆكی الوەكیان كاریگەری سیاسی ناوبراو بەوپەڕی باشی ئەنجام بدەن
 .ئەم ڕەوتە لە دۆخێكدا ئاستی بە خاڵێك دەگات كە ناوێكی پاك ئەركی تەباسازی
بە ئەستۆوە دەگرێت :ناوی پێشەوا (.)leader
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هێشتا دوو خاڵی تر ماون كە دەبێت لێیان بكۆڵینەوە ...خاڵی یەكەم
پەیوەندی بە گۆڕانكاری شێوەی تایبەتەوە هەیە ،كە لۆژیكە هاوبەهاییەكان
لەكاتی هەڵسەنگاندن و ساختەكاری (خەڵك) و (دەس��ەاڵت) جێی دوو
جەمسەری ئەنتاگۆنیستی دەگرنەوە .لە پەیوەندی بە بابەتی تایبەتی (خەڵك)،
هەروەك پێشتر دیتمان ،لۆژیكی هاوبەهایی لەسەر لۆژیكی «بەتاڵكەرەوە»
وەستاوە ،لۆژیكێك ،كە دەكرێت بەدیهاتووەكانی بەهێز یا الواز بکهن .ئەوە
لۆژیكی بەهێزە وەك دالەكانی زنجیرێكی هاوبەهایی پێكدەهێنن .چونكە
دەبێت هەموو پەیوەندیيەكانی بەستراوە بەو زنجیرەوە هەڵگرێت.
ئەو داالنە سەرچاوەی كراوەتریان هەیە و تەنیا بەڵگە و دەلیلی
لەسەر ناوەرۆكی جیاوازدانەرانە نیيە ،كە دالێك بە مەدلولێك دەبەستێتەوە.
ئەم لۆژیكە الوازكەرە ،چونكە ڕێك لەبەر ئەو گەڕاندنەوەیە (بە زەبری
تێكڕایی) بەرینتری پەیوەندی دال بە ناوەرۆكە الوەكیيەكان بەزوویی
ڕوو لە شیكارە .دەكرێت بە بەهرەمەند بوون لە جیاكاریەكی لۆژیكی
بڵێین چەند لە پشتڕاستكردنەوە نزیكتر دەبینەوە ،لە چەمكەكە دوورتر
دەكەوینەوە .هەمانكار لە هەڵسەنگاندنی جەمسەری دەسەاڵتدا ڕوودەدات:
ئەو جەمسەرە بە سادەیی بەهۆی ماددی بونی ناوەرۆكی جیاوازدانەرانەی
كار ناكات ،چونكە ئەو ناوەرۆكە بەرەنجامی ڕەتكردنەوەی جەمسەری
پۆپۆالر و جەماوەرییە (بەهۆی بەدینەهاتنی داواكاری جەمسەری پۆپۆالر
واتە «خەڵك») .لەو ڕوانگەیەوە جۆرێكی نابەردەوام و لەرزۆكی بنچینەیی
دێتەپێش ،كە ڕەنگە دزە بكاتە تەواوی وتاری ناچاالكەوە .تا ئەو جێیە چ
دەبێت ،كە پەیوەندی بە داواكاری الوەكیەوە هەیە ،ئاڕاستەیەك ناڕەخسێت
كە تێیدا ئەو داواكاریيانە بتوانن بە شێوازی جیاواز دانەرانە یا هاوبەهایی
جومگەبەندی بن ،واتا هەلومەرجی مێژووییە ،كە شێوازی جومگەبەنديیان
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دیاری دەكات وێڕای (دەربارەی هاوبەهاییەكان) .شتێك نيیە كە پێشینە
و شێوازی پێكهاتەی زنجیرەكان دیاری بكات كە ئەو داواكاریيانە تێیدا
هاوبەشن ،بەاڵم دەبێت دەربارەی دوو جەمسەری دەوالیزمی دەسەاڵتی
خەڵك بوترێت ناسنامە و ستراكتۆری واقيعیان لە سەدەكانی ناوەڕاستەوە بۆ
ئێرە شایەتی ئاژاوەگێڕیيەكان بوو لەسەر خۆراك ،دیارە حكومەتی پاشایەتی
و ڕژێمی پادشایی دوژمنی سەرەكی ئەو ئاژاوەگێڕیانە نەبوون.
دەبوایە تەواوی وەرچەرخانی سەدەی هەژدە بە قۆناغێك گەیشتبان،
كە داواكاری خۆراك تێیدا بەشێك لە زنجیری هاوبەهایی شۆڕش بێت،
ئەو زنجیرانەی كە بریتی بوون لە تەواوی سیستەمی سیاسی .پۆپۆلیزمی
ئەمریكی جوتیاران لە كۆتایی سەدەی نۆزدە شكستی خوارد ،چونكە هەوڵ
بۆ پێكهێنانی زنجیرە هاوبەهاییەكانی پۆپۆالر ،كە داواكاری گرووپەكانی ماڵ
لەدەستچووەكانی دەكردە هاومەبەست و ئامانج بەهۆی كۆمەڵێك بەربەستی
جیاوازدانەرانە ڕووبەڕووی بنەمای گرژی بڕیار نەدان بووەوە ،كێشەگەلێك
كە لەسەر یەكگرتنەوەی دووبارەی جوتیارانی پێستڕەش و سپی پێس بوو،
بێمتمانەیی جوتیاران و كرێكارانی شاری ،زێدەڕۆیی وەفاداری جوتیارانی
باشوور بۆ حزبی دیموكرات و لەمجۆرانە.
ئێستا لەخاڵی دووەم دەكۆڵینەوە .ئێمە لە باسەكەماندا بە گریمانەی
ئاساییكەری پشت ئەستور بە بونی ئێستای ( )de factoسنوری هەنگاومان نا،
كە دوو زنجیری هاوبەهایی و ئەنتاگۆنیستی لێكجیادەكاتەوە .ئەو گریمانە بو،
كە ئێستا دەمانەوێت زیاتر شرۆڤەی بكەین .لێڕوانینی تێكڕاییمان ناچارمان
دەكات سەرلەنوێ ئەو گریمانەیە هەڵسەنگێنین ،كە ئەگەر عەقڵی كۆن لە
گۆڕێ نیيە ،كەوایە بۆ داواكاریيەك لەبری ئەوەی بچێتە هەر زنجیرێكی
هاوبەهایی یان هەر جومگەبەنديی جیاوازیدانەرانە ئاسان بێت .دەبێت
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بچێتە زنجیری هاوبەهایی یان جومگەبەندی جیاوازی دانەرانەی تایبەتەوە.
لەم كاتەدایە ،كە دەبێت چاوەڕێ بین ستراتیژیە سیاسی و ئەنتاگۆنیستیيەكان
بە جیا جیا پەیوەندیان بە بەرهەمهێنانی سنوورە سیاسیەكانەوەیە ،دیارە
دەبێت ئەوەش بەشیمانە بزانین ،كە ڕەنگە سنوورە سیاسیيەكان بگۆڕێن.
دەبێت لە ئێستادا گریمانەكانمان دیاری بكەین .سەرەنجام هەر
توخمێك كە لە بەڵگەیەكدایە خۆی ڕادەستی فشاری بنەماییەكەی دەكات
كە بەهۆی جومگەبەندی لێكدژی ئەو بنەمایە بەدیهاتووە .تیۆرسێنیمان
دەرب��ارەی دالە كۆتەكان بە ئێرە گەیشت ،كە وتمان تەبایی ئەو داالنە
پەیوەندی تەواویان بە ئامادەیی زنجیرە هاوبەهاییەكانەوە بو ،ئەو زنجیرانەی
كە سنووری دەروونیان لەخۆ گرتبوو.
شێوەی كالسیكی پۆپۆلیزم بۆ وێنە ،زۆربەی پۆپۆلیستەكانی ئەمریكای
التین لە دەیەكانی  1920و  1950هاوتای ئەم وەسفەن .دینامیكی سیاسی
پۆپۆلیزم پشتی بە بەرهەمهێناوەی بەردەوامی ئەو سنوورە دەروونیە
بەستووە .دەتوانین بە سوود وەرگرتن لە شوبهاندنێكی زمانناسی بڵێین
كاتێك وتاری سیاسی جێگیرە ،كە جەمسەری هاونیشینی زمان نایاب بكات
ژمارەی شوێنەكانی جیاوازدانەرانەی ،كە بەهۆی پەیوەندی ئاوێتە كردنەوە
جومگەبەندی دەبن ،وتاری پۆپۆلیستی لە هەمان دۆخدا دەیەوێت جەمسەری
جێگرەوەی زمان نایاب بكات .بە دیوێكی دیكەدا ،پەیوەندی جێگرەوەیی
نێوان تووخمەكان (لە باسەكەماندا ،داواكاريیەكان) تەنیا لە دەوری دوو بابەتی
هاونشینی كۆدەبنەوە .لەگەڵ ئەوەشدا دەكرێت سنوورە دەروونیيەكەی لە
بەین بچێت ،كە وتاری پۆپۆلیستی لەسەری وەستاوەتەوە .ڕەنگە ئەو كارە
بە دوو شێوە ڕووبدات :یەكیان بەهۆی پچڕانی پەیوەندی هاوبەهایی نێوان
داواكاری الوەكی ،واتا بە تاك خەماڵندنی ئەو داواكاریيانە .ئەم ئاڕاستەیە
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شێوەی پۆپۆلیستی سیاسەت تێكدەدات ،ئاڕاستەیەك كە بەرەو سڕینەوەی
سنووری دەروونی و دەرباز بۆ ئاستی بااڵتر لە لێكدان و یەكگرتنی سیستەمی
دامەزراوەیی بە وتەی گرامشی ،چاالكیەكی سەر بە قۆناغی پەڕینەوە كۆتایی
دێت .ئەم ئاڕاستەیە هاوشێوەی پڕۆژەی (یەك میللەتی) دیسرائیلی یان
هەوڵە هاوچەرخەكانی تیۆرسێنانی «ڕێگای سێیەم» و «ناوەندی بنەمایی» بە
ئامانجی قەرەبووكردنەوەی هەڵكردنە ( )administrationلەگەڵ سیاسەت.
دووەم ئاڕاستە سروشتێكی سەرانسەر جیاوازی هەیە ،كە وەك
مەرجی پێویستی پۆپۆلیزم پاشەكشەی سنووری دەروونی لێدەكەوێتەوە .ئەم
ئاڕاستەیە بەماوەی البردنی سنورەكاندا تێناپەڕێت ،بەڵكو بە گۆڕانی ئاماژەی
سیاسی سنورەكان پەكیان دەخات .بە هەمانجۆر كە دیتمان ئەم ئاماژە
سیاسيیانە ،هەروەك دالە تەوەریيەكانی وتاری پۆپۆالر و كۆتای ڕادیكالیزم
خۆیان بپارێزن ،واتا بتوانن كۆمەڵگا بۆ دووبەش دابەش بكەن لەم كاتەدایە،
كە زنجیری هاوبەهاییەكان بەهۆی ئەم داالنەوە یەكدەگرن ،بۆ زنجیری
جیاواز دەگۆڕێن ،چونكە پێكهاتەی سیاسی تێكڕای كاری پۆپۆلیزم پێویستی
بە ئاماژەی سیاسی لێكدژە.
سەدەی بیست نموونەی لە ژمار نەهاتووی لەوجۆرە هەڵگەڕاوەی
هەیە .لە ئەمهریكا ئەو داالنە لە نەخشەی نوێی ( )New Dealڕۆزفلێت
بە زۆری ئاماژەی چەپیان هەبوو ،كە ڕادیكالیزمی پۆپۆالريیان لەخۆگرتبوو،
پاشان به دەستە ڕاستە بیرتەسكەكان ،لە جۆرج ڤاالس تا «زۆرینەی
ئەخالقی» ،لە نوێوە بوژایەوە .بەرەی میللی لە فەرەنسا تا ڕادەیەك
«دەوری تریبۆن»ی حزبی كۆمۆنیستی گرتە ئەستۆ و هەروەها باڵوبوونەوەی
فاشیزم لە شەڕی ناوخۆ {ئەڵمانیا} بێ لە زەینگرتنی دیسانەوە جومگەبەندی
ناواخن و داواكاريیەكان تێناگات كە لە بنچینەدا پەیوەندیيان بە نەریتی
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شۆڕشگێريیەوە هەبوو ،شتێك كە دیارە بەهۆی باڵی ڕاست (واتە حزبێك
پێكهات ،كە پاشان دەرفەتی دەركەوتنی دایە فاشیزميی هیتلەر).
دیسانەوە ناسینی ئەلگۆی ڕەوتی ئەو جومگەبەنديیە ،كە ئێستا
گرنگە :ئەو ئەلگۆیە لەسەر شێوازی بەرپەرچدانەوەی الیەنگرانەی دالەكانی
ت��ەوەری ڕادیكاڵیزمی پۆپۆالر وەستاوەتەوە ،ئەو داالن��ەی كە زۆربەی
داواكاریيە دیموكراسیيەكان لە زنجیری هاوبەهاییدا یاداشت دەكەن .دیسانەوە
جومگەبەندی هەژموونیك ئاسانە ،چونكە هیچ داواكاریيەكی كۆمەاڵیەتی پێوە
نەلكێندراوە ،داواكاریيەك لە حوكمی «چارەنووسی ئاشكرا» ،هەرچۆنێك
بێت پێشتر شێوازی یاداشتكردنی {داواكاری زنجیری هاوبەهایی} دیاری
دەكات ،هەموو شتێك پەیوەستە بە ملمالنێی دەستەبەركردنی هەژموونی.
هەرجارێك داوكاریيەك ڕادەستی نەخشەی ئەنتاگۆنیستەكان بوو ،چیتر لە
هیچكام لەم نەخشانە جێی نابێتەوە ،ئەو داواكاریيە پێویستی بە جۆرێك
خۆبنیاتنەری تێپەڕ و الیەنگرانە دەبێت.
بۆ ئاماژەكردن بە چەند مانایەكی پەنهان لە دالە پۆپۆالرەكان و
داواكاریيەك كە بەهۆی ئەو داالنە جومگەبەندی دەبن ،دالە لێهاتووەكان
( )floating signifierپێناسە دەكات .جۆری پەیوەندی بنەماییەكەی تەواو
لە جۆری پەیوەندی ڕاستكەرەوەی جیایە و ئەو داالنە سازدەدات ،كە دالە
كۆتاكان ئامادە دەكات :لە كاتێكدا كە دالە كۆتەكان گیراوەی سنورێكی
دەروونی كامڵ و تەواو بەرئەنجامی زنجیری هاوبەهایین ،دالە لێهاتووەكان
چەند الیەنێك پیشاندەدەن یان ترسی ش��اراوەی سنورەكان و هەروەها
نەشیاوی ئەو سنورانە لە دەستەبەركردنی بەردەوامی كامڵی دەردەبڕن،
بەاڵم بوونی ئەم جیاوازیيە زۆر شیكاریە ،دالە كۆتەكان و دالە لێهاتووەكان بە
كردەوە زۆر تەبان :ناتوانین بارودۆخی مێژووییەكەی وەرگرین ،كە كۆمەڵگا
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تێیدا بەمشێوەیە یەكپارچە بێت ،بە شێوەیەك كە سنوورە دەرونیيەكەی
هیچ جۆرە هەڵوەشانەوە یان گۆڕانكاری بەسەردا نەیەو هیچ قەیرانێكی
گونجاوو قوڵ نەبێت ،بە جۆرێك كە هیچ شێوەیەكی پتەوی نەتوانێت
مەیلی كاولكاری سنوردار بكات ،بە دەربڕینێك هەرگیز ئەو دوو جۆرەی
دالە بەڕەهایی تەبانین.
پۆپۆلیزم ،سیاسەت و نوێنەرایەتی
ئێستا هەموو بەشەكانی بەڵگاندنەكانمان ڕیزدەكەین تا چەمكی
گونجاوی پۆپۆلیزممان چنگ بكەوێت .كاتێك گونجاو دەبن ،كە ڕەهەندەكانی
چوونە ژوورەوە بۆ شیكردنەوەی ئەم چەمكە ڕەهەندی لێكجیا نەبن،
چونكە جگە لەمە تەنها چەند بەشێك لە لیستەكانمان بە تەنیشت یەكەوە
ڕیز كردووە ،دەبێت بە تێكڕاییەكی زارەكی جومگەبەندی بەدەست بێنین.
سەرەتا ئەگەر زنجیرەیەك هەرەسی سیاسی وتارێكی ڕاستكەرەوەی
ناسكاری پۆپۆالرمان هەبێت بەم مانایە ،كە پۆپۆلیزممان هەیە و دیارە
پێشمەرجی سەرهەڵدانی ناسكاریەكی لەم چەشنە هەروەك ،كە دیتمان
هەڵسەنگاندنی سنووری دەروونیيە تا فەزای كۆمەاڵیەتی بۆ دوو ئۆردوگا
دابەش بكات .بەاڵم بەهەمانجۆر كە دەزانین لۆژیكی ئەم دابەشكردنە
بە هاتنەدی زنجیری هاوبەهایی نێوان كۆمەڵێك داواك��اری كۆمەاڵیەتی
ڕێنوس كراوە ،داواكاریيەك كە ساتەكانی هاوبەهایی ناوی بەسەر سروشت
و ماهیيەتی جیاوازی دانەرانەیاندا زاڵدەبێت .لە ئەنجامدا ناكرێت زنجیری
هاوبەهایی لەپڕ بێت ،بەڵكو دەبێت بەهۆی توخمێك پتەو بێت ،توخمێك
كە بەپیشاندانی ئەو زنجیرە لەجیاتی تەواویەتێك گونجاوی دەداتێ .ئەم
توخمە هەمان شتە كە پێی دەڵێین «دالی كۆتا».
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ئەمانە هەموویان تایبەتی بنەمایی و ناساندنن كە لە ڕوانگەی منەوە
دەچنە وتەزای پۆپۆلیزمەوە .هەروەك دەتوانی ببینی چەمكی پۆپۆلیزمی
چەمكێكی ڕواڵەتییە ،كە من بەنیازم بیخەمەڕوو ،چونكە تەواوی تایبەتی
ناساندنی بە دۆخێكی تایبەتی جومگەبەندی پێكەوە بەستراو دەورە ،دراوە.
زاڵبونی لۆژیكی هاوبەهایی بەسەر لۆژیكی جیاوازی دانەرانە شێوازی ئەو
پەیوەنديیە سەربەخۆیەی ناوەرۆكی كرداریيە كە جومگەبەندییە .هەربۆیە لە
بەرایی وتارەكە ئاشكرام كرد كە «پۆپۆلیزم» وتەزای ئەنتۆلۆژییە نەك ئەتنیك.
هەموو هەوڵمان بۆ پێناسەكردنی پۆپۆلیزم بۆ ئەوە بوو تا پەیوەستەكان بە
پۆپۆلیزمەوە لە ناوەرۆكی ئەتنیك و الوەكی جێگیر بێت و لە ئەنجامدا،
بەهۆی ڕەفتاری حەتمی بەشكان لە بەین بچێت ،كارلێكێك كە دەرەنجامی
الوەكی و پێشبینیكراوی ،یان هەڵبژاردنی ناوەرۆكی ئەزموونيیە ،ناوەرۆكێك
كە یەكسەر ڕوبەڕووی الفاوێك لە ڕیزپەڕیيەكان دەبێتەوە یان پەنابردن بۆ
شایەتيیەكە ،كە بە هیچ ناوەرۆكێكی چەمكیەكەی ناگۆڕێت.
ئەم گەڕانی خستنەڕووی مانا ،لە ناوەرۆكەوە بۆ شێوە ،كۆمەڵێك
بەسەرەوەبوونی هەیە( ،جیا لە دوورخستنەوەی تێڕوانینی گەمژانەی
ڕەسەنێتی سۆسیۆلۆژی ،كە لەو وێنا سیاسیەدا بە یەكگرتوویی پێشتر
هەڵسەنگێندراوی گرووپێكی دادەبەزێنرێن) .یەكەم ڕێگایەك بۆ بەركەوتنی
مەسەلەی دووب��ارە ب��ۆوەی ڕوب��ەڕووب��وون��ەوە بە ئامادەیی هەمەگیری
پۆپۆلیزمان لەبەردەستە چونكە پۆپۆلیزم دەتوانێت لە خاڵی جۆراوجۆری
بنەمای كۆمەاڵیەتی سیاسی سەروەدەرنێت.
ئەگەر تەرخانكراوەكانی ناسێنەری پۆپۆلیزم بە زاڵبونی لۆژیكە
هاوبەهاییەكانی بەرهەمهێنانی دالە كۆتاكان و پێكهێنانی سنوری سیاسی
لە ماوەی ڕوونخوازی چینی ژێر ستەم لە پەیوەندیدا بێت ،ئێمە یەكسەر
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تێدەگەین كە دەكرێت وتارە شاراوەكان لەم لۆژیكی جومگەبەندی لەهەر
جێگایەكی ستراكتۆری كۆمەاڵیەتی سیاسی ناوبراو سەرهەڵبدات :ڕێكخراوە
سیاسیيە الیەنگرە تەوەریيەكان ،حزبە دام��ەزراوە سیاسیيەكان ،یەكیەتيە
بازرگانيیەكان ،سوپا ،جوواڵنەوەی شۆڕشگێڕی و هتد« .پۆپۆلیزم» سیاسەتی
ئەم حزبانە دیاری ناكات ،پۆپۆلیزم شێوازێك لە جومگەبەندی بیروناوەرۆكی
سەرەكیانە ئێستا ئەو بیروناوەرۆكە سەرەكیيانە هەرچییان دەوێت ببن.
دووەم{ ،ئایا شیكاری ڕواڵەتی} دەتوانین شتێكمان دەستكەوێت،
كە بۆ باشتر تێگەیشتن لە مەیدانی سیاسی هاوچەرخ پێویستە :خوالنەوەی
دالە ناڕازیيەكانی ڕادیكاڵ لەنێوان جواڵنەوەگەلێك ،كە پەیوەنديیان بە
ئاماژە سیاسیيەكانی تەواو نەیارەوە هەیە .نموونەیەك لەم بارەیەوە،
خوالنەوەی دالەكانی مارینیزم و گریبالدیزم لە ئیتالیای سەردەمی شەڕ بۆ
ئازادكردن ( .)1943 - 1945ئەو داالنە ،دالەكانی ناڕەزایی ڕادیكاڵی ئیتالیا
بوون ،كە زنجیرەكەیان دەگاتە ریزر جیمتۆ .هەم كۆمۆنیستەكان و هەم
فاشیستەكان هەوڵدەدەن ئەم داالنە بە وتارەكانی خۆیانەوە بلكێنن و پاشان
بۆ هاوتایيەكانی تاڕادەیەك سەربەخۆی ئەو شێوازەی جومگەبەندی سیاسی
بگۆڕێن.
ئەمان الیەنەكانی ڕادیكاڵی ئەو داالنەیان پاراستووە ،بەاڵم سەرنجدان
لەوە سەرەتا دوودڵ بوون ،كە ئەم ڕادیكالیزمە الی چەپ بێت یا ڕاست،
ئەمان بەهەمان مانای كە وتمان دالی كۆتا بوون .دەكرێت بە ئاشكرا تێبگەین
كارێكی بێهودەیە ئەگەر لە خۆمان بپرسین كام گرووپی كۆمەاڵیەتی بەهۆی
ئەو هێما پۆپۆلیستیانە ئامانجی خۆی دەربڕی :زنجیرەی هاوبەهاییەكەی
لە زۆربەی بەشە كۆمەاڵیەتیيەكان پەڕیونەوە كە ئەو هێمایانەیان پێكهێناوە
و ڕادیكالیزمێك كە هێماكانی هەروا نیشانەی ئەوەبوون دەیتوانی بەهۆی
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جواڵنەوەكانی سەر بە ئاماژە سیاسیيەكانی تەواوو نەیار جومگەبەندی بێت.
كاتێك دەكرێت وەسفی ئەو كۆچكردنەی دالەكانی بكرێت كە پۆپۆلیزم وەكو
بنەمایەكی وێنایی بۆ جومگە بەندی تێگەیەنراو بێت ،نەك ئەو بنەمایە لە
پشت ناوەرۆكە الوەكیەكان پەنهان بكرێت و ئەم ناوەرۆكانە لە پێكهاتەی
سیاسی جیاوازدا بەدی بێنێت .پۆپۆلیزم شێوەیەكی تایبەتی جومگەبەندی،
لە ناوەرۆكەكان جیایه.
سەرەنجام دەستگەیشتن بە ڕێكاری ڕووك��ەش��ی لە مەسەلەی
پۆپۆلیزمدا ئەگەری سۆراخی مەسەلەیەكی دیكەش دەڕەخسێنێت .لە ڕاستیدا،
ئەو پرسیارە پرسیارێكی هەڵەیە ،كە جواڵنەوەیەكی پۆپۆلیستیە یان نا.
دەبێت لەجێدا پرسیارێك لە خۆمان بكەین :تا چ ڕادەیەك جواڵنەوەیەكی
پۆپۆلیستییە؟ بە هەمانشێوە كە دەزانین ئەو پرسیارە هەمان پرسیارەكەی
ترە :تا چەند لە وتاری جواڵنەوەیەكی لۆژیكی هاوبەهایی بااڵدەستە؟
ئێمە تا ئێستا كارلێكە سیاسیەكەیمان ژماردووە ،كە لە دوو سەری ناكۆكی
بێ پسانەوە كارا ب��وون ،نەپساوەیەك دووبەرایی بەڵگەی جێگرەوەی
وتاری دامەزراوەییە ،كە لۆژیكێكی جیاوازی دانەرانەی پەتی و هەروەها
لۆژیكی پۆپۆلیستی بەسەریدا بااڵدەستە و هێشتا لەو لۆژیكەی هاوبەهایی
ڕانەكێشراوەتە ملمالنێوە .لەڕاستیدا ئەو دوو بەراییە گیر نەكەوتوون :وێنای
جیاوازی یا جیابونەوەی كۆمەڵگایەك دەكات ،كە هێندە لە بندەسەاڵتی
بەڕێوەبردن ( )administrationو تاكانەی ( )individualizationداواكاری
كۆمەاڵیەتیدایە ،كە ئەگەری هیچ شەڕێكی لەسەر سنورە دەروونيە شیاوەكانی
تێدا نیيە ،بە دەربڕینێك سیاسەت لەو كۆمەڵگایەدا نیيە و هاوبەهایی
پێویستی بە شێوەیەك پسانی پەیوەنديیە كۆمەاڵیەتييەكانە ،كە چەمكی
(داواكاری كۆمەاڵیەتی) مانای خۆی لەدەستدەدا ئەو كۆمەڵگایە هەمان وێنای
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«دانیشتووان»ێكە كە تیۆرسێنان «دەروونزانی كۆمەڵ» ()mass psychology
لە سەدەی نۆزدە (تین ،لیبۆن ،سیگل و هتد «)»Taine, Le Bon, Sighele
دایانمەزراند بوو.
زۆر گرنگە درووست لەو بابەتە بگەین ،كە نەگونجاوی جیابوونەوەی
پەتی یا هاوبەهایی پەتی كارێكی ئەزموونی نیيە؛ ئەو نەگونجاویە تەواو
لۆژیكیە .نەمانی جیاوازی و جیابوونەوە بەهۆی لۆژیكی هاوبەهایی بە
مانای البردنی یەكجارەكی جیاوازی لە ڕێگای لۆژیكی هاوبەهایی نیيە.
ڕێژەیی هاوبەهایی ڕێژەیەك نیيە ،كە جیاوازیيەكانی ڕۆبچنە یەكسانیيەكەوە،
هاوبەهایی ڕێژەیەكە هێشتا جیاوازیيەكانی ناوی ك��اران .هاوبەهایی
جیابوونەوە ()separationی نێوان داواكاریەكان ناهێڵێت ،نەك داواكاريیەكان.
ئەگەر كۆمەڵێك لەداواكاریەكان هەڵگرتن و گواستنەوە ،نیشتەجێبوون ،كارو
هتد ،یان نموونەی سەرەتای وتارەكە نەهێنرێنەدی ،هاوبەهاییەكانی نێوانیان
ناسنامەی پۆپۆالری ،كە لەو هاوبەهاییە ئەنجامگیری دەكرێت ،پێویستی
بە پێداگری و سووربوونە لەسەر داواكاریيەكان .هاوبەهایی لەم ڕووە
میتۆدێكی تایبەتە به جومگەبەندی جیاوازيیەكان ،چونكە جۆرێك نەگونجان
لەنێوان جیاوازی و هاوبەهایی دیالێكتیكی ئاڵۆزدا ،هەیە .ئێمە زۆر نمونەی
مێژووییمان هەیە ،كە ئامادەیی ( )presenceهەردووك لە ناویدا ،بەاڵم
هاوكات گرژی ( )tensionنێوانیان پێشتر شایانی بەشوێندا چوونە .ئێستا لە
چەند نموونەیەكی بەڵگەیی مێژوویی دەكۆڵینەوە:
 .1وردە وردە سیستەمی دامەزراوەیی بۆ ڕاكێشانی جیاوازی دانەرانەی
داواك��اری كۆمەاڵیەتی الواز دەبێ و ئەوكارە درزی دەروونی كۆمەڵگاو
دامەزراندنی دوو زنجیری هاوبەهایی ئەنتاگۆنیستی (ناكۆكی یەكتری)لێ
دەكەوێتەوە .ئەوە هەمان ئەزموونی كالسیكی دابڕانێکی شۆڕشگێڕی یا
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پۆپۆلیستییە ،درزێك كە بەگشتی بۆ قەیرانی نوێنەرایەتی (یان پیشاندان)
دەگەڕێتەوە ،كە گرامشی ناوی ناوە (قەیرانە ڕێكخراوەكان).
 .2ڕژێمێك وردەوردە دەبێتە دامەزراوەیی ( )regimeكە سەرچاوە
لە درزی پۆپۆلیستی دەگرێت ،بەمشێوەیە دووبارە لۆژیكی جیاوازی دانەرانە
زاڵدەبێتەوە و ناسنامەی پۆپۆالر و هاوبەهایی بە زۆری دەبێتە قسەی
بێمانا و پووچ ،كە هەرچەند كەمترو كەمتر چاودێری كاری سیاسیەت
دەكەن .پیرۆنیزم لە ئەرجەنتین هەوڵیدا بەرەو سیاسەتی بەرایی بەركەوتن
و گرفتاری بجوڵێ ،بەركەوتن و شەڕی گرووپێك كە ناسكاری پۆپۆالریان
(دیسكامیزادۆ){ ،ناوی هێمایی الیەنگرانی سیاسەتەكانی خوان پیرۆ} بوو
(هاوتای )sans-culotte؛ وردە وردە ئەو سیاسەتە ببووە وتاری ناوەندی كە
بونیادنەری پێی دەوترێ «كۆمەڵی ڕێكخراو» ()la commended organized
ئێمە لەبابەتێكدا سەیری نوسخەیەكی تری بەراوورد نەكراوی نێوان داواكاری
و وتاری هاوبەهایی دەكەین ،كە وتاری هاوبەهاییان قسەی بێماناو پووچی
حكومەتی فەرمانڕەوایە.
زۆرجار لەم بابەتانەدا دەبینین ،كە زۆری مەودای نێوان داواكاری
كۆمەاڵیەتی و وتاری هاوبەهایی زاڵ (لە جێدا خەماڵندنی داواكاریيەكان)،
داواكاریيەكان سەركوت و وت��اری ناوبراو دەسەپێنێ .زۆرب��ەی ڕژێمە
ئەفریقیيەكان دوای پڕۆسەی سڕینەوەی كۆڵۆنیالی ،پەیڕەویان لەو ئەلگۆیە
كردووە.
 .3هەوڵی گرووپێكی لەو چەشنە زاڵ بۆ بەرهەمهێنانەوەی بەردەوامی
سنورە دەروونيیەكان بەهۆی وتارێكی زۆر دژ بەگشتی ناوەندێك بێ ئاكام
دەبێت .دەكرێت لەو مۆدیلە ئاماژە بە پڕۆسەی قۆناغی جۆراوجۆری
«شۆڕشی كەلتوری چین» بكرێت كە لە فەرەنسا لە دۆمنیكنیزمەوە تا
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دیركتوار درێژبێتەوە.
جواڵنەوەیەك یا ئایدۆلۆژیەك هەردوو لەژێر ڕەگەزێكی هاوبەش،
دەكرێ وتارێك ( - )disco useپۆپۆلیستیترین (وتاری شیاو) بن ،كە تا چەند
لۆژیكەكانی هاوبەهایی ناوەرۆكەكەیان جومگەبەندی كردبێ .مانای وایە،
كە هیچ جواڵنەوەیەكی سیاسی لەپۆپۆلیزم بێ بەهرە نیيە ،چونكە هیچ
ئایدۆلۆژیەك یا جواڵنەوەیەك (یا بەگشتی وتاری) لە ڕوونخوازی و بانگهێشتی
«خەڵك» دژی دووژمنی ئەوەش بەهۆی كێشانی سنووری كۆمەاڵیەتی هەڵە
ناكا .هەربۆیە الپەڕەكانی ناسنامەی پۆپۆلیزمی جواڵنەوەیەك یا ئایدۆلۆژیەك
لە كاتی پەڕینەوەی سیاسی دەگۆڕێن ،كاتێك كە دوورنمای كۆمەاڵیەتی لە
بارودۆخێكی هاوتا بەزەین دەگات.
بۆیە پلەی «پۆپۆلیزم» سەربە قواڵیی درزێكە كە جێگرەوە سیاسیەكان
لێكجیا دەكاتەوە .دیارە ئەو شێوازە ڕوانینی مەسەلەیەكی تر دێنێتەگۆڕێ؛
ئەگەر پۆپۆلیزم ئەو بنەمای مەسەلەیە لەخۆ بگرێت كە بە دیلێكی ڕادیكاڵی
ناو فەزای كۆمۆنە یا سۆسیالیستی ئامادەیە ،واتە مافی هەڵبژاردن ،كە
چارەنووسی كۆمەڵێكی دەستنیشانكراو لە گرووپەكەیەتی ،ئایا پۆپۆلیزم
{بە سەرنجدان بە دوا شیكار} هەمان سیاسەت نابێت؟ .بێگومان وەاڵم
ئەرێنییە ،پۆپۆلیزم بەمانای تووشی ملمالنێكردنی سیستەمی دامەزراوەیی
بەهۆی هەڵسەنگاندنی كۆمەڵێكی ستەمدیتوو لە حوكمی هۆكارێكی
مێژوویی فاكتەرێك كە دەربارەی سەرهەڵدانی شتەكان یەك بە ئەوی دی
هەژمار دەكرێت ،بەاڵم ئەوە هەمان سیاسەتە ،ئێمە سیاسەت بەهۆی ئاماژە
( )gestureبەدەست دێنین ،جووڵەیەك كە دۆخی هەبووی كاروبارەكان
لەجیاتی سیستەمێكی لەخۆیدا گونجاندووە و هاوكات بەدیلێكی لە بەرامبەر
دادەنێت یان بە پێچەوانەوە {كاتێك سیاسەت هەیە} ،كە بەرگری لە
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سیستەمی ناوبراو بكەین لە بەرامبەر بەدیلە بەزەبرو هەبووەكاندا .هەربۆیە
كۆتایی پۆپۆلیزم هاوكاتی كۆتایی سیاسەتە .كاتێك دەگەینە كۆتایی سیاسەت،
كە كۆمەڵ وەكو تەواویەتێك تێگەیەنراو بێ و ویست یان ئیرادەیەك لە
ویستەكانی دیكە جیا نەكرێتەوە ،كە نوێنەرایەتی ئەو تەواویەتە دەكات.
لەم حاڵەتەدا ،ه��ەروەك لەم باسەدا جەختمان لەسەر كردەوە،
سیاسەت شوێنی خۆی دەدات��ە بەڕێوەبردن و سەرپەرشتی و شوێنپێی
دابەشكردنی كۆمەاڵیەتی ون دەبێت .لویاتان هۆبز لە جیاتی ویستی
یەكپارچەی بااڵدەستی ڕەها و هەروەها ناسكاری تێكڕایی یان جیهانگری
كۆمەڵگای بێ چینی ماركسی دوو ڕێگای هاوتەریب پیشاندەدەن ،كۆتایی
سیاسەت.
دیارە هەرچەند ڕەنگدەرەوەی دوو ئاماژەی لێكدژن ،حكومەتێكی
تەواو ملمالنێ هەڵنەگر یان حكومەتێكی لە تێكچووندا ،دوو ئاڕاستەی
یەكسانن بۆ سڕینەوەی شوێن پێی دابەشكردنی كۆمەڵ .بەم مانایە،
تێگەیشتن لەو ڕاستییە ئاسان دەبێت ،كە هەلومەرجی ئەگەری كاری
سیاسی و هەلومەرجی ئەگەری پۆپۆلیزم یەكسانە :هەردووكیان هەڵگری
پێشگریمانەی دابەشكردنی كۆمەڵن؛ لە هەردووكیاندا دیمۆس (=demos
خەڵك) ئاڵۆز دەدۆزینەوە ،كە لەالیەك هاوتای بەشێكی دەروونی كۆمەڵ
(كۆمەڵی ستەمدیدەكان)ە و لەالكەی دی ،فاكتەرێكە كە خۆی بە شێوازی
ئەنتاگۆنیستی ،نوێنەری تێكڕای كۆمەڵ دەناسێنێت.
ئەم ئەنجامگیریيە ب��ەرەو كۆتایی شیكارەكەمان دەب��ات .مادەم
ڕوب��ەڕووی سیاسەت بووینەوە (دی��ارە ئەگەر بەڵگەكەمان ڕاستبێت و
پێكهاتەكەی بە پۆپۆلیزم بزانین) ،ڕوبەڕووی دابەشكردنی كۆمەاڵیەتیش
دەبینەوە .ئەنجامێكی سروشتی ئەم دابەشكردنی كۆمەاڵیەتيە ئەوەیە ،كە
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بەشێك لە كرۆكی كۆمەڵ خۆی لە حوكمی دەربڕین و نوێنەری كۆمەڵ
دەخاتەڕوو ،كۆمەڵێكی تێكڕا .ئەو درزە لە بەین ناچێت تا ڕووبەڕووی
كۆمەڵگای سیاسی ببینەوە .ئەوە بەو مانایەیە كە (خەڵك ) لە چوارچێوەی
ڕێژەكانی پیشاندەرەوەدا {یان نوێنەرایەتی} هەڵدەسەنگێنرێت واتە «خەڵك»
ناتوانێت نوێنەری شتێك نەبێت« ،خەڵك» لەبری بونەوەرێكی جیاواز
لەڕاستیدا بوونی نیيە .ئێمە پێشتر نەخشەی تۆڕی ڕێژەكانی پیشاندەرەوەمان
( )representative matrixلە دەرەوەی كێشاوە ،كە «خەڵك» لێی
دەردەكەون :وردەكاری زانراوێك كە نموونەیەكی پیشاندەرەوەی دۆخی
تێكڕایی هەڵگرتووە و جیهانگرە.
گ��ۆڕان��ی ناسنامەی ئ��ەو وردەك��اری��ي��ە بەهۆی بنەمای زنجیرە
هاوبەهاییەكان؛ ئۆردوگای پۆپۆالری خۆی بەجۆرێك دەخاتەڕوو ،كە لەو
جێگرەوانە دەردەكەوێت ،گوایا كۆمەڵگا وەك یەك لە تێكڕای نوێنەرایەتی
(پیشان) دەداتەوە .ئەنجامگیریيەكی گرنگی ئەم شیكارانە دەكەین .یەكەم،
چونكە «خەڵك» بەوجۆرەی كە لە وتاری پۆپۆلیستیدا ڕەفتار دەكات ،دراوی
خاو نیيە ،بەڵكو بنەمایەكە  -وتاری پۆپۆلیستی جۆرێك لە ناسنامەی ڕەسەنی
پۆپۆالر دیاری ناكات ،لە ڕاستیدا هەڵی دەسەنگێنێت .دووەم ئەنجامگیریمان
ڕێژەی بەشداربوانە لە {پڕۆسەی} پیشاندانەوە ،ئاستی مامناوەندی نین،
كە ڕەنگدەرەوەی ڕاستێكی كۆمەاڵیەتی سەرەتایی و خاو بن ،ڕاستیەك
كە گومان دەكرێت لە جێگایەكی دیكە هەڵسەنگێنراوە .ئەو ڕێژانە ،بە
پێچەوانەوە ،چوارچێوەی بەرایی پێكدەهێنن ،كە كاری كۆمەاڵیەتی تێدا
هەڵدەسەنگێنرێت .لەو ڕوانگەیەوە هەرجۆرە گۆڕانێكی سیاسی بەهۆی
جێگۆڕكێی دەروونی توخمگەلێك ڕوودەدات ،كە چوونەتە ناو پڕۆسەی
پیشاندانەوەوە.
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ئاكامی سێیەمی شیكارەكەمان {پرۆسە} پیشاندانەوە یان نوێنەرایەتی،
بە هەمانجۆر كە ئەگەر ڕۆسۆ ئێستا زیندووبوایە لەوانەیە پشتڕاستی
دەك��ردەوە .دووەم و باشترین ئەنجامی قوڵتربوونی درزی نێوان فەزای
تێكڕایی سۆسیالیستی و وردەكاری باوەڕی {پەنهان} لە ویستی بەكردەوە
هەبوو كۆمەڵی نیيە .ڕاست بە پێچەوانەوە ،ئەم ناهاوسەنگيیەی نێوان كۆمەڵ
وەكیەك لە تێكڕاو ویستەكانی كۆمەڵی سەرچاوەكەی گەمەیەكی هاندەرە،
كە بە سیاسەتی دەخوێنینەوە ،یارییەك كە دیارە سنورو توانای خۆمانی تێدا
دەدۆزینەوە .شتی گرنگ و زۆر ناتەبا الوازی یا نەگونجاوی ()impossibility
لە مەحاڵبوون ( )absurdityجیاوازە تێكڕاییەك یان جیهانگری لەسەدا سەد
سەرچاوە دەگرن ،لەنێوانیاندا سەرهەڵدان و دەركەوتنی «خەڵك» لە ئەوانی
تر گرنگترە.
لەم وتارە وەرگێڕدراوە:
POPULISM:WHATS,IN A NAME?»in Panzer, Francisco(ed.) 2005. Populism and the Mirror of Democracy. London:
.Verso
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دژی كەڵكەڵەی پۆپۆلیستی
نوسینی :ساڵڤۆی ژیژەك
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بێگومان وەاڵمی نەرێنی فەرەنسی و ئەڵمانيیەكان بۆ ڕەشنووسی
دەس��ت��وری ئ��ەوروپ��ا نموونەیەكە لە تیۆری فەرەنسیدا ،بەدالی كۆتا
دەخوێنرێتەوە .یەك نهی مانای شێوێنراو ،نەگونجاو ،سەرچاوە گرتوو لە
هۆكاری فرەالیەن؛ سندوقێك لە خاڵە هاوبەشەكان ،بەرگریكردن لە مافەكانی
كرێكاران و ڕەگەزپەرستی ،كاردانەوەی كوێرانە و ترسناك بە هەڕەشەی
واتای ئاڵوگۆڕ و ئومێدە شاراوە یۆتۆپیایەكان ،هەموویان بە یەكەوە ،پێمان
دەوترێت ئەو (نە)یە .لەڕاستیدا ،نە وتنە بە زۆربەی شتەكان :نیو لیبرالیزمی
ئەنگلۆ ساكسۆن ،شیراك و حكومەتی ئەوسای فەرەنسا ،پەالماری كرێكارانی
كۆچبەری پۆڵەندی كە حەقدەستی كرێكارانی فەرەنسی كەمدەكەنەوە و
شەڕی ئێستا ڕاستەقینەیە :شەڕ لەسەر مانای ئەو نەیە ،كێ داگیری دەكات؟
كێ ئەگەر كەس هەبێت بۆ بۆچوونی سیاسی جیاواز و گونجاو دەگۆڕێت؟
ئەگەر متااڵی زاڵی ئەم نەیە هەبێت ،هاوتای گۆڕانكاری نوێی
دروشمی كۆنینەی كلینتۆنە« ،ئەو ئابووریيە ،گەمژە!» .بەمجۆرە ئەو
نەیە وەاڵمێك بوو بۆ وەستانەوەی ئابووری ئەوروپا ،بەسەرنجدان بە
بەربەستە نوێكانی ئابوری ،كە لەسەر ڕێگای دەردەكەوتن و خاوبوونەوەی
ئابوری ،كۆمەاڵیەتی ،سیاسی و ئایدۆلۆژیەكەی ،بەاڵم وەاڵمێكی لێكدژ،
نەگونجاو ،كاردانەوەیەك كە درووست نوێنەرایەتی خاوبوونەوە و ناكردەیی
ئەوروپیە نایابەكانی دەكرد .كەسانێك ،كە خوازیاری ئیمتیازاتی حكومەتی
50

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم

خۆشگوزەرانی پێشوو بوون ،كاردانەوەی ئەوروپای كۆن لە دەرەنجامی
ترسی گۆڕانی ڕاستەقینە ،خۆدزینەوە لە قبوڵكردنی نەپسانی یۆتۆپیای
مۆدێرانیزاسیۆنی جیهانگر.
جێی سەرسوڕمان نيیە كە ك��اردان��ەوەی ئ��ەوروپ��ای فەرمی بۆ
ئارەزومەندیيە ترسناكەكان ،دژی عەقڵخوازانە ،ڕەگەزپەرستانە و تەریتخوازی
تاڕادەیەك سەراسیمە بوو كە پشتیوانی ئەم نەیە بون( ،نە) یەك كە
بەڕەتكەرەوەی تەسكبینانەی فەزای كراوە و فرەكەلتورگەرایی لیبراڵ
دادەنرێت .بیستنی سكااڵی گەشەی بێمەیلی نێوان دەنگدەران و دابەزینی
بەشداری سیاسی خەڵك بووەتە نەریت .لیبراڵەكان بەردەوام نیگەرانی
پێویستی جوڵەی خەڵك و باسی پێگەی پێشەوایانی كۆمەڵگای مەدەنی
دەكەن تا زیاتر ڕایانبكێشنە ناو پڕۆسەی سیاسيیەوە .هەرچەند هەر كاتێك
خەڵك لە خەوی خۆشی دوور لە سیاسەت هەڵدەستن ،بەپێی ڕێسا ،دەكەونە
ژێر ئااڵی ئاژاوەی پۆپۆلیستی و دەستە ڕاستەوە .كەوایە سەیر نیيە كە ئێستا
زۆربەی لیبراڵە تەكنۆكراتە گەشبینەكان حەپەساون ،كە چجای ئەو سستی و
خۆدزینەوە لە سیاسەت بەرهەمێكی پەنهان و پێچراوە بێت.
دەبێ لە زەینماندا بێت ،كە هەتا ئەو توخمانە چۆن ،بە كردەوە،
شوێن ناڕازی كرێكاری داگیر دەكەن ،كە بەناوی ڕەگەزپەرستی پەتيی دەستە
ڕاست سەرهەڵدەدەن.
دیارە داواك��اری وەستانی كۆچكردنی كرێكارانی بێگانە پێشینەی
ڕەگەزپەرستیيە ،كە بە هەڕەشەیەك بۆسەر كارمان هەژمار دەكرێن؛ بەم
حاڵە ،دەبێت سەرنج لەو واقيعیەتە ئاساییە بدەین كە پەالماری كرێكارانی
كۆچبەر لە واڵتانی كۆمۆنیستی پێشوو دەرەنجامی لێكبوردەیی فرە
كەلتورگەرایی نەبووە و لەڕاستیدا بەشێكە لە ستراتیژیەتی سەرمایە بۆ جڵەوی
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هێشتنەوەی ویستی كرێكاران .هەربۆیە لە ئەمریكا ،بۆش بۆ دیموكراتەكان
زیاتر هەڵدەسوڕێت ،كە گیرۆدەی گوشاری یەكیەتییە پیشەییەكانن ،بۆ بە
یاساكردنی بارودۆخی كۆچبەرانی نایاسایی مەكزیكی.
بەمەش ئەمڕۆ ،تەنزاویانە ،پۆپۆلیزمی ڕەگەزپەرستی ڕاست
بەباشترین شێوە ،دەیسەلمێنێت كە دژایەتی چینایەتی نەك نەماوە،
بەڵكو ڕاستيشە .وانەیەك كە دەبێت چەپەكان فێری بن ئەوەیە ،كە لە
هەڵەی هاوكات نهێنیيانەی جێگرەوەی ڕەگەزپەرستانەی پۆپۆلیستی لە
نەفرەت بە بێگانە خۆیان بواردو تەڕو وشكیان پێكەوە نەسوتاند ،هەروەها
نابێت بە نوێنەرایەتی لە فەزای كراوە ،فرەكەلتوری ،بە تەواوەتی ،لە
بەرامبەر پۆپۆلیزمی ڕەگەزپەرست و دژە كۆچبەری بوەستێت و پێكهاتەی
چینایەتی جێگۆڕكێ بووی لە بەین ببات .كاری خێرخوازانە ،كە ئیدیعای
دەكات ،پێداگری پەتيی بەسەر فەزای كراوەی لەسەر بنەمای فرەكەلتوری،
خائینانەترین شێوازی دەركەوتنی دژایەتی چینایەتی ،دژی كرێكاریە.
لەم ب��ارەی��ەوە ،ك��اردان��ەوەی سیاسەتكاری سەرەكی ئەڵمانیا بۆ
دامەزراندنی حزبی چەپی ( )links partiesنوێ بۆ هەڵبژاردنی  2005نمونەی
گروپێكی باشە لە خەڵك ،ئیئتالفێك لە حزبی چەپی ئەڵمانیای خۆرهەاڵت
و بیركەرەوانی دیكەی چەپی حزبی سۆسیال دیموكراسی ( .)SPDكاتێك
یۆشكا فیشەر سكار الڤۆنتینی ناونا هایدگەرێكی ئەڵمانی (چونكە الڤۆنتین بە
هاتنەناوەوەی هێزی كاری هەرزان بۆ ئەوروپای خۆرهەاڵت ڕازی نەبوو ،كە
مافی كرێكارانی ئەڵمانی دادەبەزاند) بۆ ئاستێكی زۆر خوار پیشەیی دابەزی.
كاردانەوەی ئاڵۆز و زێدەڕۆی دەزگای سیاسی (تەنانەت كەلتوری) ،كاتێك
كە سكرتێری حزبی سۆسیال دیموكرات دەاڵاڵنی دارایی ناونا كوللەی وتار،
ئاماژەیەك بوو لە نەخۆشی ،گوایا ئێمە لەسەدا سەد بووژانەوەی نیونازیزم
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دەبینین.
لەدەستدانی ت��ەواوی بۆچوونی سیاسی و جگە ل��ەوە توانای
لێكجیاكردنەوەی چەپ و ڕاس��ت ،خۆی لەخۆیدا سەراسیمەی سیاسی
دەردەخات .ڕاڕابوون و ڕاوەدوونانی پەروەردەی هەرجۆرە ئەندێشەیەك
لە دەرەوەی تایبەتی پۆست سیاسی تۆماركراو بەناوی خەڵك خەڵەتێنی
پۆپۆلیستی .تا ئەم ساتە ،حەتمیترین شایستەیە بەسەر ژیانمان لەژێر یاساغی
ئەندێشەی ()denkverbotی نوێ بووە( .تراژیدی ،ئامادەیی حزبی چەپ
وەك حزبی ئۆپۆزسیۆنی پاكە كە بە كردەوە هیچ بەرنامەیەكی گشتی نزیكی
سەركەوتنی نیيە).
پۆپۆلیزم :لێكدژەكانی چەمكێك
بەمجۆرە (نە)ی فەرەنسی و ئەڵمانی دوا بەسەرهاتی چیرۆكی
پۆپۆلیزممان بۆ دەخاتەڕوو .پۆپۆلیزم بۆ دەستەبژێرانی لیبراڵ ،تەكنۆكرات،
بەشێوەی سروشتی وێنای سەرەتاییەكەی دەرخستنی فاشیزمە ،مردنی عەقڵی
سیاسی ،شۆڕشێكە لەژێر ئااڵی خولیای كوێری یۆتۆپیایی ،سادەترین وەاڵم
بۆ ئەو بەدگومانیيە ئەوەیە ،كە ئیدیعا بكەین پۆپۆلیزم لەخۆیدا ناچاالكە:
جۆرێك سامانە یان میكانیزم ( )depositedڕواڵەتی  -بااڵدەستی كە دەكرێت
ئاوێتەی كێشە سیاسیە جیاوازەكان بكرێت .ئارنستۆ الكالو بە ڕاشكاوی ئەم
بابەتەی شرۆڤەكردووە.
بە ب��اوەڕی الك�لاو ،لەنمونەی جوانی خود  -گ��ەڕاوە ،لۆژیكی
جومگەبەندی ( )articulationهەژمۆنیك بۆ بەرەنگاری چەمكی نێوان پۆپۆلیزم
و سیاسەتیش بەكاردەبرێت :پۆپۆلیزم بابەتی سمبولی لكاندنی سیاسەتە ،وێنای
تایبەتی كە نیشانەی ڕەهەندی تێكڕایی كاری سیاسیە و لەم ڕووەوە سادەترین
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ڕێگا بۆ تێگەیشتنی دەخاتە بەردەستمان .هیگڵ زاراوەیەكی بۆ دەستوەردانی
كاری تێكڕایی به بەشێك لە ناوەرۆكی تایبەتی داهێنا :حەتمیەتی بەرامبەر،
( )gegensatzliche Bestimmungخاڵێك كە تێكڕایی لە كرۆكی یەكێك
لە بەشەكانی ،ڕوب��ەڕووی خۆی دەبێتەوە .پۆپۆلیزم نەك جۆری تایبەتی
جوواڵنەوەی سیاسی ،بەڵكو پاكترین شێوەی كاری سیاسیيە ،هەاڵوسانی فەزای
كۆمەاڵیەتیيە كە هەر ناوەرۆكێكی سیاسی دەخاتە ژێر كاریگەریيەوە.
بەشەكانی بە جۆرێك پەتی وێنایی بااڵدەستی و نائەنتیكن؛ كاتێك
پۆپۆلیزم ڕودەدات كە كۆمەڵێك خواستی دیموكراسی بەتایبەت (ئاسایشی
كۆمەاڵیەتی ،تەندروستی ،خزمەتگوزاری ،باجی كەمتر ،ئاشتی و ،)....وەك
زنجیر لە كۆمەڵەی هاوبەهاییەكاندا دەتەنرێن ،زنجیرێك كە خەڵك وەك
ناسكاری سیاسی كۆمەڵيی بەرهەمدێنێت .تایبەتمەندی پۆپۆلیزم نەك ناوەرۆكی
بوونی داواكاریيەكان ،بەڵكو ئەو ڕاستیە ڕواڵەتیە پاكەیە ،كە خەڵك لەناو
ئەڵقەكانی پەیوەندیيان وەك ناسكاری سیاسی دەردەكەوێت و هەموو لێكدژیە
الوەكیيە جۆراوجۆرەكان و هاوشەڕەكان لە دەستەی ئۆپۆزسیۆنی ئەنتاگۆنیستی
تێكڕایی و هەمەالیەنەی نێوانمان (خەڵك) و ئەمان هەڵدەتۆقێت .دیسانەوە،
پێشتر ناوەرۆكی ئێمەو ئەمانیشی چێكردووە و جێگیر نەبووە ،ڕێك وەك
ئەو قومارەیە لە ملمالنێ بۆ هەژموونيی ،هەتا توخمە ئایدۆلۆژیيەكانی وەك
ڕەگەزپەرستی دڕندانە و شەڕی جولەكەش ،دەتوانن بۆ درووستكردنیان ببنە
پێكەوەبەستراوی كۆمەڵەی پۆپۆلیزمی هاوبەهاییەكان.
ئێستا ئاشكرایە كە بۆچی الكالو پۆپۆلیزم لە ملمالنێی چینایەتی بە
باشتر دەزانێت :پۆپۆلیزم لە ملمالنێی كراوەدا قاڵبی نەزۆك و بااڵدەستی
بەدیدێنێت ،كە بیرو ناوەرۆكی سەرەكیيەكەی بەهۆی شەڕی شیمانەیی بۆ
دەستەبەركردنی هەژموونی دیاری دەكرێت ،لە كاتێكدا ملمالنێی چینایەتی
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بوونی گرووپێكی كۆمەاڵیەتی تایبەت (چینی كرێكار) وەك فاكتەری سیاسی
باش دەكاتە پێشگریمانە؛ ئەم باشیە بۆخۆی بەرهەمی ملمالنێی هەژموونیك
نەبووە و لەسەر پێگەی كۆمەاڵیەتی واتایی چینی كرێكار وەستاوەتەوە،
ملمالنێی سیاسی  -ئایدۆلۆژی بەم شێوەیە لەكۆتایی دەرب��ارەی پڕۆسە
كۆمەاڵیەتیە واتاییەكان ،دەسەاڵتەكان و لێكدژیان بۆ دیاردەی مامناوەندی
دادەبەزێت .لە بەرامبەردا ،ڕاستی الی الكالو هەڵكشانی جۆرێكی تایبەتی
ملمالنێی هاوسەنگە بۆ هەموو جۆرە شەڕەكان ،نەك ڕاستيەكی پێشتر
زانراو ،بەڵكو دەرەنجامی ملمالنێی سیاسی شیمانەییە بۆ هەژموونی .لە
سیستەمێكدا.
دەكرێت ئەو ملمالنێیە شەڕی چینایەتی بێت ،لە سیستەمێكی تردا
ملمالنێی ئەنارشیستی بۆ لێكبوردەیی كەلتوری .هیچ پێویستیەكی دەروونی
خۆیی لە ملمالنێیەكی تایبەتی نیيە ،كە پێشتر لە دەروونی هەژموونیك،
وەكو هاوسەنگی گشتی ،بۆ هەموو شێوەكانی پێكدادانی بداتێ .بەمەش
ملمالنێ بۆ هەژموونی هەم مەودای كەمنەكراوەی نێوان شێوەی تێكڕایی و
زۆرینەی بیرو ناوەرۆكی سەرەكی الوەكی و هەم بوونی پڕۆسەی شیمانەیی
پێشگریمانە دەكات ،كە بەهۆی یەكێك لەم بیروناوەرۆكە سەرەكییە گۆڕانی
ماهیەت دەداتە بەرجەستەكراوی یەكجێی ڕەهەندی تێكڕایی .بۆ نموونە
(بەپێی نموونەی خودی الكالو) لە پۆڵەندای دەیەی  1980خواستەكانی
{ Solidarnoscجواڵنەوەی هاوپێوەندی} بووە ،بەرجەستەی ڕەتكردنەوەی
ڕژێمی كۆمۆنیستی تێكڕای خەڵك ،بەمەش هەموو ئەو بابەتە جیاوازانەی
دژی كۆمۆنیستی (لە بابەتی ناسیۆنالیزمی موحافیزكار ،لیبراڵ دیموكراسی،
بیروڕا جیاوازی كەلتوری تا بابەتی كرێكارانی چەپ) خۆیان لە دالی كۆتای
هاوپەیوەندی ناسینەوە پشتڕاست كردەوە.
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بەمجۆرە الكالو بابەتەكەی هەم لەبەرە بەرەخوازی (بە دابەزینی
ڕەهەندی كاری سیاسی ،تێگەیشتنی قۆناغ بەقۆناغی داواكاری دیموكراسی
و الوەكی كەشی كۆمەاڵیەتی ،لەسەر بنەمای جیاوازی بەجێی دەهێڵێت)
جیادەكاتەوە و هەم لە ئەندێشەی بەرامبەری واتا شۆڕشی هەمەالیەنە،
كە كۆمەڵی تەواو تاكی لەگەڵ خۆی لێدەكەوێتەوە .ملمالنێی هەژموونی
لە هەردووالی نادیارە ،كە داواكاری تایبەتی ناوی بۆ فاكتەری سەرەكی
هەڵكشاوە و تێكڕای خەڵك پیشاندەدات .كەوایە مەیدانی سیاسی گرفتاری
گرژی نێوان دالە كۆتاكان و لێهاتووەكان دەبێت.
هەندێك كە دەوری دال��ی كۆتا دەبینن ،بە بەرجەستەكردنی
ڕاستەوخۆی ڕەهەندی تێكڕایی و تێكهەڵكێشی زنجیرە هاوبەهاییەكان،
ژمارەیەكی زۆر لە دالە لێهاتووەكان یەكپارچە و یەكسان دەكەن .الكالو
ئەو كەشە بۆشەی نێوان پێویستی بوون ناسی بە بۆچوونی ئۆپۆزسیۆنی
پۆپۆلیستی (مەرجدار بەو ڕاستیە كە وتاری دەسەاڵتی هەژمونی ناتوانێت
كۆمەڵێك داواك��اری جەماوەری تێكهەڵكێش و یەكپارچە بكات) و هانی
ناوەرۆكی بونی شیمانەیی دەدات كە ئەم ڕایە ،بۆ شرۆڤەی گۆڕانكاری
زۆربهی دەنگدەرانی فەرەنسی لە دەیەی  ،1970حزبی كۆمۆنیست بۆ
بەرەی میللی ( )Front Nationalڕاستگەراو پۆپۆلیستی ،دەچنە پاڵی .ئەو
چارەسەرە دزە دەكاتە بابەتی داهێزرانی هاوپەیوەندی قوڵتری (بێگومان،
تەواویەتخواز)ی نێوان ڕاستی دەمارگیر و چەپی دەمارگیرەوە.
هەرچەند تیۆری الكالو دەرب��ارەی پۆپۆلیزم وەك نموونەیەكی
بااڵ (مەخابن لە تیۆری كۆمەاڵیەتی ،دەگمەن) پێ لەسەر چەمكی زۆر
بەرجەستە دادەگرێت ،بەاڵم دەبێت دووالیەنی مەسەلەساز بیربهێنرێتەوە.
یەكەم ،پێناسەی بۆ پۆپۆلیزمە ،كۆمەڵێك مەرجی ڕواڵەتی بۆ پاساودانی بە
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پۆپۆلیستی زانینی دیاردەیەك بەس نیيە كە هەژماری دەكات؛ هەروەها
دەبێت ئاڕاستەیەك بخرێتە ژێر سەرنجەوە ،كە وتاری پۆپۆلیستی ناوی جێی
ئەنتاگۆنیستی گرتووەتەوە و دوژمن ئافەریدە دەكات .لە پۆپۆلیزمدا ،لە
بەینبردنی دووژمن ،كە بونەوەرێكە فڕێدراوەتە دەرەوە یان لە بونەوەری
ئەرێنی و بونناسانەدا بۆتە شت (تەنانەت گەر ئەو بونەوەرە تارمایی
ئاسا بێت) ،هاوسەنگی و دادپەوەری دەگێڕێتەوە؛ بە جۆرێكی هاووێنە،
ناسنامەكەمان هۆكاری سیاسی پۆپۆلیست ،وەك بونەوەری پێشوو دەربارەی
هێرشی دوژمن تێگەیەنراو دەبێت.
با لە شیكاری خودی الكالو بكۆڵینەوە كە بۆچی چارتیزمی وەك
پۆپۆلیزم هەژمار كردووە( .ناوەرۆكی زاڵی چارتیزم دانانی ئاژاوەگێڕیەكانی
كۆمەڵ ،نەك لە خودی سیستەمی ئابوریدا ،بەڵكو لە بەرامبەردا قۆرخكردنی
دەسەاڵتە لەالیەن گرووپە ئەنگڵ و بازرگانانی جڵەوكەری دەسەاڵتی سیاسی،
بە دەربڕینی كۆبن «« »Cobbettگەندەڵی كۆنی» .هەر بەو هۆیەوە كە
تایبەتمەندی زۆر زەقی چینی بااڵدەست ،بە كاهلی و ئەنگڵ دەزانرێن).
بە دەربڕینێكی دی ،هەرگیز خودی سیستەم هۆكاری كۆتایی ئاڵۆز نیيە
بۆ پۆپۆلیستێكە ،بەڵكو هۆی تاكیەتی (قۆرخكردنی دارایی و هاوشێوەی و
نەك حەتمەن سەرمایەداری)ە كە گەندەڵی بەسەر سیستەمەكەدا دەسەپێنن؛
نەك ڕەوتێكی كوشندە ،كە خۆی لەخۆیدا لە سیستەمەكە دوور دەخرێتەوە،
بەڵكو بەشێك كە خۆی لە ئەنجامدانی ئەركەكەی دەدزێتەوە .لە بەرامبەردا،
بۆ ماركسیستێك (هەروەها بۆ فرۆیدێك) ،كاری خەسارناسانە (هەڵەی لە
خشتەبەرانەی هەندێك لە بەشەكان) ،ئاماژەی نەخۆشی كاری بەهاداریە،
ئاماژەیەكە لە تێكچوونی بنەمایەك ،كە ڕاپەڕینی خەسارناسانە هەڕەشەی
لێدەكات.
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الی ماركس ،ناڵە و هاواری ئابوری ،كلیلی تێگەیشتنی كاری ڕێسایی
سەرمایەدارین و الی فرۆید ،دیاردەی خەسارناسی وەك هەستانی هیستریایی،
كلیلی تێگەیشتنی چۆنيیەتی پێكهاتنی ناسكاریەكی ڕێوشوێنی درووستمان
دەخاتە بەردەست (شەڕی نهێنی كە كارەكەی دەپارێزن) .هەروەها هەر
بۆیە ،كە فاشیزم بێگومان جۆری پۆپۆلیزمە .وێنای فاشیستی لە مرۆڤی
جولەكە هاوشێوەی كۆمەڵێك هەڕەشەی (ناكۆك و تەنانەت نەگونجاو) كە
تاكی بەئەزموون؛ جولەكە هاوكات زۆر ڕوناكبیر ،قڕێژ ،لەڕووی سێكسیەوە
تێر نەبو ،زۆر هەوڵدەرو لەڕوانگەی داراییەوە زۆر چەوسێنەرە .لێرەدا
ڕوبەڕووی تایبەتمەندیەكی كلیلی تری پۆپۆلیزم دەبینەوە ،كە الكالو ئاماژەی
پێنەداوە .بە دروستی پشتگیری دالی بااڵتری پۆپۆلیستی لەمەڕ دوژمنی
كۆتایی ،الڵ و پەنهان دەكات كە:
ئەو دەربڕینەی كە ئۆلیگاریشی بەرپرسیاری ناكامی داواك��اری
كۆمەاڵیەتیيە بەمانای دیاریكردنی هۆكارێك نیيە ،كە بتوانێت لە كرۆكی
داواكاری كۆمەاڵیەتی دەریبێنێت؛ ئۆلیگاریشی جیا لەو خواستانە زادەی
گوتارێكە كە ئەو خواستانە دەتوانن دەوری لە سەر ببینن .لێرەیە كە ساتی
بۆشایی بەناچاری سەر وەدەردەنێت و بەدوایدا زنجیرەی هاوبەهایی جێگیر
دەبێت .بەمەش (پەنهانی و الڵی) ،بێئەوەی كە لەهیچ جۆرە بارودۆخێكی
پەراوێزی و بەرایی سەرچاوە بگرن ،لە سروشتی كاری سیاسیدا جێگیربوون.
كەوایە تایبەتمەندی دەرهەستەیی لەخودی پۆپۆلیزمدا ،دەبێتە
پاشكۆی هەمیشەیی واتایی درۆینی وێنای هەڵبژێردراوی دوژمن ،تاكە
هۆكاری ئەودیوو شتەكان كە هەڕەشە لە خەڵك دەكەن .ئەمڕۆیە الپتۆپه
كڕدراوەكان السايی بەرگری پەنجەكان و دەنگی بەركەوتنی پیتەكان لەسەر
كاغەزی ئامێری چاپی كۆن دەكەنەوە.
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چ نموونەیەك بۆ پێویستی تازە سەرهەڵدراوی ڕاستی درۆیین لەوە
باشترە؟ ئەمڕۆ ،كاتێك نەك پەیوەنديیە كۆمەاڵیەتيیەكان ،بەڵكو هەروەها
تەكنەلۆجیا ،زیاترو زۆرت��ر ،پەنهان دەب��ن( .كێ دەتوانێت بزانێت لە
كۆمپیوتەرێكی شەخسیدا چ باسە؟) ،پێویستی شاراوە بۆڕیفۆرمی واتەییەكی
دەستكردی گوڕپێدانی تاك بۆ بەستنی پەیوەندی لەگەڵ دەورووبەری ئاڵۆزیان،
بە ناوی ژینگەی جیهانی بەمانا ،هەیە .لە بەرنامەنوسی كۆمپیوتەریدا ،ئەپڵ
( )Appleئەم هەنگاوەی واتایی درۆینی ئایكۆنەكانی البرد.
لە ئەنجامدا دەخرێتە سەر فۆرمۆلی كۆنی (گی دووبۆر) دەربارەی
كۆمەڵگای نمایش ،دژواری نوێ :وێنا بە مەبەستی پڕكردنەوەی بۆشایی
دەخوڵقێن ،كە جیهانی دەستكردی نوێ لە دەوری ژینگەی جیهانی
كۆنینەمان جیادەكاتەوە ،بە دیوێكی تردا ،قبوڵكردنی ئەم جیهانی نوێیە
دەوری وێناكانە .ئایا وێنای واتایی درۆیینی پۆپۆلیستی لە مرۆڤێكی جولەكە،
كە كەڵەكەیەكی زۆری هێزی بێ ناونیشانی كورت و پوخت دەكاتەوە ،وەك
كیبۆردێك نيیە كە السای ئامێری چاپ دەكاتەوە؟ جولەكە ،لەبری دوژمن،
بێگومان دیاردەیەكی دەرەوەیی داواكاری كۆمەاڵیەتی ناكامە.
ئەم زیادكراوە بۆ پێناسەی پۆپۆلیزمی الكالو ،بەڕەهایی بەمانای
گەڕانەوە بۆ قۆناغی بوون یا ئەنتیك نیيە؛ ئێمە لە قۆناغی وێنایی  -بوون
ناسیدا ماوینەتەوە و بە قبوڵكردنی تێزی الكالو ،پشت ئەستوور بەوەی
كە پۆپۆلیزم ،لۆژیكی سیاسی و وێنایی تایبەتیەكە كە بۆ هیچ ناوەرۆكێك
تەرخان ناكرێت ،تەنیا كردوومانەتە پاشكۆی خەسڵەتی شتبوونی (كە لەباقی
تایبەتمەندیيەكانی بااڵدەستی كەمتر نيیە) ئەنتاگۆنیزم (لە بوونەوەری
ئەرێنیدا) .پۆپۆلیزم هەڵگری النیكەمی  -شێوەی بەرایی  -سۆفیگەرێتی
ئایدۆلۆژيیە.
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هەربۆیە هەرچەند پۆپۆلیزم بنەماییەكی وێنایی یا قاڵبێك ،كە
دەكرێ خوالنەوەی سیاسی جیاواز بگرێتەخۆ (ناسیۆنالیزمی كاردانەوەگەرا،
ناسیۆنالیزمی پێشڕەو) ،بەم حاڵە ،تاكو ئەو جێیە كە ئەنتاگۆنیزم یان شەڕی
كۆمەاڵیەتی لەكرۆكدا ماوە دەخاتە شەڕی نێوان خەڵكی یەكگرتوو دوژمنی
دەرەك��ی ،سەرەنجام لەناخی خۆیدا پاڵنەری درێژماوەی بۆ سەرهەڵدانی
فاشیزمی هەڵگرتووە.
لەم ڕووەوە ،هەژماركردنی هەرجۆرە جوواڵنەوەیەكی كۆمۆنیستی
لەجیاتی جۆرێك پۆپۆلیزم مەسەلە سازدەبێت .فرۆید دوای دەستنیشاكردنی
ئەگەری گۆڕان لەڕووی ناسنامەی هاوبەشەوە كە هۆكاری كۆكردنەوەی خەڵكە،
بەمجۆرە درێژە بە كەسایەتی ڕابەر بۆ ئەندێشەی ناكەسی دەدات( :ئەم
دەرهەستكاری ،دووبارە ،ڕەنگە بە دامێنی كەمتر یا زۆرتر لە كەسایەتیيەكدا،
كەسێك بەرجەستە بێت ،كە دەتوانین بە پێشەوای مامناوەندی بزانین،
پەیوەندی نێوان ئەندێشە و ڕابەری جۆراوجۆر دەبێتە مایەی سەرنجڕاكێشان.).
یان ئەو دەربڕینە ،بە تایبەت لەمەڕ ڕابەرێكی ستالینیست ،لە ڕوبەڕوبوونەوە
بە ڕابەری فاشیست ،وەك میكانیزمی بەرجەستەكردنی ئەندێشەی كۆمۆنیستی
ڕاست نیيە؟ هەر بەوهۆیە ،جواڵنەوە و ڕژێمە كۆمۆنیستەكان ناتوانن لە
پۆپۆلیزمدا چینبەندی بكرێن.
شیكارەكەی الكالو زۆر خاڵی الوازت��ری تێدایە ،بچوكترین یەكەی
شیكاری پۆپۆلیزم كۆمەڵێك داواكاری كۆمەاڵیەتيیە (لە مانای دوالیزمیەكەی واتا
دەرخستن و خواستن) .هۆی ستراتیژیەتی هەڵبژاردنی ئەو زاراوەیە ئاشكرایە:
ناسكاری و داواكاری لە كرۆكی مەیلی زۆری خواستدا جێگیر دەبێت؛ واتە
خەڵك خۆی لەنێوان زنجیری هاوبەهایی داواكاری جێگیر دەكات.
خەڵك گرووپێكی لەپێشدا هەبوو نین ،بەڵكە ئاكامی كردەییانەی
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زۆربوونی ئەم داواكاریيانەیە ،بەاڵم زاراوەی داوكاری پێویستی مەیدانی
نمایشی لەسەدا سەدە ،كە ناسكاری داواكاری لەناویدا بۆ ئەوی دی دەگۆڕێت
و پێشتر ئەگەری خەماڵندنیان گریمانە دەكات .ئایا شۆڕشی ڕاستەقینە یان
كردەی سیاسی ڕزگاریخوازی فەرەنسی ئەم ئاسۆی بابەتی ناكەوێتە سەر ئەو
ڕەوشە؟ ناسكاری شۆڕشێكی دیكە هیچی لە خاوەن دەسەاڵت ناوێت؛ ئێستا
خوازیاری لەناوبردنیانە.
سەرباری ئەوە ،الكالو بابەتی بەرایی لەو چەشنەی ،پێش جێگیربوونی
یەكجارەكی لە زنجیری هاوبەهاییەكان ،بە دیموكراسی تێدەگات؛ بەوجۆرەی
كە الكالو شرۆڤەی دەكات بۆ ئاماژەكردن بە بابەتێك تا ئاستێكی تایبەتی
پەنا دەباتە بەر ئەو كاراییە ،كە هێشتا لە سیستەمی كۆمەاڵیەتی-سیاسی
دەخەمڵێنرێت و لە ئەنجامدا ناكام نەبووە و لەكاتی ناكامی ناچار دەبێت
خۆی بخاتە ناو كۆمەڵێك ئەنتاگۆنیستی هاوبەهاییەوە .هەرچەند لە كەشێكی
سیاسی لەباردا جەخت لە بوونی دوژمنایەتی زۆرینە دەكاتەوە ئەو لێكدژیيانەی
كە یەك بەیەك پێكەوە بەستراونەتەوە ،بێئەوەی هۆكاری یەكگرتن یان
دژایەتی لێكدابڕان و چەند الیەنە بێت ،بەاڵم باش ئاگاداری پێكهاتنی زنجیری
هاوبەهاییە لە فەزای دیموكراسی لەباردا.
بەبیر خۆت بێنیەوە چۆن لە بەریتانیا بە سەرۆكایەتی موحافیزكارانەی
جۆن مێجەر لە كۆتایی دەیەی  ،1980كەسایەتی دایكێكی ڕەبەنی بێكار بۆ
هێمای ناكارامەی حكومەتی خۆشگوزەران گۆڕا؛ هەموو نەگونجاویيەكانی
كۆمەڵگا بە شێوازێك بۆ ئەم كەسایەتیيە داب��ەزی( .قەیرانی بودجەی
حكومەت؟ پارەیەكی زۆر بۆ پارێزگاری لە دایكان و منداڵەكانیان خەرج
دەكرێت .هەرزەكاری الوان؟ دایكانی سەڵت دەسەاڵت و زاڵبوونی پێویستیان
بۆ سەروبەركردنی خوێندنی منداڵەكانیان نیيە و.)....
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الكالو لە جەختكردنەوە لەسەر ناوازەبوونی دیموكراسی لە پەیوەندی
بە دابەزینی چەمكی بنەمایی نێوان لۆژیكی جیاوازیيەكان (كۆمەڵگا
وەكو سیستەمێكی گشتگیری ڕێكخراو) و لۆژیكی هاوبەهاییەكان (فەزای
كۆمەاڵیەتی وەكو درزی نێوان دوو ئۆردوی تێكهەڵچوو كە جیاوازیيەكانیان
بەرابەر دەكەن) و لە هاوئاڵۆزی تەواودا خودی ئەو دوو لۆژیكە درێغی
دەك��ات .یەكەم شت كە دەبێت بیربهێنرێتەوە ئەوەیە ،كە چۆن لە
سیستەمێكی دیموكراسیدا ،لۆژیكی ئەنتاگۆنیستی هاوبەهاییەكان لە كرۆكی
بینای سیاسی ،وەك تایبەتمەندی ستراكتۆری بونیادیەكەی ،جێگر دەبێت.
پێدەچێت بەرهەمەكانی شنتاڵ موفە ،بە تایبەت (Democratic Paradox
 .)2000لەم بارەیەوە زیاتر بابەتی بن ،لە كاتێكدا دلێرانە هەوڵی دەدا
دیموكراسی و ڕۆحی خەباتی پڕ كێشمەكێش كۆبكاتەوە ،هەردوو ئاستی
كۆتایی بە گوماناوی دادەنا :لەالیەك ،بەرز نرخاندنی ڕوبەڕوویی و شەڕی
دلێرانە كە دیموكراسی و ڕێساكەی هەڵدەواسێت (نیتچە ،هایدگەر ،شمیت)
و لەالكەی دی ،بردنەدەری خەباتی ڕاستەقینە لە فەزای دیموكراسی ،كە
تاكە هۆكاری ڕكابەرێتی ڕێسامەند و بێهێز دەبێت (هابرماس) .موفە لە
پیشاندانەوەی چۆنیەتی گەڕانەوەی خێرای توندوتیژی ،بەهۆی وازپێهێنانی
كەسانێك لەسەر حەقە ،كە ناتەبای پەیوەندی بێكۆت و مەرجن .هەرچەند
ئەمڕۆ لە واڵتانی دیموكراسیدا هەڕەشەی سەرەكی لە دیموكراسی ئەو
دوو الیەنەی دەمارگیری نيیە ،كە كاری سیاسی لە ناخی بە كااڵیی بوونی
سیاسەتدا دەمرێت.
لە سەرەتای یەكەم ،مەترسی شێوازی گورزەبەندی و فرۆشی
سیاسەتكاران لە هەڵبژاردنەكاندا نيیە ،كێشەو گرفتی قوڵتر ،فۆرمۆلەبوونی
باوەڕێكە هەڵبژادرن بە درێژایی هێڵەكانی بازرگانی (لەم بارەیەوە ،كڕینی
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دەس��ەاڵت) دادەنێت؛ هەڵبژاردن بریتییە لە ملمالنێی نێوان حزبەكانی
فرۆشیاری جیاوازی و دەنگمان وەك ئەو پارەیە ،كە بۆ كڕینی حكومەتی
دڵخوازمان دەدەین .لەم كاتەدا سیاسەت وەك خزمەتگوزاریەك بە تەنیشت
هەموو خزمەتگوزاریيەكانی شایانی كڕین ،سیاسەت وەك گفتوگۆی گشتی
و هاوبەش دەربارەی مەسەلە و بڕیاری هەمووان مانای خۆی لەدەستداوە.
لە ئاكامدا ،پێدەچێت دیموكراسی نەك تەنها دەتوانێت ئەنتاگۆنیستی
لەخۆ بگرێت ،بەڵكو تاكە وێنای سیاسيیە كە كردویەتيیە پێشگریمانە ،پێیدا
هەڵدەواسێ و بە دامەزراوەیی دەكات .دیموكراسی بۆ مەرجی ئەرێنی ڕێسای
كاری خۆی دەیگۆڕێت كە لە سیستمە سیاسیيەكانی تردا بە هەڕەشەیەك
دەزانرێت( ،لەدەستدانی بانگەشەكارێكی دەسەاڵتی بێالیەن) .پێگەی
دەسەاڵت بەتاڵە ،هیچ بانگەشەكارێكی بێالیەن بۆ ئەوە نیيەPOlemos ،
یان شەڕ كەم نەبێتەوە و هەر دەوڵەتێكی نەگۆڕ بۆ گرتنەدەستی دەسەاڵت،
دەبێ تا تێكشكانی دەوڵەتی بەرامبەر بجەنگێت .تێبینی ڕەخنەیی الكالو بۆ
{كلود} لیفۆر ( )Lefortخاڵی سەرەوەی نيیە( :بۆ لیفۆر ،پێگەی دەسەاڵت
لە دیموكراسیەكاندا بەتاڵە .مەسەلەكە بۆ من بە شێوازێكی تر دەخرێتەڕوو:
مەسەلەی بەرهەمهێنانی بۆشایی لە دەرەوەی كاری لۆژیكی هەژمۆنیك.
بۆشایی جۆرێك ناسنامەیە نەك پێگەیەكی بنەمایی) .ئەو دوو بۆشاییە بە
سادەیی شایانی هەڵسەنگاندن نین.
بۆشایی خەڵك ،پووچبوونی دالی هەژمۆنیكە كە تەواوی زنجیری
هاوبەهاییەكان لەخۆ دەگرێت یا ناوەرۆكی تایبەتی بە بەرجەستەكردنی لە
تێكڕای كۆمەڵگا ماهيیەتی دەگۆڕێت ،لە كاتێكدا كە پووچبوونی پێگەی دەسەاڵت
بیرو ناوەرۆكێكی سەرەكیيە كە هەر هەڵگرێكی دەسەاڵتی ئەزموونگەرایی
ناتەواو ،شیمانە و زوو دەكات.
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سەرباری ئەمانە ،الكالو تایبەتمەندیەكی تریش نادیدە دەگرێت،
پارادۆكسی بونیادی فاشیزمی یاخی ،پێچەوانەی پارادۆكسی دیموكراسی
(موفە)یە .ئەگەر گەمەی دیموكراسی (بە دامەزراوەیی بوو) ،هەروەك
ئاوێتەی شەڕی ئەنتاگۆنیستی لە فەزای دامەزراوە جیابوونەوە و گۆڕینی
بۆ كێشمەكێشی ڕێسامەندە ،فاشیزم ئاڕاستەی دژ دەبڕێت .كاتێك كە
فاشیزم ،لە شێوازی كاری ،لۆژیكی ئەنتاگۆنیستی بەدوا ئاستی دەگەیەنێت
(باسی ملمالنێی تا ئاستی مردن لەگەڵ دوژمنانی و ب��ەردەوام بانگەشە
دەكات النیكەمی هەڕەشە بۆ توندوتیژی لەدەرەوەی مەیدانی دامەزراوەیی
بەهۆی گوشاری ڕاستەوخۆی كەسانێك هەیە ،كە كەناڵە ئاڵۆزەكانی یاسایی
دامەزراوەیی دەخەنە الوە ،تەنانەت ئەگەر دیاریشی نەكەن) ،ئامانجە
سیاسیيەكەی ڕێكدەخاتە الی بەرامبەرەوە :پەیكەری كۆمەاڵیەتی زۆر ڕێكو
قاتبەندی (جێی سەرسوڕمان نیيە ،كە فاشیزم هەمیشە پشت بە خوازەی
جەستەی گومان ڕیزباوەڕ دەبەستێت).
دەك��رێ��ت ئ��ەم ب��ەگ��ژداچ��وون��ەوەی��ە لەوشە لكاوەكانی بابەتی
ڕوبەڕوبوونەوەی نێوان ناسكاری دەربڕین ( )subject of enunciationو
ناسكاری دەربڕاو (ناوەرۆك) ( .)subject of enunciatedمن وەك تاكێك كە
قسە دەكات ،ناسكاری قسە (من) لە ستراكتۆری دەستوری زمان ،ناسكاری لە
قسە ئاڕاستە كرد .كاتێك كە دیموكراسی وەك ئامانجی مقۆمقۆی ئەنتاگۆنیستی
قبوڵ دەك��ات (لە وشە لكێنراوەكاندا :بەناوی ناسكاری دەرب���ڕدراوی،
ناوەرۆكەكەی) ،شێوازی كاری ڕێكوپێك و دەوڵەمەندە لە بەرامبەردا فاشیزم
هەوڵدەدات هاوئاهەنگی پێگەی بنەما بەهۆی ئەنتاگۆنیستی لغاو پچڕاو
بسەپێنێت.
لە ئەنجامدا ،پۆپۆلیزم (بەو شێوازەی ،كە ئێمە پێناسەكەی الكالومان
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تەواوكرد) ،دۆخێك نییه لە بوونی زێدەبایی ئەنتاگۆنیستی بەسەر چوارچێوەی
دام��ەزراوەی��ی دیموكراسيی ملمالنێدا .نەك ڕێكخراوە شۆڕشگێڕەكانی
كۆمۆنیستی (پێشوو) ،بەڵكو دیاردەی ناڕەزایی كۆمەاڵیەتی و سیاسی نا
دامەزراوەیی ،لە شێوازی جۆراوجۆریدا ،لە جواڵنەوەی خوێندكاری 1968
تا ناڕەزاییەكانی دژی شەڕو جواڵنەوەكانی دژی جیهانسازی دواكەوتوو،
شایستەی ناونیشانی پۆپۆلیزم نین .وەك نموونە جواڵنەوەی دژی جیاوازی
ڕەگەزی لە ئەمهریكای كۆتایی دەیەی  1950و سەرەتای دەیەی  1960كە
مارتین لۆسەر كینك سیمبولیەتی.
هەرچەند ئەو جواڵنەوەیە هەوڵێك بوو بۆ دەربڕینی ئەو خواستانەی،
كە دامەزراوە دیموكراسیيەكان وەاڵمی پڕ بەپێستیانی نەدایەوە ،بەم حاڵە،
ناكرێت لەژێر ئااڵی هیچ مانایەكی پۆپۆلیزم بیگونجێنی .چونكە شێوەی
ڕابەری خەبات و دیاریكردنی الیەنی بەرامبەر (دووژمن) هەرگیز پۆپۆلیستی
نەبو( .دەبێت سەرنجێكی تێكڕایی لە جوواڵنەوەی جەماوەری تاك تەوەری
بدەین .بۆ نموونە ئەو شۆڕشانەی كە لەسەر دارایی لە ئەمهریكا ڕوویدا
هەرچەند شێوەی پۆپۆلیستی بوو ،هاندانی خەڵك بەپێی ئەو داواكاریيانەی،
كە دامەزراوە دیموكراسیيەكان لێی ناكۆڵنەوە ،بەاڵم پێناچێ پشتی بە زنجیری
ئاڵۆزی هاوبەهاییەكان بەستبێت ،بەڵكو قوڵبوونەوەیە لەسەر خواستێك).

تا بنبەستی بڕیاری سیاسی
لە ساڵی  ،2004جۆرج الكۆف ( ،)George Lakoffفەیلەسوفی زمانی
پۆست چۆمسكی كتوپڕ ناوبانگی دەركرد ،كە پێشتر زۆرجار وەك خوازە
دەناسرا ،بەهۆی خستنەڕووی گەاڵڵەی بەرایی و سادەی هۆكاری ناكارایی
سیاسەتی دیموكراتەكان و چۆنيیەتی البردنی لەڕووی بووژانەوەی هێزی
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داینەمۆی حزب .هۆی سەرنجمان لە گەاڵڵەكەی كۆمەڵێك تایبەتی وێنایی
هاوبەشە كە لەگەڵ تیۆرەكەی الكالو هەیەتی :بزووتنەوەی خەباتی سیاسی
لەبری شەڕی نێوان ئەو بكەرانەی ،كە بۆ بەرژەوەندی كەسی لێپرسینەوەی
عەقاڵنی دەگرنەبەر.
بە بۆچوونی كراوەتر لە خەبات ،واتە شەڕی نێوان ئەو تامەزرۆیانەی،
كە لە قسەی خوازەیی پشتیوانیان دانابەزێت و دەپارێزرێن (الی الكالو،
خوازە بە درووستى دەكەوێتە كرۆكی خەبات بۆ هەژموونی سیاسی -
ئایدۆلۆژی؛ كاری ڕیشەیی هەژموونی واتا هەڵكشانی بیرو ناوەرۆكی
سەرەكی تایبەتی بۆ بەرجەستەكردنی ڕاستەوخۆی گشتی ،لەڕاستیدا ڕەوایی
تەوەری پەیوەندی كورت « »short circuitخوازەییە).
دەبێت لەبیرمان بێت الكۆف بەڕاستی دژی چۆمسكیيە كە بە
ئاشكراكردنی ڕاستی و دەسەاڵتی بەڵگاندنی ئاشكرا ،باوەڕى وایە (جێی
سەرسوڕمان نيیە كە لەنێوان خۆی و چۆمسكی ،مامۆستای پێشووی،
دوژمنایەتی پیشەیی و هەروەها كەسی نیيە) .الكۆف ڕوانگەی دژی
ڕۆشنگەری سەیر هەڵدەبژێرێت كە بە دەوری پارادایمی ئەقڵخوازانە -
ماتریالیستیدا دەخولێتەوە.
خەڵك بۆ بەرژەوەنديیان ،لێپرسینەوەی عەقاڵنی ناگرنەبەر ،ئەمان
لە چوارچێوەی ڕەوایی نیمچە ئاگاییدا بیردەكەنەوە ،كە بە دەوری خوازەكانی
ناوەندیدا ڕێكخراون ،باوەڕیيان بەهۆی ئەو چوارچێوانەوە نەك پشتیوانی
ليدەكرێت ،بە بەڵگاندنی عەقاڵنی .بۆیە ،ئێمە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی
كۆنی نێوان ئستورە و لۆگۆس ،بۆ وتاربێژی و بەڵگەهێنانەوە ،خوازە و
مانای وردو ڕاشكاو گەڕاینەوە .شیكارەكانی چوونە ڕیزەوەی الكۆف لە
نێوان پێشنیازی سەرگەرمكەری بابەتی چۆنیيەتی گورزەكردنی ڕاڤەكانی
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وتاربێژانەی ڕۆژانە ،بەهۆی گریمانە نەگوتراوەكان (بۆ وێنە ،لە هەڵبژاردنی
ساڵی 2004دا میدیاكانیان وەك سەرچاوەی زانیاری سەیری ماڵی كیری و
وەك كێڵگە سەیری ماڵی بۆشیان دەكرد) و كۆدكردنەوەی بەرایی شێوە
فرۆیدی لە لەرانەوەدان.
دەربارەی 11ی سێپتەمبەر دەنوسێت« :تاوەرەكان هێمای دەسەاڵتن
و داڕمانیان ئەندێشەی لەدەستچوونی دەسەاڵت بەهێز دەك��ەن ....ئەو
فڕۆكانەی ،كە بە ستوونی ئاگرەوە دەچوونە ناو تاوەرەكانەوە و وەك
سارۆخ لە پنتاگۆن ،وێنەیەكی بێمانا لە ئاسمانەوە ،دەهاتنە خوارێ.
لە ڕوانگەی فرۆیدیزمێكی وا ڕواڵەتی ،سەرسوڕهێن نيیە الی الكۆف،
سەرچاوەی خوازە ڕێكخراوەكانی ناوەندی بۆ بۆچوونی ناڕازی بنەمای
خێزانی ئایدیالی دەگەڕێتەوە .نەریتخوازان ،میللەت وەك مۆدیلێكی خێزانی
باوكساالری وێنا دەكات و بۆ دیسپلین و گوێڕایەڵی منداڵەكانی و گۆڕینیان
بۆ مرۆڤی پێگەیشتووی متمانە بەخۆ ،پەنا دەباتە بەر تەمبێكردن؛ لە كاتێكدا
كە لە مۆدێلە پێشكەوتووەكان ،باوان بەپەیوەندی بەرامبەر و هاوكارانە،
منداڵەكانیان پەروەردە دەكەن( .بە هەمانجۆر كە تێبینی دەكرێت ،هەردوو
ئەلگۆكە ،ئەلگۆی خێزانین ،گوایە جیاكردنەوەی سیاسەت لە ڕەگی لیبیدۆیی
خێزانیەكەی ئاسان نیيە).
الكۆف ئەنجامگيری دەكات كە چەپ ،لەجیاتی كەڵكوەرگرتن لە
بەڵگە عەقاڵنیيەكان و ئامۆژگاری ئەخالقی دەرهەستەیی ،كە لە زمانی
خوازەیی بەهەست دووری دەخاتەوە ،دەبێت لەم مەیدانە پێشوازی لە
شەڕ بكرێت و فێربێت كە چوارچێوەكانی لەخشتە بەرانەتر ئاڕاستە بكات.
الكۆف لە كۆتایی كتێبی بە دوای فیلدا مەگەڕێ! دەنوسێت موحافیزكاران
(پەی بە بەهاكانیان ،بنەماكان و ڕێبازەكانیان دەبەن و زۆر كاریگەرتر لە
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سی ساڵی ڕاب��ردوو لە زەینی گشتیدا باڵویيان كردوونەتەوە) .دەكرێت
ئەو بنەمایانە لە دە وشەدا وەبیربێنیەوە :بەرگری بەهێز ،بازاڕی ئازاد،
باجی كەمتر ،دەوڵەتۆكە ،بەهاكانی خێزانی) ،ئەو فەلسەفە دە وشەییە
بۆ لیبراڵەكان پێشنیاز دەكات( .ئەمریكایەكی بە دەسەاڵت ،درەوشانەوەی
بەرباڵو ،داهاتووی باشتر ،دەوڵەتی كارامە ،بەرپرسێتی بەرامبەر) .پێشتر
الوازی ئەو بەدیلەش ئاشكرایە.
كاتێك كە فۆرمۆلی موحافیزكارانەی خراوەڕوو بژاردەكانی بە ڕواڵەت
ڕوون ،دەرحەق وەرگرتنی بابەتی لێكجیا و ڕوبەڕوبوونەوەن (بەرگری
بەهێز دژی داكۆكیكارانی داماڵینی چەك ،بازاڕی ئازاد دژی چاكسازیيەكانی
دەوڵەت ،كەمكردنەوەی باج دژی بەرنامە كۆمەاڵیەتیيەكان tax and spend
و ،)...فۆرمۆلی لیبراڵ بریتیە لە ڕاڤە تێكڕاییەكان و دڵخۆشكەرە كە
هیچ ناكۆكیەكی نیيە (كێ دژی درەوشانەوە ،داهاتووی باشتر و دەوڵەتی
كارایە؟) .هەموو ئەوەی ڕوودەدات جێى وتاربێژی توندوتیژی بە گوڕوتینی
جۆری سەرپێیی و هەستی دەگرێتەوە ،خاڵی زۆر سەیری الوازی الكۆف،
زمانناسی ورد و شارەزا لە ماناناسی ،فۆرمۆلی ئەرێنیەكەی تێگەیشتنی
ئاشكرایە لەم الوازییە ،الوازی��ەك كە بە دیقەتەوە لە زاراوەی الكۆف
فۆرمۆلبەندی دەكرێت :فۆرمۆلی الكۆف بە ئاشكرا باری ئەنتاگۆنیستی تێدا
نيیە بۆ دیاریكردنی دوژمن ،كە مەرجی بنچینەیی هەر فۆرمۆلێكی سیاسی
ڕاستەقینەی بزاڤی سیاسیيە.
ئامانجمان خستنەڕووی ئەو دركە نيیە ،كە الكۆف سیاسەتی الكالوی
پێشنیاز دەكات ،بە پێچەوانەوە ،گەڕانەوەیە بۆ الكۆف ،كە وامان لێدەكات
سنورداریيەكانی الكۆف لەژێر لێكچووە ڕواڵەتیيەكاندا ببینین .بەپێی گوتەی
سیناتۆر دیك دۆرین ( ،)Dick Durbinكە بەرگریكارێكی الكۆفە لە لیستی
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دیموكراتەكان :الكۆف داوامان لێ ناكات تێڕوانین یا فەلسەفەمان بگۆڕین ،بۆ
نوێكردنەوەی پەیوەندی بانگمان دەكات .كۆماریخوازەكان بە كۆكردنەوەی
ئەندێشە كۆنەكان لە پێچراوەیەكی نوێدا سەركەوتن .لە ئەنجامدا ملمالنێ
تەنیا بۆ وتاربێژی دادەبەزێت.
ئەندێشەكان (سیاسەتی ڕاستەقینە) بە یەكسانی دەمێنێتەوە ،مەسەلە
هەر چۆنیەتی كۆكردنەوە و فرۆشتنیانە (یان دانانیان لەژێر ئااڵی زاراوەی
مرۆڤایەتی تری بەستنی پەیوەندی باشتر) .الك��ۆف بە پشتگیری ئەو
خوێندنەوەیە لە تێزەكەی پیشانی دەدات كە شێلگیرانە ،جەخت لە هێزی
چوارچێوەی خوازەیی ناكاتەوە و بۆ كۆكردنەوەی سەرلەنوێ دایبەزاندووە،
لە ڕوبەڕوبوونەوەی ئاشكرا بە الكالو كە وتاربێژی لە دڵی پڕۆسەی سیاسی
 ئایدۆلۆژی و لە هاتنەدی جومگەبەندی هەژمۆنیك ،دەدۆزێتەوە؛گەرچی ،هەندێك كات پێدەچێت بە ناكامی وتاربێژانە ڕادەستی كەڵكەڵەی
كەمكردنەوەی ئاڵۆزیيەكانی ئێستای چەپ دەبێت ،وەك ئەم پەرەگرافەی
خوارەوە:
ڕاس��ت و چەپ لە ئاستێكدا ملمالنێ ناكات .لەالیەك ،ڕاست
هەوڵدەدات كێشە جیاوازەكانی خەڵك بە خەیاڵی سیاسی ببەستێتەوە و
لەالكەی دی ،چەپ لە پاشەكشێدایە بۆ وتاری ئەخالقی پەتی ،كە ناچێتە
گەمەی هەژمۆنیكەوە ..كێشەی سەرەكی چەپ ،ڕوونەدانی ملمالنێیە لە
ئاستی شیكاری سیاسی ئەمڕۆ .چەپ پشتی بە وتاری عەقڵگەرایانەی ڕاست
بەستووە ،وتاری دەرهەستەیی پەتی كە ناچێتە مەیدانی هەژمۆنیكەوە و
بەبێ ئەو چوونەناوەوە ئەگەرێك بۆ ئاڕاستەكردنی بەدیلی سیاسی هەڵكشاو
نيیە.
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بەمەش كێشەی بنەڕەتی چەپ الوازیەتی لە پیشاندانی وێنەی بە
هەست و جیهانی گۆڕان .بە ڕاستی ئایا مەسەلەكە بەم سادەییەیە؟ ئایا
چارەسەری كێشەی چەپ ،البردنی وتاری عەقڵگەرایانەی ئەخالقی پەتی و
نیشاندانی بۆچوونی دەستەبەرتری خەیاڵی سیاسی ،بۆچوونێك كە بتوانێت
بە پێشنیازی نیۆموحافیزكارانە و هەروەها ڕكابەرێتی ڕوانگەكانی پێشووی
چەپ بكات؟ ئایا دەستنیشانكردنێكی لەو چەشنە هاوشێوەی ئەو وەاڵمە
بەناوبانگە نيیە ،كە پزیشكێك دەیداتە نەخۆشی پەرێشان( :تۆ پێویستت
بە ئامۆژگاری دكتۆرێكی گڕوێییە؟) ،دەرب��ارەی پرسیاری یەكەم دەڵێی
چی؟ ئەو بۆچوونەی چەپی نوێ ،بە جسۆری چوونەپاڵی ،بە سەرنجدان
بە ناوەرۆكەكەی چ دەبێت؟ ئایا هەرەسی چەپی باو ،پاشەكشەكەی بۆ
گوتاری ئەقڵگەرایانە و ئەخالقی كە لەمەودوا ناچێتە یاری هەژمۆنيكەوە،
پەیوەندی بە گۆڕانكاریە گەورەكانی ئابوری دەیەكانی ڕابردووەوە نیيە؟
چارەسەری باشتر ،جیهانی چەپگەرایانە بۆ قەیرانی ئێستامان لە كوێیە؟
دژایەتیكردنی ڕێگای سێیەم النیكەم هەوڵێكە بۆ ئاڕاستەكردنی بۆچوونێك
كە ئەم گۆڕانكاریيانە لە زەین دەگرێت .جێی سەرسوڕمان نیيە ،كە لەگەڵ
نزیكبوونەوە لە شیكاری سیاسی و چوونەپاڵ ،ئاڵۆزی و پشێوی هەمەگیر
دەبێت .الكالو لەگفتوگۆیەكی ئەم دواییەی تۆمەتێكی سەیر لە دژی دەخاتە
ڕوو ،دەڵێت من بانگەشەم كردووە.
كێشەی واڵتە یەكگرتووەكان ئەوەیە كە وەك بااڵدەستی جیهانی
ك��اردەك��ات ،ب��ەاڵم وەك بااڵدەستی جیهانی بیرناكاتەوە و ب��ەدوای
بەرژەوەندیيەكانی خۆیەوەیەتی .لە ئەنجامدا دەبێت لەبری بااڵدەستی
جیهانی بیر بكەنەوە و كاربكەن ،دەبێت دەوریان وەك (پۆلیسی جیهانيی)
قبوڵ بكەن .بۆ كەسانی وەك ژیژەك ،كە هەڵتۆقیوی نەریتی هیگڵین ،ئەم
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كارە مانای پاڵنەری واڵتە یەكگرتووەكان بۆ ئاڵوگۆڕی بۆ چینی تێكڕایی
( ،)universal classدەورێك كە هیگڵ دەیداتە پاڵ دەوڵەت و ماركس بە
پڕۆلیتاریا ،ئێستا ژیژەك دەیداتە پاڵ بااڵترین ئاستی ئیمپریالیزمی ئەمریكا.
ئەندێشەی لەو چەشنە هیچ پێگەیەكی نیيە.
من پێموانیە بكرێت هیچ ئایدیالێكی پێشڕەوی هیچ شوێنێكی دنیا
لەژێر ئەندێشەیەكی وا دەرببڕێت.
من بۆ ئەو پەرەگرافە پەنجە لەسەر بەڵگەی چەواشەكاری پێكەنیناوی
و جمك بە نیەتخراپی دانانێم .بێگومان هیچ كاتێك لەبری چینی تێكڕا
یان جیهانگیر بەرگریم لە ئەمریكا نەكردووە .مەبەستم لەو دەربڕینەيە كە
ئەمریكا جیهانی كار دەكات و ناوخۆیی بیردەكاتەوە ،ئەوە نەبوو كە دەبێت
جیهانی بیربكاتەوە و كاربكات ،نیەتم دەربڕینی پێویستی بنەمای بۆشایی
نێوان تێكڕا و بەش بوو ،بەپێی هەمان پێویستی ،ئەمریكا لە ماوەیەكی زۆردا
گۆڕی خۆی هەڵدەكەنێت و لەپڕ لەوێ ،لە هیگڵگەراییەكەمدا جێگیر بووە:
ماتۆڕ پڕۆسەی مێژوویی  -دیالێكتیكی بۆشایی نێوان كارو بیركردنەوەیە.
خەڵك بەو شتە كار ناكەن كە پێیانوایە؛ مادام ئەندێشە بە ڕووكەش
تێكڕاییە ،كار الوەكی دەبێت ،هەر بەو هۆیە ،الی هیگڵ هیچ ناسكاریيەكی
مێژوویی ڕوون نیيە.
هەموو ناسكاریيەكانی كاری كۆمەاڵیەتی ،بەردەوام بەپێی پێناسە
دەكەونە داوی پیالنی عەقڵەوە و دەوری خۆیان بە ناكامی لە بە ئەنجامگەیاندنی
نیەتیان دەبینن .لە ئەنجامدا بۆشایی جێ سەرنج تەنها كەشێكی بەتاڵی نێوان
شێوەی تێكڕایی ئەندێشە و بەرژەوەندی الوەكی پشتیوانی كارەكانیان -
كۆمەڵە كارێك نیيە ،كە بەهۆی ئەندێشەی تێكڕایی ڕەوا بوون .لە ڕوانگەی
ڕاستی هیگڵەوە ،شێوەی تێكڕایی ،لە ڕوبەڕوو بوونەوە بە ناوەرۆكی الوەكی
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البراو ،خۆی دەكاتە الوەكی ،خۆی پێشێلدەكات ،بەمەش ،پێویستی بە ئەو
ناوەرۆكە زیان ناسیە نیيە كە تێكڕایی پەتی ئاڵودە دەكات.
هۆی گواستنەوەی ئەو پەڕەگرافە سەرنجی زارەكی وردە بۆچوونی
تێكڕاییەكی؛ لێرەدا ،لە دوو لۆژیكی لێكدژو جیاواز دەكۆڵینەوە .لەالیەك،
بۆرۆكراسی دەوڵەتی وەك چینی تێكڕای كۆمەڵگا (یا لەڕوانگەیەكی بەرفرەتر،
ئەمهریكا وەك پۆلیسی جیهان ،بەهێزكەرو زامنكەری جێهانی مافەكانی
مرۆڤ و دیموكراسی) و هۆكاری ڕاستەوخۆی یاسای جیهانی ،لەالكەی دی،
تێكڕاییەكی «زێدەبایی» ،بەرجەستە بوو لە بەشێكی زیادەی ڕێسای هەبو،
كە لەكاتی خۆییبوون لەم ڕێسایەدا ،هیچ شوێنێكی گونجاوی نیيە (ئەوەی
ژاك رانسیر  Part of no-partدەیخوێنێتەوە).
ئەو دوو تێكڕاییە ،نەك هاوتا نین ،بەڵكو شەڕی كۆتایی لەنێوان
ئەو دووانەدا ڕوودەدا و نەك بە سادەیی لە نێوان توخمە الوەكیيەكانی
تێكڕایی ،نەك لەسەر ئەوەی كە كام ناوەرۆكی الوەكی بەسەر شێوەی بۆشایی
تێكڕاییدا زاڵدەبێت ،بەڵكو لەنێوان دوو جۆر لەمپەری گشتی تێكڕایی.
لەمڕووە الكالو ،ئەو كاتەی كە چینی كرێكار و خەڵكی ،لەسەر بنەمای
ڕوبەڕووی بیرو ناوەرۆكی سەرەكی چەمكێك و كاریگەری ()nomination
ڕیشەیی ،دەخاتە بەرامبەر یەكەوە ،خاڵێك لەبەرچاو ناگرێت :چینی كرێكار
ناودەنێت گرووپێكی كۆمەاڵیەتی پێشتر هەبوو ،گرووپێك كە بە ناوەرۆكی
گەوهەری جیادەكرێتەوە ،لە كاتێكدا خەڵك لەبری هۆكاری یەكگرتوو،
دروست لە كردەی دانان دەردەكەوێت .لە ناتەبایی داواكاریيەك هیچ نيیە،
كە خەڵك بە یەكگرتوویی الیەنگرنی(.)On Populist Reason p. 183
ماركس چینی كرێكاری لە پڕۆلیتاریا جیا دەكردەوە :چینی كرێكار گرووپێكی
تایبەتی كۆمەاڵیەتيیە ،لە كاتێكدا پڕۆلیتاریا دال لەسەر پێگەی بكەرێكە
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(هەربۆیە باسی ڕەخنەیی الكالو دەربارەی ڕوبەڕوبوونەوەی ماركسی نێوان
پڕۆلیتاریا و پڕۆلیتاریای دواكەوتووش ئەو خاڵەی تێدا نیيە.
جیاكاری نێوان گرووپێكی واتایی و كەسێكی دەرەوەی گرووپ
« ،»nongroupزێدەبایی نەماوەتەوە ،كە هیچ شوێنێكی شایستەی لە بنەمای
كۆمەاڵیەتیدا نیيە ،بەڵكو جیاكاری نێوان دوو شێوەی ئەم زێدەباییە ماوەتەوە،
كە دوو پێگەی بكەری جیاواز دێنێتە ئارا) ناوەرۆكی شیكاری ماركس ئەوەیە
كە بە لێكدژی ،هەرچەند پڕۆلیتاریای دواكەوتوو بە شێوەیەكی ڕەگاژۆتر
لە پەیوەندی بە پەیكەری كۆمەاڵیەتی جێگۆڕكێی پێكراوە ،بەاڵم زۆر زیاتر
لەگەڵ یەكپارچەیی بینای كۆمەاڵیەتی دەگونجێت .بەپێی جیاكردنەوەی كانتی
نێوان ناوبژیوانی نەرێنی و داوەری كۆتایی نەهاتوو ،پڕۆلیتاریای دواكەوتوو
لە ڕاستیدا نەك كەسێك لە دەرەوەی گرووپ (نەرێنی لەدەرووندا ماوەی
گروپێك ،گرووپێك كە كەسێكی دەرەوەی گرووپە) ،بەڵكو گرووپێك نیيە و
البردنی لە هەموو چینەكاندا نەك تەنها ناسنامەی گرووپەكانی تر یەكپارچە
دەكات ،بەڵكو هەروەها بۆ توخمی ئازاد و لێهاتووی دەگۆڕێت ،كە دەكرێت
هەموو چینێك سوودی لێوەربگرێت .دەكرێت پڕۆلیتاریای دواكەوتوو
بەشێك بێت لە كەرنەڤاڵی ڕادیكالیزە بووی خەباتی ئەو كرێكارانە كە لە
ستراتیژیەتەكانی سازشكارانە و میانەڕەو بەرەو ڕوبەڕوبوونەوەی كراوەتریان
دەبات ،یان بەشێك كە بەهۆی چینی بااڵدەست بۆ سەركوتكردنی نەیارەكانیان
سوودی لێوەردەگرن (نەریتی دوورو درێژی خزمەتی گرووپە خراپەكارەكان
بۆ فەرمانڕەوایان) چینی كرێكار ،لە بەرامبەردا ،گرووپێكە كە لە خۆیدا
وەكو گرووپێك لە بنەمای كۆمەاڵیەتی ،غەیرە گرووپێكە ،بە دیوێكی
دیكەدا ،گرووپێك كە پێگەی لەخۆیدا لێكدژی هەیە؛ چینی كرێكار هێزی
بەرهەمهێنە كە كۆمەڵگا (فەرمانڕەوایان) بە مەبەستی بەرهەمهێنانەوەی
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خۆی و فەرمانڕەوای خۆی پێویستیان پێیانە ،بەاڵم بەم حاڵە ،ناتوانرێت
شوێنێكی شایستەیان بۆ بدۆزنەوە.
ئەم كارە ڕێنماییمان دەكات بۆ سەرزەنشتی سەرەكی الكالو لە
ڕەخنەی ماركسی ئابوری سیاسی :ئابوری سیاسی زانستی «ئەنتیك» و
ئەرێنیە ،كە سنووری بەشێك لە ڕاستی كۆمەاڵیەتی ماددی دیاریدەكات،
بەمەش بە تۆكمەكردنی ڕەخنەی ئابوری سیاسی لەسەر سیاسەتی ڕزگاری
بەخش (یان بە دەربڕینێكی تر ،ڕازی بوون بە ئیمتیازی پاوانكاری بۆ خەباتی
چینایەتی) ،لە ڕاستی مادیدا كاری سیاسی بۆ دیاردەی الوەكی دادەبەزێت.
ڕوانگەیەكی وا ئەو شتەی تێدا نیيە ،كە دێرێدا بە ڕەهەندی تارمایی ئاسای
ڕەخنەی ئابوری سیاسی ماركسی دانا ،سەرووتر لە ئاڕاستەكردنی بوون ناسی
پەراوێزێكی كۆمەاڵیەتی دیاریكراو ،ڕەخنەی ئابوری سیاسی پیشانی دەدات
كە چۆن ئەم بوونناسیە بەردەوام لەگەڵ ( )haunt logyزانستی ڕۆحەكان،
تەواو دەبێت ،ناوێكە ماركس لە وردەكاری میتافیزیكی و مەعنەوی جیهانی
كااڵكانی ناوە.
ڕۆح یا تارمایی ،درووست لە دڵی ڕاستی ئابوریدا جێگیر دەبێت،
هەربۆیە ،بازنەی ڕەخنەی ماركس بە ڕەخنەی ئابوری سیاسی دەبەسترێتەوە.
تێزی بەرایی ماركس ،لە بەرهەمە بەراییەكانی ،ئەوە بوو كە ڕەخنەی ئایین
خاڵی بەرایی هەر ڕەخنەیەكە ،لەم خاڵەوە ،بە ڕەخنەی دەوڵەت ،سیاسەت
و سەرەنجام بە ڕەخنەی ئابوری سیاسیدا تێپەڕی .ڕەخنەیەك ،بۆچوونێكی
بۆ ڕوانین لە بنچینەترین میكانیزمی بەرهەمهێنانەوەی كۆمەاڵیەتی پێدەدای.
هەرچەند ،لەم كۆتاییەدا ،بزاوت و جووالنەوە دەبێت و لە بازنەدا بۆ خاڵی
بەرایی دەگەڕێتەوە ،بە دەربڕینێكی دیكە ،هەمان ڕەهەندی خواییە لە
ناخی ئەو واقيعیەتە تاڵەدا ئاشكرا دەبێت .كاتێك كە ماركس سوڕانەوەی
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خۆزیادكەری شێتانەی سەرمایە شرۆڤە دەكات ،كە ئاڕاستەی پڕباری ئەمڕۆ لە
نەهێشتنی گومانی سەرەوە ڕەنگدانەوەیەك لە بابەتى داهاتوو گەیشتووەتە
لوتكەی خۆی ،ئەو ئیدیعایەی ڕۆح ،ئەو زەبەالحەی خۆبەرهەمهێن كە بێ
سەرنجدان لە مرۆڤ یا دەورووبەر ڕێگاكەی دەگرێتەبەر ،دەرهەستەیی
ئایدۆلۆژیە و لەودیو ئەو دەرهەستەیە ،خوالنەوەی سەرمایە بەسەر توانا و
سەرچاوەی بەرهەمهێنانی مرۆڤە واقيعی و شمەكی سروشتی وەستاوەتەوە
و وەكو ئەنگڵی زەبەالح هێزیان لێوەردەگرێت ،زۆر سادە ڕوانینانەیە.
كێشە ،واقيعی بونی ئەم دەرهەستەیە لە چەمكی وردی دیاریكردنی
بنەمای تەواو ماددی پڕۆسە كۆمەاڵیەتیيەكان ،دەرهەستەیەك كە تەنها
بەدحاڵیبوونمان (مامەڵەكارانی دارایی) لە ڕاستی كۆمەاڵیەتیدا جێگای نیيە.
چارەنووسی تێكڕای چینەكانی مرۆڤایەتی و هەندێكجار هەموو واڵتان
دەتوانن لەالیەك سەمای تاك و بازرگانانەی سەرمایە دیاری بكرێت ،كە
لە جیاوازی نەكردنی سەرخۆشانەی چۆنيەتی كاریگەری بەسەر ڕاستی
كۆمەاڵیەتی تەنها بیر لە قازانج دەكاتەوە .لێرەدا تووندوتیژی سیستەمی و
بنەمای سەرمایەداری جێگیرە.
لە توندوتیژی سۆسیۆلۆژی داوەری نەكراوی پێش سەرمایەداری زۆر
گوماناویترە .توندوتیژیيەكەی تر شایانی پێوەندی نیيە بە كەسە واتاییەكان و
ئامانجی زیرەكییانەوە ،بەڵكو بە پەتيی ،واتایی ،سیستەمی و بێ ئاماژەیە.
لێرەدا ڕوبەڕووی جیاوازی لكاندنی واقيعیەت و كاری ڕاستەقینە دەبینەوە:
واقيعیەت ،ڕاستی كۆمەاڵیەتی خەڵكانی ڕاستەقینەیە ،كە گیرۆدەی پڕۆسەی
الیەنێكی كڕیار یان فرۆشیار و بەرهەمهێنەرن ،لە كاتێكدا كاری ڕاستەقینە،
لۆژیكی ئاڵوگۆڕی نەبو ،تارمایی ئاساو دەرهەستەیی سەرمایەیە ،كە ڕەوتی
ڕاستی كۆمەاڵیەتی دیاری دەكات.
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لەو كاتەدا ئاماژەی ڕەخنەی ئابوری سیاسی فەرامۆش نەكەین:
ئابوری بە جۆرێك لەخۆیدا ،سیاسییە ،بەمەش ناكرێت شەڕی سیاسی بۆ
دیاردە یان ئاكامی مامناوەندی پڕۆسەیەكی ئابوری -كۆمەاڵیەتی بنەمایی تر
دابەزێنێت .دژایەتی چینایەتی الی ماركس ،ئامادەیی كاری سیاسی درووستە
لە دڵی ئابوریدا ،هەر لەبەر ئەوە كاتێك كە لە نوسینی بەرگی سێیەمی
سەرمایە ڕوویدا ،ڕێك كاتێك گرنگە ،كە ماركس بەنیاز بوو ڕاستەوخۆ لە
دژایەتی چینایەتی بكۆڵێتەوە .ئەو كاتە لەدەستدان یان نیشانەی شكست
نیيە ،بەڵكو ئاماژەیەكی الری ئەو هێڵە فكريیەیە لەسەر ڕووی خۆی و
گۆڕانی بۆ ڕەهەندی ئامادەیە.
شەڕی چینایەتی سیاسی و هەمان سەرەتا لە هەموو شیكارەكاندا
باڵودەبێتەوە؛ كۆمەڵێكى ئابوری سیاسی (بە دەستەواژەیەكی تر بەهای
هێزی كاری كااڵیی یان ڕادەی قازانج) نەك زانیاری واتایی ئابوری -
كۆمەاڵیەتی ،بەڵكو ڕێنمایی هەمیشەیین بۆ وەدەرنانی ملمالنێی سیاسی و
ڕێكەوت ،پێدەچێت الكالو لە پێوەندی بە كاری ڕاستەقینەی نێوان بۆچوونی
ڕواڵەتيی كاری ڕاستەقینە وەك ئەنتاگۆنیزم و باوەڕی ئەزموونی تری ڕاڕایە،
كە ناكرێت بۆ بەرەنگاربوونەوەی ڕواڵەتيی دابەزێت( :ڕوبەڕوبوونەوەی
ئەلف  -با هەرگیز بۆ بەرەنگاربوونەوەی «جگە لە ئەلف  -ئەلف»
ناگۆڕێت .با واتا بونی با ،سەرەنجام دیالێكتیزە نابێت .خەڵك بەردەوام
شتێك لە سەرووی نەیاری دەسەاڵتەوەیە .ڕاستییەك لە خەڵكدا هەیە كە
بەگژ یەكپارچەكردنی هێمادا دەچێتەوە.
پرسیاری گرنگ ئەوەیە كە تایبەتمەندی زێدەبایی خەڵك ،لە سەرووی
دژایەتی دەسەاڵت ،چییە ،یان چ شتێك لە خەڵكدا بەگژ یەكپارچەكردنی
هێمادا دەچێتەوە؟ ئایا هۆكار تەنیا دیاریكردنی زۆری ئەو (ئەزموونی هتد)
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نیيە؟ ئەگەر بەمجۆرەیە ،ئەوكاتە ئێمە ڕوبەڕووی كاری ڕاستەقینە نابینەوە
كە لە بەرامبەر یەكپارچەكردنی هێمایین دەوەستێتەوە (چونكە كاری
ڕاستەقینە ،لێرەدا ،ڕێك شەڕ «جگە لە ئەلف  -ئەلف»ە بەمەش «ئەوەی
لە بادا زیاتر «جگە لە ئەلف» هەیە) ،كاری ڕاستەقینەی هەبوو لە بادا نیيە،
بەڵكو دیاریكردنی هێمایینی بایە.
لە ئەنجامدا ،سەرمایەداری تەنها كۆمەڵەیەك نیيە ،كە سنور بە
دەوری مەیدانێكی كۆمەاڵیەتی ئەرێنیدا دەكێشێت ،بەڵكو ماترسی ڕووكەشی
بااڵدەستیە كە تێكڕای فەزای كۆمەاڵیەتی ڕێكدەخات ،بە دەربڕینێكی دی،
سەرمایەداری شێوازێكی بەرهەمهێنانە.
دەسەاڵتەكەی ،لە الوازیيەكەیدایە؛ سەرمایەداری ،بە مەبەستی
خۆدزینەوە لە بەرەنگاربوونەوەی ئەنتاگۆنیزمی بنەمایی و ناهاوسەنگی
ستراكتۆریەكەی ،ناچارە بە جووڵەی جێگیرو ئارامگرتن بكەوێتە بەردەم
بارودۆخی شپرزەیی ب��ەردەوام .بەم ڕێگایە ،سەرمایەداری بە جۆرێك
بوونناسانەی كراوەیە و خۆی لە زاڵبوونێكی هەمیشەیی بەسەر خۆیدا
بەرهەم دێنێتەوە ،گوایە قەرزداری داهاتووی خۆیەتی ،قەرزی لێوەردەگرێت
و بەردەوام ڕۆژی دانەوەی دوادەخات.

مارشی تورك
ئەوە دەرەنجامی تێكڕایی دەبێت ،هەرچەند وتەزای پۆپۆلیزم لە
دوورنوێنی سیاسی ئێستا گرنگ بووە ،بەاڵم ناكرێت وەك بنەمایەك بۆ
زادەی سیاسەتی ڕزگاری بەكار ببرێت .سەرەتا دەبێت سەرنج لە جیاوازی
پۆپۆلیزمی ئەمڕۆ لەگەڵ جۆری باوی بدەین.
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الیەنی نەیار ،ڕووی جیاوازیانە كە خەڵك لە بەرامبەریدا دەجوڵێنرێن:
سەرهەڵدانی پۆست سیاسەت ،داشكاندنی سیاسەت بۆ بەڕێوەبردنی عەقاڵنی
بەرژەوەندی لێكدژ .النیكەم پۆپۆلیزم لە واڵتانی پێشكەوتووی ئەوروپای
خۆراوا و ئەمهریكا ،وەك سێبەرێكی خۆیی پۆست سیاسەتی دامەزراوەیی،
دەردەكەوێت؛ دوودڵ دەبین پۆپۆلیزم بە تەواوكەری پۆست سیاسەت،
بە تێگەیشتنی درێداییەكەی بزانین ،مەیدانێك كە دەكرێت تێیدا خواستە
سیاسيیە ناتەباكان و فەزای دامەزراوەیی پێكەوە ببەسترێنەوە .لەم چەمكەدا،
سۆفیگەرێتی بنەمای هاوپێوەندی پۆپۆلیزمە .ئاماژە بنچینەییەكەی پێویستی
نەبونە بە ڕوبەڕوبوونەوە بە ئاڵۆزی و دابەزاندنی بۆ شەڕێكی ڕوونی گەڵ
دوژمنێكی واتایی درۆیین (لە بۆرۆكراسی برۆكسلەوە تاكۆچبەرانی نایاسایی)
ە .لە ئاكامدا ،بەپێی پێناسە ،پۆپۆلیزم دیاردەیەكی نەرێنیە ،دیاردەیەك
كە بنچینەكەی لەسەر پێویست نەبوون و یان تەنانەت لە پەسەندكردنی
ناوەوەیی الوازە.
هەمووان ئەو نوكتە كۆنە دەزانین ،ئەو پیاوەی لەژێر گڵۆپەكانی
شەقامەكەدا بەدوای كلیلەكانیدا دەگەڕا ،لە وەاڵمدانەوەی پرسیاری كە
كلیلەكانی لەكوێ بزر كردووە ،گوتی ،لە كونجێكی تاریك ،كەوایە بۆچی
لە ڕووناكیدا بە دوایاندا دەگەڕا؟ چونكە دەیتوانی لە ڕووناكیدا باشتر
ببینێت .بەردەوام گەمژەییەكی وا لە پۆپۆلیزمدا هەیە .بەمەش نەك تەنها
پۆپۆلیزمی ڕواڵەتی بۆ وەدیهاتن پێشنیازە ڕزگاری بەخشەكانی ئەمڕۆ نییە،
بەڵكو دەبێ لە هەنگاوێكی زیاتردا بگوترێت كە ئەركی سەرەكی سیاسەتی
ڕزگاری بەخشی ئەمڕۆ ،مەسەلەی ژیان و مردنی ،دۆزینەوەی شێوەیەك لە
بزاوتی سیاسیە كە هەرچەند (وەك پۆپۆلیزم) ڕەخنە لە سیاسەتی ناوەندی
دەگرێت ،بەاڵم دەبێت خۆمان لە ڕاڕایی پۆپۆلیزم بە دوور بگرین.
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ئێستا ئەمانە پەیوەندییان بە بارودۆخی ئاڵۆزی ئەوروپاوە چییە؟
نزیكیەكی ئاشكرا لە بەرامبەر هەلومەرجێك بۆ دەنگدەرانی فەرەنسی
نەخرایەڕوو كە بەڵێی نایاب كرد.
بژاردەی پێشنیازی دەستەبژێران بۆ خەڵك بژاردە نەبوو ،خەڵك
بە ناچاری بانگكراون دەنگ بدەن ،واتای هەمان دەرەنجامی شارەزای
گەشبینانە .میدیاكان و دەستەبژێرانی سیاسی هەڵبژاردنیان لەبری هەڵبژاردنی
نێوان زانایی و نەزانیان خستەڕوو ،لەنێوان كارزانی و ئایدۆلۆژی ،لەنێوان
بەڕێوەبردنی پۆست سیاسی و ئارەزووی كۆنی سیاسی چەپ و ڕاست.
بەمەش نە وەك كاردانەوەیەكی تەسكبینانە و نائاگا لە ئاكامەكانی وەالنرا،
كاردانەوەی ترسناك و سەرچاوەگرتوو لە ترسی سیستەمی جیهانی پۆست
تەكنەلۆژی لە سەرهەڵداندا ،غەریزەیەكی بۆ پاراستنی نەریتە ئارامی
بەخشەكانی دەوڵەتی خۆشگوزەران ،ئاماژەیەكی پێویستی نەبوونی شتێ،
كە هیچ جۆرە بەرنامەیەكی ئەرێنی تێدا نەبوو .جێی سەرسووڕمان نیيە
كە تەنها ئەو حزبە سیاسیانە هەڵوێستی نەرێنیان وەرگرت كە كەوتبوونە
دووالی كۆتایی جەمسەری سیاسيیەوە :بەرەی میللی لوین لە ڕاست و
كۆمۆنیستەكان و ترۆتسكیستەكان لە چەپ.
لەگەڵ ئەوەشدا ،تەنانەت ئەگەر ئەو چیرۆكە تۆزێك ڕاستی تێدا
بێت ،ڕاستە كە سیاسیيەكان لە ڕوانگەیانەوە جیاواز و گونجاو و پشتیوانی
لەو (نە)یە ناكەن ،ڕەنگە پتەوترین مەحكوم بۆ دەستەبژێرانی سیاسی و
میدیاییەكان ،كۆڕیاد بێ بۆ الوازی جومگەبەندی و تەرجومانی ئارەزوو
ناڕەزاییەكانی خەڵك بۆ بۆچوونێكی سیاسی.
لەگەڵ خەڵك وەك ئەو بەردەستە كەم زەینانە ڕەفتاریيان كرد ،كە
ئامۆژگاری وەستاكەیان لەگوێ نەدەگرت؛ ڕەخنەیان لەخۆیان ،قبووڵكردنی
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ناكامی دەرس وتنەوەی مامۆستای بۆ قوتابیانی هەڵگرتبوو .ئەوەی بەرگری
لە تێزی ئاگاداركردنەوە ( نە ی ئەڵمانی و فەرەنسی مانای شكستی
دەستەبژێرانە لە پێدانی زانیاری گونجاوو بە جەماوەرە) ناتوانێت بزانێت كە
ئەم نەیە نموونەی لەسەدا سەدی پەیوەندیە ،كە تێیدا هەروەك لكێندراوەكان
دەریبڕی ،گێڕەوەی پەیام چ بە پێچەوانە یان ڕاستی لە دوێنەری خۆی
وەردەگرێت؛ بۆرۆكراتەكانی گەشبینی ئەوروپی ،ڕواڵەتی بوونی پەیامەكەیان
بۆ دەنگدەران لە كاتی ڕاستیدا ئەوەیان زانی .پێشنیازی یەكیەتی ئەوروپا
كە فەرەنسا هۆڵەندا ڕەتیانكردەوە ،ئاماژەی پیالنێكی قێزەون بوو ،گوایە
ئەوروپا دەتوانێت خۆی ڕزگار بكات و بەهۆی متوربەكردنی باشترینەكانی
هەردوو جیهان بەسەر ڕكابەرەكانیدا سەركەوێت ،واتا بەشكانی ئەمهریكا،
چین و ژاپۆن لە بوژانەوەی زانستی و تەكنەلۆژی ،نەریتە كەلتوریيەكانی بە
زیندوویی دەهێڵێتەوە .دەبێت پێداگرانە ڕای بگەیەنێت كە ئەگەر ئەوروپا
خوازیاری ڕزگاربوونە دەبێت ئامادەبێت مەترسی لەدەستدانی (بردنە ژێر
پرسیاری ڕیشەیی) ه��ەردووك قبوڵ بكات :سڕینەوەی بتی پێشكەوتنی
زانستی -تەكنەلۆژی و خۆ بەدوورگرتن لە پشتبەستن بە بەرزەتری میراتە
كەلتوریەكەی.
كەوایە ،ئەم هەڵبژاردنە ،لەنێوان دوو هەڵبژاردنی سیاسی و
ڕوانگە گەشبینەكانی ئەوروپای مۆدێرن نەبوو ،واتا ئامادەیی گونجان لەگەڵ
سیستەمی نوێی جیهانی و ئارەزووی سیاسی ئاڵۆزی كۆن .ڕاڤەی ئەو نەیە
وەك ترسێك داماوی هەڵە بوو .ترسی سەرەكی ئاڕاستەی دەستەبژێرانی
سیاسی نوێی ئەوروپایە ،ترس لە نەكڕینی ڕوانگەی پۆست سیاسیان بۆ
سەرنجڕاكێشانی خەڵك.
ئەو نەیە بۆ هەمووان ،دەربڕی هیوایە ،هیوا بە زیندوو بوون و
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ئەگەری سیاسەت ،هیوا بە كرانەوەی باسوخواس لەسەر چيیەتی ئێستا و
داهاتووی ئەوروپای نوێ .هەربۆیە ئێمە ،لە باڵی چەپ ،دەبێت لە دركەیەكی
گاڵتەجاڕانەی لیبراڵەكان بگەین ،دركەیەك كە دەڵێت ئەو نەیە دەبێتە مایەی
هاوپەیمانی ئێمە و فاشیستە نوێیەكان .ڕاست پۆپۆلیستی نوێ و چەپ تەنها
لە شتێكدا هاوبەشن :ئاگاداربوون لە زیندوویی خودی سیاسەت.
هەڵبژاردنی ئەرێنی لەو نەیەدا هەیە :هەڵبژاردنی خودی هەڵبژاردن،
سەرپێچی لە باجدان بە دەستەبژێرانی نوێ كە تەنها هەڵبژاردنێك پشتگیری
زانستی پسپۆڕانەیان یان نمایشی پێنەگەیشتوویی ناعەقالنی ئێمە {چەپەكان}
ە كە دەیخاتەڕوو .ئەو نەئە بڕیاری ئەرێنی دەسپێكی گفتوگۆی سیاسی
بە قازانجی ئەوروپایە ،كە ئێمە لە ڕاستیدا بۆی خوازیارین .فرۆید لە
كۆتایی تەمەنی لە قبوڵكردنی سەرسامی خۆی لە ڕوبەڕوبوونەوە بە ئاڵۆزی
ڕەگەزی مێینە پرسیارێكی گرنگی كرد ،ژن چی دەوێت؟ ئایا واق وڕمان لە
قبوڵكردن یان قبوڵ نەكردنی دەستوری ئەوروپا ،شایەتی نیيە بەسەر ناڕوونی
یەكسانەوە :ئێمە خوازیاری كام ئەورووپاین؟
سرودی نافەرمی یەكیيەتی ئەوروپا ،كە لە زۆربەی ڕووداوە سیاسی،
كەلتوری و وەرزشیيەكان دەبیسترێت ،میلۆدی «چەكامەی سرور» (Ode to
 ،)Joyلەدواى مومان سەمفۆنی نۆيی بتهۆڤن وەرگیراوە ،دالێكی كۆتايی
ڕاستەقینەیە ،كە دەكرێت هەموو شتێك پێشان بدات.
لە فەرەنسا ،رۆم��ان ڕۆالن لە ساڵی  1938كردیە سروودێكی
مرۆڤایەتی بۆ هاوڕێیەتی هەموو خەڵك (مارسیلیزی مرۆڤایەتی) ،لە لوتكەی
فیستڤاڵی مۆسیقای ڕایش ( )Reich›s musk tagو هەروەها بۆ لەدایكبوونی
هیتلەر لێدرا؛ لەكاتی شۆڕشی كەلتوری چین ،لە فەزای كردنە دەرەوەی
كالسیكەكانی ئەوروپا ،وەك پارچەیەك بۆ شەڕی چینایەتی پێشڕەو و
81

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم

پارێزراو لە ژاپۆن بۆتە بابەتی ئایينی كە لەكاتی ئازاری پێكهاتەی كۆمەاڵیەتی
تێكەڵی پەیامی چێژ كراوە.
تا ساڵی  ،1970واتا كاتێك كە تیمەكانی ئۆڵەمپیكی ئەڵمانیای
خۆرهەاڵت و ئەڵمانیای خۆراوا ناچاربوون لە چوارچێوەی تیمێكدا یاری
بكەن( ،چەكامەی سرور) لەكاتی پێدانی مەدالیای زێڕ بە ئەڵمانیا لێدەدرا
و هاوكات ڕژێمی نەژادپەرستی ڕۆدزیا بە سەرۆكایەتی یان سمیت ،كە بە
مەبەستی پاراستنی ئاپارتاید لە دەیەی 1960دا سەربەخۆیی ڕاگەیاند ،ئاوازی
هاوشێوەی بۆ سرودی نیشتمانی هەڵبژارد .تەنانەت ئابی مایڵ گازمان،
سەرۆكی نوێ (ئێستا لە زیندان) سیندیرۆ لۆمینۆسۆ {حزبی كۆمۆنیستی پیرۆ،
ناسراو بە ڕێگای درەوشاوە .و .ف} ،لە وەاڵمی پرسیاری ئەوەی كە چ
مۆسیقایەكی پێخۆشە ،ئاماژەی بە (مومان) چوارەم سەمفۆنیای نۆيی بتهۆڤن
كرد .بەمەش ،بە ئاسانی دەتوانین ژەنینێكی خەیاڵی ئەو مۆسیقایە وێنا
بكەین ،كە تێیدا تەواوی دوژمنانی سوێندخۆر ،لە هیتلەرەوە تا ستالین ،لە
بۆشەوە تا سەدام ،بۆ ماوەیەك دوژمنكاریيەكانیان خستۆتە الوە ،لە ساتێكی
سیحراویدا ،لە برایەكی جوان ناسیەوە دەبنە شەریك.
بەم حاڵە ،پێشئەوەی وەك پارچەیەك بەالی مومانی چ��واردا،
تێپەڕین ،كە لە بەكارهێنانی كۆمەاڵیەتیدا خەوشداربوو ،سەرنج لە هەندێك
تایبەتمەندی بنەماییەكەی دەدەین .لە ناوەڕاستی مومان ،دوای میلۆدی
سەرەكی كە لە سێ ئۆركسترا و سێ واریاسۆن ئاوازی لێدەدرێت ،لە یەكەم
خاڵی لوتكە ،شتێكی چاوەڕواننەكراو ڕوودەدات ،كە لە یەكەم ژەنیندا پێش
 180ساڵ ،ڕەخنەگرانی ئازاد :لە ڕادەی  ،331ئاوازەكە بەگشتی دەگۆڕێت
و لەجیاتی بەردەوامی ڕۆحانی ،تیمى ( )Joyلە شێوەی مارشی تورك،
وەرگیراو لە مۆسیقای سەربازیدا ڕێكخراو بۆ سازە هەواییەكان و كوپلەیەك
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دووبارە دەبێتەوە ،كە لە سەدەی هەژدە سەربازە ئەوروپیيەكان لە سەربازە
عوسمانیيەكانیان وەرگرت.
شانۆی جمك بە السایی و گاڵتەجاڕی ،وەك ڕیزی هەمووان و
كەرنەڤاڵ ئاسا ،پاشان هەموو شتێك چەواشە دەكرێت؛ چیتر بەرهەمێك لە
شكۆی ڕۆحانی بەخشی یەكەمی مومان نيیە ،دوای ئەو بەشە «تورك» لەكن
مومانی ڕوون ،لە گەڕانەوەیەك بۆ پەنهانترین ئاناتی ڕۆحانی ،مۆسیقای
كۆراڵئاسا (كە بەناوی گەڕانەوەی گریگۆریایی لەالیەن ڕەخنەگرانی دەركراو)
هەوڵدەدات وێنایەكی بەرز لە ملیۆنان مرۆڤ ئاراستە بكات ،كە لە ئامێزی
یەكتردا چۆكیان داداوە و لە ترس و ڕێزدا لە ئاسمانی دوور ،دەگەڕێن
باوكی میهرەبانیان بدۆزنەوە ،خوایەك دەخاتە ڕوو ،كە دەبێت لە بەرزایی
ئاسمانی پڕ ئەستێرە شوێنی نیشتەجێبوونی هەڵبژاردبێت گەرچی بە زەین
دەگات كە وشەی  mussبەرایی لەالیەن باسەكان جێبەجێ و پاشان بەهۆی
تیۆرەكان و ئاڵتۆكان و سەرەنجام بەهۆی سۆپرانۆیەكان دووبارە دەبێتەوە،
مۆسیقا بێجووڵە دەمێنێتەوە ،بەاڵم گوایە دووبارە بانگكردنەوەكە ،هەوڵێكی
بێئومێدانەیە بۆ قایلكردنی ئێمە (بۆ خۆی) ئەوەی دەیزانێت ڕاستی نیيە ،دێڕی
(دەبێت لەوێ باوكی میهرەبان شوێنێكی بۆ نیشتەجێبوون هەڵبژاردبێت)«B,
»p. 109ی دەبێتە پاڕانەوەیەكی بێئومێدانە و لە ئەنجامدا ،ئەو ڕاستیە
ئاشكرا دەكات كە بەرزایی ئاسمان هیچی بەسەرەوە نيیە :هیچ باوكێكی
میهرەبانی لێ نیيە بمانپارێزێت و گرەنتی برایەتیمان بێت .لە درێژەیدا،
گەڕانەوە بۆ دۆخێكی شادمانانەتر لە پێچراوەی فۆگی دوو ئەوەندە جێی
كراوەتەوە ،كە لە درەوشانەوەی بە زۆری دەستكردیدا ،بە ناچاری درۆیین
بە زەین دەگات ،سەنتێزی بەڕاستی ساختە ،هەوڵی بێئومێدانە بۆ داپۆشینی
لەدەستدانی خوای نادیار كە لە بەشی پێشوو ئاشكرا بوو .بەاڵم دوا كادینزا
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سەیرترینیانە ،كە نەك لەو بتهۆڤنە  ،بەڵكو زیاتر هاوشێوەی نوسخەیەكی
هەاڵمساو لە  ،Abduction form the Seraglioبەرهەمی مۆزارتە كە
ڕۆكۆكۆییانە متوربەی توخمەكانی تورك و نمایشی زووتێپەڕ كراوە.
(با تیۆری ئۆپێرای مۆزارت فەرامۆش نەكەین :وێنای فەرمانڕەوای
ستەمكاری خۆرهەاڵتی وەك ئاغایەك لەڕاستیدا گەشبین پیشاندەدرێ).
بەشی كۆتایی ،بەمشێوەیە ،متوربەی نائاسایی لە ڕۆژه��ەاڵت ناسی و
كشانەوە بۆ كالسیزمی كۆتایی سەدەی هەژدە ،پاشەكشەیەكی دوو ئەوەندە
لە كاتی مێژوویی ئێستادا ،پەسندكردنی ئارامی دڵسۆزی خەیاڵ وروژێنەری
تایبەتمەندی شادمانی برایەكی هەمەگیر .ئەوە تاكە نوایەكە كە بەڕاستی
خۆی نۆژەن دەكاتەوە .دژایەتی نێوان پێشڕەوی هێڵێكی زۆر ڕێكی یەكەمی
مومان و دۆخی بە پەلەی ناتەباو نەگونجاوی بەشی دووەم ،ناتوانێت لەوە
حەتمیتر بێت.
جێی سەرسوڕمان نیيە كە لە ساڵی  ،1826دوو ساڵ دوای یەكەم
ڕاپەڕاندن ،هەندێك لە گەشتیاران بەمجۆرە بەشی كۆتاییان شرۆڤە كردووە:
(ئاهەنگی نەفرەت لە تەواوی ئەوەی پێی دەوترێت شادی مرۆڤایەتی).
جەماوەرێكی ترسناك بە هێزێكی پتەو دەردەكەوێت ،دڵەكان پارچە پارچە
و ئاگری خواوەندی خوایەكان بە گاڵتەجاڕی پڕخرۆش و زەبەالحیەكەی
تەفروتونا دەكات)( )B, p. 93( .دیارە ئەم دێڕانەی مانای ڕەخنەگرتن
نیيە ،لە بتهۆڤن تەواو بە پێچەوانەوە ،بە شێوازی ئادرنۆیی ،دەبێت ناكامی
مومانی چوار بە هونەری كامڵی بتهۆڤن دابنرێت :ئاماژەی ڕاستەقینەی
شكستی پێشنیازی ڕۆشنگەرانەی برایەتی جیهانگر).
سەمفۆنیای ژمارە نۆ لێوانلێوە لەو شتە كە نیكۆالس كۆك ناوی دەنێت
(هێما بەكارنەبراوەكان) :توخمە زێدەباییەكان كاریگەری (توخمگەلێك كە لە
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موماندا ڕوودەدات) بەم مانایە ناكۆكن ،گەرچی دیار نيیە ئەو مانا زیادەیە
چیيە ( .)B, p. 103كۆك لیستی (مارشی پرسەی) لە ڕادەی  513لە ئەوەی
مومانی یەكەم ،كتوپڕ كۆتایی مومانی دوو ،دەنگە سەربازیيەكان لە مومانی
سێ( ،فانفارەكانی ترس) ،مارشی تورك و زۆربەی كاتەكانی مومانی چوار
هەژمار دەكات ،بەڵگەی ناوەوەیی هەموو ئەو توخمانە( ،سیناریۆی مۆسیقی
كەڵەكە كردووە و لێوڕێژی دەكات) (.)B,p.103
ماناكەیان بە ئاسانی ،بەهۆی لێكدانەوەی ئامانجی ئاشكرا لە ڕواڵەتی
(سیناریۆی مۆسیقی) زاڵ ،مانایەكی پێشتر جێگیركراوی هەبێت (ئاهەنگی
خۆشی ،برایەتی هەموان و هتد) ،پێشتر مانای ئەو توخمە نەدراوە و لە
جۆری دیارینەكردنی مەجازی لێهاتووە .گوایە ئێمە دەزانین لەوێ مانایەك
پەنهانە (یان دەبێ ببێت) بێئەوەی كە هەرگیز بتوانین چییەتی ئەم مانایە
بسەلمێنین.
ئێستا چارەسەر چییە؟ تاكە چارەسەری بنەڕەتی ،گۆڕینی تێكڕای
تێڕوانین و خستنەڕووی بەشی یەكەمی مومانی چوارە لەبری كاری مەسەلە
ساز .لەڕاستیدا ،سەرەتای الدان ،تەنها ڕادەی  ،331بە چوونە ناوەوەی
 Marcia Turcaنیيە ،بەڵكو هەر لەبەراییەوە هەموو شتێك خەوشدارە.
دەبێت قبوڵی بكەین كە ساختەكاری بێگیان لە (چەكامەی سرور)دا هەیە،
لە ئەنجامدا ،پشێوی دوای ڕادەی  ،331جۆرێك گەڕانەوەیە بۆ كاری كپ
كراو ،سمپتۆمی كە لە هەمان سەرەتاوە نادرووست بوو .چ دەبێت ئەگەر
لە نوێووە ڕوبەڕووی ببینەوە و نادرووستەكاانی بیخەینە الوە؟
ئایا ئەمڕۆ ئەوروپا تووشی بارودۆخێكی لەو چەشنە نیيە؟ دوای
بانگهێشتكردنی ملیۆنان كەس ،لە بەرزترین تا نزمترین بۆ لەئامێزگرتنی
یەكتری ،پارچەی دووەم بە شومی كۆتایی دێت( :بەاڵم ئەو كە ناتوانێت
85

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم

دڵخۆشی بكات ،با لە پەنایەك بگری)  .تەنزی (چەكامەی سرور)ی بتهۆڤن،
وەك سرودی نافەرمی ئەوروپا ،كە ئامادەیی توركیا هۆكاری قەیرانی ئێستای
یەكیەتیەكەیە .بەپێی زۆرینەی دەنگەكان ،ئەندامیەتی توركیا هۆی سەرەكی
دژایەتی كەسانێك بوو ،كە لە دوا ڕاپرسی فەرەنسا و هۆڵەندا وەاڵمی
نەرێنیان دایەوە .دەكرێت ئەو نە یە ڕەگی لە ڕاستی پۆپۆلیستدا هەبێ
(نە بە هەڕەشەی توركیا بۆسەر كەلتورەكەمان ،نە بەكرێكارانی هەرزانی
تورك) یا لە فرە كەلتوری لیبراڵ (توركیا ڕێی هاتنەژورەوەی پێنەدراوە؛
شێوەی مامەڵەی لەگەڵ كوردەكان ئاماژەی نەپاراستنی مافەكانی مرۆڤە) ،لە
ڕوانگەی دژەوە ،بەڵێ بە هەمان ناتەواوی دوا كادینزای بتهۆڤنە .ئایا دەبێت
توركیا ڕێی چوونە ژوورەوە بدۆزێتەوە یا دەبێت ڕێپێدراو بۆ پەنهانكردنی
خۆی گریان ،لە یەكیەتیەكە ( )Bundبێت؟
ئایا ئەوروپا دەتوانێت پاش (مارشی تورك) بمێنێتەوە؟ هەروەك
كۆتایی سەمفۆنیای ژمارە نۆ ،چ دەبێت ئەگەر كێشەی سەرەكی نەی توركیا،
بۆخۆی میلۆدی سەرەكی بێت؟ ئاوازی یەكیەتی ئەوروپا ،وەك دەستەبژێرانی
تەكنۆكراتی پۆست سیاسی برۆكسل بۆمان دەژەنێت .ئێمە پێویستمان
بەمیلۆدیەكی تەواو نوێیە ،پێناسەی تازەی خودی ئەورووپا .كێشەی توركیا،
سەرلێشێواووی ئەوروپا لە پەیوەندی بە توركیا ،نەك دەربارەی توركیا،
بەڵكو دەربارەی ئاڵۆزی پێناسەی خودی ئەوروپایە.
تەنگژەی ئێستای ئەوروپا چیيە؟ ئەوروپا كەوتۆتە قەپاڵی نێوان ئەمهریكا
و چینەوە .هەردووكیان ،میتافیزیكیانە ،یەكسانن ،شێتی نائومێدانەی یەكسان
بەتەكنەلۆژیای لغاو پساوو ڕێكخستنەوەی سەرپێیی مرۆڤی مامناوەندی .كاتێك
تەكنیك دوورترین قوژبنی دنیای داگیركردووە و دەتوانێت ببێتەوە بەرهێنەری
ئابووری؛ كاتێك هەر ڕووداوێكت بوێت ،لەهەر شوێن و كاتێك كە بتەوێت،
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چۆنتان دەوێت بەو خێراییە لەبەردەستە؛ كاتێك كە لە ڕێگای پۆشەری زیندووی
تەلەفزیۆنی دەتوانی هاوكات شەڕێك لە بیابانەكانی عێراق و ئۆپێرایەك لە
بیجینگ ئەزموون بكەی؛ كاتێك كە لە تۆڕی دیجیتاڵی جیهانی ،كات شتێك
جگە لە خێرایی ،یەكسەرو هاوكات نیيە؛ كاتێك كە براوەی تەلەفزیۆنی بە
بەرزترین مرۆڤ دادەنرێت .پاشان بەڵێ ،پرسیار وەك تارماییەك بەسەر
تێكڕایی ئەو هات و هاوارانەوە دەردەكەوێت ،بۆچی؟ بۆ كوێ و پاشان چی؟
ئەوروپیيەكان هایدگەرئاسا پێویستیان بە ڕوبەڕوبوونەوەی تەئویلیە
( ،)Auseinandersetwngڕوبەڕوبوونەوەی ئەوانی دی و هەروەها ڕابردووی
خودی ئەوروپا لە ڕوانگەی ت��ەواوەوە ،لە كۆنەوە و ڕەگی جولەكەیی -
مەسیحی تا ئەندێشەی دەوڵەتی خۆشگوزەران كە بەم دواییە مرد .ئەمڕۆ
ئەوروپا بۆ دوو ئەلگۆ دابەشبووە ،مۆدیلی وەك دەڵێن ئەنگلۆساكسۆن،
واتا پەسەندكردنی مۆدێرنیزاسیۆن (هاوتای یاسای سیستەمی نوێی جیهانی)
و مۆدیلی فەرەنسی -ئەڵمانی ،واتا پاراستنی هەرچی زیاتری دەوڵەتی
خۆشگوزەرانی كۆنی ئەوروپی .ئەو دوو بژاردەیە دوو ڕووی دراوێكن و
ئەركی ڕاستەقینەمان ،نەگەڕانەوەیە بۆ جۆری ڕابردووی ئایدیالیە نەڕازی
كردنی ئەوروپیيەكان بەوەی كە ،ئەگەر خوازیارن ئەوروپا وەك دەسەاڵتێكی
جیهانی بمێنێتەوە دەبێت بە خێراترین ڕێگای گونجاو خۆیان لەگەڵ مەیلی ئەم
دواییەی بە جیهانی بوون بگونجێنن.
هەروەها نابێت ئەو ئەركە پەیوەست بێ بەوەی ،كە لەوانەیە
خراپترین بژاردەیە ،گەڕان بۆ (سەنتێزی ئەخالقی) نێوان نەریتی ئەوروپی و
بە جیهانیبوون ،بە ئامانجی گەیشتن بە كەڵكەڵەی ناونانی بەجیهانی بوون
بە ڕووخساری ئەوروپی.
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هەر قەیرانێك بەجۆرێك لەخۆیدا ،داینەمۆی سەرەتایەكی نوێیە؛
هەر شكانێكی ستراتیژی و ك��رداری لە لێپرسینەوەی ماوە كورت (بۆ
ڕێكخستنەوەی سەرلەنوێی دارای��ی یەكیەتیەكە و هتد) بە نیعمەتێكی
پێچراوە دادەنرێت ،دەرفەتێك بۆ پێداچوونەوەی هەموو بنەمایيەكان .ئێمە
پێویستمان بە بەدەستهێنانەوەی لەكاتی دووبارەكردنەوەین (Wieder -
 )Holungلە ڕوبەڕوبوونەوەی ڕەخنەیی بە تێكڕای نەریتە ئەوروپیيەكان،
دەبێت ئەو پرسیارە دووب��ارە بكەینەوە كە ئەوروپا چیيە؟ یا ئەوروپی
بوون مانای چیيە؟ بەمشێوەیە بەرایی نوێی دانا ،كاری دژوار كە ئێمە بە
هەنگاونانی نەشارەزایی ،ناچارمان دەكات مەترسی گەورە قبوڵ بكەین.
هێشتا تەنها ئاڵوگۆڕ نەمانی ئارامییە ،گۆڕانی شێوەی پەیتا پەیتای ئەوروپا
بەوەی حوكمی یۆنانی بۆ ئیمپراتۆری كامڵبوی ڕۆم هەیە ،ئامانجێك بۆ
جیهانگەڕی نوستالیژیك بەبێ هیچ هاوپەیوەستیيەكی كرداری.
لە سەرووی ئەوەوە ،دەبێت دەربارەی گریمانەی لەسەر حەقبونی
هایدگەر بخەینە مەترسیيەوە ،هەر چەند نەك لەمانایەك كە دوورایی بوو،
چ دەبێ ئەگەر دیموكراسی دەرووی چوونەدەرەوە نەبێت لەم تەنگژەیە؟
لە یاداشتەكانی دەربارەی پێناسەی كەلتور ،موحافیزكاری گەورە ،تی .سی
ئەلیۆت بیرمان دێنێتەوە ،كە هەندێكجار تاكە ڕێگا ،هەڵبژاردنی نێوان
دەستەگەرایی و بێباوەڕیە ،مادام كە تاكە ڕێگای زیندوو هێشتنەوەی ئایین
درووستكردنی درزی دەستەگەریە لە جەستەیدا.
ئەمڕۆ ئەوە تاكە چانسمانە ،تەنها بە (درزی دەستەگەری) لە
میراتی باوی ئەوروپا ،یان جیاكردنەوەی تابوتی هەاڵمساوی ئەوروپای
كۆن ،دەتوانین میراتی زیندوكراوەی ئەوروپا بە زیندوویی بێڵینەوە .دەبێت
درزێكی وا ئامانجی گریمانەییمان بكاتە مەسەلە ،پێش نوسین دەربارەی
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تەنگژەكانی ئێستا كە نەخراونە بەرباس ،وەك دیاردەیەك كە زۆرجار وەك
سیستەمی نوێی جیهان دیاری دەكرێت و هەروەها پێویستی بە ڕاییكردنە
لە ڕێگای (مۆدیرنیزاسیۆن).
دەبێت بە ڕاشكاوی بگوترێت ،ئەگەر سەرهەڵدانی سیستەمی نوێی جیهانی،
چوارچێوەی بۆ مێزگرد دانەنراوە بۆ هەموومان بێت ،ئەوكاتە ئەوروپا دۆڕاوە،
بەمەش تاكە چارەسەر خستنە مەترسیەوە و شكاندنی تەلیسمی چارەنووسمانە.
هیچ شتێك نابێت وەك كاری ڕووماڵنەكراو لەو بنەمایە نوێیە قبووڵ بكرێت ،نە
پێویستی بە (مۆدێرنیزاسیۆن)ی ئابوری و نە بتی پیرۆزی لیبراڵ و دیموكراسی.
بەمەش هەرچەند بۆچوونی جیاواز ،یەكپارچەو ڕەوا پشتیوانی لە نەی
ئەڵمانی  -فەرەنسی ناكا ،بەاڵم النیكەم فەزا بۆ سەرهەڵدانی بۆچوونێكی وا
دەكاتەوە ،بە دەستەواژەیەكی دی ،چاڵێك لێدەدات ،كە داواكاریيەكان ،بە
پێشنیازی نوێ پڕی دەكەنەوە لە دژایەتی بابەتی پارێزەرانی دەستور سیاسيیە،
كە بە كردەوە بەربەستی ئەندێشە و خستنەڕووی بارودۆخی نەگەڕاوەی كاری
ڕاپەڕاندن.
پەیامی نەی فەرەنسی ،بۆ هەموومان كە گرنگی بە ئەوروپا دەدەین.
ڕەتكردنەوەی شارەزایانی گومناو كە لە گورزەی ڕەنگاوڕەنگ و درەوشاوەی فرە
كەلتورگەرایی لیبراڵ ،كااڵكانیانمان پێ دەفرۆشن ،كااڵگەلێك كە نابێتە بەربەستی
بیركردنەوەمان .كاتی ئەوە هاتووە كە بە ناچاری ئاگامان لە بڕیاری سیاسی بەجێ
بێت بۆ خواستەكانمان .هیچ ئاسۆیەكی گەشبین لەبەر چاوی جوانی ئێمە ئەم
كارە ناكات.

ئەم وتارە لەم سەرچاوەیە وەرگێردراوە:
 »Ziezk, Slavoj, «Against the Populist Temptation.)Critical Inguiry 32 (Spring 2006
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بۆچی سازدانی خەڵكانێك ئەركی
سەرەكی سیاسەتی ڕادیكاڵە؟
نوسينى :ئارنستۆ الكالو
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ئەو ڕەخنەیە كەمێك سەرسامی كردم ،كە ساڵڤۆی ژیژەك لە كتێبی
عەقڵی پۆپۆلیستی گرت .دیارە عەقڵی پۆپۆلیستی ڕەخنەیەكی جدی تێڕوانینی
ژیژەك بوو ،كاردانەوەشی چاوەڕواننەكراو نەبوو .ڕێبازێكی ناڕاستەوخۆی بۆ
وەاڵمدانەوەی ئەو ڕەخنانە هەڵبژاردووە؛ تەنانەت وەاڵمێكی سادەی شێوازی
تێفكرین و پێكهاتەی ڕەخنەكەمی نەداوەتەوە؛ لەجێدا ،ڕەخنەكانی ئاڕاستەی
كتێبەكەم كردووە ،كە تەنها كاتێك مانا بەخشە كە سەرەتا هەموو بنەما
زارەكیيەكانی قبوڵ بكەین ،شتێك كە پێشتر ،گومانم لێی هەبوو.
ئێستا بۆ ئەوەی كۆتایی بەو هەڤپەیڤینە لێڵ و ئاڵۆزە بێنم ،لە
ئەسڵی مەسەلەكە دەكۆڵینەوە و ئەوە بیردێنمەوە ،كە تێڕوانینی ژیژەك بە
نادروست دەزانم و لە باسەكەشدا نادروستی ڕەخنەكانی ژیژەك دەسەلمێنم.
پۆپۆلیزم و شەڕی چینایەتی
بەشگەلێك لە وتارەكەی ژیژەك دەخەمەالوە ،كە لە ڕیفراندۆمی
ئەڵمانیا و فەرەنسای كۆڵیوەتەوە .ئەو بەشانەی كە تا ئاستێك لەگەڵی كۆكم
لەجێدا لەسەر بەشە زارەكیيەكان قوڵدەبمەوە ،لەو جێیانەی كە لە جیاوازی
بۆچوونمان دەكۆڵێتەوە .ژیژەك بەمجۆرە دەستپێدەكات كە پۆپۆلیزم لە
شەڕی چینایەتی بە باشتر دەزانم ( ،)p. 554ڕەخنەی لەو بابەتە شتێك
جگە لەڕەوشێكی بێمانای بردنە پێشی بەڵگەكان نیيە .بەپێی بۆچوونێكی
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وا ،پۆپۆلیزم و شەڕی چینایەتی دوو شتی كردەیی و هەبوون ،كە دەبێت
لە هەر دوو یەكێكیان هەڵبژێرین .درووست وەك كەسێك كە بڕیار دەدات
ئەندامی تیمێكی فوتبوڵ یان ئەندامی حزبێك بێت.
مەسەلەی سەرەكی ئەوەیە كە گومانم لە خەڵك ( )peopleو
گومانم لەماركسیزمی كالسیكی چەمكی شەڕی چینایەتی ،لەڕاستیدا دوو
شێوازی جیاوازی تێگەیشتنی تەرزی هەڵسەنگاندن و ئامادەكردنی ناسنامەی
كۆمەاڵیەتیە ،بۆیە ئەگەر گومانێكم ڕاستبێت ،دەبێت ئەوی دی بخرێتە الوە،
یان النیكەم دەبێ گومانێكم متوربەی تیۆری نوێ بكرێت و پێناسە بكرێتەوە.
لەگەڵ ئەوەشدا ژیژەك وەسفێكی جوانی خاڵی جیاوازی ئەو دوو تێڕوانینە
ئاڕاستە دەكات:
ملمالنێی چینایەتی بوونی گروپێكی كۆمەاڵیەتی تایبەت (چینی
كرێكار) وەك هۆكاری سیاسی نایاب گریمانە دەكات؛ ئەو ئیمتیازە بۆخۆی
بەرهەمی مملمالنێی هەژمۆنیك نەبووە و لەسەر پێگەی كۆمەاڵیەتی واتایی
چینی كرێكار وەستاوەتەوە ،ملمالنێی سیاسی  -ئایدۆلۆژی بەو ڕێگایە
سەرئەنجام پڕۆسە كۆمەاڵیەتییە واتاییەكان ،دەسەاڵتەكان و لێكدژیيەكانیان،
بۆ دیاردەی مامناوەندی دادەبەزێت.
لە بەرامبەردا ،ڕاستی الی الكالو هەڵكشانی جۆرێكی تایبەتی
ملمالنێی هاوسەنگە بۆ هەموو جۆرەكانی شەڕ ،نەك ڕاستێكی پێشتر
پەنهان ،بەڵكو دەرەنجامی ملمالنێی سیاسی شیمانەییە بۆ هەژمونی .دەكرێ
ئەو ملمالنێیە لە سیستەمێكدا ،شەڕی چینایەتی بێت ،لە سیستەمێكی
تردا جەنگی شاراوەی دژی ئیمپریالیزم و تەنانەت لە سیستەمێكی دیكەدا
ملمالنێی ئەنارشیستیە بۆ لێكبوردەیی كەلتوری .هیچ پێویستیەكی دەروون
خۆیی لە ملمالنێیەكی تایبەتیدا نیيە ،كە پێشتر دەوری هەژمۆنیك ،وەك
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هاوسەنگی گشتی بداتە هەموو شكڵەكانی دەرهەستەیی.)p. 554( ،
گەرچی وەسفێكی وا جیاواز لەنێوان تیۆری لەسەر بنەمای شەڕی
چینایەتی و تیۆرەكەی من بە ئاشكرا ناتەواوە ،بەم حاڵە ،لە شرۆڤەی
ناباو ڕازیم ،كە نەخشەی جیاوازی بنەمایی نێوان ئەو دوو تێڕوانینەی
كێشاوە .لەڕاستیدا ژیژەك ئاماژە بە تایبەتمەنديیەكانی پۆپۆلیزم دەكات ،كە
سەرنجم لێ نەدابوون .گەرچی من ئاماژەم بە سروشتی پووچی دالی گەورە
كردبوو ،كە دوژمن بەرجەستە دەكات ،بەاڵم لە نیمچە خرانە سەریەكی
( )Pseudo concretenessفیگۆریم نەكۆڵیبۆوە ،كە دوژمنێكی وا بەرجەستە
دەكات .دەبێت دانی پێدابنێم هیچ بنەماو بنچینەیەكم لە تۆمەتباركردنی
ژیژەك نەدۆزیەوە .هەموو شیكارەكەم لەسەر ئەو بنەمایە وەستابؤوە
كە هەرجۆرە فەزایەكی سیاسی  -گوتاريی بەردەوام لە ڕێگای پڕۆسەی
دوالیزمی ساختەكاری دەكرێت ،پڕۆسەیەك كە پووچبوون لە ناویدا {دالی
گەورە} وردەكاری دالێكی خرانە سەریەكی الواز دەكات و لە بەرامبەردا،
وردەكاریيەكی وا بەپێدانی پەیكەری بەرجەستەكەر و پێویست بە تێكڕایی،
ڕەفتاری بەرامبەر لەخۆی دەردەخات.
من هەژمۆنیكم بە پەیوەندیەك پێناسەكرد ،كە وردەكاریيە
دەستنیشانكراوەكانی ناوی بۆ تێكڕاییەكی تەواو هەڵنەسەنگێندراو دەگۆڕێت.
بۆیە كاری تێكڕاییەكەی ،كە ئازاری هەژاری پیشاندانەوەی ڕاستەوخۆ یا
نوێنەرایەتی بێهۆ دەكێشێ ،لە ڕێگای پاوانكاری وردەكاریيەكی دەستنیشانكراو
تەنها دەكرێ ببێتە خاوەنی بوونی ڕووت.
لەو مەسەلەیە تێدەپەڕین ،چونكە ژیژەك لە پۆپۆلیزم پێشەكیيەكی
تر دەخاتە سەر گومانم و دەڵێت:
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«هەروەها دەبێت ئاڕاستەیەك بخرێتە بەرباس ،كە وتاری پۆپۆلیستی
جێی ئەنتاگۆنیستی گرتووەتەوە ،دوژمن درووستدەكات .لە پۆپۆلیزمدا،
لەناوبردنی دوژمن ،كە بونەوەرێكی كراوەتە دەرو یان لە بونەوەری ئەرێنی
و بوون ناسانەدا بۆتە شت (تەنانەت گەر ئەو بوونەوەرە تارمایی ئاسابێت)،
هاوسەنگی و دادپ��ەروەری دەگێڕێتەوە ،بە نزیكایەتی ،ناسنامەكەمان-
هۆكاری سیاسی پۆپۆلیست وەك بوونەوەری پێشوو دەرب��ارەی هێرشی
دوژمن تێگەیەنراو دەبێت(.»)p. 555
دیارە هەرگیز نەم گوتووە ناسنامەی پۆپۆالر پێش پەالماری دووژمن
هەیە ،بەڵكو لەپڕ پێچەوانە :پەالمارێكی وا مەرجی پێشبینی هەرجۆرە
ناسنامەیەكی پۆپۆالرە .تەنانەت بۆ وەسفكردنی پەیوەندیيەك گوتم یەكگرتنی
كۆماری جگە لە لەناوبردنی ئەو شتە هیچ نیيە ،كە كەوتووەتە بەرامبەر
كۆماریيەوە كە لە زەینمدایە .ئێستا بزانین ژیژەك چۆن بەڵگاندنەكان
پێشدەخات .ڕای دەگەیەنێت بوونە شتی ئەنتاگۆنیزم لە دڵی گەوهەرێك
یان شتی پۆویتیۆ ،وێنەی بەرایی نهێنی ئامێزی ئایدۆلۆژیای هەڵگرتووە
و هەرچەند پۆپۆلیزم دەتوانێت لەڕووی سیاسی جۆراوجۆرەوە كاربكات
(گەڕانەوە ،ناسیۆنالیزم ،ناسیۆنالیزمی دەمارگیر و نموونەكانی)« ،لەگەڵ
ئەوەشدا ،پۆپۆلیزم بە سەرنجدان بە خودی چەمكەكەی ئەنتاگۆنیزمی
كۆمەاڵیەتی و ناوەوەیی لەگەڵ ئەنتاگۆنیزم یان شەڕی نێوان خەڵكانێك ،كە
یەكییان گرتووە و جێگۆڕكێ بە دوژمنی دەرەكی دەكات؛ ئەو بارودۆخە
سەرەنجام هەڵگری مەیلی درێژماوەیە بۆ فاشیزم» ( .)p. 557هەربۆیە بە
ناوهێنانی چەندین هۆ دەیەوێت پیشانی بدات جوواڵنەوە كۆمۆنیستیەكان
هەرگیز پۆپۆلیستی نەبوون.
ئایدیا لە فاشیزمدا لەژێر هەژموونی پێشەوادایە ،لە كاتێكدا كە
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لە كۆمۆنیزم ،ستالین پێشەوای مامناوەندی  -بە مانای فرۆیدی-ە ،چونكە
بۆخۆی لەژێر هەژموونی ئایدیادایە و تا بڵێی وەسفێكی جوانی ستالینە! بە
هەمانجۆر كە هەمووان دەزانن ،ستالین لەژێر دەسەاڵتی هیچ ئایدۆلۆژيیەك
نەبوو! ئەو ئایۆدۆلۆژی لە ناپێوەنديترین شێوەيدا بەكاربرد تا لە ڕێگایەوە
بتوانێت بەرنامەی سیاسی و چاالكیيەكانی ئەنجام بدات .بۆ وێنە بنەمای
ئۆتۆنۆمی نەتەوەیی ( )national self-determinationگرنگترین بنەمای
جیهانی ستالینیستی و ئایدۆلۆژی؛ دیارە لێرەدا كۆتێكیش هەیە كە دەبێت
ئاماژەی پێبكەین ،چونكە دەبێت بنەمای ناوبراو بە «دیالێكتیكی» بەزمانێكی
دیكە بەكاربهێنرێت ،بەو ڕێگایە دەیتوانی چەندینجار پێشێلی بكات ،بە
شێوەیەك كە لە ڕوانگەی سیاسیشەوە مایەی سەریەشە نەبێت.
ستالین وردەك��اری��ەك نەبوو كە لەژێر تێكڕاییەكی چەمكی
بگونجێندرێت؛ بەڵكو بە پێچەوانەوە ،ئەو تێكڕایی چەمكی بوو كە دەكەوتە
ژێر ناوی ستالینەوە .لەم ڕوانگەیەوە ،هیتلەریش لە بەكاربردنی بیرۆكەی
سیاسی  -نیشتمان ،ڕەگەز و هتد ،هیچی لە ستالین كەمتر نەبوو ،بۆ
ئامانجی سیاسی و دەرفەتخوازی سوودی لە ئەندێشەكانی وەردەگرت .من
ناڵێم ڕژێمی نازی و ستالینیستی وەكیەكن؛ قسەم ئەوەیە ،دەكرێت جیاوازی
پەیوەندی بوونناسی نێوان ئایدیاو پێشەوا ڕووی جیاوازی ئەو دوو ڕژێمە
بێت( .بۆ پەیوەندی كۆمۆنیزم و پۆپۆلیزمیش دەگەڕێینەوە).
بەاڵم بۆ قۆناغە لۆژیكیيەكانی شیكاری ژی��ژەك گەڕاینەوە ،بە
دەستەواژەیەكی دی ،ئەو چۆن پاشكۆی بنەما زارەكیيەكانمی زیاد كردووە،
بەڵگاندنەكانی جگە لە چەند ئەنجامگیریەك زیاتر نین« .بەم چەشنە نیيە
كە .)nonsequitur( »...ڕەوتی بەڵگاندنەكانی بەمجۆرە دەستپێدەكات:
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 .1ئەو بەگواستنەوەی بەشێك لە كتێبەكەم ،كە ئاماژە بە شێوەی
هەڵسەنگاندنی ناسنامە پۆپۆالرەكان لە جوواڵنەوەی ڕیفۆرمخوازی بەریتانیا
ك��راوە {}1838 - 1848؛ پیشانمداوە چۆن كارەساتەكانی كۆمەڵگا بۆ
دەروون��ی سیستەمی ئابوریيەكەی ناگەڕێنەوە ،بەاڵم ئەو قۆرخكردنەی
دەسەاڵت لەالیەن گرووپە مفتەخۆر و هەڵپەرستخوازەكان ،كە دەبنەهۆی
گەندەڵی كۆمەاڵیەتی .2 .پاشان ئەنجامگیری دەكا ،ئەو ڕاستیە دەسەلمێنێت
(بۆچی؟ چۆن؟) لە هەموو شێوازەكانی پۆپۆلیزمدا جۆرێك (مەیلی ماوەدرێژ
بۆ فاشیزم) هەیە؛  .3لەگەڵ ئەوەشدا كۆمۆنیزم لە هەموو پۆپۆلیزمێك
دەپارێزرێت ،چونكە لە وتارەكەیدا بوونە شت ڕوونادات و پێشەوا بەردەوام
لە ڕواڵەتێكی پێشەوایەتی مامناوەندیدا دەمێنێتەوە .زەحمەت نیيە تێبگەین
ئەو بەڵگاندنە هەمووی هەڵەیە.
یەكەم لەبەرئەوەی جوواڵنەوەی ڕیفۆرمخوازی بەریتانیا {چارتیزم}
و فاشیزم لەحوكمی دووج��ۆر ڕەگ��ەزی پۆپۆلیزمدا ناسێنراون؛ دووەم
چونكە شێوازی كاری یەكێك لە جۆرەكان (فاشیزم) لەبری بوونە شت
تێگەیەنراو دەبێت؛ سێیەم چونكە بەبێ هیچ بەڵگەیەك (لێرەدا بێ مشتوومڕ
نموونەی چارتیزم پشتگوێ دەخرێت) ،شێوەی كاری جۆرێك ،دەبێتە
ڕووی جیاكەرەوەی تێكڕای ئەو ڕەگەزە؛ چوارەم ،یەكێ لەجۆرەكان ،وەك
دەرەنجام ،دەبێتە ئاكامی ئەنجامناسانەی جۆرەكانی تر ،كە پەیوەنديیان
بەو ڕەگەزە هەیە .سەرباری ئەوەش دەبێت بابەتی پێنجەمیش لەبری
ئەنجامگیريیەكی ئاڕاستەنەكراو زیاد بكەین ،وەك كۆمۆنیزم ناتوانێت جۆرێك
لە ڕەگ��ەزی پۆپۆلیزم بێت ،چونكە وەك پێشگریمانە دەڵێت (لە هیچ
شوێنێك ڕاشكاوانە باسی ئەو كارە نەكراوە) ،بوونە شت لە كۆمۆنیزمدا ڕوو
نادات و {مەحاڵە} .لە كۆمۆنیزمدا ڕوبەڕووی تێكڕاییەك بووینەوە؛ ڕەنگە
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بەو هۆیەی كە بەرجستەی كاری تێكهەڵكێش ،پێشەوا ،دەبێت تەواو لەژێر
دەسەاڵتی ئایدیادا بێت .پێویست ناكات بڵێین ئەو ئەنجامگیرییە لەسەر
هیچ ئەزمونێكی مێژوویی نەوەستاوەتەوە ،بەڵكو لەسەر بنچینەی جۆرێك
بەڵگەی پاڵپشت بەدەستهاتووە.
پێش ئەوەی دوور لە ئاشكرای بەڵگاندنەكەی ژیژەك بكۆڵینەوە ،دەبێ
گریمانە نالۆژیكیيەكانی ئەنجامگیری كۆتاییەكەی تێپەڕێنین .ئەم دوو گریمانەیە
بەم شێوەیە .1 :هەرجۆرە بەرجەستەكراوەیەكی كاری تێكڕایی لەكاری بەشی
دەبێت بە جۆرێك بوونەشت وەربگرێت .2 .بەرجەستەكراوەیەكی لەوجۆرە
بۆخۆی فاشیستییە .لەگەڵ دوو بنەمای ئەو بابەتە ناكۆكین ،چونكە چەمكی
بوونەشت هەرگیز بۆ تێگەیشتن لە جۆری بەرجەستەكراوی كاری تێكڕایی
لە كاری بەشی بەس نیيە ،بەرجەستەكراوهیەك كە خودی هەڵسەنگاندنی
ناسنامەیەكی پۆپۆالرە؛ بەرجەستەكراوەیەكی لەم چەشنە ،بە مەرجێك كە
درووست تێگەیەنراو بێت ،ناتوانێت لە هەر جوواڵنەوەیەكی سیاسی تر؛
ڕووی جیاكەرەوەی فاشیزم بێت ئەو جۆرە بەرجەستەكراوەیەی خودی هەر
پەیوەندیەكی هەژمۆنیكییە ،واتا خودی پەیوەنديی كە ئەو پەیوەندیەش،
بۆخۆی لەكاری سیاسیدا بەكاری خودی دادەنرێت{ .واتا هەژموون لە
حوكمی پەیوەندیيەكی بەهێزكەری كاری سیاسیە :لە هەر شوێنێك سیاسەت
هەبێت هەژموونیش هەیە}.
بێین بە بوونە شت دەست پێبكەین .ئەو وشەیە ،وشەیەكی باو
نیيە لە زماندا ،بەڵكو ناوەرۆكی فەلسەفی تایبەتی هەیە .ئەم زاراوەیە بۆ
یەكەمجار لۆكاچ بەكاری هێناوە ،هەرچەند تا ڕادەیەك تەواوی ڕەهەندەكانی
لە بەرهەمەكانی ماركسدا پێشبینی دەكرێت ،بە تایبەت لە بەشی سەرمایە،
كە بۆ بوونە بتی كااڵكان تەرخانكراوە .دەسەاڵتی ڕەهای بەهای ئاڵوگۆڕ
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لە كۆمەڵگای سەرمایەداریدا گەیشتن بە بۆچوونی تەواویەت گران دەكات؛
پەیوەندی نێوان مرۆڤەكان سرووشتی واتایی دەدۆزێتەوە و لەهەمان دۆخدا
مرۆڤەكان دەبنە شت ،شتەكان لە دەستەی هۆكارانی ڕاستەقینەی كۆمەڵگا
سەروەدەردەنێن .ئێستا ئەگەر وردتر چاو بە ستراكتۆری بوونەشتدا بگێڕین،
یەكسەر تایبەتمەندیەتی بەرجەستەیی تێدا ئاشكرا دەبێت :بوونەشت
جۆرێك هەڵگەڕانەوەیە .لە {بوونەشتدا} ئەوەی الوەكی ()derivativeە
بنەڕەتی ( )originaryدەنوێنێت ،ئەوەی ڕواڵەتی()apparientialە جەوهەری
( )essentialدەنوێنێت .هەڵگەڕانەوەی پەیوەندی بابەت هەڵگری بوونی
سەرەكی هەرجۆرە بوونە شتێكە .بوونەشت بەم مانایە ،پرۆسەی نهێنی
ئامێزی ئایدۆلۆژیە ،كە بەبێ وەستان بەردەوامە و فاكتۆری پێكەوەبەستنی
( )Correlatumسۆبژیكۆ و ئەو هەمان گومانەی زانیاری درۆیە.
پێكهاتەی بوونە شت زانیاری درۆ تەنها كاتێك مانا دەدۆزێتەوە
كە پڕۆسەی شێواندنی ( )distortionئایدۆلۆژی ئاوەژوو بێتەوە ئەگەر ئەم
پێكهاتەیە ،پێكهاتەیەكی پەیكەری زانیاری بوو هەرگیز نەماندەتوانی شێواندنی
یا گۆڕینی شێوەی قسەكردن بێنینە گۆڕێ .هەربۆیە ژیژەك بە چەمكی
زانیاری درۆوە دەنوسێت و ناچار دەبێت لە جۆرێك میكانیزمی لە ناوەوە
ماوەوە بەدوای سەرچاوەی ئەنتاگۆنیزمەكان یان شەڕە كۆمەاڵیەتيیەكاندا
بگەڕێت ،میكانێزمێك كە زانیاری بكەرانی كاری جیابوونەوە {نەك ڕەسەن}
ى گریمانە دەكرێت ،یان بەدەربڕینێكی وردتر ،میكانیزمێك كە لەناویدا،
ئەگەر هەرگیز پەسندی بكەین ،زانیاری بكەرانی كۆمەاڵیەتی لەبری دەربڕینی
ڕوونی ئەنتاگۆنیزمیەكانی كۆمەاڵیەتی تێگەیەنراو دەبێت ،واتا شەڕەكانی
ناو كۆمەڵگا سەرچاوەی زانیاری تاكە لەكۆمەڵگادا ،نەك بەپێچەوانەوە}.
كاری تێكڕایی بەبێ هۆو بێ پێویستبوون بە هەرجۆرە ناوبژیەكی كاری
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تێكهەڵكێشراو دێتە قسە.
ژیژەك دەڵێت :پۆپۆلیزم (شەڕی كۆمەاڵیەتی دەروون ماوەیە لەگەڵ
ئەو شەڕانە جێكۆڕكێی پێدەكات ،كە لەنێوان خەڵكانی یەكگرتوو دوژمنی
دەرەكیدایە) .بە زمانێكی تر ،هەڵسەنگاندنی دوژمن بەهۆی ئەنجامگیری
عەقڵی وەك چاالیەكیەكی لەسەر بنەمای ئاوەژوبوونەوە پێشنیاز دەكرێت
و بە ڕاستی ئەگەر ئەنتاگۆنیزمی تێكڕایی و جێگیر دەرفەتی ئەوەی هەبوو
كە دەربڕین یا ئێكسپرسیۆنی بێهۆی هەبێت ،ناوبژیوانیەك دەیتوانی هەمان
بوونە شت بێت ،كە تەنها بە هاوكاری كاری تێكهەڵكێش مەیسەر دەبێت.
مەخابن جومگەبەندی كاری الوەكی و كاری تێكڕایی الی ژیژەك،
كە ڕوانینم بۆ مەسەلەی ناسنامە كۆمەاڵیەتيیەكان كردبوویە پێشگریمانە ،لە
بنچینەدا لە پێوانە بە چەمكەكانی وەك بوونەشت و شێواندنی ئایدۆلۆژیا
ناتەواوە .ئێمە لێرەدا الیەنگری زانیاری درۆ نین كە ڕوبەڕووی زانیاری ڕاستی
بووبێتەوە ،زانیاریەك كە لە پێگەی چارەنووس پێشتر دیاریكراوە و لەگەڵ
بۆچوونی مەبەستناسی شیمانەیە بۆمان .ئێمە ڕوبەڕووی هەڵسەنگاندنی
شیمانەی {نەك پێویست} زانیاری بووینەوە كە داوا دەكات ئاوڕ بدەینەوە.
بۆیە ئەوەی ژیژەك لەژێر ناوی تەواوكەرێك بۆ تێڕوانینم دەیخاتەڕوو،
لە ڕاستیدا هەرگیز تەواوكەر نيیە؛ پشت لە گریمانەكانی تێڕوانینم دەكات.
ئەو گریمانانە بەتێگەیشتنێك بۆ پەیوەندی كاری تێكڕایی و كاری الوەكی،
كاری دەرهەستەیی و كاری تێكهەڵكێشی دەگەڕێنەوە ،پەیوەندیەك كە
لە سێ ڕوانگەوە لە كتێبەكەم كۆڵیبونەوە :دەرونشیكاری ،زمانناسی و
سیاسەت .لێرەدا دیسانەوە نیازم وایە بە كورتی لە شرۆڤەی ئەو سێ
ڕوانگەیە بكۆڵمەوە تا بەم شێوەیە ناتەباییەكەی بە مۆدیلی خاوی ژیژەك لە
زانیاری درۆ پیشان بدەم.
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بە دەروونشیكارييەوە دەست پێدەكەین .من لە عەقڵی پۆپۆلیستی
هەوڵمداوە پیشانی بدەم لۆژیكی هەژموونی و لۆژیكی ( )objet aلكانی تا
چەند هاوپۆشن؛ {بابەتی ( )aبۆ پەیوەندی بوونناسی و بنەمایی دەگەڕێنەوە
كە پڕبوونی لە ماوەی سەرمایەگوزاری « »investmentڕادیكاڵ لە بابەت
بەرناس قابیلی بەركەوتنە ،بابەتێك كە تەنها بەشێكی دەروون تەواویەت
نیيە ،بەڵكو خودی تەواویەتە« .بە دەربڕینێكی سادەتر ،بابەتى بەرناس
بەو هۆیەی كە ناسكاریەكەی بە بابەتی مەیل دەزانێت ،دەبێتە بابەتێك}.
بەرهەمەكەم لەو ڕوانگەیەوە زۆر قەرزداری شیكارەكانی جۆن كۆپژە (Joan
 ،)Copjecكە لێكۆڵینەوەیەكی زۆری لە پانتایی ئاماژە لۆژیكەكانی وتەزای
لكان ئەنجامداوە ،بێ ئەوەی وەك ژیژەك بە پێوەرە زەقەكانی هیگڵی
بیانشێوێنێت.
گرنگترین مەسەلەی پەیوەست بە باسەكەمان كە پڕبوون شتی فرۆیدی
سەلمێنراو نیيە ،پڕبوون تەنها وەهمێك لەسەر بنەمای سۆزە بۆ كۆنخوازی
( )retrospectiveو جێی بابەتی بەرناس دەگرێتەوە ،بابەت  -بەرناسەكان
كە ئەو مەحاڵە بەرجەستە دەكات .بە دەربڕینی لكانی :بەتاڵكردنەوەی
گرێی دەروونی ( )sublimationبریتییە لەهەڵكشانی بابەتێك بۆ پلەی
شتێك .تائێستا چەندینجار پیشانمداوە ،پەیوەندی هەژمۆنیكی هەموو ئەو
خاڵە بنەمایانە بەرهەمدێنێتەوە؛ وردەكاریيەكی دیاریكراو پیشاندەرەوەی
تێكڕاییەكی بەردەوام پێشكەوتوو گریمانە دەكا{ .بە هەمانجۆر كە بابەتێك
بەرناس بەهۆی وەهمی ناسكار بۆ بەرناسی مەیل دەگۆڕێ.
ڕەوتی پیشاندانەوەی گەورەیی دوو نموونەی مۆدیلێكن :مۆدیلی
پیشاندانەوە} بەهەمانشێوە كە دەبینین ،مۆدیلی بوونەشت شێواندن زانیاری
درۆ لە بنچینەوە دەربارەی مۆدیلی هەژموونی ( )objet aناتەواوە؛ پێشتر
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مۆدیلی پێشووی دەست گەیشتن بەپڕبوونی گریمانە كردبو ،پڕبوون كە
تەنها بەهۆی ئاوەژوبوونەوەی پڕۆسەی بوونەشت ئاسانە ،لە كاتێكدا كە لە
مۆدیلی دووەم پڕبوون (شت) قابیلی پێگەیشتن نيیە ،چونكە شت لە هەموو
جۆرە ناوەرۆكێك بەتاڵە و لە كاتێكدا كە لە مۆدێلی پێشوو ،بەرجەستەكراو
لە كاری تێكهەڵكێشی وەكو بوونەشتێك شێوێندراو لە قەڵەم دەدرێت.
لە مۆدیلی نوێ ،پێدانی هەڵكشانی ڕادیكاڵ پێگەی بابەت تەنها
لەبری ڕێگایەك وادەزانرێت كە جۆری دەستنیشانكراوی پڕبوون لە ناویدا
دەست پێگەیشتووە .ژیژەك دەتوانێت تێڕوانینی بوونەشت زانیاری درۆ
تەنیا بەنرخی البردنی لۆژیكی بابەتی ()aی سمۆڵ لە مەیدانی پەیوەندیيە
سیاسیيەكان بپارێزێت.
ڕوانگەی داهاتوو :هێما (ئەوەی من ناوم ناوە ڕوانگەی زمانناسی،
تەنیا تایبەت نابێت بە زمانناسی ،بەڵكو ئاماژە بەهەموو سیستەمە هێماییەكان
دەكات .هەرچەند سیستەمی هێمایی لە ژیانی كۆمەاڵیەتی هاوسنوور و
نزیكە ،وتەزاو پەیوەندیيەك پەیوەست نین بە مەیدانی ناوچەیی ،سەربە
مەیدان بوونناسی گشتیین ،كە لە شیكاری زمانناسی دەخرێنە بەرباس و
لێكۆڵینەوەوە).
ئێمە لێرەشدا وەك ڕوانگەی دەروونشیكاری تەبای هاوشێوەی
نێوان وردەكاری و تێكڕاییمان دیتووە .من لە شوێنێكی تر پیشانم دابوو
تێكڕاییكردنی سیستەمێك لە جیاوازیيەكان بەبێ ڕیزپەڕ بنەمایی مەحاڵە.
لەگەڵ ئەوەشدا ،ڕیزپەڕی بنەمایی ،جیاوازی دانەرانەیە ،درزێك كە هاوتای
ئاكامی لۆژیكی و یەكەم ئاوارتەی سەرەوەیە .سەرنجدان لەوە ،كە ئەو
دوو الیەنە ناتوانن لەڕوانگەی لۆژیكیەوە ،دەگەینە ئەو ئەنجامەی كە هەر
شێوەی قسە ڕەوانی یا ریتۆریكی هەیە؛ {واتا پەیوەندی یا بەدەربڕینی
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وردتر لە ئاستی هێمادا ڕوودەدات} .وردەكاریەكی دەستنیشانكراو ،بێئەوەی
 ،كە دەست لە وردەكاری خۆی هەڵگرێت ،دەوری دیاریكراوی لە هێمای
تێكڕایی دەگرێتە ئەستۆ .بۆیە نایەكسانی یا نایەكڕیتمی پەنهان لە هێمادا
تەنها مەیدانێكە كە لە ناویدا ،پڕۆسەی هێما ئاشكرا دەبێت.
بەكاربردنی الوەكی وشەی  Catachresisهەمان ڕواڵەتی قسەڕەوانی
و زمانپاراوی ( )rhetoricityیان هەمان توانای مانایە .لۆژیكێك كە لە
دەروونشیكاری نێوان شت (مەحاڵ) و بابەتی ( aسمۆڵ)ماندا بينيبوو ،لە
هێمادا هاوشێوەی دەبینین .شیكارەكەی ژیژەك ڕاستەوخۆ لە پڕۆسەی
هێما ناكۆڵێتەوە ،بەاڵم دژواریش نیيە بڵێین شیكارەكەی سوود لە تێڕوانینی
خۆی واتا بوونەشت وەردەگرێ :لە ڕاستیدا ژیژەك دەڵێت« :هەرجۆرە
جێگرەوەیەكی ڕیتۆریك مانای زانیاری درۆیە ،كە بەر بە نەگونجانی تەواو
هێماگەر دەگرێت».
سەرەنجام سیاسەت ،سەرەتا چەند نمونەیەك لەو نمونانە دووپات
دەكەینەوە كە لە ئەقڵی پۆپۆلیستی خستبومنە بەرباس :سۆلیدارینشك
{جواڵنەوەی هاوپەیوەندی} ،لە پۆڵەندا ڕوبەڕووی كۆمەڵگایەك دەبینەوە،
كە ناچاالككردنی زۆرینەی داواكاریيەكان لەالیەن ڕژێمێكی ستەمكارەوە،
مایەی پەیدابوونی جۆرێك هاوبەهایی خۆوروژێنەری نێوانیان دەبێت،
بە شێوەیەك كە بۆ دەربڕینی داواكاریيەكان پێویستيمان بە یەكگرتنێكی
هێمایینە .بەدیلێكی ئاشكرا یان جۆرێك ناوەرۆك لە ڕوانگەی چەمكی
دیاریكراو هەیە ،كە ڕژێمی ستەمكار ڕەتی دەكاتەوە.
لە هەلومەرجێكدا كە دەكرێت ناوەرۆك ڕاستەوخۆ لە ناسنامەی
ئەرێنی و جیاوازی دانەرانە خۆی بەیان بكات ،یان لە بنچینەدا داواكاريیەكان
بەیەكەوە ناتەبان و تەنها ڕووی هاوبەشیان تایبەتمەندیەتی نەرێنیانە .ناكۆكی
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هاوبەشیان لە بەرامبەر ڕژێمی ستەمكار ،لە نموونەی سەرەوەدا ،مەسەلەی
دەربڕینی ڕاستەوخۆی تایبەتمەندێتی ئەرێنی یا پۆزەتیڤی پەنهانی داواكاری
جیاوازە؛ چونكە دەبێت جۆرێك نەرێنی دانەبەزیو بەیان بكرێت ،كە وەك
پێویست نوێنەری سروشتی هێمایینی تێدایە.
داواكاری سۆلیدارینشك بۆ هێمای زنجیرەیی هەمەگیرتر لەداواكاری
دەگۆڕێ ،شێوەیەك كە هاوبەهایی نابەردەوام لەسەر ئەو هێمایەی ناسنامەی
پۆپۆالری هەمەگیرتر هەڵدەسەنگێنێت .هەڵسەنگاندنێكی وا كە یەكخستنی
هێماكانی ئۆردوگای پۆپۆالری لێدەكەوێتەوە :تێكەڵی ،یەكخستنی هێمای
ڕژێمی ستەمكار بەهۆی میكانیزمەكانی وتاری جیاوازی دانەرانە ،هەمان شتە
كە ژیژەك پێشنیاری دەكات كە دەبێت بوونەشت لە زەین بگرین ،بەاڵم
تەواو هەڵەیە.
لە پڕۆسەی بوونەشت ،بەو جۆرەی كە دیتمان ،جۆرێك ئاوەژوو
بووونەوە لە پەیوەندی نێوان دەربڕینی ڕاستەقینە و شێوێندراودا هەیە،
لەكاتێكدا بێمانایە كە تێڕوانینمان ڕوبەڕووی ڕاستی شێوێندراو دەبێتەوە؛
سەرنجدان لەوە كە پەیوەندی هاوبەهایی نێوان داواك��اری لە بنچینەدا
ناتەبا فۆرمۆلە بووە( ،هاوچەشن سازی)یان بەهۆی دالی كۆتا جۆرێك
{ Passag a l,acteهەنگاوی كرداری} پەتیيە؛ بە زمانێكی تر (هاوچەشن
سازی) داواكاری هەڵسەنگاندنی شتێكی بۆخۆی نوێیە ،نەك ئاشكراكردنی
ناسنامەیەك (ڕاستی) كە لە ناویاندا شاراوەیە.
بەم هۆیەیە كە لە كتێبەكەم جەختم كردووەتەوە دالی كۆتا ناوێكی
پەتیيە و پەیوەندی بە یاسا یان بە سیستەمی چەمكیەوە نيیە .بۆیە لەمەودوا
مەسەلەكە لەسەر زانیاری ڕاست یان درۆ نیيە ،بە هەمانجۆر كە لە ڕوانگەی
دەروونشیكاری هاتە بەرباس ،هەڵكشانی بابەتێك بۆ پێگەی شت {یان
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تشت} ،هەروەك ڕوانگەی هێماكان جێگایەك كە ڕوب��ەڕووی ئامادەیی
دەستەواژەكانی كتێب بووینەوە ،كە لە ڕوانگەی زمانیەوە لە خشتەبەرە،
چونكە ناوی دەنێت بەم شێوەیە ،بوونێتی وتاری بۆشایی ناو بنەمای هێمایی
دەبەخشێت ،بۆشاییەك كە خودی بنەمای هێمایە ،لە سیاسەتیشدا بە ئامادە
بوونی بكەران لە باسەكەماندا ،خەڵك بەهۆی لۆژیكە هاوبەهاییەكان و
جیاوازی دانەرانە یەكسانن .ئەو لۆژیكانە پێویستی بەرجەستەكراوی كتێبین
كە لە بنەمای { creation ex nihiloخوڵقاندن لەنەبونەوە} بەرهەمدەهێنرێن
و ناكرێت هەرگیز ڕواڵەتی ( )literalityپێشتر یان مەبەست كەمبكرێنەوە،
لەگەڵ ئەوەشدا بوونەشت پشتگوێ بخەیت.
بەمەش دووەم تێزی ژیژەك هیچی چارەسەر نەكردووە؛ لەم تێزەدا،
پیشاندانەوەی هێمایین {یان هەمان بۆچوونی كاری تێكڕایی لە كاری الوەكی}
كە بەشتبوونی دەزانێت ،پێویستی یان النیكەم ،مەیلی بوونە فاشیستی هەیە.
ژیژەك لێرەدا سوود لە حەربەی تەفرەدانی خەڵك وەردەگرێت:
پێگەی جولەكەكان لە وتاری نازی كە یەكسەر كارەساتی هۆلۆكۆستی بەدوادا
بوو لە درێژەیدا كاردانەوەی نەرێنی و دیارە ئاسایی لێكەوتەوە .ئێستا
ڕاستە كە وتاری فاشیستی شێوازێكی پیشاندانەوەی هێمایینی بەكاربرد ،بەاڵم
دەبێت سەرنج بدەین كە بە ڕاشكاوی توخمی فاشیستی تێدا نيیە ،چونكە
هەرگیز وتارە سیاسیەكەی نیيە ،كە هێماكانی بەشێوەی ناوبراو ئامادە بكا.
تەنانەت دەڵێم ئەو ساختەكاریيە ،پێناسەكردنی هەمان شتە كە سیاسەت لێی
دەكۆڵێتەوە .ڕەنگە خهرواری پڕ نمونەی ئایدۆلۆژیمان هەبێت ،كە قەتیش
بەتاڵ نابێت و دەتوانین لەسەلماندنی بانگەشەكەمان بەكاری بەرین ،ئەو
نمونانەی كە تەواوو لە نمونەكانی ژیژەك جیاوازە.
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چ شتێك لەبەرجەستەكراوی هێمایینی سادەی وتارێكی سیاسی
وادەكا وال ستریت ببێتە سەرچاوەی هەموو ئافاتە ئابوریيەكانمان؟ یان
لە گردبونەوەی واڵتانی جیهانی سێ ئااڵی ئەمهریكا دەسووتێنێت؟ یان لە
دروشمی گوندنیشنەكان و دژی مۆدێرنیستی شۆڕشی گاندی دەربكەوێت؟
یان لە سوتاندنی كۆشكی بۆینس ئایرس بە دەستی جەماوەری پیرۆنیستی
ئاشكرا بێت؟ ئاشنای هەندێك لەو هێمایانە دەبین ،دیارە هەندێكیانیش
دەخەینە الوە ،بەاڵم ئەوە نابێتە بەڵگە ئیدیعا بكەین تۆڕی ئامادەكەری
هێما بەگۆڕینی ناوەرۆكە مادیيەكان دەگۆڕێت .ئەو ئیدیعایە واتا پێوەندی
بنەماو ناوەرۆكەكەی بێگومانی ژیژەك لە بوونەشت ئاسان نیيە؛ هەندێك
لە ناوەرۆكەكان بە زانیاری ڕاست و هەندێك بەزانیاری درۆ دەبەستێتەوە.
ئەو شەڕە بەبێ گریمانەی بنەمایەكی مەسەلەی بنچینەیی ،پووچ و ناوەرۆك
بۆشە ،بنەمایەك كە لێرەدا دەڵێت هەر شێوازێك لە بەرجەستەكراوی
هێمایین ڕەونەقی ئەو زانیارییە درۆیە دەبێت ،لە كاتێكدا زانیاری ڕاست لە
هەرجۆرە ناوبژیەكی هێمایین پاكە( .ئەوە هەمان خاڵە كە لەتیۆری لكاندن
بۆ دەستمایەی ڕێكبوونی ژیژەك دەگۆڕێت؛ پەرەی هەرجۆرە ناوبژیەكی
هێمایین هەڵگرتنەوە و هەبوونی دەربڕینێكی پاكی زانیاری ڕاست ،وەك
بڵێین دەستگەیشتنی ڕاستەوخۆ و بێهۆ بە تشت یان شت ئاسانە و لە
كاتێكدایە كە بابەتەكانی ()aی «سمۆڵ» تەنها بەپیشاندانەوەی ئاوەژووكراوە
یا شێوێندراو دێتەئارا).
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لە بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
ناوی بەرهەم

نوسەر

وەرگێڕ

ساڵی
چاپ

رێباز مستەفا

2014
2014

1

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

2

ئاشنابوون بە سپینۆزا

كۆمەڵێك نوسەر

3

ئاشنابوون بە كیرگە گۆر

شۆرش مستەفا

2014

4

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

5

ئاشنابوون بە كارل پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

6

ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

7

ئاشنابوون بە سوقرات

لوقامن رووف

2014

8

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

رێباز مستەفا

2014

9

ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2014

 10ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 11ئاشنابوون بە دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی

2014

 12ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 13ئاشنابوون بە فرۆید

كۆمەڵێك نوسەر

2014

عەتا جەمالی

2014

 15ئاشنابوون بە لینین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 16ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

عوسامن حەمە رەشید

2014

 14ئاشنابوون بە جۆن لۆك

 17ئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت
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كۆمەڵێك نوسەر

2014

 18ئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم

بازگر

2014

 20ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 21ئاشنابوون بە سكیۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 22ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 23ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف

لوقامت رووف

2014

 24ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 25ئاشنابوون بە درێدا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

ماجد خەلیل

2013

فازل حسێن مەال رەحیم

2014

 19بلیمەتی و شێتی

 26مەكری ئیسالمییەكانی كوردستان
 27كتێبی سور

ماو تسی تۆنگ

 28سەیران بۆ سەرێكانی

سرتان عەبدوڵاڵ

 29گەندەڵی

2014
سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2014

پێشەوا فەتاح

2015

 30یوتۆپیا

كۆمەڵێك نوسەر

 31لە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ

ئەنوەر حسێن
شۆڕش مستەفا

2015

 32پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی

ئەنوەر حسێن
(بازگر)

2015

 33گەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك

بریتا بولەر

 34داعش و داعشناسی

رێكەوت ئیسامعیل
كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015

107

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم

35

گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی ئاشتی
نێوان توركیا و پەكەكە

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو
روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان
سڕییەوە

سەجعان میالد
ئەلقزی

ماجید خەلیل

2015

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2015

37

ئاشنابوون بە بێركلی

ئەرسەالن حەسەن

2015

38

ئاشنابوون بە باشالر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

39

ئاشنابوون بە دیكارت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

40

ئاشنابوون بە هایدگەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

41

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

42

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

43

ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

44

ئاشنابوون بە هیگڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

45

ئاشنابوون بە سارتەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

46

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

47

ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

48

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك

كۆمەڵێك نوسەر

2015

49

ئاشنابوون بە ماركس 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

50

ئاشنابوون بە ماركس 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

51

ئاشنابوون بە ماركس 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

52

ئاشنابوون بە ماركس 4

كۆمەڵێك نوسەر

2015

53

ئاشنابوون بە ماركس 5

كۆمەڵێك نوسەر

2015

54

ئاشنابوون بە ماركس 6

كۆمەڵێك نوسەر

2015

55

ئاشنابوون بە ماركس 7

كۆمەڵێك نوسەر

2015

56

ئاشنابوون بە ماركس 8

جەالل حەمید

2015

57

بۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟

تێری ئیگڵتۆن

پێشڕەو محەمەد

2015

58

خەوتن لەگەڵ شەیتان

رۆبێرت بایەر

ئەرسەالن حەسەن

2015
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59

ئاشنابوون بە فیورباخ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

60

ئاشنابوون بە تۆماس مۆر

وریا غەفووری

2015

61

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

62

ئاشنابوون بە گرامشی 1

ئەرسەالن حەسەن

2015

63

ئاشنابوون بە گرامشی 2

ئومێد عوسامن

2015

64

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

65

ئاشنابوون بە دیموكراسی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

66

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

67

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

68

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 3

مستەفا زاهیدی

2015

69

ئاشنابوون بە ئەرکون

د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد

2015

70

ئاشنابوون بە فۆكۆ

جەبار ئەحمەد

2015

71

ئاشنابوون بە ئەکیونی

ماجید خەلیل

2015

72

ئاشنابوون بە ئەنگڵس

ئارۆ هەورامی

2015

73

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

74

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

75

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

76

ئاشنابوون بە جاك الكان

كۆمەڵێك نوسەر

2015

77

ئاشنابوون بە الیبنتز

كۆمەڵێك نوسەر

2015
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ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم

78

ئاشنابوون بە میكاڤیلی

79

مارکس کێ بوو؟

80

َحركة ال َحداثة يف ِ
الشعر الكُردي

81

فیتنە

110

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

د .عبدلعلی مقبل مەجید مارابی جەواد حەیدەری

2015

س َور َعبدُالله
د .رَ ْ

2015

هشام جعیط

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2015

