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()1
دیموکراسییەتى ئەوروپى و
زەرورەتى ناکۆکیى سیاسى
یەکێتــى ئەوروپــا منوونەیەکــى گەشــە بــۆ
گــۆڕاىن دوژمنــەکاىن دوێنــێ بــۆ نەیاریــى
ســیاىس ،ئــەم یەکێتییــە پردێــک بــوو بــۆ
پەڕینــەوە لــەو ناکۆکییانــەى کــە لــە جەنگى
جیهــاىن دووەمــەوە ســەریانهەڵدابوو.
لەمــڕۆدا ،دەڵێــن پــرۆژەى ئەوروپــى
پەیوەندییەکــى بەهێــزى بــە بەرگریکــردن
لــە سیســتمى نیولیرباڵییــەوە هەیــە .مــن
هــاوڕاى ئــەم بۆچوونــە نیــم ،پێویســتییەکى
ســەرەکى هەیــە بــۆ سیاســیکردنەوەى
ئەوروپــا ،واتــە گۆڕینــى دامــەزراوەکاىن
بــۆ دامــەزراوەى وەهــا کــە ناکۆکییــان
تێدابێــت و مشــتومڕى گــەرم لەنێــو
ئەوروپییەکانــدا بنێنــەوە لەســەر «جــۆر»ى
ئــەو ئەوروپایــەى کــە دەیانەوێــت ئــەو
دامەزراوانــەى کــە بۆیــان گونجــاوە ،تاوەکــو
ئەوروپــا لــە ســەربنەما دیموکراســییە
نوێیــەکان دامبەزرێنــن .ســەروەرێتى
(گەڕانــەوە بــۆ دامــەزراوە ســەروەرییەکان
لەبــرى دامــەزراوە ئەوروپییــە کــراوەکان)،
بژاردەیەکــى ئەڵتەرناتیڤــى ئــەم بنەمایانــە
نییــە.
لــە کاىت خۆپیشــانداىن «تــووڕەکان» (لــە
ئیســپانیا) و مانگرتنــەکاىن «وۆڵ ســریت
بگــرن» (لــە ئەمریــکا) ،لــە ســاڵى 2011دا،
زۆرکــەس ســەریان لەوەســوڕما کــە
بزووتنــەوەى لــەم جۆرانــە لــە فەرەنســا

بــووىن نییــە ،ئــەو کاتــە خەڵکــى پێیانوابــوو

گرتبــوو بڵێــت » :هەموومــان چینــى

کــە گۆڕانــکارى لــە ڕێگــەى سیاســەىت

ناوەڕاســتین« .لەبەرئەمــە هیــچ پاســاوێک

نەریتییــەوە کارى کردەیــە ،بەرهەڵســتکاراىن

بــۆ ڕاى جیــاواز و بۆچــووىن ناکــۆک

ئــەو کاىت ســەرۆکى فەرەنســا ،لەوانــە

بــووىن نییــە ،ئەمــە هەمــان ئــەو شــتەیە

نیکــۆالى ســارکۆزى ،پێیانوابــوو کاتێــک

کــە ئیامنوێــل ماکرۆنیــش لــە فەرەنســا

سۆشیالیســتەکان دەگەنــە دەســەاڵت

بانگەشــەى بــۆ دەکات.

شــتەکان گۆڕانیــان بەســەردا دەهێرنێــت.

بــە بــڕواى مــن کۆدەنگیــى لــە سیاســەتدا

بــەاڵم ئــەم وەهامنــە ڕەوینــەوە .ئیــدى

مەحاڵــە ،پێناســەى وردى سیاســەت ئەوەیــە

ڕوانگەیەکــى پۆست-ســیاىس بەســەر

کــە بازنــەى ناکۆکــى یــان لێکــدژى یــان

ئــەم کۆمەڵگایانــەدا بااڵدەســت بــوو،

ملمالنێیــە .سیاســەت ســنوور لەنێــوان

دەیگــوت ســنوورەکاىن نێــوان ڕاســت و

«ئێمــە» و «ئــەوان»دا دەکێشــێت،

چــەپ کاڵبوونەتــەوە و ئــەم پێشــهاتەیش

هەمــوو فۆرمــەکاىن سیاســەتیش بەنــدە

هەنگاوێکــە بــەرەو کۆدەنگیــى نوێــى

بــە دوورخســتنەوەى الیەنێــک لــە

دیموک ـراىت لــە کۆمەڵگــە «لۆژیکییەکانــدا»

الیەنەکانــەوە .دیموکراســییەت شــایەىن

(کــە بەنــدە لەســەر لۆژیــک و هاوبەندیــى

ئەوەیــە وەهــا ببیرنێــت کــە داننانــە بــە

کۆمەاڵیــەىت) ،کۆمەڵگەیەکــى ســەقامگییر

دژیەکییەکانــدا ،سیاســەىت دیموکراتییــش

کــە گەیشــتووە بــە ئامانجــى خــۆى.

دامــەزراوەکان

کــە

یەکەمجــار ئــەم ڕوانگەیــە لــە بەریتانیــا

ناکۆکیــەکان تێیانــدا بــەردەوام دەبــن و

باڵوبوویــەوە ،لەگــەڵ ڕەوىت «کرێــکاراىن

لــە قاڵبــى ڕووبەڕووبوونــەوەى هــاوکاىت

نوێ»ـــى بلێرییــدا (بــە داتاشــین لــە

دۆســت و دوژمنانــدا ناتوێنــەوە ،بەڵکــو

تــۆىن بلێــرەوە) ،پاشــان لــە ئەڵامنیــا

دان ئــەوەدا دەنێــت کــە ئەوانــەى بۆچــووىن

لەگــەڵ رشۆدەر و ،لــە ئیســپانیا لەگــەڵ

جیاوازیــان هەیــە مــاىف ئەوەیــان هەیــە ئەم

زاپائیــرۆ و دواجــار لــە ئەســکەندەناڤیایش

بۆچوونانــە دەببــڕن .خــۆ ئەگــەر دەرگاى

باڵوبوویــەوە .ئــەوەى بنچینــە تیۆرییــەکاىن

بــە ڕووى نەیــاری و ناکۆکیــدا نەکرێتــەوە،

ئــەم ڕوانگــە پۆست-سیاســییەیان داڕشــت،

ڕووبەڕووبوونەوەکــە

شــێوەى

توێــژەراىن کۆرســەکاىن ئەنتــۆىن گیدنــز لــە

ڕووبەڕووبوونــەوەى نێــوان بەهــا نــا-

بەریتانیــا و ،ئۆلرێــش بێــگ لــە ئەڵامنیــا

سیاســییەکان دەردەکەوێــت ،واتــە بەهــاى

بــوون ،کــە بانگەشــەیان بــۆ ئــەو شــتە کــرد

ئاکاریــى کــە دەچیتــە ســەرووى سازشــەوە،

وا نــاوى دەنێــم «کۆدەنگیــى ناوەندگیرانــە»

یــان لــە شــێوەى ناکۆکــى ئێتنیکــى یــان

کــە لێکدژیــى نێــوان ئاراســتە و تەوژمــەکان

ئایینیــدا دەردەکەوێــت .لەمــڕۆدا ،ئەمــە

دەســڕێتەوە .تــۆىن بلێــر خــووى بــەوەوە

دۆخــى سیاســەتە لــە ئەوروپــا ،کــە ناکۆکیى

دەچەســپێنێت

لــە
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دیموکراســییەت دەدەن ،بــەاڵم دەکەونــە
خانــەى گــەڕان بــەدواى کۆدەنگیــدا.
پێموایــە دروشــم «وۆڵ ســریت بگــرن»
کێشــەى تێدایــە نــەک چارەســەر؛
دروشــمەکە دەڵێــت» :ئێمــە 99%یــن«،
وەک بڵێــى کۆدەنگییەکــە ئەوەیــە لــە
 1%ڕزگاریــان ببێــت تاوەکــو کاروبــارەکان
چــاک بکــەن ،واتــە لــە کەســە هــەرە
دەوڵەمەنــدەکان .ئــەم بزووتنەوانــە
زێدەڕەویــى لــە ئاســۆییبووندا دەکــەن
(کارکــردن لــە دەرەوەى دامــەزراوە
نوانێنەرایەتییــەکان)؛ خــۆ ئەگــەر بیانەوێــت

Anthony Giddens
نێــوان ڕاســت و چەپــى تێــدا نەمــاوە،

ئــەم دیموکراســیەتانە دروشــمێکە کــە

بەڵکــو کەوتۆتــە نێــوان ڕاســت و چەوتــەوە.

بزووتنــەوەى «ئەندیگناتــۆس» (تــووڕە)ى

خــۆ ئەگــەر ســنوورەکاىن ناکۆکــى ســنوورى

ئیســپاىن بــەرزى کردۆتــەوە» :دەنگدامنــان

ئەخالقــى بــن ،ئــەوا الیــەىن نەیــار دەبێتــە

هەیــە و دەنگــان نیــە« .لەبەرئــەوە،

دوژمنێــک نــە گفتوگــۆ دەکات و نەســازش.

لێــرەدا ڕوون دەبێتــەوە کــە پێویســتامن

پێویســتییەکاىن زۆرمــان بــە رەخنەیــەک

بــە چاکســازییە لــە سیســتەمى نوێنەرایــەىت

ئەوروپییــەکان

و پێشــنیارکردىن زیاتــر لــە پرۆژەیەکــى

بەرزبکاتــەوە بــۆ ئاســتى پەیوەســتبوون

ســیاىس بــۆ دەنگــدەران .بیرکردنــەوە

بــەو بنەمایانــەوە کــە لــە لۆگــۆ و

لــە منوونەییرتیــن سیســتەم ئەرکــە،

ئااڵکانیانــدا هەڵیــان گرتــووە :ئــازادى و

وەاڵمدانــەوەى گەلێــک پــرىس وەک :چ

یەکســاىن بــۆ هەمــووان .ئێســتا ئیمــە لــە

سیســتەمێک نوێنەرایەتیــرە :ســەرۆکایەىت

کۆمەڵگــەى پۆست-سیاســەتدا دەژیــن .جــا

یــان پەرلەمانــی؟ وەاڵمدانەوەیەکــى تــەواو

ئەگەرچــى دامــەزراوە دیموکراســییەکان

ئاشــکرا نییــە.

هێشــتایش بــە ئــاوا نەبــوون ،کەچــى

بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییــەکاىن وەکــو «نــوى

چیــر ناتوانــن بــژاردەى کردەیــى بخەنــە

دوبــۆ»ى فەرەنــى و «ئەندیگناتۆس»ـــى

زمانحاڵــى

ئیســپاىن هــەوڵ بــۆ چەســپاندىن

هەیــە

بەردەســتى

کۆمەڵگــە

هاوواڵتیــان؛
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هاوســەنگیى ئێســتاى هێــزەکان الســەنگ
بکــەن و فۆرمولــە بکەنــەوە ئــەوا دەبێــت
الیــەىن ئاســۆیى (شــەقام) و الیــەىن ســتووىن
(دامــەزراوەکان) پێکــەوە کۆبکەنــەوە .بــەم
مانایــە بــە ناچــارى دەبێــت پەیوەســت
بــن بــە سیســتەمى پەرلەمانییــەوە .بــۆ
منوونــە« ،ئەندیگنــادۆس» ،هەروەکــو
بزووتنــەوەى «نــوى دوبــۆ» ،لــە
ســەرەتاى ناڕەزایەتییەکانــدا نــە دەنگــداىن
پەســەند دەکــرد و نــە دەیویســت هیــچ
پەیوەندییەکــى بــە دامەزراوەکانــەوە
هەبێــت .بــەاڵم لــە کۆتایــى ســاڵى 2013دا،
چەپــى پۆپۆلیســت لــە هەڵبژاردنــەکاىن
دەســەاڵىت یاســاداناندا بــە زۆرینــەى
ڕەهــا ســەرکەوتنیان بەدەســتهێنا ،ئیــدى
کۆمەڵێــک لــە ڕۆشــنبیرەکاىن زانکــۆى
«کامپلۆتانــس» ،لــە مەدریــد ،هەســتیان
کــرد کــە چەنــدە زەروورە بزووتنــەوە
کۆمەاڵیەتییــەکان ئاراســتەى دامــەزراوەکان

بکرێــن و ڕایەڵیــان لەگەڵــدا دروســت
بکرێــت و بڕژێنــە نیــو کەناڵەکانیانــەوە
و پێیانــدا تێپــەڕن .بۆیــە بزووتنــەوە
ئیســپانییەکە کاندیــدەکاىن خــۆى بــۆ
هەڵبژاردنــە ئەوروپییــەکان بــردە پێشــەوە
و پاشــان «حــزىب پۆدیمــۆس» دامــەزرا.
ئــەم حزبــە پێشــنیارى ئەوەیکــرد کــە
ســنوورەکان لەنێــوان «گــەل» (خەڵــک)
و دەســتەبژێردا جێگیــر بکرێــن و جێــگاى
دابەشــکارییە

نەریتییەکــەى

نێــوان

ڕاســت و چــەپ بگرێتــەوە .جــا لەگــەڵ
پەرەســەندنیى ســەرمایەداریى قۆناغــى
پۆســت-فۆردیزمدا ،خەڵــکان لێکــران بــە
لۆژیکــى ســەرمایەدارییەوە و فۆرمــى
جیــاوازى ســەرکوتکردنییان بەســەردا
پراکتیــزە کــرا .لــە زۆربــەى دەوڵەتانــدا،
حزبــە ڕاســتڕەوە پۆپۆلیســتەکان دەرکیــان
بــە بایەخــى چەســپاندىن ســنوورى نوێــى
سیاســیى پۆپۆالریــان لەنێــوان خەڵــک
(گــەل) و «پۆســتەکان» (پێگــەکان) یــان
گروپــە فەرمانڕەواکانــدا کــرد ،هــەر بۆیەشــە
ڕێــژەى پشــتیوانەکانیان زیاتــر بــوو.
ئێجــگار زۆر پێویســتیامن بــە چەپێکــى
پۆپۆلیســتە ،وەکــو «پۆدیمۆس»ـــى ئیســپاىن
و «ســیریزا»ى یۆنــاىن تاوەکــو بــە ویســتێکى
پێشــکەوتنخوازانەوە بەرەنــگاری هەژمــووىن
نیولیرباڵیــزم ببنــەوە .لــە فەرەنســا ،ئەگــەر
بێتــوو بزووتنــەوەى «نــوى دوبــۆ» لەگــەڵ
پرۆژەکــەى «جــان لــۆک میالنشۆن»ـــدا
یەکــر ببــڕن ،دەشــێت پۆپۆلیزمێکــى چــەپ
دەربکەوێــت.

()2
میالنشۆن :ڕیفۆرمیستێکى
ڕادیکاڵ
هەڵشــکاىن کتوپــڕى جــۆن لــۆک میالنشــۆن
بــۆ پلــەى ســێیەم لــە ڕاپرســییەکاىن
ســەرۆکایەتیدا ،بــووە مایــەى ئــەوەى
هەڵمەتێــک لــە دژى ڕابگەیەنرێــت ،کــە
بەرگریــکاران لــە دۆخــى بــاوى هەنوکــە
ڕابەرایــەىت دەکــەن و وەک «شۆڕشــگێڕێکى
کۆمۆنیســت» ئــەوی کردۆتــە ئامانــج.
هەروەهــا بەشــێک لــە ڕۆژنامەگەرییــش ،کە
بــۆ ماوەیەکــى درێــژە میالنشــۆىن فەرامــۆش
کــردووە ،ئێســتا کار بــۆ خاپوورکــردىن
ڕاســتگۆیى بەرنامەکــەى میالنشــۆن دەکات
و وەک ‹›پــاىن کاڵود-کۆکۆ-النــدى چاڤێــزى
فەرەنــى››ى پیشــاىن دەدات.
ئــەو وەهــا وێنــا دەکرێــت کــە پەڕگیرێکــى
مەترســیدارە ،بۆیــە میالنشــۆن ڕووبــەڕووى
لەالیــەن ئەمانــەوە هێــرش دەبێتــەوە
کــە پێیــان وایــە هیــچ ئەڵتەرناتیڤێــک بــۆ

بە بڕواى من
کۆدەنگیى لە
سیاسەتدا مەحاڵە،
پێناسەى وردى
سیاسەت ئەوەیە
کە بازنەى ناکۆکى
یان لێکدژى یان
ملمالنێیە .سیاسەت
سنوور لەنێوان
«ئێمە» و «ئەوان»دا
دەکێشێت،
هەموو فۆرمەکانى
سیاسەتیش بەندە
بە دوورخستنەوەى
الیەنێک لە
الیەنەکانەوە

جیهانگیریــى نیولیرباڵیــزم بــووىن نییــە.
الى ئەمانــە ،دیموکراســییەت پێویســتى
بــە قبوڵکــردىن کۆدەنگییەکــى سیاســییە
کــە لەنێــوان حزبــە چەپــە ناوەڕاســتەکان
و حزبــە ڕاســتڕەوە ناوەڕاســتەکاندا
دامبەزرێــت .هــەر پرسوباســێکى ئــەم
کۆدەنگییەیــش دەبێتــە کارى دیامگــۆژە
پۆپۆلیســتەکان بێــت!
پاشــان بــەالى ئەمانــەوە ،بەرگریکــردن
لــە دیموکراســییەت پێویســتى بــە
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وەســتاندىن هەڕەشــەى پۆپۆلیزمــە بــە
هەمــوو فۆڕمەکانییــەوە .بــەاڵم ،ئەگــەر
دیموکراســییەت لەمــڕۆدا لــە مەترســیدا
بێــت ،ئــەوا ئەمــە ڕێــک بەهــۆى
کۆدەنگیــى پۆست-سیاســەتەوە .ئــەم
کۆدەنگییــە بــووە مایــەى ئــەو دۆخــە
«پۆست-سیاىس»ـــیەى کــە لەمــڕۆدا لــە
زۆر واڵىت ڕۆژئاواییــدا بۆتــە بــاو .ئایدیاڵــى
بــااڵى پەیوەســت بــە ســەروەریى گــەل و
وەدیهێنــاىن الیــەىن هــەرە زۆرى یەکســاىن،
لەئێســتادا شــێکیان لــێ نەماوەتــەوە.
هەڵبژاردنیــش

چیــر

ئیمکانییــەىت

هەڵبــژاردن لەنێــوان پــرۆژە سیاســییە
جیاوازەکانــدا بــۆ هاواڵتیــان دابیــن
نــاکات.
وەک یەکێــک لــە دروشــمەکاىن بزووتنەوەى
«ئەندیگنــادۆس» ( indignadosتووڕەیــى)
لــە ئیســپانیا دەڵێــت» :دەنگدامنــان هەیــە،
بــەاڵم دەنگــان نییــە« .ئــەم ڕەتکردنەوەیــە
کــە لەنێــو پۆست-دیموکراســیى خۆیدایــە،
لــە «ســاىت پۆپۆلیزم»ـــدا گوزارشــتى لــێ
دەکرێــت کــە ئــەم ڕەوشــەى ئێســتاى
فۆرمولــە کــردووە .لێــرەدا ،دەبێــت
هەســتیار بیــن بەرامبــەر داخوازییــەکان
بــۆ بەشــداریکردىن ڕاســتەقینە لــە بڕیــارە
سیاســییەکاندا.
هەڵبــەت ،دەشــێت ئــەم داخوازییانــە
فۆڕمــى هەمەجــۆر وەربگــرن ،بــە
گوێــرەى ئــەو فۆڕمــەى کــە «خەڵــک»
] گــەل [« -ئێمــە»ى پــێ دروســت
دەکرێــت کــە داواى دەنــگ دەکات.
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Emmanuel Macron
جیاوازییەکــە لەنێــوان «پۆپۆلیزمــى

چــەپ بــۆ ماوەیەکــى درێــژە ئەســیرى

ڕاســتڕەو» و «پۆپۆلیزمــى چەپڕەو»دایــە،

ڕوانگەیەکــى تەباکارانــەى سیاســییە،

یەکەمیــان شــێوازى دەســەاڵتخوازانەى

هەروەهــا بەهــۆى ئەوەیــە کــە لــە

هەیــە کــە هەوڵــدەدات دیموکراســییەت

پێناســەکرىن ڕۆڵــى یەکالکــەرەوەى

لــە هاوواڵتیانــدا قەتیــس بــکات،

عاتیفــەکان لــە پێکهێنــاىن شوناســە

دووەمیــان هەوڵدەدات بــۆ بەفراوانکردن

سیاســییەکاندا ،شکســتى هێنــاوە.

و ڕادیکاڵیزەکردنــەوەى دیموکراســییەت.

هێــزى بزووتنەوەیەکــى وەکــو فەرەنســاى

خــۆ ئەگــەر پۆپۆلیزمــى ڕاســتڕەو ،هەتــا

یاخــى ( )France Insoumiseلەوەدایــە،

ئێســتا ،ئەنجامــى باشــرى بەدەســتهێنا

کــە بــە وردى خــۆى لــەم ڕوانگەیــە

بێــت ،ئــەوا ئەمــە بەهــۆى ئەوەیــە کــە

دابڕیــووە و ڕوانگەیەکــى خســتۆتەڕوو
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کــە بتوانێــت ویســتێکى بــە کۆمــەڵ،

چینــى ناوەڕاســت بــە ئەنجــام گەیەن ـراوە.

التینــى لــە بڕوایــەىت بــەوەى کــە دەشــێت

«ئێمە»یــەک بخوڵقێنێــت کــە عاتیفــە

ئەمــە فۆڕمــە نوێیەکــەى جەمســەرگیرییە

ئــەوە یارمەتیــان بــدات بــۆ تێگەیشــن

هاوبەشــەکان دەربخــات و بــە ئاراســتەى

کــە بەڕێگەیەکــى پۆپــۆالر تەفســیرى

لــەو تەحەدایــەى کــە لەمــڕۆدا ڕووبــەڕووى

قووڵکردنــەوەى دیموکراســییەتدا وزەى

ســەرکەوتنى بزووتنــەوە ئەوروپییــەکان

دەبینــەوە.

پێبــدات .لەپێنــاو ئەمــەدا ،ئامانجــى

و پشــتیوانیى لــە دووالیزمــى سیاســیى

وەک پێویســت ڕوونــە کــە مەســەلەکە

«جــۆن لــۆک میالنشــۆن» ئەمانــە بــوو:

ئەوان-ئێمــە دەکات :ئەوانــەى ژێردەســن

پەیوەســت نییــە بــە پراکتیزەکــردىن

کۆکردنــەوەى خەڵکــى ،بــۆ دروســتکردىن

دژ بەوانــەى سەردەســن« ،گــەل» دژ بــە

منوونــەکاىن ئەمریــکاى الیتینییــەوە

ویســتێکى بــە کۆمــەڵ لەبــارەى پــرۆژەى

«دەســتەبژێر».

لــە فەرەنســا –وەک ئــەوەى زۆزرجــار

شــۆڕىش هاوواڵتییــەوە ،لەپێنــاو نووســینێکى

هەتــا ئێســتا ،ئــەم تــەرزە شسیاســیەتە

میالنشــۆن بەمــە تۆمەتبــار دەکرێــت-

دەســتوورێکى نوێــدا کــە مشــتومرى زیاتــر

پۆپۆلیســتییە ،بەشــێوەیەکى گــەورە لــەو

بەڵکــو دۆزینــەوەى ســەرچاوەیەکى

ســەرپێ بخــات و گوزارشــتکردن لــە

واڵتانــەدا دەرکەوتــووە کــە بــە قووڵــى

ئیلهامبەخشــە کــە یارمەتیــان بــدات

ســەروەریى گــەل ئاســان بــکات.

واڵتــاىن ئۆلیگارشــین ،وەکــو ئــەوەى لــە

بــۆ پرسیارخســتنە ســەر هەنــدێ لــە

بــە پێچەوانــەى ئــەو شــتانەى کــە

ئەمریــکاى باشــوور هەیــە .بزووتنــەوە

باوەڕەکامنــان ،بــە تایبەتیــش ئــەوەى

مەســەلەکە

واڵتانــەدا،

پەیوەســتە بــەو ڕێگەیــەوە کــە دەبێــت

پپەیوەســت نییــە لــە تێکشــکاندىن

لەپێنــاو ئــەوەدا دروســتبوون کــە

لێیــەوە وێنــاى ڕووبەرووبوونــەوەى

بنچینــەکاىن سیســتەمى دیموکراســی و

چینــە پۆپۆلیســتییەکان تێهەڵکێــش بــە

چــەپ –ڕاســت بکەیــن .خــۆ ئەگــەر

دامەزرانــدىن سیســتەمێکى ســتەمکارییەوە،

دامــەزراوە نوێنەرایەتییــەکان بکــەن .لــە

بەرەنجامــى مەرجــە تایبەتییــەکاىن

بەلکــو ئامانجەکــە دانــاىن ســنوورێکە بــۆ

کاتێکــدا دۆخەکــە لــە ئەوروپــا جیــاوازە،

مێــژووى ئەوروپــى ،نەهێلــن لــەم

سیســتەمى ئۆلیــگارىش کــە لێکەوتــەى

لەبەرئــەوەى لــە ئەوروپــا ئــەم ئاوێتەکردنە،

لێکدژیــی دەربــاز ببیــن ،ئــەوا لێــرەدا

هەژمــووىن نیولیرباڵیزمــە .لــە ســەر ئــەرزى

بەشــێوەیەکى جوزئــی بەهــۆى سۆشــیال-

گرنگــە دان بــەوەدا بنێیــن کــە چیــر

واقیــع ،بەشــێوەیەکى ڕاســتەقینە بینیــان

دیموکراســتییەوە وەدیهاتــووە .بــەاڵم

ناتوانیــن بــە هەمان ئــەو ڕێگا و شــێوازانە

کۆمەڵگەکامنــان بــە درێژایــى ىس ســاڵى

هەژمــووىن نوێــى نیولیرباڵیــزم ،ئــەم

بــەردەوام بیــن لــە خســتنەڕوویان

ڕابــردوو ،لەژێــر فشــارى ســەرمایەداریى

دۆخــەى ئاوێتەبــووىن بــەرەو هەڵوەشــانەوە

بــەو جــۆرەى لەســەرى ڕاهاتبوویــن،

داراییــدا ئۆلیگارشــیزە دەکرێــن.

بــرد ،ئینجــا مومکیــن بــوو بڵێیــن

گوایــە ڕووبەڕووبوونــەوەى کۆمەڵــە

کــردىن

کۆمەڵگەکامنــان کەوتنــە نێــو پرۆســەى

سۆســیۆلۆژییەکانە کــە خۆیــان لەڕێگــەى

کۆمەڵگەکامنــان ،لەالیەکــەوە ،لــە ڕێگــەى

«بــوون بە-ئەمریــکاى التینی»ـــەوە .ئەمــە

بەرژەوەندییــە ئابووییەکانیانــەوە پێناســە

دەرکەوتنــى کۆمەڵێکــى بچووکــى ســۆزاىن

هــۆکارى ئــەوە بــوو کــە پۆپۆلیــزم لێــرە

دەکــەن .لەڕێگــەى بــە ئۆلیگارشــیزەکردىن

دەوڵەمتەنــد ،لەالیەکى دیکەیــش ،لەمیانەى

و لــە ئێســتادا بێــت و بووبێتیشــە ژەمــى

کۆمەڵگەکامنانــەوە ،دەبێــت بەشــێوەیەک

بارگرژیــى قــووڵ لــە ڕەوىش بژێویــى

ڕۆژانە ( .)the order of the dayلەســەروو

تەماشــاى

«ئێمــە-

چینــە پۆپــۆالرەکان و هەڵوەشــاندنەوەى

ئەوەیشــەوە ،بایەخــداىن جــۆن لــۆک

ئــەوان» بکەیــن (ئــەم ســنوورانە لــە

زیاتــر و هەژارخســتنى کەرتــە گــەورەکاىن

میالنشــۆن بــە ئەزموونــەکاىن ئەمریــکاى

دامەزرێنــەرن)

دوژمنــەکاىن

پرۆســەى

دەیڵێــن،

ئۆلیگارشــیزە

پۆپۆلیتســییەکان

لــەو

ڕووى

ســنوورەکاىن

سیاســییەوە
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داواکارییــە

لــە دووبــارە داڕشــتنەوەى سیاســەىت چەپــدا،

کــە

دیموکراســییەکان و ناتەباییەکەیــان

داڕشــتنەوە لــە ڕوانگەیەوەکــەوە کــە خــۆى

لەبەرچــاو بگرێــت .گــرەوى پەیوەســت بە

لــە هەریەکــە لــە سۆشــیال-دیموکراىس و

پۆپۆلیزمــى چەپــەوە ،لەوەدایــە کــە چــۆن

چەپــى ڕادیــکاڵ جــودا دەکاتــەوە .بــە بــێ

دەتوانیــن ئــەم داخوازییانــە بــۆ بنیاتنــاىن

ئــەوەى ببینــە فیگورێکــى ڕەمزیــى بــۆ

ویســتێکى بــە کۆمــەڵ بەیــەک بگەیەنیــن

چەپــى پەڕگیــر ،دەتوانیــن ئــەم ڕوانگەیــە

و کۆبکەینــەوە .ئەرکەکــە دروســتکردىن

بــە «ڕیفۆرمیســتى ڕادیــکاڵ» دابنێیــن

خەڵکێکــە

کــە پێگەیــەک لــە ئاســۆى نەریتــی مــەزىن

کــە داخوازیــى چینــە پۆپــۆالرەکان و

دیموکراســیدا بــۆ خــۆى داگیــر دەکات.

چینــەکاىن ناوەڕاســت لــە خــۆ بگرێــت کــە

ڕەنگــە جێــگاى گاڵتەجاڕیــى بێــت کــە

لەگــەل زنجیرەیەکــى تــەواوى داخوازیــى

وەهــا پرۆژەیــەک ،زۆرجــار لەالیــەن

پەیوەســت بــە فۆرمــەکاىن دیکــەى

ڕەخنەگرەکانییــەوە بــە دژایەتیکــردىن

هەژموونــدا هەڵگەڕاوەتــەوە .وەکــو

فرەیــى تۆمەتبــار دەکرێــت ،وەک بڵێــى

ئــەوەى لەالیــەن فێمێنیــزم و چاالکــە دژە

ئــەوە ئــەوان نیــن کــە لــە ڕێگــەى

ڕاســیزمەکان و کەمینــە هەمەجۆرەکانــەوە

نکوڵیکردنییانــەوە

ئیمکانییــەىت

چــاوى لــێ بــدڕدراوە .ئامانجەکەیــش

دۆزینــەوە ئەڵتەرناتیڤێــک بــۆ نیولیبڕالیــزم

دانــاىن ســنوورێکە بــۆ هەژمــووىن

قبوڵکــردىن فرەیــى ڕەت دەکەنــەوە .ئــەوە

سیســتەمى ئۆلیــگارىش :نــەک لــە ڕێگــەى

ئەوانــن کــە دیموکراســییەت ڕووبــەڕووى

شۆڕشــەوە کــە دامــەزراوە کۆمارییــەکان

مەترســیى دەکەنــەوە.

خەڵکــە،

هەمەجۆریــى

دروســتکردىن

لــە

خاپــووور بــکات ،بەڵکــو لەڕێگــەى
ئــەو شــتەوە کــە فەیلەســوىف ئیتاڵــى
«ئەنتۆنیــۆ گرامــى» ()1937-1891

سەرچاوەکان:

نــاوى دەنێــت «جەنگــى پێگــەکان» ،کــە

شــانتال مــوف :الدميوقراطيــة األوروبيــة

دەبێتــە مایــەى گۆرانێکــى قــووڵ لــە

و الحاجــة اىل الخــاف الســياىس ،ترجمــة:

پەیوەندییــە بــاوەکاىن هێــز و چەســپاندىن

منــال نحــاس ،صفحــات ســوريةhttp:// .

هەژموونێکــى نوێــدا .ئەمەیــش لــە

syria.alsafahat.net

ڕێگــەى دووبــارە ڕادیکاڵیزەکردنــەوەى

شــانتال مــوف :ميالنشــون ،إصالحــي

ئایدیاڵــە دیموکراســییەکانەوە لــە واقیعــدا.

راديــكايل ضــد الصعــود االوليغــاريك ،الحــوار

لــە ســەر ئــەرزى واقیعــدا ،گــرەوى
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