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»ســاتەوەختى  ئەزمــووىن  ئێســتا  ئێمــە 

خاڵێکــى  ئەمــە  دەکەیــن.  پۆپۆلیســتى« 

بــۆ  دیموکراســییەتەکەمان،  بــۆ  تەوەرییــە 

بــە  بەنــدە  داهاتوویــان  کــە  ئەوانــەى، 

بــۆ  تەحەدایــەوە.  ئــەم  وەاڵمدانــەوەى 

ڕوونکردنــەوەى ئــەم دۆخــە، پێویســتە ڤێرژنــە 

ــزم  ــە پۆپۆلی ــن، ک ــا وەالبنێی ســاکارەکەى میدی

و  دەکات  وێنــا  دیامگۆژییــەت  وەک  تەنیــا 

پشــتیوانیى لــە ڕوانگەیەکى شــیکاریى دەکات. 

مــن پێشــنیار دەکــەم پەیــڕەوى لــە ئەرنســتۆ 

ــەک  ــزم وەک ڕێگای ــە پۆپۆلی ــن ک الکاو بکەی

پێناســە دەکات بــۆ بنیاتنــاىن سیاســەت لــە 

ــۆى  ــەو ت ــنوورێکى ئ ــدىن س ــەى دامەزان ڕێگ

دەکات  دابــەش  کۆمەڵکــە  کــە  ســیاىس 

لەپێنــاو  ئەمەیــش  کەمپــدا،  دوو  بەســەر 

بانگەشــەکردن بــۆ بزووانــدىن »ژێردەســتەکان« 

)سەردەســتەکان(.  دەســەاڵتداران  بــە  دژ 

نــە  و  ئایدیایۆلۆژیایــە  نــە  پۆپۆلیــزم 

ــە  ــت بدرێت ــە ناکرێ ــیاىس، بۆی ــى س ڕژێمێک

تایبــەىت.  پراگامتیکیــى  ناوەڕۆکێکــى  پــاڵ 

پۆپۆلیــزم لەگــەڵ چەندیــن فۆڕمــى جیــاوازى 

ــۆ  ــە ب ــەوە. ڕێگایەک ــا دێت ــدا هاوت حکومەت

ئەنجامــدان و مومارەســەى سیاســەت کــە 

دەشــێت بــە گوێــرەى کات و شــوێن چەندین 

فۆڕمــى جیــاواز وەربگرێــت. پۆپۆلیــزم ئــەو 

ئامانــج  یــەک  کــە  دەردەکەوێــت  کاتــە 

ــتەجەمعى  ــى دەس ــى ئەکت ــوبێکتێکى نوێ س

دروســت بــکات )واتــە خەڵــک( کــە بتوانێت 

ــان وەک  ــەىت تیاژی ــى کۆمەاڵی ــارە نەزم دووب

نەزمێکــى نــا- دادپەروەرانــە دەربخــات و 

کۆمەڵگــە دابڕێژێتــەوە. 

منوونــەى ئــەم خاڵــە، ســەرکەوتنە نوێیــەکاىن 

سیاســەتدا  لــە  پۆپۆلیســتییەکانە  فۆڕمــە 

قەیرانێکــن  دەربــڕى  کــە  ئەوروپــا  لــە 

ئەمــە  لیرباڵ-دیموکراتیــدا.  سیاســەىت  لــە 

چەندیــن  نزیکبوونــەوەى  هــۆکارى 

ــااڵنەى  ــەم س ــە ل ــرتى ک ــە یەک ــە ل دیاردەی

ئــەو  لەســەر  کاریگەرییــان  دواییــدا 

بارۆدۆخانــە هەبــووە کــە دیموکراســییەتیان 

ــاردە  ــن دی ــت. یەکەمی ــادە دەکرێ ــدا پی تێ

پێیــى  کــردووە  پێشــنیارم  کــە  ئەوەیــە 

بووترێــت »پۆست-سیاســەت«، ئەمەیــش 

و  تەڵخبــوون  بــۆ  ئاماژەیــەک  وەک 

سیاســییەکان  ســنوورە  بەیەکداچــووىن 

ئەمــە  چەپــدا.  و  ڕاســت  لەنێــوان 

کۆدەنگییــە  درووســتبووىن  بەرەنجامــى 

بــە  کــە ســەر  ئــەو حزبانــەدا  لەنێــوان 

ڕاســتى میانــڕەو و چەپى-میانــڕەون لەســەر 

ــک  ــچ ئەڵتەرناتیڤێ ــە هی ــەى ک ــەو ئایدیای ئ

بــۆ جیهانگیریــى نیولیــرباڵ بــووىن نییــە. 

لەژێــر فرمــاىن »مۆدێرنیزەیشن«ـــدا، ئــەوان 

ڕازیــى بــوون بــە فەرمــان )diktats(ـــى 

کاپیتالیزمــى دارایــى جیهــاىن و ئــەو ســنوور 

و کۆتوبەندانــەى، کە بەســەر دەســتێوەردان 

 public( گشــتی  بــوارى  سیاســەتەکاىن  و 

ڕۆڵــى  ســەپێرناون.  policies(ـــدا 

پەرلەمانــەکان و ئــەو دامەزراوانــەى کــە 

ــان  ــان دەدەن کاریگەری ــە هاوواڵتی ــە ب ڕێگ

ــە  ــت ب ــییەکان هەبێ ــارە سیاس ــەر بڕی لەس

ئــەو  کەمبوونەتــەوە.  زۆر  خێراییەکــى 

ــى  ــى ئایدیاڵ ــە دڵ ــەى ک ــە )notion(ی تێگ

وەالنــراوە  دەنوانــدەوە  دیموکراســییەىت 

کۆڵەکەیــە:  ئــەم  واتــە  پشــتگوێخراوە،  و 

دەســەاڵىت خەڵــک. لەمــڕۆدا، قســەکردن 

بــۆ  تەنیــا  دیموکراســییەتەوە  لەبــارەى 

هەبــووىن  بــە  بــکات  ئامــاژە  ئەوەیــە 

لــە  بەرگریکــردن  و  هەڵبژاردنــەکان 

مــرۆڤ.  مافــەکاىن 

ئــەوەى  بەبــێ  بەرەوپێشــچوونە،  ئــەم 

پێشــکەوتنێک بێــت بــەرەو کۆمەڵگەیەکــى 

پێگەیشــتوو )وەکــو هەنــدێ کات ئەمــە 

ئــەو  زۆربــەى  گوێامنــدا(،  بــە  دەدەن 

پێشــهاتانەى لەبەرچــاو گرتــووە کــە بەســەر 

مۆدێــى ڕۆژئاوایــى دیموکراســییەتەکەماندا 

زۆریــى  بــە  کــە  مۆدێلێــک  هاتــووە، 

پێیدەوترێــت »لیــرباڵ دیموکــراىس«. ئــەم 

ــتنى دوو  ــى بەیەکگەیش ــە بەرەنجام مۆدێل

یەکەمییــان  یەکرتیــدا.  لەگــەڵ  نەریتــە 

یاســایە،  ســەروەریى  لیرباڵیــی  نەریتــى 

لــە دابەشــبووىن دەســەاڵتەکان و  کــە وا 

تاکــدا.  ئازادیــى  لەســەر  جەختکردنــەوە 

دیموکراســیى  نەریتــى  دووەمیشــیان 

بــە  خەڵکــە.  ســەروەریى  و  یەکســاىن 

سیاســییە  لۆژیکــە  دوو  ئــەم  دڵنیاییــەوە 

گونجانبــەدەر  لــە  ســنووردا  لەدواییــن 

)irreconcilable(ـــن، چونکــە هەمیشــە 

بنەمــاکاىن  لەنێــوان  دڕدۆنگییــەک هەیــە 

ئــازادى و بنەمــاکاىن یەکســانیدا. بــەاڵم ئــەم 

ــە دیموکراســییەکەى  ــۆ مۆدێل ــە، ب دڕدۆنگیی

چونکــە  بنیاتنــەرە،  کارکردنێکــى  ئێمــە 

دەکات.  فرەیــى  دەســتەبەرى 

ئەوروپــا،  مێــژووى  درێژایــى  بــە 

ڕێگــەى  لــە  هەبــووە  دانوســتاندنێک 
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)agonistic( »ڕکابەرانــە«  خەباتێکــى 

دا؛  »چــەپ«  و  »ڕاســت«  لەنێــوان  وە 

یەکەمیــان لــە هەمــوو شــتێ زیاتــر ئــازادى 

هەمــوو  لــە  دووەمیــان  و  دەنرخێنێــت 

دەنرخێنێــت.  یەکســاىن  زیاتــر  شــتێ 

هەتابــێ  ڕاســت/چەپ  نێــوان  ســنوورى 

تێکەڵوپێکــەڵ  و  دەبێتــەوە  کاڵ  زیاتــر 

ــەوە  ــۆى کورتکردن ــش بەه ــت، ئەمەی دەبێ

لــە  دیموکراســییەت  کــردىن  قەتیــس  و 

ڕەهەنــدە لیرباڵییەکەیــدا؛ لــە هەرشــوێنێک 

ــوان  ــە لەنێ ــەوەى ڕکابەرییان ڕووبەڕووبوون

ئەنتاگۆنیــزم]  [بەشــێوەى  دوژمنەکانــدا 

ونبــووە،  کــراوە  فــەزاى  ڕوویدابێــت 

چیــرت  دیموکــراىت  خولیــاى  لەمڕۆیشــدا 

نەریتییــە  چوارچێــوە  لەنێــو  ناتوانێــت 

بــۆ  دەربڕیــن  کەناڵــەکاىن  سیاســییەکاندا 

ــە  ــک ب ــەوە. )demos( [خەڵ ــۆى بدۆزێت خ

ــۆ- ــى خ ــەى]، خەڵک ــە کۆنەک ــا یۆنانیی وات

ســەروەر، وەک کاتیگۆرییەکــى »زۆمبــى« 

لەبەرئەمەیــە  هــەر  وێنادەکرێــت، 

»پۆســت- کۆمەڵگــە  لــە  ئێمــە  ئێســتا 

دەژیــن.  دا  دیموکراســیەکان«ـ 

ــە ئاســتە سیاســییەکەدا، کــە  ئــەم گۆڕانــە ل

ــووىن  ــەى هەژم ــتى فۆرمول ــو کۆنتێکس لەنێ

 new ›neo-liberal‹( نیولیرباڵی« ـــى نــوێ«

ڕوویــداوە،  hegemonic formulation(دا 

شــەرعیکردىن  فۆڕمێکــى  لەڕێگــەى 

خــۆى  تایبەمتەندیــى  ســەرمایەدارییەوە 

وەرگرتــووە کــە تێیــدا ڕۆڵــى ســەرمایەداریى 

دارایــى لــە ســەنتەردایە. ئێمــە دەبینیــن 

بــەرز  نایەکســاىن  ئاســتى  خێرایــى  بــە 

دەبێتــەوە، کاریگەریــى ئەمەیــش تەنیــا لــە 

ــەوە،  ــکار ڕەنگــى نەداوەت ســەر چینــى کرێ

بەشــێکى  لەســەر  کاریگەریــى  بەڵکــو 

گــەورەى چینــى ناوەندیــش هەبــووە، واتــە 

ــەی  ــو پرۆس ــە نێ ــە خراوەت ــەى ک ــەو چین ئ

نــا- و   )pauperization( نەدارخســن 

دڵنیایــى )precarization(ـــەوە. ئــەو کاتــە 

ــاردەى ڕاســتەقینەى  ــارەى دی ــن لەب دەتوانی

»بەئۆلیگارشیکردن« )oligarchization(ـــى 

بدوێیــن.  کۆمەڵگەکامنانــەوە 

لــەم هەولومەرجانــەى قەیرانــە کۆمەاڵیــەىت 

هەمەجۆرییــەى  ئــەو  سیاســییەکاندا،  و 

کۆمەاڵیەتییەکانــدا  بزووتنــەوە  لــە  کــە 

دیــاردەى  بەرپەرچــى  دەرکەوتــووە، 

پۆســت-دیموکراىس  و  پۆست-سیاســەت 

ــە  ــە وا بانگەش ــەو بزووتنەوان ــەوە. ئ دەدات

خەڵــک  بــۆ  دەنگــە  ئــەو  دەکــەن 

ــان  ــتەبژێرەکان لێی ــە دەس ــەوە ک دەگەڕێنن

لــەو  چاوپــۆىش  بــە  کــردوون.  زەوت 

هەندێــک  کــە  کێشــەئامێزانەى،  فۆڕمــە 

دان  گرنگــە  هەیانــە،  بزووتنەوانــە  لــەم 

بــەوەدا بنێیــن کــە ئەمانــە دەربــڕى خولیاى 

ــش،  ــراى ئەوەی ــەرعیین. وێ ــى ش دیموکراتی

ــگاى جــۆراو  ــە زۆر ڕێ ــت خەڵکــى ب دەکرێ

جــۆر دروســت بکرێــن، بــەاڵم کێشــەکە 

بــە  بزووتنەوانــە  ئــەم  هەمــوو  ئەوەیــە 

ــە  ــاڕۆن. ل ــکەوتنخوازانەدا ن ــتەى پێش ئاراس

چەندیــن واڵىت ئەوروپیــدا، ئــەم خولیایــە بۆ 

ســەروەریى فەرمانڕەوایــەىت لەالیــەن حزبــە 

ــەرداگیراوە،  ــتى بەس ــتڕەوەکانەوە دەس ڕاس

کــە دەیانەوێــت خەڵــک لەڕێگــەى گوتــارى 

(ـــەوە   xenophobic( »کزینۆفۆبیــک« 

دروســت بکــەن، گوتارێــک کــە کۆچبــەران 

ســەرکوت دەکات و دووردەخاتــەوە، چونکە 

گەشــەکردىن  ســەر  بــۆ  هەڕەشــە  وەک 

نەتەوەیــى پیشــانیان دەدات. ئــەم حزبانــە 

داواى  کــە  دەکــەن  دروســت  خەڵکێــک 

دیموکراســییەکان  ئامانجــە  دەکات  ئــەوە 

تەنیــا لــە بەرژەوەندییــەکاىن ئــەو کەســانەدا 

قەتیــس بکرێــن کــە بــە »هاونیشــتامىن 

ڕاســتەقینە« دادەنرێــن. تاکــە ڕێگایــەک بــۆ 

ــەرهەڵداىن  ــن و س ــە دەرکەوت ــردن ل ڕێگەک

ئــەو جــۆرە حزبانــە و ئینجــا دژایەتیکــردىن 

ــان  ــەم حزبانەی ــە ئ ــە هەمیش ــەى، ک ئەوان

ــە  ــى دیک ــە خەڵکێک ــتکردووە ئەوەی دروس

دروســت بکرێــت، بــرەو بــە بزووتنەوەیەکى 

پۆپۆلیســتى پێشــکەوتنخواز بدرێــت کــە 

ــکات و  ــەند ب ــەکان پەس ــا دیموکراتیی خولی

ئاراســتەیان بــکات بــەرەو بەرگریکــردن لــە 

یەکســاىن و عەدالــەىت کۆمەاڵیــەىت. 

ئــەوە غیــاىب حیکایەتێکــە کــە بتوانێــت 

فەرهەنگێکــى دیکــە بخاتــە بەردەســت بــۆ 

داڕشــتنەوەى داخوازییــە دیموکراتییــەکان 

پۆپۆلیزمــى  کــە  بکاتــەوە  ئــەوە ڕوون  و 

لەنێــو  دەنگدانەوەیەکــە  ڕاســتڕەو 

کــە  کۆمەاڵیەتیــدا  کــەرىت  چەندیــن 

هەتــا بــێ زیاتــر دەبــن. ئەمــە کارێکــى 

زەرورییــە بــۆ ڕیالیزەکــردىن ئــەوەى کــە بــۆ 

ڕووبەڕووبوونــەوەى ئــەم جــۆرە پۆپۆلیزمــە، 

و  ئاکارییــەکان  سەرزەنشــتە  چیــرت 

بەشــەیتانیکردىن پشــتیواناىن ئــەو پۆپۆلیزمــە 

کار ناکــەن. ئــەم ســرتاتیژییەتە بــە تــەواوەىت 
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)counterproductive( دژەبەرهەمهێنــان 

ـــە، چونکــە ســەرلەنوێ گوشــار دەخاتــەوە 

anti-( دژە-دامەزرانــدىن  هەســتە  ســەر 

پۆپــۆالرەکان.  چینــە  establishment(ى 

بــە  داخوازییانــە  ئــەو  ئــەوەى  لەبــرى 

پێویســتە  دابرنێــن،  نا-هاوتــا  داخــوازى 

فۆرمولــە  پێشــکەوتخوازانە  بەشــێوازێکى 

پێناســە  وەهــا  دووژمنایــەىت  بکرێنــەوە، 

بکــەن کــە بەگژداچوونــەوەى ئــەو هێزانەیە 

ــەن و  ــز دەک ــى بەهێ ــرۆژەى نیولیرباڵ ــە پ ک

ــدىن  ــە دامەزران ــەوەى ل ــدەدەن. ئ ــرەو پێ ب

ــە  ــە بریتیی ــە گرەودای ــدا ل ویســتى بەکۆمەڵ

هەماهەنگییــەک  دروســتکردىن  لــە 

)multiplicity( فرەچەشــنى  لەنێــوان 

و  کۆمەاڵیەتییــەکان  بزووتنــەوە  ى 

هێــزە کۆمەالیەتییەکانــدا، واتــە لەنێــوان 

ئەوانــەدا کــە ئامانجیــان قووڵکردنــەوەى 

دیموکراســییەتە. جــا لەبەرئــەوەى زۆربــەى 

گیــرۆدەى  کۆمەاڵیەتییــەکان  کەرتــە 

کاریگەرییــەکاىن ســەرمایەداریى داراییــن، 

ئــەم  بــۆ  هەیــە  پۆتێنشــیەڵێک  کەوایــە 

ویســتە بەکۆمەڵــە تاوەکــو خاســیەتێکى 

ــکاریى  ــە دابەش ــت ک ــەرەوەى هەبێ یەکاک

دروســتکراوێکى  وەک  ڕاســت-چەپ 

تێدەپەڕێنێــت.  نەریتــى 

ئــەو  ئاســتى  بگەینــە  ئــەوەى  بــۆ 

تەحەدایــەى کــە ســاتەوەختى پۆپۆلیــزم لــە 

دەریدەخــات،  دیموکراســییدا  داهاتــووى 

پێویســتامن بــە سیاســەتێکە کــە دڕدۆنگییــە 

ڕکابەرییەکــە لەنێــوان لۆژیکــى لیــرباڵ و 

ــەوە.  ــت بکات ــیدا دروس ــى دیموکراس لۆژیک

ــکات  ــە هەندێ ــەى ک ــەو بۆچوون ــاواز ل جی

ئــەم  دەهێرنێتــەوە،  بــۆ  ئەرگومێنتــى 

بــە  بدرێــت  ئەنجــام  دەشــێت  کارە 

دیموکراتییــە  دامــەزراوە  ئــەوەى  بــێ 

مەتــرىس  ڕووبــەڕووى  ســەرەکییەکان 

ــزم بەشــێوازێکى  ــک پۆپۆلی ــەوە. کاتێ بکرێن

ــە  ــت و نابێت ــا دەکرێ پێشــکەوتنخوازانە وێن

الدان و دەرچــوون لــە دیموکــراىس، ئــەوا 

لەمــەدا دامــەزراوەکان گونجاوتریــن هێــزى 

ــارا و فراوانکــردىن  ــۆ هێنانــەوە ئ سیاســین ب

دیموکــراىس لــە ئەوروپــاى ئەمــڕۆدا. 
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