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بایۆگرافیای 
شانتال موفە

-لە 1943/6/17 لە شاری »شارلروا«ی بەلجیكا لەدایكبووە.

-یەكەمین كتێبی بەناوی ) گرامشی و تیۆری ماركسیستی(  لەساڵی 1979 باڵوكردەوە.

-لەنێوان سااڵنی 1989-1995 بەرێوەبەری پرۆگرامەكان بووە لە كۆلێژی فەلسەفەی نێودەوڵەتی لە پاریس.

-لە زانكۆی  لوفان و پاریس و ئسیكس و زۆر لە زانكۆكانی جیهان وانەی گوتۆتەوە.

-خاوەنی )15( كتێبە.

-نوێرتیــن كتێبــی )in conversation with Íñigo Errejón( Podemos: In  the Name of the People(  لــە ســاڵی 

ــەوە.  2016 باڵوكردۆت

-ئێستا پرۆفیسۆرە لە كۆلێژی سیاسەت و پەیوەندیە نێودەوڵەتییەكان لە زانكۆی وستمینسرت لە بەریتانیا.



پۆپۆلیزم زەرورەتە
گفتوگۆى شانتال موفە لەگەڵ »زە یورۆپییەن«دا

شانتال موفە
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پۆست-مارکسیســتى  و  سیاســەتناس  بــۆ 

پۆپۆلیزمــى  موفــە«،  »شــانتال  بولگاریــى 

ئەگەربێتــو  نییــە  کێشــە  ڕاســتڕەو 

پۆپۆلیزمێکــى چەپــڕەو هەبێــت، کــە ببێتــە 

دژە بااڵنــى ئــەم پۆپۆلیزمــە ڕاســتڕەوە. 

ــە  ــت، ک ــک« دەڵێ ــا کوبری ــە »جولی ــەو ب ئ

ــت  ــە بێ ــەوەى هەڕەش ــرى ئ ــزم، لەب پۆپۆلی

ــە فیعــى  ــۆ ســەر دیموکراســیى. بۆچــى ب ب

بچەســپێنێت.  دیموکراســییەت  ناتوانێــت 

*خامنــى »موفــە«، تــۆ ئەرگومێنتــى ئەوە 

دەهێنیتــەوە، کــە چەندیــن واڵت لــە 

ــە دۆخــى »پۆســت- ــا ل یەکێتــى ئەوروپ

سیاســەت«دا دەژیــن. مەبەســتت لەمــە 

چییــە؟ 

ــە  ــرت ب ــەوان چی ــە ئ ــە، ک ــتم لەوەی -مەبەس

ــوان  ــە نێ ــاو ل ــى بەرچ ــتى جیاوازییەک ڕاس

سیاســەتەکاىن حزبــە چەپــڕەوەکان و حزبــە 

ــادەن.  ــان ن ــتڕەوەکاندا، پیش ڕاس

*چۆن؟ 

-حزبــە ڕاســتڕەوەکان و حزبە چەپــڕەوەکان 

ــان جــۆرى  ــاوازى هەم ــوى جی ــن دی چەندی

ئــەوان  کــردووە،  پێشــکەش  سیاســەتیان 

چــەپ  دراوێــک.  ڕووى  دوو  بوونەتــە 

جیهانگیرییــە  ئــەو  بــۆ  ئەڵتەرناتیڤێــک 

نیولیرباڵیزمــە ناخاتــەڕوو، کــە لــە الیــەن 

ڕاســتەوە بــرەوى پێدەدرێــت. تاکــە شــتێک، 

کــە چــەپ دەتوانێــت بیــکات ئەوەیــە، 

مرۆڤانەتــر  کەمێــک  دۆخــە  ئــەم  کــە 

لــە  کۆدەنگییەکــى  ئەمــە  بەڕێوەببــات. 

ســەنتەردا درووســتکردووە، کــە بــە بــێ 

خەڵکــى  ڕاســتەقینە  بژاردەیەکــى  هیــچ 

جیاوازەکانــدا  ئەڵتەرناتیڤــە  نێــو  لــە 

هێشــتۆتەوە. 

*ئاکامى ئەمە بە چى دەگات؟ 

بــۆ  خۆیــان  حەمــاىس  خەڵکــى  -یــان 

سیاســەت لــە دەســتدەدەن –لەبەرئەمەیــە، 

کــە ئــەوان هێنــدە خۆیــان بــە دووردەگــرن- 

یانیــش خەڵکــى بــەرەو ئــەوە دەڕۆن دەنگ 

بــە حزبــە پۆپۆلیســتە ڕاســتەکان بــدەن، 

وەک ئــەوەى لــە ئێســتادا لــە زۆربــەى 

واڵتەکانــدا بــە بەرچاومانــەوە دەگوزەرێــت. 

الیەنیکــەم،  ڕاســتڕەوانە،  حزبــە  ئــەم 

ــک  ــان دەردەخــەن ئەڵتەرناتیڤێ وەهــا خۆی

ــەزراوەن؛  ــە دام ــەوان دژ ب ــەڕوو: ئ دەخەن

ئــەوان داخوازییــەکاىن خەڵکــى دەخەنــە 

ئــەوە  بانگەشــەى  و  خۆیانــەوە  حســاىب 

دەدوێــن.  ئەوانــەوە  نــاوى  بــە  دەکــەن 

وابیردەکەمــەوە  مــن  کــە  لەبەرئەمەیــە، 

ــە  ــەر ل ــییە، ه ــت- سیاس ــە پۆس ــەم دۆخ ئ

ــادى  ــەرکەووتنى ڕوو لەزی ــە س ــدا ل بنەڕەت

کــە  ڕاســتڕەوەکاندایە  پۆپۆلیســتە  حزبــە 

هەمــوو ئەوروپــاى تەنیوەتــەوە. 

*باشــە، بۆ ئــەوەى ئەمــە ئیســتیفزازیانە 

تــۆ  بۆچــى  دەپرســم:  دابڕێژیــت، 

دەڵێــت یەکێتــى ئەوروپــا پێویســتى 

بــە پۆپۆلیســتى زیاتــرە لەپێنــاو ئــەوەى 

دیبەتێکــى ڕاســتەقینە بەرپــا بــکات؟ 

و: ئێمــە دەبێــت ســەبارەت بــەوە بدوێــن، 

و  پێویســت  پۆپۆلیزمێــک  جــۆرە  چ  کــە 

ئارەزووکــراوە. بــە گشــتى، مەیلێــک هەیــە 

بــۆ بینینــى پۆپۆلیــزم وەک شــتێک، کــە 

ــە جەوهەرییــش  ــى نێگەتیڤــە و ب ــە قووڵ ب

لــە  ڕاســتیدا،  لــە  بــەاڵم  دیامگۆگییــە، 

پێویســتییەکى  دیموکراســیدا  سیاســەىت 

حاشــاهەڵنەگر بــە پۆپۆلیــزم هەیــە. 

*مەبەستت چییە لەمە؟ 

-بــۆ مــن، سیاســەىت دیموکــراىس، توانــاى 

هەیــە »خەڵــک« )گــەل( دروســت بــکات و 

ویســتى گشــتى بخوڵقێنێــت. لەبەرئەمەیــە، 

ــکات  ــە ب ــدەدات ئەم ــزم هەوڵ ــە پۆپۆلی ک

پێموانییــە  مــن  لەبەرئەمەیشــە  هــەر  و 

پۆپۆلیــزم بــە زەروورەت نــا- دیموکــراىس 

بێــت. وێــڕاى ئەوەیــش، پێویســتامن بەوەیە 

ــە  ــک« ـ ــەم »خەڵ ــى ئ ــە بۆچ ــین، ک بپرس

لەپێنــاو سیاســەتێکى  بەوەیــە  پێویســتى 

دیموکراتیــى تۆکمــە دا بخوڵقێرنێــت. 

گەڕانەوەى سەراپایى 
بۆ سیاسەتى نەتەوەیى 

پەتى
چــۆن  ڕاســتڕەو  پۆپۆلیســتى  *ئــەى 

دەدەنــەوە؟  پرســیارانە  ئــەم  وەاڵمــى 

-کاتێــک ئــەوان لەبــارەى »خەڵــک« ـــەوە 

ناوکێــک،  بــۆ  دەگەڕێنــەوە  دەدوێــن، 

ــى  ــدىن کاتیگۆرییەک ــە خوڵقان ــا ل ــە تەنی ک

ــاى  ــە لەســەر بنەم ــەوە، ک خەڵکــدا چڕبۆت

ــتبووە.  ــەران دروس دوورخســتنەوەى کۆچب

ــا  ــارى کزینۆفۆبی ــەن گوت ــە الی ــرت ئەمــە ل پ
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) xenophobic discourse( [تۆقیــن لــە 

غەریبــە] وە بانگەشــەى بــۆ دەکرێــت، 

زۆر  دیموکراســییەت  بــۆ  بێگومــان  کــە 

ئیمکانــەى  ئــەو  بــا  بــەاڵم  نەرێنییــە. 

کــە  لەبیرنەکەیــن،  چــەپ  پۆپۆلیزمــى 

تێگــەى »خەڵــک« بەڕێگایەکــى جیــاواز 

ــەران  ــەم کۆچب ــە ه ــت: ئەم ــات دەنێ بنی

ــەو  ــوو ئ ــە هەم ــت و هەمیش لەخۆدەگرێ

خەڵکانــەى، کــە لــە واڵتێکــى دیاریکــراودا 

لــەم  خەڵــک  نەیــارەکاىن  کاردەکــەن. 

بەڵکــو  نیــن،  کۆچبــەران  کەیســەدا، 

و  فرەنەتــەوەکان  زەبەالحــە  کۆمپانیــا 

هێــزەکاىن جیهانگیریــى نیولیرباڵــن. بــەالى 

ــڕەو  ــى چەپ ــەکردىن پۆپۆلیزم ــەوە، گەش من

تاکــە ڕێــگاى بەگژداچوونەوەیــە دژ بــە 

ســەرکەوتنى زیاتــرى پۆپۆلیزمــى ڕاســتڕەو. 

ئاگــر،  بــە  ئاگــر  *بەگژداچوونــەوەى 

بگونجێــت.  گوزارشــتە  ئــەم  ئەگــەر 

-وەک وتــم: لــە گەلێــک واڵتــدا، پۆپۆلیســتە 

ڕاســتڕەوەکان ئەوانــەن، کــە قســە بــۆ کەرتە 

ــدا  ــەالى خۆیان ــەن و ب ــۆالرەکان دەدەک پۆپ

هەتابێــت  ئێمــە  ئــەوەى  ڕایاندەکێشــن. 

سۆشیالیســتەیە،  ئــەو  دەیبینیــن  زیاتــر 

ــەکاىن کار  ــان حزب ــیال-دیموکراتیک، ی سۆس

کــە واز لــە چینــە پۆپــۆالر و میلییــەکان 

نێــو  چوونەتــە  زیاتــر  ئــەوان  دەهێنــن. 

چینــەکاىن  نواندنــەوەى  و  نوێنەرایــەىت 

ئەوەیــە  بەرەنجامەکــە  ناوەڕاســتەوە. 

چەندیــن توێــژ هــەن، کــە وا هەســتدەکەن 

لــە الیــەن پارتــە چەپــڕەوە باوەکانــەوە 

ــەوان  ــە ئ ــن. لەبەرئەمەی ــەىت ناکرێ نوێنەرای

دەیانەوێــت بــەالى پۆپۆلیزمــى ڕاســتڕەوەوە 

ســەرنجڕاکێش بــن. هــەم لــە فەرەنســا، 

لەگــەڵ ماریــن لوپێــن و بــەرەى نیشــتامىن، 

هێنــز- لەگــەڵ  نەمســا،  لــە  هەمیــش 

کریســتیان ســرتاچ و )FPÖ(، پۆپۆلیســتى 

ــۆ  ــتە ب ــەو ش ــر ئ ــێ زیات ــا ب ــتڕەو هەت ڕاس

تێــامکاىن گوتارەکــەى زیــاد دەکات، کــە لــە 

ــە  ــووە. بەرگریکــردن ل ــى دزی ــارى چەپ گوت

دۆخــى خۆشــگوزەراىن و کــەرىت گشــتى، 

ــە  ــە پارت ــن، ک ــەى بوارێک ــا دوو منوون تەنی

سۆشــیال-دیموکراتەکان  و  دیموکــرات 

کــردووە،  فەرامۆشــیان  ســاڵە  چەندیــن 

ــاى  ــژاردەى ئایدیۆلۆژی ــە ب ــە کراونەت چونک

نیولیرباڵیــزم.

*تــۆ ئەرگومێنتــى ئــەوە دەهێنێتــەوە، 

پۆپۆلیســتییەکان  پارتــە  زۆربــەى  کــە 

ــە  ــەوە دەکــەن گوای ــا بانگەشــەى ئ تەنی

بــۆ  هەیــە  واقیعــى  ئەلتەرناتیڤێکــى 

 politics of( ســەنتەرخواز  سیاســەىت 

زۆربــەى  بــەاڵم  هەیــە.   )the center

کەیســەکان ئەڵتەرناتیڤێــک دەخەنەڕوو، 

ــە.  ــەواوەىت یۆتۆپیی ــە ت ــە ب ک

ــە. پرۆگرامــە سیاســییەکەى  ــز وا نیی -هەرگی

ماریــن لوپێــن بــۆ فەرەنســییەکان کارەســات 

بــوو! دەیەویســت لــە یەکێتى ئەوروپــا بێتە 

دەرەوە، دەیەوێــت لــە یــۆرۆ بێتــە دەرەوە، 

دەیەویســت ســنوورەکاىن فەرەنســا دابخات 

بــۆ  ســەراپایى  گەڕانەوەیەکــى  واتــە   –

ــەوە،  ــی. بەدڵنیایی ــى پەت سیاســەىت نەتەوەی

پرۆگرامەکــەى  نییــە!  واقیعیــى  ئەمــە 

بــە  مۆڕاڵییشــەوە  ئاســتێکى  لــە  لوپێــن 

نییــە.  پەســەندکردن  جێــگاى  تــەواوى 

لوپێــن،  بــۆ  کزینۆفۆبیکــە.  قووڵــى  بــە 

خەڵکــى  دووژمنــى  موســوڵامنەکان 

هەڕەشــەیەک  وەک  ئــەوان  فەرەنســین. 

بــۆ ســەر پرەنســیپە ســیکوالرەکاىن کۆمــارى 

فەرەنســا پیشــاندەدرێن. هەمــان دیــاردە 

لــە هۆڵەنــدا لەگــەڵ گێــرت ڤیڵــدەرزدا 

گوایــە:  ئەمەیــە،  گریامنەکــە  دەبینیــن. 

موســوڵامنەکان ئاوێــزان نابــن و ناتوێنــەوە، 

چونکــە ئــەوان بەهــاکاىن ئێمەیــان لــەڕووى 

یەکســانیى نێربــازەکان و ژنــان و شــتى لــەم 

ــەم  ــەوە پەســەند ناکــەن. بێگومــان، ئ بابەت

ــى  ــى فرەی ــەڵ چەمک ــەتە لەگ ــۆرە سیاس ج

ناگونجێــن.  دیموکراســیدا 

پۆپۆلیزمــى  دەرفــەىت  لەبــارەى  *تــۆ 

لــە  دەدوێیــت.  چەپــڕەوەوە 

ــى پۆپۆلیزمــى ڕاســتڕەو دا  بەریەککەوتن

ڕوو؟  دەخرێتــە  چارەســەرێک  چ 

ڕێگــەى  لــە  ڕاســتڕەو  -پۆپۆلیزمــى 

خســتنەڕووى چارەســەرى دیکــەوە و لــە 

ڕێگــەى هەوڵــدان بــۆ دۆزینــەوەى ڕێگاکاىن 

تێکۆشــان دژ بــە جیهانگیریــى نیولیــرباڵ، 

خســتۆتە  خەڵکیــى  لەخۆگرتنــى  ئەرکــى 

نێــو پــاىن خۆیــەوە. بێگومــان، ئامانجەکــەى 

ئــەوان ڕەتکردنــەوەى جیهانگیریــى نییــە 

– هــەر بــە ســادەیى ئەمــە کارى کــردە 

نییــە -، بەڵکــو تێکۆشــانە بــۆ ڤێرژنێکــى 

جێگــرەوەى جیهانگیــرى. حزبــە پۆپۆلیســتە 
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ڕاســتڕەوەکان بــە ســادەیى جیهانگیریــى 

ڕەتدەکەنــەوە. دەیانەوێــت بگەڕێنــەوە بــۆ 

دەوڵــەىت نەتەوەیــى نەریتــى، کــە لەمــڕۆدا 

مەحاڵــە. پرســیارى قــورس و ڕاچڵەکێنــەر 

ــە  ــۆن داخوازیی ــە چ ــە، ک ــەپ ئەوەی ــۆ چ ب

پۆپــۆالرەکان بخاتــە حســاىب خۆیــەوە، ئــەو 

داخوازییانــەى کــە داواى ئەڵتەرناتیڤێــک 

دەکــەن بــۆ نیولیرباڵیــزم و داواى وێناکــردىن 

ــەم دۆخــە ســازگار و  شــتێک دەکــەن کــە ل

هاوڕاییــەى ئێســتادا ببێتــە ئەڵتەرناتیڤیکــى 

ــى.  واقیع

بــە  کــە  بەســە،  ئەوەندەیــش  *ئایــا 

پۆپۆلیزمــى  مــادام  بڵێیــت  ئاســاىن 

چەپــڕەو دژ بــە پۆپۆلیزمــى ڕاســتڕەو 

چارەســەرە؟  ئیــدى  دەکات  تێکۆشــان 

بەتایبــەت ئەگــەر بزانیــن پۆپۆلیزمــى 

ــزم.  ــە پۆپۆلی ــە ل ــەر جۆرێک ــڕەو ه چەپ

پۆپۆلیــزم  وتــم،  وەک  بــەاڵم  -بەڵــێ، 

خــۆى شــتێکى خــراپ نییــە! ناوەڕۆکــى 

پۆپۆلیــزم  کــە  ئەوەیــە،  بۆچوونەکــەم 

سیاســەىت  پێویســتى  ڕەهەندێکــى 

بــۆ  زەڕووڕەتــە  پۆپۆلیــزم  دیموکراتییــە. 

بگرێتــە  خەڵــک  داخوازییــەکاىن  ئــەوەى 

خــۆى و ویســتێکى گشــتى بخوڵقێنێــت. 

چــۆن  کــە  ئەوەیــە  بنجبــڕ  مەســەلەى 

»خەڵــک« )گــەل( بنیــات برنێــت. ئەمەیــش 

پێناســەکردىن  بــۆ  دەمانگەڕێنێتــەوە 

زۆر  پێموایــە  کــە  دیکــە،  ڕەهەندێکــى 

لــە  عاتیفەیــە  ڕۆڵــى  ئەویــش:  گرنگــە، 

 . سیاســەتدا

بەرجەستەکردنى نیولیبراڵى 
پرۆژەى ئەوروپی

لــە  »عاتیفــە  لــە  *مەبەســتت چییــە 

سیاســەتدا«؟ 

-مەبەســتم لەمــە هەمــوو ئــەو شــتانەیە، 

ڕەهەنــدەى  بــەو  پەیوەندییــان  کــە 

کاریگەریدانانــەوە هەیــە، کــە لــە سیاســەتدا 

مۆبیلیــزە کــراوە. ڕەهەنــدى کاریگەریدانــان 

کۆلێکتیڤــەکاىن  فۆڕمــە  بنــەڕەىت  لــە 

خوڵقانــدىن  بــۆ  هاوشوناســبووندایە. 

خەڵکــى، ئینجــا لەپێنــاو خوڵقانــدىن ویســتى 

دەســتەجەمعى و درووســتکردىن شــوناىس 

بــە  پێویســتت  پــرۆژەوە،  بــە  خەڵکیــدا 

ــدە  ــەم ڕەهەن خســتنەگەڕ و ئاڕاســتەکردىن ئ

ــت- ــى پۆس ــە دۆخ ــەاڵم ل ــە، ب کاریگەرییەی

سیاســەتدا، کــە لــەم ســاتەى ئێســتاماندا 

دەیبینیــن، هەریەکــە لــە ڕاســتڕەو و چەپــڕەو 

باوەڕیانوایــە، کــە عاتیفــە شــتێکە لــە تارمایى 

ڕاســتڕەوەوە  الیــەن  لــە  تەنیــا  سیاســیدا 

ــە  ــە ئەم ــت. پێموای ــت بەکاربهێرنێ دەتوانرێ

مەترســیدارە.  زۆر  خەماڵندنێکــى 

*بۆچى؟

بــۆ  کاریگەریــى  ڕەهەنــدى  -ئەگــەر 

پۆپۆلیســتى ڕاســتڕەو بەجێبهێڵیــت ئیــدى 

هیــچ دەرەتانێکــت بــۆ تێکۆشــان دژ بــە 

ڕاســتڕەو نامێنێــت. ڕەهەنــدى کاریگــەرى 

ــو  ــەوە، بەڵک ــە بنارسێت ــەوە نیی ــۆ ئ ــا ب تەنی

بــۆ ئەوەیــە دان بەوەیشــدا برنێــت، کــە ئــەم 

ڕەهەنــدى کاریگەرییــە دەتوانێــت لــە ڕێگاى 

پۆپۆلیزم خۆى 
شتێکى خراپ 
نییە! ناوەڕۆکى 
بۆچوونەکەم ئەوەیە، 
کە پۆپۆلیزم 
ڕەهەندێکى 
پێویستى سیاسەتى 
دیموکراتییە. 
پۆپۆلیزم زەڕووڕەتە 
بۆ ئەوەى 
داخوازییەکانى 
خەڵک بگرێتە خۆى 
و ویستێکى گشتى 
بخوڵقێنێت
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ــت.  ــێوە وەربگرێ ــردا ش ــکەوتنخوازانە ت پێش

سیاســەتدا،  لــە  ســەرەکیى  عاتیفــەى  دوو 

»تــرس« و »ئومێــد«ن: ئــەم دوانــە زەروورەت 

بــۆ پیشــانداىن ئــەوەى وێنەیــەى، کــە لەگــەڵ 

دەوڵەمەنــد  نێــوان  کەلێنــى  گەورەبــووىن 

دەوڵــەىت  تێکشــکاندىن  و  هــەژار  و 

هەیــە  ئەلتەرناتیڤێکیــش  خۆشــگوزەراندا، 

ــتى  ــاراوە. پۆپۆلیس ــە ئ ــاو دێت ــى ب ــۆ دۆخ ب

ــى  ــەر گرنگی ــیارە بەرامب ــتڕەو، زۆر هۆش ڕاس

بەکارهێنــاىن ئــەم ڕەهەنــدەى کاریگــەری. 

بــۆ چــەپ ئــەوە یەکاکەرەوەیــە، کــە بیکاتــە 

ناواخنــى  و  لەخــۆى  بەشــێک 

بکاتــەوە، بــۆ ئاڕاســتەکردن و 

بەهێــز  کاریگەریــى  دانــاىن 

ئــەو  خوڵقانــدىن  لەپێنــاو 

دەســتەجەمعیانەدا  فۆڕمــە 

دیموکــراىس  دەتوانــن  کــە 

قــووڵ بکەنــەوە. 

پێتوایــە  ئەوەیــش،  *وێــڕاى 

بەکارهێنــاىن  –بەهــۆى  پۆپۆلیــزم 

عاتیفەکانــەوە بــە شــێوازى خــۆى- 

ــا  ــى ئەوروپ ــۆ یەکێت دەرفەتێــک بێــت ب

و بتوانێــت یارمەتیــدەرى بێــت لــە 

و  کۆدەنگــى  هێنانەکایــەى 

تەبایــى نێــوان 

ڕاســت و چــەپ؟ 

-ڕەنگــە، بــەاڵم نــەک ئــەو کاتــەى، کــە 

ئێمــە لەبــارەى پۆپۆلیزمــى ڕاســتڕەوەوە 

گرنگــە  ئــەوە  پێموایــە  مــن  دەدوێیــن. 

جۆرێــک پۆپۆلیزمــى ئەوروپایــى چــەپ 

بخوڵقێرنێــت. 

*چۆن ئەمە دێتە دى؟ 

دەورى  لــە  ئەوروپــا  گــەالىن  -دەبێــت 

پرۆژەیەکــى وەهــا کۆببنــەوە، کــە جــۆرى 

مــن  ڕوو.  بخاتــە  ئەوروپــا  جیــاوازى 

گەیشــتوومەتە ئــەو بــاوەڕەى، کــە نوقســانیى 

بــاوی،  ئەوروپــاى  بــۆ  ئەڵتەرناتیڤــەکان 

کــە  هۆکارانــەى  لــەو  یەکێکــە  نیولیــرباڵ 

دەریدەخــات بۆچــى گەڕانــەوەى زۆر هەیــە 

بــۆ یەکێتى ئەوروپــا- کە پــرت وەک قەیرانێکى 

پــرۆژەى ئەوروپــى لێکدراوەتــەوە. ســەرەڕاى 

ئەوەیــش، مــن وابیردەکەمــەوە ئــەوە پــرت 

قەیــراىن بەرجەســتەکردىن نیولیراڵــى پــرۆژەى 

ئەوروپییــە. 

جێــگاى  خــۆى  ئەوروپــا  *یەکتێتــى 

دۆخــە  تەنیــا  بــەاڵم  نییــە،  مشــتومڕ 

مەســەلەکاندا.  کارو  لــە  باوەکــەى 

ــى  ــن، یەکێت ــا زۆر دوورنەڕۆی ــە. ب ــک وای -ڕێ

ئەوروپــا شــتێک بــوو کــە خەڵکــى دەیانتــواىن 

لــەم  بــەاڵم  خۆیــان،  شــوناىس  بیکەنــە 

گۆڕانیــان  شــتانێک  دواییــدا  ســااڵنەى  دە 

بزووتنــەوەى  بەســەردا هــات: گەشــەکردىن 

و   )Euroscepticism( ئیرۆسکێپتیســیزم 

ئیرۆ-ڕیجێکشــن )Euro-rejection( دەبینیــن. 

ڕوونــە:  ئەمــە  هــۆکارى  منــەوە،  بــەالى 

ــەوە  ــا نیولیرباڵ ــەم ئەوروپ ــن ل ــى ناتوان خەڵک

شــوناس وەربگــرن. ئــەوان ئەزمــووىن ئــەوە 

دەکــەن، کــە ئــەم جــۆرە ئەوروپایــە حیســاب 

بــۆ خواســتەکاىن ئــەوان نــاکات، بــە تایبەتیــش 

بــە  بێــت  پەیوەســت  مەســەلەکە  کاتێــک 

ئیشــەکان )jobs(ـــەوە. تــەواو بــە پێچەوانەوە: 

ئیشــیان  ئەوروپییــەکان  واڵتــە  زۆرینــەى 

تێکشــاندووە. 

Geert Wilders
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حزبەکان لەخۆیاندا بەس نین

*دەشــێت چــى بکرێــت بــۆ گۆڕینــى 

ئەمــە؟ 

-پێویســتامن بــە خوڵقانــدىن پرۆژەیەکــى 

ئەوروپییــە، کــە خەڵکــى بتوانــن لێیــەوە 

زانیویانــە  خەڵکــى  وەربگــرن.  شــوناس 

ئەگــەر ئەوروپایەکــى نیولیرباڵییــان نەوێــت، 

دیکــەى  ئەوروپایەکــى  دەتوانــن  ئــەوا 

ســەرەڕاى  بکــەن.  دروســت  جیاوازیــش 

ئەوەیــش، تێبینیــى ئــەوەم کــردووە مەیلێک 

ــە وەک  ــەو خەڵکان ــە هەمیشــە ئ ــە، ک هەی

دژەئەوروپــی نیشــاندەدات، کــە ڕەخنەگــرى 

ئەوروپــاى نیولیرباڵــن، بــەاڵم ئــەوان دژە 

ــن! ــى نی ئەوروپ

*منوونەیەکت الیە؟ 

یۆنــان  2012ى  هەڵبژاردنــەکاىن  -حاڵــەىت 

»ئەلێکســس  کاتێــک  سەنجڕاکێشــە.  زۆر 

تســیپراس« )Alexis Tsipras( و ســێریزاى 

یەکێتییــە  ڕەخنەیــى–  هاوپەیــامىن 

ڕێــک  منــەوە،  بــەالى  ئەوروپاییەکــەى 

منوونــەی پۆپۆلیزمــى چەپــە- کە نەیــربدەوە، 

هەمــوو کەســێک ئاســوودەبوو: ســوپاس 

ــەوە!  ــەکان بردیان ــرۆ- ئەوروپیی ــۆ خــودا پ ب

ئەوروپایــى  دژە-  تســیپراس  بــەاڵم 

دەرچــوون  پێشــنیارى  هەرگیــز  نەبــوو! 

یــۆرۆى  لــە  یــان  ئەوروپــا  یەکێتــى  لــە 

نەکــردووە. ئــەوەى ئــەو و هاوپەیامنەکــەى 

ــوو.  ــا ب دەیانوویســت ڕیفۆرمکــردىن ئەوروپ

ئیمــە  کــە  ئــەو شــتەیە  ئەمــە  پێموایــە 

پێویســتامنە – دەبێــت لــەوە تێبگەیــن کــە 

ــان  ــى جیاوازی ــەى ئەوروپایەک ــەو خەڵکان ئ

نیــن.  دژە-ئەوروپــى  دەوێــت خەڵــکاىن 

تێگەیــە  ئــەو  دەتوانیــن  *چــۆن 

دەربخەیــن کــە ڕەخنەگــراىن پــرۆژەى 

بەشــێوەیەکى  هەمیشــە،  ئەوروپــى 

بنــەڕەىت، دەبنــە دژە-ئەوروپــى؟ دەزانــم 

ــە  ــى ل ــوێنێکى گرنگ ــە ش ــەو ملمانێی ئ

دەربــارەى  هەیــە  تــۆدا  تیۆرەکــەى 

)بێگۆشــەیى(.    )agonism( ئەگۆنیــزم 

هەبــووىن  ئەوروپــا  پەرلەمــاىن  -لــە 

چەپــەکان  حزبــە  هاوپەیامنێتییەکــى 

ــاوى  ــى ب ــە دۆخ ــە ل ــى ڕەخنەیی هەبوونیک

یەکێتیــى ئەوروپــا. ســەیرە، کــە ببینیــت 

ئەوروپــا  الیەنــەکاىن  هەمــوو  لــەوێ 

کۆمەڵێــک گرووپــن لەپێنــاو ڕوونکردنەوەى 

جۆرێکــى جیــاوازى یەکێتیــى ئەوروپــا دا 

ــە  ــە ببێت ــت ئەم ــە دەبێ ــراون. پێموای ڕێکخ

هەمــوو  کــە  ڕاســتەقینە،  گرنگییەکــى 

لەنێودەســت  دەســتیان  گرووپانــە  ئــەو 

لــە  بزووتنەوەکــە  چونکــە  کــردووە، 

ئێســتادا زۆر پەرتوبــاڵوە. زۆر بــڕوام بــە 

هێــزەکان  پێکەوەکۆبوونــەوەى  گرنگیــى 

ــەکان  ــە نەریتیی ــە نواندنەوەیی ــو فۆڕم لەنێ

نوێییەکانــدا  کۆمەاڵیەتییــە  بزووتنــەوە  و 

هەیــە. 

هەمیشــە  کــە  نییــە  ئەمــە  *ئــەى 

ت؟  ڕوودەدا

-نەخێــر، چونکــە هەڵوێســتێک هەیــە – 

ــادۆس  ــەن ئیندیگن ــە الی ــە ل ــەک، ک منوونەی

حزبە ڕاستڕەوەکان 
و حزبە چەپڕەوەکان 
چەندین دیوى 
جیاوازى هەمان 
جۆرى سیاسەتیان 
پێشکەش کردووە، 
ئەوان بوونەتە دوو 
ڕووى دراوێک. چەپ 
ئەڵتەرناتیڤێک بۆ 
ئەو جیهانگیرییە 
نیولیبراڵیزمە 
ناخاتەڕوو، کە لە 
الیەن ڕاستەوە برەوى 
پێدەدرێت. تاکە 
شتێک، کە چەپ 
دەتوانێت بیکات 
ئەوەیە، کە ئەم دۆخە 
کەمێک مرۆڤانەتر 
بەڕێوەببات
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)Indignados ( و بزووتنەوەى وۆڵ سرتیت 

بانگەشــەى  کــە  دەرکەوتــووە-  بگرنــەوە 

دامــەزراوەکاىن  پێویســتە  دەکــەن  ئــەوە 

ڕەت  نوێنەرایــەىت  دیموکراســییەىت 

بکەینــەوە. لــە زۆربــەى بزووتنەوەکانــدا 

ــتامن  ــە پێویس ــە ئێم ــە، ک ــە ئەوەی ئایدیاک

بــە شــتێکى تــەواو جیــاوازە، مۆدێلێکــى 

ئاســۆیى.  و  جیــاواز  تــەواو  دیموکراتیــى 

نییــە،  بــە حزبــەکان  پێویســتامن  گوایــە 

باشــە،  بەســەرچووە.  زەمەنیــان  چونکــە 

مــن  بەبــڕواى  نییــە.  بەمــە  بــڕوام  مــن 

هەبــووىن حزبــەکان بــۆ دیموکراســییەت 

زەرووریــن. لــە دیموکراســییەىت فرەییــدا، 

ــەرەوە  ــگ و یەکاک ــى گرن ــەکان ڕۆڵێک حزب

ــى  ــەىت ملمانێ ــە دەرف ــڕن ک ــەوەدا دەگێ ل

دەڕەخســێنن،  بەدامەزراوەییکــراو 

بــەاڵم حزبــەکان لەخۆیانــدا بــەس نیــن، 

بزووتنــەوە  لەگــەڵ  پێویســتە  بەڵکــو 

کۆمەاڵیەتییەکانیشــدا کار بکــەن. ئــەوەى 

نێــوان  لــە  هەماهەنگییــە  پێویســتە 

بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییــەکان و حزبەکانــدا. 

*نوقســانیى دیبەیــت )یــان گفتوگــۆ( لــە 

ــراوە.  ــار ڕەخنەک ــدا، زۆرج ــتى ئەوروپی ئاس

ــتیوانیکردن  ــۆ پش ــت ب ــى بکری ــت چ دەبێ

ــت؟  ــە دیبەی ل

-پێموایــە، دەبێــت ئەوروپــا بــە ســیاىس 

بکەینــەوە و واز لــەو ڕوانگەیــە بهێنیــن، 

لــە  جۆرێــک  ئەوروپــا  پێیوایــە  کــە 

بێایەنــە.  دامەزراوەیــى  بەڕێوەبــردىن 

بــە بــڕواى مــن ئەمــە هۆکارێکــى تــرە 

ڕاســتەقینە  گفتوگۆیەکــى  بۆچــى  کــە 

دەربــارەى ئــەو جــۆرە ئەوروپایــەى کــە 

نییــە.  ئــارادا  لــە  دەمانەویــت،  ئێمــە 

ملمانێــى نێــوان تێگەیشــتنى چەپــڕەو و 

تێگەیشــتنى ڕاســتڕەو لــە ئەوروپــا دەبێــت 

بچەســپێرنێت و برنخێرنێــت. گفتوگۆیــەک 

لــە  دەبێــت  بەشــدار  بەدڵنیاییــەوە  کــە 

ــدا.  ــو خەڵکی ــر لەنێ ــى زیات بەتەنگەوەهاتن

ــەکاىن  ــى هەڵبژاردن ــە دەرئەنجام ــى ل بێباکی

لــەو هەســتەوە ســەرچاوەى  ئەوروپــادا، 

گرتــووە کــە لێــرە هیــچ شــتێک لــە گــرەودا 

ــە.  نیی

ئەو دەزگایانەى، کە 
دەکرێت ڕادیکاڵیزە بکرێنەوە

*مەبەســتت ئەوەیــە ئێمــە پێویســتامن بــە 

ــە؟  چارەســەرێکى ڕادیکاڵ

کــە  ئــەوەى  ســەر  دەوەســتێتە  -ئــەوە 

ــکاڵ«.  ــە وشــەى »ڕادی ــە ل مەبەســتت چیی

نەزمــى  خاپوورکــردىن  مەســەلەى  ئــەوە 

ــە.  ــدەکان نیی ــە زۆروزەبەن ــتا و مارکێت ئێس

کــە  ئەوەیــە  کێشــەکە  منــەوە،  بــەالى 

بــێ  هەتــا  ئەنگلۆ-ئەمریــکان  مۆدێــى 

خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیی بزووتنەوەی توڕەکان )Indignados( لە ئسیپانیا
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بااڵدەســت  ئەوروپــادا  بەســەر  زیاتــر 

بگەڕێینــەوە  دەبێــت  ئێمــە  دەبێــت. 

لــە  کــە  شــتەى  ئــەو  نێوجەرگــەى  بــۆ 

ئەوەیــش  ئەوروپیدایــە.  شــوناىس  دڵــى 

لــە  وا  جــۆرەکان  لــە  جۆرێــک  بــە 

بەپــاڵ  کــە  سۆشیال-دیموکراســییەتێکدا 

لەســەر  بێــت  جەختکردنەوەکانــەوە 

کۆمەاڵیەتییــەکان،  مافــە  یەکســاىن، 

ئینجــا دەوڵــەىت خۆشــگوزەران. بێگومــان 

ــى  ــەڵ دۆخ ــە لەگ ــتى بەوەی ــە پێویس ئەم

داخوازییــەکاىن  و  بگونجێرنێــت  ئێســتادا 

خــۆ- لــە  کۆمەاڵیــەىت  بزووتنــەوەى 

ــەوە  ــت بگەڕێین ــم دەبێ ــن ناڵێ ــت. م بگرێ

بــۆ ئــەو دەوڵەتــە خۆشــگوزەرانەى کــە 

ــەاڵم  ــوو، ب ــان ب ــەر هەم ــاڵ لەمەوب ىس س

ئــەو بەهایانــە –مافــە کۆمەاڵیەتییــەکان 

بەهۆیانــەوە  کــە  ڕێگایانــەى  ئــەو  و 

ــن  ــێ بکەی ــە جێبەج ــەم مافان ــن ئ دەتوانی

و زیاتریــش بیانچەســپێنین- بــە ڕاســتى 

شــتانێکى گرنگــن. مــن بــە تــەواوەىت دڵنیــام 

سیاســەىت  ناوەنــدى  لــە  ئەمــە  ئەگــەر 

خەڵکــى  ئــەوا  بێــت،  ئەوروپییەکانــدا 

جارێکــى دیکــە گووڕوتیــن وەردەگرنــەوە و 

ئەوروپــى.  پــرۆژەى  پــاڵ  دەچنــە 

ــییەىت  ــوزارەى »دیموکراس ــۆزى گ ــۆ دڵس *ت

ــى  ــییەىت ڕادیکاڵی ــیت؟ دیموکراس ڕادیکاڵ«ـ

ــات؟  ــى دەردەخ ــا چ ــى ئەوروپ یەکێت

دیموکراســییەىت  لــە  مــن  -مەبەســتى 

دامــەزراوە  ڕادیکاڵیزەکــردىن  ڕادیــکاڵ 

لیرباڵ-دیموکراســییەکانە. خەڵکانێکــى زۆر 

کــە  بیردەکەنــەوە  وا  و  تێناگــەن  لەمــە 

پــرۆژەى دیموکراســییەىت ڕادیــکاڵ پێویســتى 

لیــرباڵ- دامــەزراوە  ڕەتکردنــەوەى  بــە 

دیموکراســییەکاىن نوێنەرایەىت دیموکراســییە. 

نییــە.  ئەمــە  ڕادیــکاڵ  دیموکراســییەىت 

*کەواتــە لــە بــرى ئــەوە پێویســتى بــە 

چییــە؟ 

دامــەزراوە  ڕادیــکاڵ  -دیموکراســییەىت 

بەرفراوانــرت  و  قووڵــرت  دیموکراســییەکان 

پــرۆژەى  کــە  لەبەرئەمەیــە  دەکات. 

ــەو  ــەى ئ ــکاڵ پێچەوان ــییەىت ڕادی دیموکراس

تێگەیــە کــە دەڵێــت پێویســتامن بە شۆڕشــە  

لەپێنــاو  لیرباڵ-دیموکراســیى  دەبێــت  و 

ــتەقینەدا  ــییەىت ڕاس ــدىن دیموکراس دامەزران

خاپــوور بکەیــن. مەبەســتى مــن ئەمــە 

نییــە. دامــەزراوە لیرباڵ-دیموکراســییەکان 

ــێت  ــەوە: دەش ــزە بکرێن ــیت ڕادیکاڵی دەش

پیــادە  زیاتــر  دیموکراســییەىت  لەنێویانــدا 

ــتمدا،  ــو سیس ــکردن لەنێ ــۆ ئیش ــت. ب بکرێ

گواســتنەى  دەربــارەى  مەســەلەیە  ئــەم 

لێبکرێــت  وایــان  دامەزراوانەیــە،  ئــەو 

زیاتــر  هەڵبگــرن،  بەرپرســیارێتى  زیاتــر 

ئامانجێکــە  ئەمــە  بکــەن-   نوێنەرایــەىت 

ــەکان و  ــتە حزب ــە پێویس ــەوەى ک ــەرەو ئ ب

بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییــەکان پێکــەوە کار 

بکــەن. 

پــرۆژەى  لــە  جۆرێکــە  ئەمــە  *داخــۆ 

ــەر ڕیالیســتییش  ــەت ئەگ ــراىت، تەنان دیموک

بێــت؟ ئایــا الیــەىن کــەم تۆبڵێیــى ئەمــە 

شــتێکى تــەواو خــوزاراو بێــت؟ 

ڕادیکاڵــە  ڕیفۆرمیزمــە  پــرۆژە  -ئــەم 

سۆســیال-دیموکراتییە  پــرۆژە  ئــەم  یــان 

لەنێــو  دەشــیت  شــتێکە  ڕادیکاڵــە 

ڕەخنەیەکــى ئیامنێنتــى دامــەزراوە لیــرباڵ-

بەدەســتبهێرنێت،  دیموکراســییەکانەوە 

بەوەدابنێیــن  دان  ئەگەربێتــو  جــا 

سیاســییەکاىن  و  ئەخاقــی  بنەمــا  کــە 

لــە  هەمــوان  بــۆ  لیرباڵ-دیموکراســیی 

بەردەســتدان و یەکســانن – ئــەوا کــەس 

نابینێتــەوە.  ڕادیکاڵــرت  لەمــە  بنەمــاى 

پــرۆژەى دیموکراســییەىت ڕادیــکاڵ بەنــدە 

کۆمەڵگەکامنانــەوە  بەرەوپێشــربدىن  بــە 

بــۆ ئــەوەى بــە فیعــى بیانخەینــە نێــو 

پراکتیــزەى ئــەو ئایدیایــەوە کــە خۆیــان 

دەکــەن.  بــۆ  بانگەشــەى 

سەرچاوە: 

 The( لــە  یەکەمجــار  گفتوگۆیــە  ئــەم 

 European’s European Elections

و  باڵوبۆتــەوە   )Special Website

وەرمگرتــووە   ســایتە  لــەو  هــەر  منیــش 

لــە  بچووکــم  دەســتکارییەکى 

کــردووە:   ناونیشــانەکەیدا 

 Populism is a necessity, Conversation

 by Julia Korbik with Chantal Mouffe,

 .The European, 02.05.2014
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