فکر و فەلسەفە

سیاسەت

بەپێی فەلسەفە
د.ئازاد حەمە

سیاســەت بەپێــی فەلســەفە ،لەگــەڵ

یەكێــك لــە واتــا ســەرەكییەكانی هــزری

هەندێــك بۆچوونــی فەلســەفی ڤیریلیــو

جیــاوازی ئاڕاســتە و ڕێبازەكانــی ،شــیكاری

تەالرســازی و فەلســەفی ئــەم بیرمەنــدە

و فەیلەســوفە پــاش بنەماخــوازە (پۆســت

تایبەتــی پێویســتە .ئــەم شــیكارییەش

هاوچەرخــە .ڤیریلیــو ســەرەتا تەالرســازی

سرتاکچەرالیســت)

فەڕەنســییەكانەوە.

هــەر لــە زۆنــی فەلســەفە چاتــرە

و دواتــر فەلســەفەی لــە زانكــۆی

پــۆل ڤیریلیــو پێیوایــە «خێرایــی فیزیــای

ســەرچاوەبگرێت تــا بوارێكــی تــری زانیــن.

ســۆربۆن خوێنــدووە و لەوێشــەوە وانــەی

تەكنەلــۆژی» گشــت كۆمەڵگەی ئێســتامانی

چونكــە بیرمەنــدەكان هەمیشــە بۆچوونــی

لەمــەڕ فێنۆمێنۆلــۆژی (دیاردەناســی)

داگیركــردوە و بەپێــی واتــای درۆمۆلۆژیــش

خۆیــان بــۆ سیاســەت دیاریكــردوە و

لەبەردەســت مۆریــس میرلــۆ -پۆنتــی

بێــت ئــەوەی بەپەلــە و خێ ـرا دەجووڵێــت

مێــژووی هــزری فەلســەفیش لــەم ڕووەوە

 Maurice Merleau-Pontyخوێنــدووە كــە

دەســت بەســەر ئــەوەدا دەكێشــێت کــە

گرنگیــی بــۆ مێــژووی هــزری سیاســی

یەكێــك بــووە لــە مامۆســتاكانی .هــاوکات

سســت دەجووڵێــت .ئــەم الیەنــەش لــە

هەبــووە .كەوابێــت بۆئــەوەی لــە چییەتــی

كاریگەریــی بیربۆچوونــی ئەنیشــتاین

شــاری تــازەدا بەڕوونــی دەردەكەوێــت.

سیاســەت تێبگەیــن پێویســتامن بــە هــزری

و ئایندەناســێكی ئیتالــی وەك (فیلیپــۆ

شــاریش كــە لەنــاو جووڵەدایــە بــە شاشــە

فەلســەفیی فەیلەســوفانە تایبــەت بــە

تۆماســۆ مارینێتــی (Filippo Tommaso

ئەلەكرتۆنیــەكان دەڕازێرنێتــەوە .هــەر

سیاســەت و سیاســەتكاری .ئــەو بەرهەمــە

 Marinettiیشــی بەســەرەوەیە .ئــەم

تایبــەت بــەم الیەنــە ڤیریلیــو دەیەوێــت

فەلســەفییانەش پــاش كتێبــی سیاســەتی

بیریــارە فەڕەنســییە تەالرناســە بــە

ئەوەشــان پێبڵێــت كــە تەكنەلۆژیــای

(ئەرســتۆ) نــوورساون بــەدوای هەمــان ئــەو

پشــتگیریی (ژاك دێریــدا ( J. Derridaلــە

زانیــاری باڵــی بەســەر شــاردا كێشــاوە و

پرســیارە فەلســەفیە سیاســییانەدا وێڵــن کــە

 1989بــووە بــە بەڕێوەبــەری پرۆگرامــی

شــاری لــە خەســڵەتە مادییەكــەی خســتووە

بــۆ بیرمەندانــی یۆنــان گرنگییــان هەبــووە.

«كۆلێــژی نێونەتــەوەی فەلســەفە» لــە

و ژیــان لــە شــاری لەمجۆرەشــدا ڕووی

بۆیــە لێــرە ئــاوڕ لــە ســێ تێگەیشــتنی

پاریــس ،ئــەو كۆلێــژەی دێریــدا لــە 1982

لــە دژواری کــردووە .گومانــی ناوێــت،

فەلســەفی بــۆ سیاســەت دەکەینــەوە كــە

بــۆ پــەرەدان بــە خوێندنــی فەلســەفە

هزرەڤانــی و فەلســەفەكردنی پــۆل

كاریگەرییــان لەســەر شــیكاری فەلســەفیی

لــە خوێندنــگا و زانكۆكانــی فەڕەنســا

ڤیریلیــو تایبەمتەندیــی خــۆی هەیــە و لــە

نــوێ بــۆ سیاســەت دانــاوە.

دروســتیكرد .جێگــەی ســەرنجە لێــرەدا

توێژینەوەكانیــاد ڕێگاگەلێکــی جیــاواز بــۆ

ئامــاژە بــەوەش بكرێــت لەگــەڵ ئەوەشــدا

ڕاڤەكردنــی ســەردەمی نــوێ و هێرشــەكانی

بەپێی فەلسەفەی پۆل ڤیریلیو

كــە گەلێــك لــە ڕوانگەکانــی ڤیریلیــو

زانســتی تەكنیكــی تــازە گرتۆتەبــەر و

(پــۆل ڤیریلیــو (Paul Virilio - 1923

لەگــەڵ بیرمەنــدە پۆســتمۆدێرنەكان

لەوێــوە بایەخــێ زۆر بــە ڕوونكردنــەوەی

فەیلەســوف و تیۆریزەكەرێكــی كولتــووری

(پــاش تازەگــەرەكان) یەكدەگرێتــەوە،

ئابووریــی سیاســی خێرایــی ،یــان

و شارناســێكی فەڕەنســییە ،بــە تیۆرییەكانی

بــەاڵم ڤیریلیــو بەپێچەوانــەی بیرمەنــدە

خێرایناســی دراوە ،هەربۆیەشــە لەســەر

تایبــەت بــە پالندانانی شــار و خێرایــی ناوی

پۆســتمۆدێرنەكان تێگەیشــتنێكی مەســیحای

بناغــەی توێژینەوەكانــی لەســەر خێــرای،

دەركــردووە و هــەر لــەو بوارانەشــدا واتــای

بــۆ گەلێــک لــە پرســیارە هیۆمانیــەكان

تەكنەلۆژیــای زانیــاری و شارناســی لــە

(درۆمۆلــۆژی Dromologyخێرایناســی)

(مرۆییــەكان) هەیــە و بــاوەڕی بــە

نێوەنــدی فەلســەفی فەڕەنســی نــاوی وەك

داتاشــیووە ،كــە تیۆرێكــی تایبەتــە بــە

یەزدانیــش هەیــە ،كــە تاڕادەیــەك

فەیلەســوفی خێ ـرای و پســپۆڕ لــە زانســتی

خێرایــی و دواتــر ئــەم واتایــە بووشــە بــە

ئــەم الیەنــە دیوارێكــی خســتە نێــوان

تەكنیكــی نــوێ و شــارگەرایی ڕۆشــتووە.
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كتێبــی «خێرایــی و سیاســەت»()1ی ڤیریلیــو

جوڵــە دروســتبوو خێرایــی بــوو لــە ڕووناكــی،

خێرایــی بــۆ ڤیریلیــو دیاردەیەكــە و قابیلــی

چەنــد توێژینەوەیــەك لەخۆدەگرێــت كــە

ڕووناكیــی لێــزەر ،كــە سیســتەمی چەكــی
نوێــی پێكهێنــا كــە لــە ناواخنــدا كۆمپیوتــەر
لەخۆدەگرێــت .ئــەو جــۆرە جەنگــەش
ئــەم ڕووناكییــە پیادەیــدەكات گشــت
جوگرافیــاكان تێدەپەڕێنێــت و چۆنــی بوێــت
ئــاوا دەگاتــە ئــەوێ .ئــەو خێراییــە لــە دیــدی
ڤیریلیــو ئــەو تەكنەلۆژیــای ســەربازییەی
دروســتكرد لــە ئێســتادا لەســەر ژیامنــان

شــیكردنەوەیە .خێرایی ئەو شــتەیە شــایەنی

بــە ڕوونكردنــەوەی ئابووریــی سیاســی
خێرایــی ،یــان خێرایناســیی (درۆمۆلــۆژی
( Dromologyیــەوە تایبەتــە و باســێكی ورد
لــە نەشــومنای شــاری نــوێ و پەرەســەندنی
كۆمەڵگــەی مرۆڤایەتــی دەكات .بۆئــەوەی
درۆمۆلــۆژی ڕاڤەبــكات تیــۆری خێرایــی و
تەكنەلــۆژی بەســەردەكاتەوە و ڤیریلیــو
بۆئــەوەی وێنەێكــی فەلسەفیشــان لەســەر
خێــرای بــۆ بنەخشــێنێت شــارە تازەكانــی
ڕۆژئــاوا دەخاتــە ژێــر پشــكنینەوە .بــۆ
ئــەو مەبەســتەش جیــاوازی لەنێــوان شــاری
ســەردەمی دەرەبەگایەتــی و شــار لــە
ســەردەمی نوێــدا دەكات .چــۆن شــارە
شــورائامێزەكانی ســەردەمی دەرەبەگایەتــی
ڕوویــان لــە نەمــان كــرد؟ بەپێــی ڤیریلیــو
پرســیارێکی گرنگــە .بیریشــان نەچێــت
ڤیریلیــو جەخــت لــەوە دەكاتــەوە كــە بەپێی
ئــەوەی شــار بەرهەمهێنــان و گواســتنەوەی
چــەك لەخۆدەگرێــت ئــەو جوڵەیــەی لــە
شــاری تــازەدا هەیــە كاریگەریــی خــۆی لــە
گۆڕینــی فۆڕمــی شــاردا بینیــوە .تەنانــەت
ڤیریلیــو هێــا بــۆ ئــەوەش دەكات كــە
گواســتنەوە لــە دەرەبەگایەتییــەوە بــۆ
ســەرمایەداری گواســتنەوەیەكی ســەربازی
بــووە نــەك ئابــووری .واتــە بــە گۆڕانــی
شــاری شــێوە دەرەبەگایەتــی بــۆ شــاری
نــوێ بەروبوومــی پەرەپێدانــی كۆمەاڵیەتــی
بــۆ پیشەســازیی ســەربازی و تەكنەلۆژیــای
زانیــاری گــۆڕی .ئــەو خێراییــەش كــە لــە
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مەترســییە و گشــت وزەی مرۆیامنیشــی
بــردووە .تەكنەلۆژیــای ســەربازی لــەو
شــێوەیەی ئەمــڕۆ هەیــە پشتبەســتوە بــە
زانســتێكی تەكنیكــی و هــەر ئەوەشــە ئــەو
خێراییــە زۆرەی لــە شــاردا دروســتكردوە و
توانــای بەزاندنــی گشــت سنوورەكانیشــی
هەیــە .ئــەو الیەنــەی تەكنەلۆژیــای
ســەربازی بەمــە گەیانــدووە جەنگــە ،بــۆ
جەنــگ؟ چونكــە جەنــگ داینەمــۆی ئــەو
پەرەســەندنەیە لــەو تەكنەلۆژیایــە ڕوویداوە.
ئــەو گۆڕانــە خێرایەی لــە تەكنەلۆژیــا ڕوویدا
سیاســەتی گــۆڕی ،سیاســەتی شــوێن بــوو بــە
سیاســەتی كات و جوگرافیــای سیاســی لەنــاو
كاتــی سیاســییدا توایــەوە .بــە واتایەکــی
تــر ،ئــەو خێراییــەی ڤیریلیــو باســیدەكات
خێرایــی وێرانكردنــە ،خێرایــی گەیانــدن و
خێرایــی ئابوورییــە .كەوابێــت ئــەم خێراییــە
ترســناكە و رسووشــتی ڕووداو دەگۆڕێــت.
لــە هەمــان كاتــدا ڤیریلیــو ســەرنج دەخاتــە
ســەر ئــەوەش كــە خێــرای ڕووناكــی تەنیــا
جیهــان ناگۆڕێــت .خێرایــی ڕووناكــی بــووە
بــە جیهــان .جیهانگیریــش بریتیــە لــە
خێرایــی ڕووناكــی.
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زۆرتریــن شــیكردنەوەیە .ئــەم خێراییــە
لەگــەڵ ئــەو جەنگانــەی لــە ســەردەمی
نوێــدا دەركەوتــوون ،جەنگەكانــی پــاش دوو
جەنگــە جیهانییەكــە ،خێراییــان پێویســت
بــووە .ئــەم هزرەڤانــە فەڕەنســییە وەك
مێژووكردێكــی جەنــگ یــان جەنگنــاس
لــە ســەردەمی تەكنەلۆژیــای زانیــاری ،لــە
چوارچێــوەی واتــای خێراییــدا ڕاڤــەی جەنگ
دەكات و لێشــان ناشــارێتەوە كــە ئــەم
چاخــی زانیارییــەی لەســەر پێیــە دەرگا لــە
جەنگێكــی نــوێ دەكاتــەوە .ئــەو خێراییــەی
ئــەم جــۆرە چاخــە دروســتیكردووە ترســناكە
و شــتی تــری بەدەمەوەیــە ،بۆیــە ڤیریلیــو
پێیوایــە «خێرایــی فیزیــای تەكنەلــۆژی»،
شارســتانیەتی ئێســتامانی تەنیوەتــەوە و
جــۆرە پەلەیەكــی (خێراییێكــی) لەنــاو
ژیانــا بەرهەمهێنــاوە .ئــەو پەلەیــەی
تەكنیكــی تــازە فڕێیداوەتــە نــاو ژیانــەوە
سســتی ڕەتدەكاتــەوە و جووڵــەی كــردووە
بــە خەســڵەتی كۆمەڵگــەی هاوچــەرخ.
ئــەو خێراییــەی ڤیریلیــو باســیدەكات وەك
بەرهەمــی تەكنەلۆژیــای نــوێ دەیبینێــت
نــەك شــتێکی تــر و كاریگەریشــی بەســەر
مــەودا دەستنیشــاندەكات.
وێــڕای ئــەوە ،ئــەو تەكنەلۆژیــا نوێیــەی
هەیــە بــە بــاوەڕی ڤیریلیــو پارادۆكســی
خوڵقانــدوە ،كــە لــە یــەك كاتــدا لە شــوێنێك
ئامادەیــە و وەكیــر لــە هیــچ شــوێنێكی تــر.
ئــەم تەكنەلۆژیایــە كــە خێرایــی هێنــەرە،

سەرسورهێنەریشــە ،بــەو پێیــەی ڤیریلیــو

ســەرمایەی ماركــس كــە ڕووناكبیرگەلێكــی

كاریگەریــی ئایینــی بەســەرەوەیە و بــاوەڕی

وەك ڕۆژ ئێســتابلێ  Roger Establetو پیێــر

بــە یــەزدان هەیــە ،ئەمــە وایكــردووە

ماشــێرێ  Pierre Machereyش بەشــدارییان

ئــەم بــاوەڕەی لــە پشــت هەندێــك لــە

تێــدا كــردووە .بــەاڵم زۆری نەخایانــدوە

بۆچوونەكانییــەوە بێــت بــۆ زانســتی نــوێ

ئــەو هاوكارییــە هەڵوەشــاوەتەوە و لەگــەڵ

و ئــەو ڕەخنانــەش ئاڕاســتەی تەكنەلۆژیــای

ئالتیســێر لەســەر ڕووداوەكانــی قوتابیانــی

ژێنەتیكــی دەكات .لــەو باوەڕەشــدایە ئــەو

1968ی پاریــس كێشــە كەوتۆتــە نێوانیانــەوە

شۆڕشــەی لــە بــواری ژێنەتیكــدا ڕوویــداوە

و بۆچوونــی جیاوازییــان بــۆ ئــەو ڕووداوانــە

بریتییــە لــە تێكدانــی جەســتە.

پەرژینێكــی سیاســی خســتۆتە نێــوان
پێكەوەكاركردنیانــەوە .بــەاڵم پــاش چەنــد

بەپێی فەلسەفەی ژاك ڕانسیێر

ســاڵێك ژاك ڕانســیێر لــە كتێبێكــدا بــە

ژاك ڕانســیێر )Jacques Rancière (1940

نــاوی «وانــەی ئالتیســێر» ،1974،ڕەخنــەی

فەیلەســوفێكی سیاســیی هاوچەرخــی

ئــەم هاوبەشــیەی خــۆی و ئالتیســێر و

فەڕەنســییە و بــە یەكێــك لە بیرمەندە پۆســت

رێگاهەڵگرانــی ئالتیســێر دەكات .ڕانســیێر

ئالتیســێرییەكان  Post-Althusserدێتــە

لــەو كتێبــە هاوبەشــەدا (خوێندنــەوەی

ژمــاردن و بۆچوونــە فەلســەفییەكانی بــواری

ســەرمایە) تێگەیشــتنی ئابووری-فەلســەفی

تیــۆری سیاســی و ئیســتاتیکا دەگرێتــەوە و

ماركــس دەخاتــە ژێــر ڕاڤەکردنــەوە ،هــاوکات

ڕوانینــی وروژێنــەری لەچــاو بیرمەندانــی

سیاســەتیش لــە ئیدیۆلۆژیــا جیادەكاتــەوە.

1960ـــەكانی پاریــس تایبــەت بــە یەكســانی،

بــە مانایەكــی تــر «جیاكردنــەوەی سیاســەت

هونــەر ،سیاســەتی ئیســتاتیکا یــان ئــەدەب،

لــە ئیدیۆلۆژیــا لــە هــزری ماركــس لــە

دیموكراســیەت و ئــازادی هەیــە ،هەربۆیــە

«ســەرمایە»دا ئامانجــی ســەرەكی ڕانســیێر

بــە تێــزە نوێیەكانــی تایبــەت بــە ئیســتاتیکا

بــووە».

و دیموكراســیەت نــاوی لەنــاو بیریارانــی

جگــە لــە بۆچوونــە سیاســی و

فەڕەنســیدا دیــارە و لــە ســاڵی  ،1968یەكێــك

فەلســەفییەكانی تیۆریزەیەكــی فەلســەفی

بــووە لــە هاوكارەكانــی لــوی ئالتیســێر Louis

و سیاســیی زۆریــش لەســەر بــواری

 Althusserو ئیتیــان بالیبــار Étienne

پەرلەمەنتاریــزم ،دیموكراســی و ئامانجــی

 Balibarبــۆ ئەنجامدانــی توێژینەوەیــەك

سیاســەتیش لــە لەناوبردنــی بێامفــی و

ســەبارەت بــە بیــری ماركــس لــە كتێبــی

نایەكســانی و ئیســتاتیکا و هونــەر كــردووە

ســەرمایەدا بــە نــاوی «خوێندنــەوەی

و تائێســتاش لەســەر ئــەم الیەنــە هــەر

ســەرمایە» .بــە واتایەكــی تــر ،ئــەم كتێبــە

بەردەوامــە .لــە توێژینــەوە سیاسیەكانیشــیدا

بەشــێك بــووە لــە پــڕۆژەی خوێندنــەوەی

بــەردەوام قســە لــە هەڵبژاردنەكانــی

كتێبی «خێرایی و
سیاسەت»ی ڤیریلیو
چەند توێژینەوەیەك
لەخۆدەگرێت كە
بە ڕوونكردنەوەی
ئابووریی سیاسی
خێرایی ،یان
خێرایناسیی
درۆمۆلۆژی
Dromology
یەوە تایبەتە و
باسێكی ورد لە
نەشونمای شاری
نوێ و پەرەسەندنی
كۆمەڵگەی
مرۆڤایەتی دەكات
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فەڕەنســا لــە ســاالنی 1980كانــدا ،ملمالنێــی

چەپگــەرا دەبێتــەوە لــە شــێوازی بیــری

لــە میانــەی ئــەم توێژینــەوە فــرە

چینایەتــی ،دۆزی سیاســی هاوچــەرخ و

سیاســییانەی ئــاالن بادیــۆ ،ســاڤۆی ژیــژك

سیاســییەی ڕانســیێرەوە ،بــە تێگەیشــتنی

كرێــكاران و بزووتنــەوەی قووتابیــان و

و ئەنتۆنــی نیگــری .ئەڵبەتــە ڕانســیێر

ڕانســیێر تایبــەت بــە «بەكاربردنەكانــی

چاالكەوانانــی سیاســی دەكات و تێــزی گەرم

لــەم كتێبــە و كتێبەكانــی تریشــیدا كار

دیموكراســیەت ،كۆتایــی سیاســەت و

و وروژێنــەری سیاسیشــیان لێپێكدێنێــت.

بــۆ «گەڕانــەوەی فەلســەفە بــۆ سیاســەت

یۆتۆپیــای ڕیالیســت» ،هەروەهــا «جڤاتــی

ئەمــە و لــە بەرهەمەكانیــدا گەلێــك

دەكات» و «وەهــاش لــە سیاســەت دەكات

یەكســانییەكان» ئاشــنا دەبیــن و دەبینیــن

چەمكــی سیاســی و فەلســەفی كالســیكیش

بتوانێــت مانــای پێویســت و ئۆریژیناڵــی

لێهاتووانــە «ڕەخنــەی هۆشــمەندی پــاش

بەرچاودەكــەون كــە دەمانگەڕێننــەوە بــۆ

خــۆی بگەڕێنێتــەوە» .هاووەخــت بەپێــی

(پۆســت) سیاســی كــە شــوێنی ئــەو شــەڕە

نووســینە فەلســەفییەكانی ئەفالتــوون

هــزری سیاســیی ڕانســیێر «گشــت

ئایدیۆلۆژییــەی گرتۆتــەوە كــە لەمــاوەی

و ئەرســتۆ و دواتریــش .بــۆ منوونــە

فۆڕمێكــی كــردەی سیاســی لەڕێــگای

جەنگــی ســارددا زاڵ بــوووە» .بۆئــەوەی

ناڕێككەوتــن،

گریامنكردنــی یەكســانی equalityیــەوە

ئــەم ڕەخنــە سیاســییەش بەســەر ئاگایــی

نایەكســانی ،دیموكراســیەت ،یەكســانی،

دەســتەبەر دەكرێــت» .لەســەر ئــەم

پــاش سیاســی هاوچەرخــدا پراكتیــزە

یۆتۆپیــای كۆمۆنیــزم و ئــازادی.

بناغەیــە ڕانســیێر نیازمەنــدە پێــان بڵێــت

بــكات فەلســەفەی كالســیك بەكاردەبــات.

لــە كتێبــی «لــە كەنــاری سیاســەتدا»(،)2

«یەكســانی نادرێــت و دوا ئامانجــی

ئەڵبەتــە ســەروتاری «كۆتایــی سیاســەت

لەالیــەک خۆمــان لەبــەردەم بیركردنــەوە

دەوڵەتیــش نییــە» .بــەرەو ئــەو بینینەشــان

و یۆتۆپیــای ڕیالیســت» ڕەنگدانــەوەی

سیاســییەكانی ڕانســیێردا دەبینینــەوە و

دەبــات كــە «سیاســەت لەكاتــی ئەفالتــوون

ئــەو ڕووداوە سیاسییەشــە كــە لــە

لەالیەکــی دیشــەوە ڕووبــەڕووی کۆمەڵــە

و ئەرســتۆوە خــۆی وا بوونیادنــاوە بریتییــە

ســەروەختی هەڵبژاردنەكانــی فەڕەنســادا

دیدێکــی سیاســیی نــوێ بــۆ دیموكراســیەت

لــە هونــەری پایانهاتنــی سیاســەت ،كــە

كاتێــک میتێــران لــە هەڵبژاردنەكانــی

و یەكســانیش دەبینــەوە و خــودی واتــای

ڕیالیــزم بریتیــە لــە یۆتۆپیــا و كــە فۆڕمــە

 1988ڕكابەریــی شــیراك دەبێــت

سیاســەتیش بەشــێوازێک لــەم نووســینەدا

پولیمیكییەكانــی ملمالنێــی چینایەتــی

و دواتــر ڕانســیێر شــۆڕدەبێتە نــاو

كاری لەســەر كــراوە ،جیــاوازە لــەوەی

حیكمەتــی هەزارینــەی نــوێ نییــە،

سیاســەتی نوێــی فەڕەنســا و فەلســەفەی

بــەردەوام لــە نووســینە سیاســیەكاندا

بەڵكــو گەڕانــەوەی ترســە كۆنــەكان و

سیاســی هەڵبــژاردن و ملمالنێــی هێــزە

بەرچــاو دەكــەون .گــەر لــە ئێســتادا لەنــاو

تاوانــكاری و فــەوزا» .وەكیرتیــش لــە

سیاســییەكان .هــەر لەڕێــگای ئــەم

سیاســەتێكی كۆتاییانەشــدا بژیــن یــان لــە

هــزری سیاســیی ڕانســیێردا «سیاســەت

ســەروتارەوە درۆی خەونــی لیبڕالــی

چركــەی كۆتایهاتنــی سیاسەتیشــدا بیــن ،لــێ

بریتییــە لــە مشــتومڕ و گفتوگــۆ»« ،نــەك

كۆمەڵگــەی هاوكۆكیــش نیشــاندەدات.

شــێوازی كاركردنــی ڕانســیێر دەمانباتــەوە

بەڕێوەبردنــی دەســەاڵت» و «خــۆی

وەختێــک كــە دێتەســەر «ڕێگاكانــی

نــاو سیاســەتكردنێکی ڕیاڵئامێــز و

خۆشــی دیاریــدەكات وەك كــردەی تایبــەت

دیموكراســیەت» دیســانەوە لەســەر

خستنەژێرپرســیاری سیاســەت تائەوپــەڕی.

و پێوەندیــی سیاســیش داوا دەكات خــودی

هەندێــک ڕووداوی سیاســی كۆمەڵگــەی

چ لــەم نووســینە و چ لــە نووســینەكانی

سیاســی بهزرێرنێــت» .ئەمــە و ڕانســیێر دان

هاوچەرخــی فەڕەنســی دەوەســتێت و

تــری ڕانسیێریشــدا ،خوێنــەر دەرك بــەوە

بەوەشــدا دەنێــت كــە «سیاســەت جــۆرە

بــە هۆشــیەوە كار لەســەر ڕوونكردنــەوەی

دەكات ڕووبــەڕووری هزرێکــی سیاســیی

كردەیەکــی پارادۆكســالە».

«رسوشــتی دیموكراســیەت» لــە ئێســتای

چەمكگەلێكــی
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فەڕەنســا و ڕۆژئــاوادا دەكات .تەنانــەت

گەیشــن بــە دادپەروەرییەکی هاوبەشــیش

ئەزموونــی

ناگەیەنێــت» .ئامــاژە بــۆ ئــەوەش دەكات

دیموكراســیی یۆنانــی لــە ڕۆژئــاوا

«كەلێنێــک لەنێــوان دیموكراســیەتی ڕیــال

كاریكردبێــت و «لــە كۆمەڵگــە پــاش

(فیعلــی) و دیموکراســیەتی مۆدێرنــی

تازەگەرییەكانیشــدا كــە شــیاوی ئەنتــی

لیبڕالــدا هەیــە» ،ئەمــەش خــۆی وەك

ســەرمایەداریی تێدایــە ،مەودایــەک بــۆ

«جــۆرە جیاكردنەوەیەکــی نارسووشــتی

گەشــەی دیموكراســی نابینێتــەوە» .ئــەم

ماهیەتــی سیاســەت نیشــاندەدات».

جــۆرە بیركردنــەوە سیاســیانەیەی ڕانســیێر

تێگەیشــتنە هزرییــە سیاســییەكانی ڕانســیێر

ئەوەمــان پێدەڵێــت كــە ڕانســیێر بــەدووی

دەمانبەنــەوە شــوێنێک كــە قســە بێتەســەر

دیموكراســیەتێ ڕاســتەقینەدا وێڵــە كــە ئەم

«دیموكراســیەتی بــاش و پێوەندیــی

بیرمەنــدە ئێســتا لــە ڕۆژئــاوا نایبینێتــەوە.

ئەمــەش بــە یەكســانییەوە» .لــێ چــۆن

دیموكراســیەتی ڕاســتەقینە دەبێــت

دەشــێت پێناســەی دیموكراســیەتی بــاش

یەكســانی و ئــازادی دەســتەبەربكات،

بكرێــت؟ یــان دیموكراســیەتی بــاش بــە

ئەمــە بەشــێكە لــە هــزری سیاســیی

چــی دەپێورێــت؟ ئایــا بــە ئامادەبوونــی

ڕانســیێر تایبــەت بــە دیموكراســی و

یەكســانی لــە كۆمەڵگــە ناپێورێــت؟ یاخــود

خەمەكانــی ئــەم بیرمەنــدە فەڕەنســییە

دیموكراســیەتی بــاش ئــەو كۆمەڵگــە

ســەبارەت بــە چارەنووســی سیاســی

یەكســانەیە كــە ئەندامەكانــی هەســت بــە

دیموكراســی لــە شارســتانیەتی ئەوروپایــی

یەكســانی لەتــەك یەكــدا دەكــەن؟ یانیــش

و بەراوردكردنــی ئێســتای چەمكــی

بەپێچەوانــەوە كۆمەڵگــەی یەكســان ئــەو

دیموكراســی ئــەم شارســتانیەتەش بــە

كۆمەڵگەیەیــە كــە «هەریەكــە هەقایــەت

ســەرەتاكانی دەركەوتنــی ئــەم چەمكــەوە.

و ســەڵمێنەی خــۆی بگێڕێتــەوە بەبــێ

كەوابێــت توێژینــەوە سیاســییەكانی

پرۆسێســی

ئەڵبەتــە

ڕانســیێر ســەبارەت بــە دیموكراســیەت بەو

«دیموكراســیەتی باشــی ئەمــڕۆ بریتییــە

جــۆرە نییــە كــە «چەمكــی دیموكراســیەت

لــە فۆڕمــی خراپرتیــن ڕژێمــی ســەردەمی

بریتیبێــت لــە ناوێــک بــۆ ڕژێمێکــی

ئەفاڵتــوون»« .ڕژێمــی بــاش بەبۆچوونــی

سیاســی هــەروەك ئــەوەی لــە یۆنانــی

ئەرســتۆ ،كــە بۆچوونــی ڕانسیێریشــە،

كۆنــدا بوونــی هەبــووە ،تەنانــەت ئــەوەش

بریتییــە لــە دەســتورێکی تێكــەاڵو ،لــە

ڕەتدەكاتــەوە كــە دیموكراســیەت بریتیبێت

بازاڕێکــی دەســتووری» .بــە بۆچوونــی

لــە بەشــدارییەکی كۆمەاڵیەتــی و سیاســی،

ڕانســیێر

بەشــێکی

ئەمــە و لــە هــزری سیاســیی ئــەم بیرمەندە

جەوهەرییــە لــە دیموكراســیەت هەروەهــا

فەڕەنســییە هاوچەرخــەدا دیموكراســیەت

یەكســانیش بریتییــە لــە ناهاوتایــی».

ڕانســیێر

گومانــدەكات

نوێنەرایەتــی».

«نایەكســانی

ڕانسیێر لەو كتێبە
هاوبەشەدا بە ناوی
(خوێندنەوەی
سەرمایە)
تێگەیشتنی
ئابووری-فەلسەفی
ماركس دەخاتە ژێر
ڕاڤەکردنەوە ،هاوکات
سیاسەتیش
لە ئیدیۆلۆژیا
جیادەكاتەوە.
بە مانایەكی تر
«جیاكردنەوەی
سیاسەت لە
ئیدیۆلۆژیا لە
هزری ماركس
لە «سەرمایە»دا
ئامانجی سەرەكی
ڕانسیێر بووە»
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بەپێی فەلسەفەی كارل شمیت

چەپانــەش کــە ڕەخنــەی لیربالیزمــی ڕۆژئــاوا

شــمیت خــۆی لەســەر ئــەوەش ڕادێنێــت

كارل شــمیت )1985-Carl Schmitt (1888

دەكــەن و ئەڵبەتــە ئــەو گرووپــە سیاســییە

كــە ڕۆمانســیەتی سیاســی بەجۆرێــک لــە

تیۆریزەكــەر و فەیلەســوفێکی سیاســیی

ڕاســتڕەوانەش كــە هەڵگــری بیــری سیاســی

جــۆرەكان بــە ڕۆمانســیەتەوە گرێــدراوە.

ئەڵامنیــی دیــاری ســەدەی بیســتە .ناوب ـراو

ناسیۆنالیســتی و فاشــین.

لــەم كتێبــەدا هەمدیــس تەقەالیــەك لەالیــەن

بــەوە نــارساوە كــە بیرمەنــدی سیاســی

ئیدیــا سیاســییەكانی كارل شــمیت لــە

شــمیتەوە بەڕێوەیــە بــۆ ڕەخنەكردنــی لیـراڵ

كۆمــاری وایــار  Weimarبــووە و بــە

كتێبــی «رۆمانســیەتی سیاســی»( )3لــە

دیموكراســی و دامەزراوەكانــی كۆمەڵگــەی

ناســیۆنال سۆســیالیزمی ڕژێمــی نازیشــەوە

ڕوانگەیەكــی مێژوویــەوە ئاڕاســتەی

مۆدێــرن .بــەس ئــەم ڕەخنەیــە بــە تونێلــی

لــە پێوەندیــدا بــووە ،هــەروەك ئــەوەی

چەمكــی سیاســەت دەكرێــت و

هێرشــكردنە ســەر ئەزموونــی رۆمانیســەت

ئــەم تاوانــە لــەو دەمــەدا دراوەتــە پــاڵ

ڕەخنەیەکــی سیاسیشــە لــە تێگەیشــتنی

تێدەپەڕێــت .بۆیــە ئیدیــا سیاســییەكانی

بەپێــی نووســینە

سیاســی ڕۆژئــاوای دەگرێــت .ئەمــە و ئــەم

شــمیت بەجۆرێــک خۆیــان منایشــدەكەن كــە

سیاســییە تیۆرییەكانــی وەك هۆبــزHobbes

بیرمەنــدە سیاســییە ئەڵامنییــە بــە ڕوونــی

سیاســەت لــە كۆمەڵگــەی مۆدێــرن ســەرچاوە

ی ســەردەمی نــوێ تەماشــادەكرێت.

ڕەخنــە لــە ڕۆمانســیەتی سیاســی ڕۆژئــاوا

لــە ڕۆمانســیەتی سیاســییەوە وەردەگرێــت.

بیــری سیاســیی كارل شــمیت ،بــۆ منوونــە

دەگرێــت و بــەوەش تاوانباریــدەكات

بەپێــی تێگەیشــتنی سیاســی شــمیت

هێرشــی شــمیت بۆســەر دیموكراســیی

كــە سیاســەتێکی ناچــاالك و سســت

ئیلتزامــی میتافیزیكــی شــتێكە دەربازبــوون

پەرلەمانــی یــان لیــرال پەرلەمەنتاریــزم،

بــووە .تەنانــەت داكۆكــی لــەو كــردە

لێــی ئەســتەمە .بــەس شــمیت ئامــاژە

و

سیاســیەش دەكات لەســەر بناغــەی باشــە

بــۆ ئــەوەش دەكات كــە ئــەم ئیلتیزامــە

بۆچوونەكانیشــی تایبــەت بــە دیكتاتۆریــزم،

و خراپــە ،دادپــەروەری و نادادپــەروەری

میتافیزیكییــە بەشــتی تریــش پڕدەكرێتــەوە

دۆزی ڕیزپــەڕ و ســەروەری لــە هەنووكــەدا،

پێكدێــت .هــەر لەبەرئــەوە شــمیت بــە

بــۆ منوونــە :نەتــەوە ،نەشــومنای مێژوویــی،

لەنێــو بیرمەندانــی سیاســیی هاوچەرخــدا

شــێوەیەکی كــراوە هێــرش دەكاتەســەر

یــان تاكگەرایــی هەروەهــا هیۆمانیتــێ

تابڵێــی گفتوگۆئامێــزە و وتوێــژی

بزووتنــەوەی ڕۆمانســیەتی ڕۆژئاوایــی.

(مرۆڤگــەری)ش .لێــرەدا شــمیت دەیەوێــت

بەردەوامــی فەیلەســوفانی سیاســیی

بــە بۆچوونــی شــمیت ئــەم بزووتنەوەیــە

قســە بێنێتەپێشــێ لەســەر ئــەوەی چــۆن

ڕۆژئاواشــە و گەلێــک لــە بیرمەندانــی

نوێنەرایەتــی عەملانیــەت ،خودگەرایــی،

جێــی یــەزدان بــە چەمكگەلێکــی وەك

هاوچەرخیــش -وەك بادیــو ،دێریــدا،

بەتایبەتكــردن (پرڤاتیزەشــن) دەكات

شــۆڕش یــان تــاك (ئیندڤیــد) ،ســێكوالریزم

ئاگامبێــن ،ژیــژك ،نیگــری ،ئەرندێــت،

و خــواش بەلەجیاتــی دەكرێــت بــە

(عەملانیــەت) پڕكراوەتــەوە .بــۆ شــمیت

پاولــۆ ڤیرنــو و...هتــد لەژێــر كاریگەریــی

سیســتەمێکی كۆمەاڵیەتــی بۆرجوازیــی

ڕۆمانســیەت دیدێکــی میتافیزیكییــە كــە

(شــمیت)دان .لێــرەدا دەكرێــت ئــەوەش

تاكگــەرای ڕزگاریخوازانــە .هێرشــی

لەوێــڕا تــاك شــوێنێ ناوەنــدی دەگێڕێــت.

بڵێیــن ،كتێبەكانــی شــمیت بــۆ ئــەو تیــۆرە

شــمیت بۆســەر ڕۆمانســیەتی سیاســی

كەوابێــت رۆمانســییەت بوونــی مرۆیــی

سیاســیەش مانــادارە فەلســەفەی نــوێ خۆی

هێرشیشــە بۆســەر بۆرجوازیــی نوێــی

یــان تاكگەرایــی مــرۆڤ دەخاتــە شــوێنی

لەســەر بوونیــاد دەنێــت ئەمــە لەالیــەك و

ئەوروپــای كــە بــە الیەنــی مێژوویــی ئــەم

یەزدانــەوە و یــەزدان لــە فۆڕمــی تــاك خــۆی

لــە الیەكــی تــر ئیدیــا سیاســییەكانی شــمیت

بزووتنەوەیــە بارگاوییــە .بەشــێکی تــر لــە

نیشــان دەدا .ئەمــەش تەنیــا لەبەرئــەوەی

ســەرچاوەن بــۆ ئــەو هێــزە سیاســییە

دیتنــە سیاســییەكانی ئــەم بەرهەمــەی

رۆمانســیەت ڕیشــەی میتافیزیكــی هەیــە

هایدیگەریشــەوە.
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بۆیــە رۆمانســیەتی سیاســیش دیاردەیەکــی

بــۆ ڕەخنەكردنــی دەوڵەتــی دیموكراســی

ســەرباری ئــەوەی وتــرا ،تیــۆری سیاســی

میتافیزیكییــە .لــەوە ســەیرتر بەپێــی

مۆدێــرن كــە لەخۆیــدا ئــەم جــۆرە مۆدێلــە

شــمیت لــەم نووســینە كار لەســەر ئــەو

تەماشــاكردنی ئــەم بەرهەمــەی شــمیت بــێ

مۆدێلــێ سیاســی ڕۆژئاواییــە .وێــرای ئــەوە

الیەنــەش دەكات كــە ڕۆمانســیەت ئایینــی

رۆمانســیەت نەیتوانیــوە لــە چنــگ دیــدی

شــیكردنەوە سیاســییەكانی شــمیت بــۆ

دەوڵەتــی بۆرژوازییــە .ئــەم دەوڵەتــە

الهوتــی دەربازیببێــت .لێــرەوە شــمیت

بزووتنــەوەی رۆمانســیەتی ڕۆژئــاوا و مانــای

كــە خــۆی لەســەر ســەكۆی سیاســی

دەچێتــە نــاو سیاســەتی مۆدێــرن و بــەوە

ئــەم بزووتنەوەیــە بــۆ سیاســەتی مۆدێــرن

دیموكراســیەت بونیادنــاوە میتافیزیكیــە.

تاوانبــاری دەكات سیاســەتی مۆدێرنــی

یــان دەوڵەتــی مۆدێرنــی لیرباڵــی ڕۆژئــاوا،

ئــەم شــێوە بینینــە سیاســیە شــمیتیانەیە

ڕۆژئــاوای دوور نییــە لــە تێگەیشــتنی،

شــمیت بــەرەو ئــەو ســێركردنە سیاســییەش

(مەبەســت كارل شــمیتە) ئیشــێکی سیاســی

میتافیزیكــی ،رۆمانســیەتەوە .بــەم جــۆرە

دەبــات كــە سیاســەت و ئیســتاتیکا لەئێســتادا

زۆر لەســەر ئاشــكراكردنی ماهیەتــی

بێــت واتاگەلێکــی وەك نەتــەوە ،شــۆڕش

پێكــەوە كاردەكــەن و هــەردووش ســەرچاوە

میتافیزیكــی سیاســەتی نوێــی ڕۆژئــاوا

لەژێــر ســیحری بزووتنــەوەی رۆمانســیەت

لــە خــودی بزووتنــەوەی رۆمانســیەت

دەكات .دیــارە ئــەم بینینــە سیاســییانەی

كــە ئــەم بزووتنەوەیــە ماهیەتێکــی

هەڵدەگــرن و بناغــەش بــۆ دەوڵەتــی

شــمیت دواتــر الی هەنــا ئەرندێــت

میتافیزیكــی هەیــە دەربازینەبــووە .ئــەو

لیرباڵــی ڕۆژئــاوا دادەنێــن .بۆیــە ئــەو

و ئێســتاش الی ئەگامبێــن و گەلێــک

بوونــی مرۆییــەش لــە سیاســەتی مۆدێرنــدا

تیــۆری فاشــیزمەی شــمیت پێینــارساوە

تیۆریزەكــەری سیاســی تــر ڕەنگدانــەوەی

شــوێنی بەخۆگرتــووە ڕیشــاڵێکی میتافیزیكــی

بنەمــا تیۆریەكــەی خــۆی لــەو تێگەیشــتنە

هەیــە ،بــەاڵم مبانەوێــت و نەمانەوێــت

هەیــە كــە لەبنەڕەتــدا ســەرچاوەی لــە

سیاســییە پوختدەكاتــەوە كــە فاشــیزم

شــمیت شــێوازی تیــۆری سیاســی خــۆی

میتافیزیكیەتــی رۆمانســیەتەوە هەڵدەگرێت.

دینێکــی سیاســییە ،بــەاڵم ئــەم دینــە ڕیشــەی

بەجۆرێــک داڕشــتووە كــە زیاتــر لــە جــۆرە

تەنانــەت دەشــێت ئــەوەش بڵێیــن كــە

میتافیزیكــی هەیــە .لــە تێــزە سیاســییەكانی

مەســیحیگەرای و كۆنســەرڤەتیڤیزمێكەوە

فاشــیزمیش بــۆ شــمیت بریتییــە لــە

شــمیتدا تایبــەت بــە بەمیتافیزیكیبوونــی

نزیكــە

و

پەرچەكردارێكــی سیاســییانەی ڕۆمانســیەت.

سیاســەت پردێــک لەنێــوان ئیســتاتیکا و

مولتیكولتورالیزمێکــی سیاســی .هــەر

كەوابێــت ڕۆمانســیەت بەرهەمهێنــەری

سیاســەت یــان كاری هونــەری و كاری

ئەوەشــە وەهــا دەكات لــە ســەردەمی نوێدا

فاشــیزمە .ئەمــە و بەپێــی تیــۆری سیاســی

سیاســی دروســتدەبێت .لێرەشــەوە قســە

بەشــێکی زۆر لــە توێــژەرەوە سیاســییەكان

شــمیت فاشــیزم بەرجەســتەكردنی بڕیــارە لــە

دێتــە ســەر بــە ئیســتاتیکیکردنی سیاســی

تێگەیشــتنێکی تێگەتیــڤ یــان جودایــان

ویســتی ســەروەری الی دیكتاتــۆر ،كە ئەوەش

 )the political(.ئــەو دەمــەش شــمیت قســە

لەســەر فەلســەفەی سیاســی شــمیت

یاســایەکی گەلیــی لەپشــتەوەیە ،بــەو مانایەی

لــە بەمیتافیزیكیبوونــی رۆمانســیەت دەكات،

هەبێــت و ئەمــەش وایكــردووە بەئاســانی

لەســەر بناغــەی تیــۆری سیاســیی شــمیت بــێ

پێگیــری لەســەر ئــەوە دەكات كــە سیاســەتی

دەســتوپەنجە لەتــەك فەلســەفەی شــمیتدا

فاشیســت دیموكراســیەت بەڕەوای ســەروەری

نــوێ ،بــە گشــت ئــەو واتایانــەی لەنــاو ئــەم

نەرمنەكرێــت و ڕەخنــە ئاڕاســتەی گەلێــک

دیكتاتــۆر دەكات .هــەر ئــەم جــۆرە ڕەخنانــە،

سیاســەتەدا پەنهانــە (وەك مرۆڤگــەری،

لــە بۆچوونــە سیاســییەكانی تایبــەت بــە

واتــە ئــەوەی دیموكراســیەت ڕۆڵدەبینێــت

خــود ،باشــە ،ڕاســتی ،تــاك و ،)...بەلێــواری

ســەروەری ،لیربالیــزم ،دیموكراســیەت و

لــە بەڕوایكردنــی ســەروەری دیكتاتــۆر،

ئــەو بەمیتافیزیكیبوونــەی رۆمانســیەتدا

دەوڵەتــی مۆدێــرن بكرێــت.

ســەرەتایەكی تــرە لــە تیــۆری سیاســی شــمیت

تێدەپەڕێــت.

تــا

عەملانیــەت
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واتای سیاسی

شــیكردنەوە سیاســییەیدا دوورتــر دەڕوات

لــەم كتێبــەدا «رسوشــتی سیاســیی مــرۆڤ

ئــەم كتێبــە ،واتــای سیاســی The concept

و تادەگاتــە ئــەو شــوێنەی تیایــدا ڕەخنــەی

و دەوڵەت»یــش ڕووبــەڕووی ڕاڤەكــردن

 ،)of the political (4شانبەشــانی كتێبــی

سیاســیانەی لێڤیاتــان Leviathanی تۆمــاس

بۆتــەوە .بۆیــە بەبۆچوونــی شــمیت «ئــەوی

«الهوتــی سیاســی» و «ڕۆمانســیزمی

هۆبــز  Thomas Hobbesیــش دەكات.

دەكارێــت واتــای سیاســی تــەواوكات

سیاســی» لــە كتێبــە سیاســییە نارساوەكانــی

بەپێــی تێــزی ســەرەكیی ئــەم كتێبــە «سیاســی

دەوڵەتــە»« .دەوڵــەت بناغەدانــەری

ئــەم بیرمەنــدە ئەڵامنیــەن و بەهۆیانیشــەوە

The politicalتەنــێ دەكرێــت لەمیانــەی

سیاســیە ،ئەمــە و شــمیت سیاســی لــە

دەشــێت دەستنیشــانی هــزری فەلســەفەی

چەمكــی یــان دوو دژە چەمكــی وەك هــاوڕێ

ئابــووری جیادەكاتــەوە و لێـرال دیموكراتــی

سیاســی ئــەم بیرمەنــدەی پێبكرێــت.

و دوژمنــەوە تێیبگەیــن» .بــە بۆچوونــی

ڕۆژئــاوا وەك سێســتەمێکی سیاســی

هەروەهــا شــمیت لــەم كتێبەیــدا ،كــە

شــمیت «گــەر ئیتیــك لــە میانــەی واتای باشــە

ڕەتدەكاتــەوە و هێرشــیش دەكاتــە ســەر

تیۆرێکــی سیاســی بەرچاودەخــات ،بە وردی

و خراپــەوە یــان ئیســتاتیکا لەمیانــەی واتــای

ئابووریــی لیرباڵــی ،بــەاڵم كۆمەڵگــەی

ئــەو شــتە ڕاڤــە دەكات پێیدەڵێیــن سیاســی

جــوان و نارشینــەوە لێیدەگەیــن و ئابووریــش

دیموكراســی وەك ڕوویەکــی دەرەكــی

 ،The Politicalواتــە ئــەو شــتەی سیاســییە

لــە میانــەی واتــای قازانــج و زیانــەوە،

دەســەاڵتی ســەروەر تەماشــادەكات».

(فەرمانــی سیاســیی لێــرە مەبەســتە) .جــا

ئــەوا واتــای سیاســی پێویســتە لەڕێــگای

بــۆ شــمیت ،كــە ئــەم خاڵــە بــۆ ئێمــە

لــەم حاڵەتــەدا شــمیت «سیاســی (فەرمانــی

جیاكردنــەوەی نێــوان دوژمــن و هاوڕێــوە

زێــدە ســەرنجئامێزە ،خوێنــەری ئــەم

سیاســی) وەك ماهیەتــی سیاســەت

لێیبگەیــن» .بۆیــە شــمیت ئەولەویــەت بــە

كتێبــە ئاوڕیلێبداتــەوە ئەوەیــە« ،ســەروەر،

دەبینێــت» ،چونكــە «سیاســی تەنــێ لــە

دوو جەمســەری دوژمن/هــاوڕێ دەدات

كــە مەبەســت لێــی كەســی حاكمــە،

میانــەی كۆنفلیكــت ،دوژمــن و دوژمنایەتــی

تــا باشــە/خراپە یــان جوانی/نارشینــی،

بڕیــار لەســەر دۆزی ڕیزپــەڕ دەدات».

و جەنگــەوە» بــۆ ئــەم بیریــارە سیاسســیە

یاخودیــش ســوود/زیان .ئەمــەش وادەكات

تایبــەت بــەم الیەنــە شــمیت ئەوەشــان

بوونــی هەیــە».

شــمیت «نەیەوێــت دوو دژە واتــای هــاوڕێ/

پێدەڵێــت «ئــەوە ســەروەرییە دۆزی

شــمیت لــەم توێژینەوەیەیــدا جیاوازیــی

دوژمــن بــەو واتایانــە بەراوردبــكات بــۆ

ڕیزپــەڕ بەكاردەبــات و هــەر سەروەرییشــە

لەنێــوان هــاوڕێ و دوژمــن لــە بــواری

ئابــووری یــان بــۆ ئیســتاتیکا یانیــش بــۆ ئیتیك

دەستنیشــانی

چ

سیاســیدا دەكات و ئــەم الیەنــە لــە تێــزە

گرینگــن» .چونكــە بــە بۆچوونــی شــمیت

دەســەاڵتێک دەشــێت ڕەوابكرێــت».

ســەرەكییەكانی ئــەم توێژینەوەیەشــیەتی.

«دوژمنــی سیاســی پێویســتی بــەوە نییــە لــە

لــە توێژینەوەكــەدا ئــەوەش بەدیدەكرێــت،

لــە هەمــان كاتــدا بــاس لــە «جەنگیــش

ڕووی ڕەووشــتییەوە ببێــت بــە بــەد یــان لــە

دابەشــكردنی دوژمــن بەســەر دوژمنــی

دەكات وەك گوزارەیــەك بــۆ دوژمنایەتــی

ڕووی جوانكارییــەوە ببێــت بــە نارشیــن یــان

سیاســی و دوژمنــی تایبەتــدا گرینگیــی خــۆی

هــاوكات قســە لــە پلوڕالیــزم وەك

لــە ڕووی ئابورییــەوە زەرەرمەنــد بێــت».

بــۆ شــمیت هەیــە و تەنانــەت شــمیت «واتــای

یەكەیەکــی سیاســی ،مافــی بڕیــار لەمــەڕ

هەروەهــا بەپێچەوانەشــەوە ڕاســتە .واتــە

دوژمــن لــەو تێگەیشــتنە جیادەكاتــەوە دوژمــن

جەنــگ و ئاشــتی ،لەسیاسەتخســن

دۆســتی سیاســی پێویســت نــاكات بــاش بێــت

بریتیــە لــە بەرامبەرێکــی تایبــەت یــان ئــەو

لەمیانــەی جەمســەرگیریی نێــوان ئیتیــك و

لــەڕووی ڕەووشــتییەوە ،جوانبێــت لــەڕووی

الیەنــەی بەشــێكە لــە ناكۆكــی» .ئەگەرچــی

ئابــووری ،بێالیەنیكردن و لەسیاسەتخســتنی

ئیســتاتیکییەوە و قازانجبــكات لــەڕووی

شــمیت «نایەوێــت دوژمنــی سیاســی لــەڕووی

ســەردەمیش دەكات» .تاڕادەیــەك لــەم

ئابورییــەوە.

موڕاڵییــەوە پووچكرێتــەوە ،بــەاڵم دوژمنایەتیی
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ئــەوەش

دەكات

سیاســی لــە دیــدی شــمیت ئــەو دەمــە هەیــە

و دوژمــن هەبێــت ،ئەڵبەتــە نــە وەك دوو

كــە دوژمن/هــاوڕێ بوونــی هەبێــت» .وەكــی

میتافــۆر یــان دوو ســیمبۆل هەروەهــا

تریــش «دوژمنــی تایبــەت لــە ڕوانگەی شــمیت

نــەش وەك دوو واتــای تێهەڵكێشــكراویش،

دوژمنێکــی سیاســی نییــە»« .دوژمنــی سیاســی

تەنانــەت نــەش وەك دوو واتــا كــە لەالیــەن

ئــەو دوژمنەیــە كــە ئەویــرە ،ئــەو كەســەی

ئابــووری و ڕەووشــت و تەنانــەت واتاكانــی

نامــۆ و ناتایبەتــە» .جێیسەرنجیشــە شــمیت

تریشــەوە الوازدەكرێــن» .زێــدە ڕەخنــەی

ڕەخنــەی زمانــی ئەڵامنــی و زمانەكانــی تریــش

لیربالیزمیــش دەكات كــە چــۆن ڕەفتــاری

دەكات كــە جیاوازییــان لەنێــوان دوژمنــی

لەتــەك ئــەو دوو واتایــەدا كــردووە.

تایبــەت و سیاســیدا نەكــردووە .ئەڵبەتــە لــە

شــمیت لــەم نووســینە زێــدە سیاســییەیدا

دیــدی سیاســی شــمیتدا «پەیوەندییەکــی

پێیوایــە «گشــت ناكۆكییەکــی ئایینــی،

مۆڕاڵــی لەنێــوان دوژمنایەتــی و خــودی

موڕاڵــی ،ئابــووری و ئیتنــی دەگۆڕدرێــن

مۆڕاڵــدا نادۆزینــەوە» و دوژمنایەتــی واتایەکــی

بــۆ ناكۆكیــی ساســیی گــەر ئــەو ناكۆكییــە

سیاســییە لــە دەرەوەی مــۆڕاڵ .ئــەم الیەنــە

مرۆڤــەكان دابەشــكەنە ســەر هاوڕێیــان و

تەنانــەت هاوڕێیەتیــش دەگرێتــەوە .ئــەم

دوژمنــان» .تەنانــەت شــمیت بــەرەو ئــەو

بیرمەنــدە سیاســییە ئامــاژە بــۆ ئــەوەش دەكات

تێگەیشتنەشــان دەبــات كــە «خراپرتیــن

«دوژمــن ئەوكاتــە دەنارسێتــەوە كــە جیاوازیــی

جەنــگ بەنــاوی ئاشــتییەوە پیادەدەكرێــت،

سیاســییانە دەشــێت بكرێــت».

خراپرتیــن چەوســانەوە بەنــاو ئازادییــەوە

گرینگــە هێــا بــۆ ئــەوەش بكەیــن شــمیت

پراكتیزەدەكرێــت ،هەروەهــا خراپرتیــن

«دوژمنــی دەرەكیــی دەوڵــەت شــیاودەكات

دڕندایەتــی

مرۆڤایەتییــەوە

وەك یەكــێ سیاســی» .هەروەهــا بەپێــی

بەڕێوەدەچێــت».

ئیدیــای سیاســیی شــمیت بێــت «دوژمــن
ئــەو كەســەیە دروســتكەری سیاســییە .ئەڵبەتــە
كــە دوژمنیــش دروســتكەری سیاســیی بێــت
دروســتكەری دەوڵەتیشــە» .ئەمــەو بۆ شــمیت
«جەنــگ ماهیەتــی سیاســییە» و «لەڕێــگای
جەنگــەوە شــمیت گفتوگــۆی دوژمنیــش
دەكات» .چونكــە بــە قەولــی شــمیت
«دوژمنایەتــی فۆڕمــی سیاســی دەوڵــەت
دادەڕێژێــت».
بۆیــە شــمیت داوادەكات «تێگەیشــتنێکی
كۆنكرێتــان بــۆ هــەردوو واتــای دۆســت
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