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حــەز بــە خوێندنــەوەی ئــەو ژیاننامانــە 

و  خەبــات  لــە  بــاس  كــە  دەكــەم، 

دەكات  كەســێك  چەنــد  چارەنووســی 

گــەورە  وەرچەرخانــە  گێژەنــی  لــە 

چێژێكــی  كتێبانــە  ئــەو  مێژووییەكانــدا. 

دەگەیەنــن  ویــژدان  و  مێشــك  بــە  زۆر 

ســەرچاوەیەكی  ئــەوەی  ســەرباری  و 

بــە  نهێنییــە  و  زانیــاری  لێنەبــڕاوی 

شــێوەیەك دەتوانیــن بڵێیــن، كــە نووســینی 

ــینی  ــەی نووس ــە خان ــنە دەچێت ــەو چەش ل

شــایەتحاڵێك لــە ســەر ســەردەمەكەی. لــەو 

بارەیــەوە بــاس لــە ســێ كتێبــی ســێ گــەورە 

نووســەر دەكــەم: كتێبــی یەكــەم: »دەرەوەی 

شــوێن« لــە نووســینی ئێــدوارد ســەعید، 

ــی و  ــەردەمی منداڵ ــە س ــاس ل ــدا ب ــە تێی ك

هــەرزەكاری، گواســتنەوەكانی خێزانەكــەی، 

گەشــتەكانی، پێوەندییەكانــی، خوێنــدن و 

گێڕانەوەیــەك  دەكات.  دوورخســتنەوەی 

تێیــدا بــاس لــە ڕیشەكێشــكردن و ونبوونــی 

كەسێكی فەڵەســتینی دەكات. گێڕانەوەیەك، 

كــە تێیــدا بــاس لــە ئازارەكانــی گەلێــك 

دەكرێــت لــە ڕێگــەی خێزانێكــەوە، كــە بــە 

دەر لــە ویســتی خــۆی، خــۆی لــە شــوێنێكی 

تــر دەبینێتــەوە. كتێبــی دوەم: »جیهانــی 

دوێنــێ« لــە نووســینی ســتیڤان ســڤایج، كــە 

ــا دەكات  ــی ئەورووپ ــە دۆخ ــاس ل ــدا ب تێی

ــەو  ــەم، ئ ــی یەك ــی جیهانی ــە جەنگ ــەر ل ب

كاتــە كــە بــاوەڕ وابــوو ســەردەمی جەنــگ 

ئیــر بــە ســەر چــوە و ناگەڕێتــەوە، تــا ئــەو 

ــت  ــەر دەس ــی وێرانك ــە جەنگێك ــەی ك كات

پــێ دەكات، كۆتایــی بــە ئومێــدی كۆمەڵــگا 

ــەكان دەهێنێــت و ڕێگــە خــۆش  خۆرئاواییی

ــزم،  ــیزم و نازی ــەركەوتنی فاش ــۆ س ــكات ب ب

ئــەو دوو هێــزەی كــە هــۆكار بــوون بــۆ 

هەڵگیرســاندنی جەنگــی جیهانیــی دوەم. 

نووســەرێكی  دیــدی  لــە  ئەمانــە  كــۆی 

تیژبینــەوە دەبینیــن، كــە ئەویــش ســڤایجە 

زۆرمــان  شــتگەلێكی  ســەعید  وەك  كــە 

لــە بــارەی منداڵــی و كاتــی خوێنــدن و 

ژیانــی ئــەو ســەردەمەمان بــۆ دەگێڕێتــەوە، 

هەوڵــی خۆیــامن بــۆ دەگێڕێتــەوە لــە بواری 

داهێنــان و دوا جــار وای لــێ دێــت، كــە 

ــە شــارێكەوە  ــە جــێ بهێڵێــت و ل نەمســا ب

بــۆ شــارێكی تــر هەڵبێــت، تــا لــە بەڕازیــل 

دەگیرســێتەوە و لــەوێ لــە ژێــر كاریگەریــی 

نائومێدیــدا خــۆی دەكوژێــت. 

شــوێنی  بــۆ  گەڕانــەوە  شــەوقی  ئەگــەر 

یەكــەم و هەوڵــی بەدەســتهێنانەوەی پاڵنــەر 

بێــت، تــا ئێــدوارد ســەعید ژیاننامــەی خــۆی 

ــتین  ــە فەڵەس ــەو گێڕانەوەی ــێت و ب بنووس

ئیرائیلــی  گێڕانــەوەی  ڕووبــەڕووی 

ــۆ  ــەوە ب ــۆ گەڕان ــەوق ب ــەاڵم ش ــەوە، ب بێت

ڕابردوویەكــی خــۆش بــەر لــە كارەســاتی 

جەنــگ پاڵنــەر بــوو بــۆ ســڤایج، ســەرباری 

ئــەوەی، كــە زەمانــی بەســەرچوو هیــچ 

دوور  ســەعید  ئەندێشــەی  لــە  كات 

كــە  شــوێنەیش  ئــەو  نەكەوتوەتــەوە، 

ســڤایجی لــێ دوور خرایــەوە بــەردەوام لــە 

نــاو زەینیــدا زینــدوو بــوە. 

ــەو  ــەی ئ ــە خان ــە دەچێت ــی ســێیەم، ك كتێب

ــی )ســەردەمێكی  ــرەوە، كتێب ــەی ت دوو كتێب

لــە  تەمــەن  ســەرنجڕاكێش(ە: گەشــتێكی 

کتێبی )سەردەمێکی 
سەیر(كورتەیەكی 
چڕی دووبارە 
وێناكردنەوەی 
مێژووی تاكەكەسییە 
بە باکگراوندی 
زنجیرەیەك 
شەپۆل و كودەتا 
و ڕووداوگەلێكی 
سەرنجڕاكێش و 
بااڵ و هەندێكیش 
خەمناك و تۆقێنەر
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ئەریــك  نووســەر  بیســتەمی  ســەدەی 

هۆبزبــاوم، كــە لــە الیــەن معیــن ئەلئیامموە 

كــراوە بــە عەرەبــی و دارئەملــەداوە لە ســاڵی 

2007 لــە دیمەشــق چاپــی كــردوە. لــەم 

كتێبــەدا هەســت بــە ترپــەی دڵــی مێــژووی 

شەپۆلەكانیشــی  و  دەكەیــن  هاوچــەرخ 

لــە  ناخۆشــییەكانی  و  دەبینیــن: خۆشــی 

دووتوێــی ژیاننامــەی هۆبزبــاوم بیریــاری 

چــەپ و مێژوونووســی بەناوبانگــی جیهــان 

لــە مــاوەی چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا. دەڵێــت 

»زۆرینــەی ســاڵەكانی ســەدەیەك ژیــام، كــە 

بــە یەكێــك لــە جوانریــن و ترســناكرین 

ــاوم پســپۆڕ  ــت.« هۆبزب ســەدەكان دادەنرێ

و  هەڵســەنگاندن  و  گــەڕان  لــە  بــوو 

ــی  ــە دیدێك ــوێ ل ــژووی ن ــیكاركردنی مێ ش

زانســتییەوە لــە ســەدەی هەژدەهەمــەوە 

و  ماركســیەت  لــە  ســوودوەرگرتن  بــە 

زانســتییە  بــوارە  نوێكانــی  داهێــراوە 

ــی  ــتی ئابووری ــەت زانس ــاكان بەتایب جیاجی

ــواری  ــە ب ــە ب ــووری، ك ــژووی ئاب ــوێ و مێ ن

ئــەو  دادەنرێــت.  هۆبزبــاوم  پســپۆڕیی 

قۆناغــەی كــە ئــەو ئیشــی لــە ســەر دەكات، 

تێیــدا شۆڕشــگەلێكی گــەورە ڕوویــان دا: 

)شۆڕشــی فەڕەنســا، شۆڕشــی ســەربەخۆیی 

ئەمەریــكا، شۆڕشــی بەلشــەفی لە ڕووســیا(، 

شۆڕشــانەو  ئــەو  بــارەی  لــە  هۆبزبــاوم 

نووســی  ســەرمایەدارییەوە  مێــژووی 

بــە وێســتگە یــەك لــە دوای یەكەكانــی، 

ــات  ــاو دەب ــتەم ن ــەدەی بیس ــا س هەروەه

بــە ســەدەی ئەوپــەڕی كۆتایییــەكان و لــەو 

بارەیــەوە كتێبێكــی نووســی. ســەبارەت بــە 

كتێبەكەیشــی )ســەدەیەكی ســەیر(، ڕەنگــە 

ویســتبێتی بــەم كتێبــەی وەاڵمــی پرســیاری 

پێگــەی  و  شــوێن  و  بداتــەوە  شــوناس 

ــدا...  ــە كات و جیهان ــكات ل ــاری ب ــاك دی ت

وەك:  كتێبەكــەی  كــە  بــوو  ئومێــدەوار 

ــن  ــۆ ناوازەتری ــەوە ب ــەك بخوێرێت دەروازەی

ســەدە لــە جوانــی لــە مێــژووی مرۆڤایەتــی 

ــك،  ــا مرۆڤێ ــتیی تەنه ــی گش ــە دووتوێ دا ل

ــردا  ــەدەیەكی ت ــە س ــی ل ــت ژیان ــە ناكرێ ك

بــە  دەكات  دەســت  هۆبزبــاوم  بێــت«. 

بــە  تایبەتەكــەی  چیرۆكــە  گێڕانــەوەی 

ســەرنجڕاكێش.  و  جــوان  زۆر  ڕێگەیەكــی 

كــۆن  وێنەیەكــی  لــە  پیــری  بــە  ئــەو 

ــرا  ــد ب ــەڵ چەن ــدا لەگ ــە تێی ــت، ك دەڕوانێ

ــی  ــە جیاوازەكان ــە ڕێگ ــێیەكیدایە، ل و هاوس

گەردوونــە  لــەم  دەڕوانێــت  ژیانیــان 

تراژیدییــەی ئــەم ســەدەیەدا: »پێنــج منــداڵ 

ــە  ــتوو ل ــازە پێگەییش ــی ت ــەڵ دوو كچ لەگ

بەرانبــەر كامێرایــەك بــەر لــە هەشــتا ســاڵ 

ــا،  ــە ڤیەنن ــە ســەر ســەربانی خانوویــەك ل ل

ــان  ــاوك و دایكەكانی ــەر وەك ب ــاگا ه ــێ ئ ب

لــەوەی، كــە بــە پاشــاموەكانی شكســت 

و  وێــران  ئیمپڕاتۆریەتــی  دراون:  گەمــارۆ 

ئابوورییەكــی لــە بــەر یــەك هەڵوەشــاو، 

ــەوە  ــان ب ــان دركی ــاوك و دایكی هــەر وەك ب

نەدەكــرد، كــە دەبوایــە ڕێگــەی خۆیــان 

بكەنــەوە لــە ســەخترین و توندتریــن و 

وێرانكارتریــن كاتــی مێــژوودا«. 

ســەیردا(  )ســەردەمێكی  كتێبــی  لــە 

ــی  ــای سیاســی و بوونگەرای ــاوم درام هۆبزب

لــە ســەدەی بیســتەمدا دەخاتــە ڕوو بــە 

ــە  ــدی دا ل ــوی تراژیدی-كۆمی ــەر دوو دی ه

لــە  دەدات  هــەوڵ  تایبەتــەوە  دیدێكــی 

قورســیی ئــەو ڕێگایەنــە كــەم بكاتــەوە، كــە 

مێژوونــووس  وەك  ژیــاوە  هاوســەردەمی 

بــۆ  كــردوە  هەڵســەنگاندنی  و  رشۆڤــە 

بیســتەم.  ســەدەی  پێــش  ســەدە  دوو 

ئــەم كتێبــە كورتەیەكــی چــڕی دووبــارە 

وێناكردنــەوەی مێــژووی تاكەكەســییە بــە 

ــا  ــەپۆل و كودەت ــەك ش ــدی زنجیرەی باگراون

و ڕووداوگەلێكــی ســەرنجڕاكێش و بــااڵ و 

واتــە  تۆقێنــەر،  و  هەندێكیــش خەمنــاك 

كۆكردنەوەیــە لــە نێــوان ئــەو داهێنانــە 

شــێوەی  كــە  مرۆڤایەتیــدا،  مەزنانــەی 

گۆڕیــوە  باشــە  بــەرەو  مرۆڤیــان  ژیانــی 

كۆمــەڵ  بــە  كوشــتارە  و  تــاوان  ئــەو  و 

مــاوەی ســەد ســاڵدا  لــە  و جەنگانــەی، 

180 ملیــۆن كەســیان كردوەتــە قوربانــی 

ڕۆشــنایی  و  جیهانــدا  سەرتاســەری  لــە 

دەخاتــە ســەر ژیانــی هەندێــك لــەو كەســە 

بــۆ  هەیــە  مەیلیــان  كــە  نەخۆشــانەی، 

ــی  ــە ژیان ــەوەی ك ــردن. ئ ــن و لەناوب كوش

كــە  ئەوەیــە،  دەكات  جیــاواز  هۆبزبــاوم 

ئــەو هــەر لــە منداڵییــەوە خــۆی ڕاهێنــاوە 

ــی  ــوور و ژیارگەلێك ــان و كەلت ــەر زم ــە س ل

ــۆر و  ــی جۆراوج ــە كاریگەرییەك ــاواز، ك جی

ئاڵۆزیــان لــە ســەر كەســایەتییەكەی دانــاوە 

ــە ئۆقیانووســی  ئەگــەر چــی ســەرجەمیان ل

خۆرئــاوای ئەورووپــا بــوون، هــەر بۆیــە 

ئەویــش دەبوایــە لــە ژێــر ســایەی ئــەوەی، 

ــتی  ــەر دەس ــتوەتە ب ــی خس ــە چارەنووس ك

و  بــكات  دیــاری  خــۆی  هەڵوێســتی  و 
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بژاردەكانــی یەكالیــی بكاتــەوە، دوا جــار 

لــە ســەر  بــكات  پێگــەی خــۆی دیــاری 

نەخشــەی كەلتــووری ئەورووپیــی جیهانیــی 

ــە  ســەدەی بیســتەم. ئــەو ســەدەیەی كــە ل

بارەیــەوە دەڵێــت: درەنــگ دەســتی پــێ 

ــە  ــی دوەم ل ــی جیهانی ــەڵ جەنگ ــرد لەگ ك

ســاڵی 1914 و زوویــش كۆتاییــی پــێ هــات 

هەرەســهێنانی  لەگــەڵ   1991 ســاڵی  لــە 

بلۆكی كۆمۆنیزم و ســەرهەڵدانی ســەردەمی 

دروســتكردنەوەی  لەگــەڵ  جیهانگیــری. 

زانــی  پێویســتی  بــە  خــۆی  ئەزموونــی 

بپرســێت »لــە ســەر چۆنێتیــی جیاكردنەوەی 

ئێســتا  ئــەوەی  نێــوان  لــە  یــادەوەری 

ــە  ــش ك ــووس، ئەوەی ــم وەك مێژوون دەیزان

ــە  ــك ل ــەوە دوای تەمەنێ ــێ دەكەم ــری ل بی

ــی«.  ــتومڕی سیاس ــی و مش ــی سیاس تێڕامان

ــوو،  ــی ب ــەی بەریتان ــی جوولەك ــە باوكێك ل

لــە ڤیەننــا لــە دایــك بــوو بەشــێك لــە 

ســەردەمی الوێتیــی تێــدا بــە ســەر بــرد بــەر 

لــەوەی بــۆ هەمیشــە بــە جێــی بهێڵێــت لــە 

ئینگلیزییەكــەی  ڕەگەزنامــە  ســاڵی1931. 

لــە  جوولەكەیــە  كــە  لــەوەی،  پاراســتی 

واڵتێكــدا كــە ئەوپــەڕی ڕقــی لــە جوولەكەیە 

و لــە هەمــان كاتــدا هــەر ئــەو ڕەگەزنامەیــە 

ــی  ــە هەســتی نەتەوەی ــەوەی، ك پاراســتی ل

هــەر  بێــت،  بەهێــز  جوولەكەیــەك  وەك 

ــۆی  ــی خ ــی بۆچوون ــێ دوودڵ بۆیــە بــە ب

دەڵێــت لــە ســەر پرســگەلێكی وەك ئایینــی 

زایۆنیــزم و ئیرائیــل و دەڵێــت: »هیــچ 

هەستوســۆزێك وام لــێ نــاكات پەیــڕەوی 

مــن  لــە  بــەر  كــە  بكــەم  ئایینێــك  لــە 

ــێوە  ــان ش ــە هەم ــراوە، ب ــێ ك ــی ل پەیڕەوی

ــتیوانیكردن  ــم، كــە پابەنــدی پش ناچــار نی

لــە دەوڵەت-نەتەوەیەكــی بچــوك بكــەم، 

كــە لێوانلێــوە لــە گیانــی جەنگخــوازی و لــە 

ڕووی كەلتوورییــەوە جێگــەی نائومێدییــە و 

لــە ڕووی سیاسییشــەوە شــەڕانگێزە و داوام 

ــە  ــی ل ــم لەگەڵ ــێ دەكات، كــە هاوســۆز ب ل

ســەر بنەمــای ڕەگــەز و نــەژاد«. حــەزی 

بــە بــواری مێــژووی نــوێ و سیاســەت و 

ــەوە و  ــەی وانەگوتن ــی و پیش ــری ماركس بی

ــی  ــە پارت ــرد ب ــی ك ــوو. پێوەندی ــین ب نووس

كۆمۆنیســتی بەریتانیــاوە و یەكێــك بــوو 

بیریارەكانــی.  و  ســەركردە  دیارتریــن  لــە 

ــە  ــك ل ــە و هەندێ ــەو پارت ــی ب پێوەندیكردن

ئەندامەكانــی لــە واڵتێكــی پێشــكەوتووی 

ــوو  ــۆكار ب ــا ه ــەرمایەداری وەك بەریتانی س

ــەردەم  ــە ب ــت ل ــتبوونی بەربەس ــۆ دروس ب

لەگــەڵ  بــەاڵم  پیشــەكەیدا،  پێشــكەوتنی 

ئەوەیشــدا دڵســۆز بــوو بەرانبــەر بــە بیرۆكە 

ــەوەی،  ــەربای ئ ــییەكانی س ــژاردە سیاس و ب

ــوو.  ــر نەب ــۆ خــۆی كەســێكی دەمارگی كــە ب

لــە كاروبــاری سیاســەت و ڕووداوەكانــدا 

بۆچوونــی ســەربەخۆی هەبــوو تــا ئــەو 

ــەڵ  ــوو لەگ ــی تێكچ ــە پێوەندی ــتەی، ك ئاس

ــەاڵم  ــی كۆمۆنیســت، ب ــە پارت ــی ل هاوڕێكان

بــە  پێویســتیان  زۆر  ئــەوان  دەرنەكــرا. 

بــوو،  ناوبانــگ و پێگــە ئەكادیمییەكــەی 

بەهێــز  پارتەكەیــان  ڕێگەیــەوە  لــە  تــا 

بكــەن. ســەرباری ژیــان لەگــەڵ جەنگــی 

جیهانیــی دوەم، هۆبزبــاوم بینــەری جەنگــی 

و  ئەمەریــكا  نێــوان  لــە  بــوو  ســاردیش 

لــە ســەرەتای  یەكێتیــی ســۆڤێتی زلهێــز 

ــە  ــك ك ــوو كاتێ ــەرزەكار ب ــەوە. ه پەنجاكان

ــەر  ــت. لەب ــە دەس ــەاڵتی گرت ــەر دەس هیتل

ــوەوە وەك  ــی كردب ــۆی یەكالی ــش خ ئەوەی

ماركســییەك، لەگــەڵ هاوڕێكانیــدا دڵنیــا 

بــوون لــەوەی: »ســەركەوتنیان مســۆگەرە 

ــژوودا  ــی مێ ــە كتێبەكان ــوودا ل ــە داهات و ل

دەنوورسێتــەوە«. لــەو قۆناغــەدا بــاس لــەو 

كــە  دەكات،  كۆمەڵــە  بــە  سەرمەســتییە 

لەگــەڵ هاوڕێكانیــدا هەســتیان پــێ دەكــرد، 

باوەڕیــان  لــە  كــە  سەرمەســتییەی  ئــەو 

دەگــرت،  ســەرچاوەی  كۆمۆنیزمــەوە  بــە 

ئــەو بــاوەڕەی كــە لــە دیــدی ئەوانــەوە 

»بەزەییهاتنــەوە  هەبــوو:  بنەمــای  پێنــج 

سەرنجڕاكێشــی  چەوســاوەكاندا،  بــە 

ــی  ــوڕ، مەتریالزم ــێ كەموك ــتەمێكی ب سیس

دیالەكتیــك، هەندێــك لــە دیــدی بلەیــك 

بــۆ قودســی نــوێ، دوژمنایەتیــی زۆر بــۆ 

بیرۆكــەی پارێزگارانــە«. ئــەم بــاوەڕە كــە 

ــی  ــە باڵ ــە ڕۆمانسیەتیشــی تێكەڵ ــك ل جۆرێ

ــی،  ــە ژیان ــێكی زۆر ل ــەر بەش ــە س ــا ب كێش

ــی  ــە واڵت ــەوە ل ــەوەی خــۆی بدۆزێت ــەر ل ب

ــەو  ــت ل ــوو هەڵبێ ــەرا ب ــە ئینگلت ــك ك دای

ــوو  ــتی كردب ــەر دروس ــە هیتل ــەی ك دۆزەخ

لــە ناو و دڵــی ئەورووپــادا. دواتــر هۆبزباوم 

بــە هــۆی ئەزموونەكانــی ژیانــی و تێبینییــە 

وردەكانــی لــە ســەر هەلومەرجــی سیاســیی 

زۆرێــك لــە بۆچوونەكانــی گــۆڕی، بــەاڵم 

ــرد  ــیەت نەك ــە ماركس ــتی ل ــچ كات پش هی

مەرجــەع.  وەك 
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جیهانگیری و دیموكراسی و تیرۆر
و  نووســەر  كــە  پرســگەلێك،  زۆرتریــن 

ســاڵێك  چەنــد  مــاوەی  بــۆ  بیریارانــی 

بــە خۆیــەوە ســەرقاڵ كــرد لــە ســەدەی 

ــی  ــە ملمالنێ ــوو ب ــددار ب ــتەمدا پێوەن بیس

چینایەتــی و سۆســیالیزم و ســەرمایەداری 

و فاشــیزم و جەنگــی ســارد و جوواڵنــەوەی 

ڕزگاریخــواز و داگیركــردن و... هتــد. ئەڵبەتە 

ــۆڕا دوای  ــدا گ ــە نەوەدەكان ــە ل ــەو دۆخ ئ

ئــەوەی، كــە بایەخپێدانــەكان ئاڕاســتەیەكی 

ــەو  ــی ئ ــر كاریگەری ــە ژێ ــرت ل ــری وەرگ ت

جیۆسیاســیی  نەخشــەی  گۆڕانكارییانــەی 

تایبــەت  بــە  گــۆڕی،  كیشــوەرەكانی 

سۆســیالیزم  بلۆكــی  هەرەســهێنانی  دوای 

یەكگرتوەكانــی  واڵتــە  هەســتانی  و 

ئەمەریــكا، هاوپەیامنەكانــی بــە دەركردنــی 

بــە شــێوەیەكی  بڕیارگەلێكــی ســراتیجی 

تاكالیەنــە لەمــەڕ ژیانــی مرۆڤایەتــی لــە 

جیهانــدا.  سەرتاســەری 

چیانەیەتــی  جیاوازیــی  دروســتبوونی 

دەركەوتنــی  كۆمەڵگەكانــدا،  نێــو  لــە 

بــە  بــوون  بنەماخــوازەكان،  جوواڵنــەوە 

ــەڵ  ــب لەگ ــی هاوتەری ــاردەی توندوتیژی دی

بەرەوپێشــچوونی دەزگاكانــی ڕاگەیانــدن، 

لــە  نــوێ  شــێوەیەكی  دروســتبوونی 

پێوەندیــی نێــوان سیاســەت و ئابــووری، 

ســەرجەم ئــەم گۆڕانكارییانــە هــۆكار بــوون 

ــوێ  ــی ن ــۆ دروســتبوونی فەرهەنگــی زمان ب

تریــش  هەندێكــی  و  نــوێ  )هەندێكیــان 

ــی  ــە باڵ ــرت( ك ــۆ دەگ ــە خ ــری ل ــای ت مان

ــنبیری  ــر و ڕۆش ــی بی ــەر زمان ــە س ــا ب كێش

زانســتە  و  ڕاگەیانــدن  و  كەلتــوور  و 

مرۆیییــەكان... تێكــڕای ئــەم باســە بەشــێكە 

ــاوم  ــك هۆبزب ــەی ئەری ــە كتێبەك ــەوەی ك ل

تیــرۆر(  )جیهانگیــری و دیموكراســیەت و 

خانــەی  الیــەن  لــە  كــە  دەكات،  باســی 

ــرە  ــدی جزی ــت و نێوەن ــۆ زانس ــی ب عەرەب

ــروت  ــە بەی ــراوە ل ــەوە چــاپ ك ــۆ لێكۆڵین ب

ســااڵی 2009 و لــە الیــەن ئەكــرەم حەمــدان 

و نەزهــەت تەیــب كــراوە بــە عەرەبــی. 

مێژوونووســێكی  و  بیریــار  هۆبزبــاوم 

خــاوەن  كــە  بەناوبانگــە،  ماركســیی 

لەوانــە  دیــارە  زۆر  نووســینگەلێكی 

)ســەردەمی شــۆڕش، ســەردەمی ســەرمایە، 

ــەكان و ســەردەمی  ســەردەمی ئیمپڕاتۆریەت

تونــدڕەوی(.

هۆبزبــاوم خــاوەن باگراوندێكــی مەعریفیــی 

ــی  ــەوە هەڵ ــی خۆی ــە ژیان ــە ل ــاوە، ك بەرب

ــەردەمی  ــە هاوس ــەی، ك ــەو پێی ــاوە ب هێنج

بــوە،  ســەردەمەكەمان  دیاردەكانــی 

ڕووداوە  وردی  تێبینیكردنــی  ســەرباری 

لــە  بــەر  ســەردەمەكەمان  گەورەكانــی 

جەنگــی جیهانیــی یەكــەم، تــا حاڵــی حــازر 

و ئەمەیــش كردوویەتــی بــە گەواهیدەرێــك 

بــە ســەر ســەردەمەكەمانەوە. هۆبزبــاوم 

بــە  گەورانــە  ڕووداوە  ئــەو  تــەواوی 

ــە  شــێوەیەكی ئەكادیمــی شــی دەكاتــەوە ب

پشتبەســن بــە ئەزموونــی خــۆی لــە بــواری 

ــێوەیەك،  ــە ش ــەكان ب ــەوە مێژووییی لێكۆڵین

ــەوە  ــك دەخات ــاردە و ڕووداوێ ــە هــەر دی ك

چوارچێــوەی خــۆی، تــا بتوانێــت بــە ئاســانی 

ــەنگێنێت.  ــی بس ــگات و هەڵ ــێ ب ــی ت لێ

دروستبوونی 
جیاوازیی چینایەتی 

لە نێو كۆمەڵگەكاندا، 
دەركەوتنی جوواڵنەوە 

بنەماخوازەكان، 
بوون بە دیاردەی 

توندوتیژیی 
هاوتەریب لەگەڵ 
بەرەوپێشچوونی 

دەزگاكانی 
ڕاگەیاندن، 

دروستبوونی 
شێوەیەكی نوێ لە 

پێوەندیی نێوان 
سیاسەت و ئابووری
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و  جەنــگ  بابەتــی  دوو  هــەر  مــەڕ  لــە 

ــەدەی  ــە س ــت: ك ــاوم دەڵێ ــتی، هۆبزب ئاش

بــوە  ســەدە  خوێناویریــن  بیســتەم 

كــە  مرۆڤایەتــی،  مێــژووی  بەدرێژاییــی 

ــۆن(  ــەوە )187 ملی ــۆی جەنگ ــە ه ــدا ب تێی

بــەر  داوە.  دەســت  لــە  گیانیــان  كــەس 

ــوان جەنــگ  ــە نێ ــاوازی ل ــەم ســەدەیە جی ل

ــە دوای  ــەاڵم ل ــوە، ب ــار ب ــتی زۆر دی و ئاش

بیســتەمەوە،  ســەدەی  دوەمــی  نیــوەی 

هێڵــی جیاكــەرەوە لــە نێــوان كێشمەكێشــە 

ناوخۆیییەكانــدا  و  نێودەوڵەتییــەكان 

ــە  ــاو، ك ــتێكی ب ــە ش ــوو ب ــر ب ــوو ئی الواز ب

بدەنــە  دەســتوەر  بەهێــزەكان  دەوڵەتــە 

هەروەهــا  تــرەوە،  واڵتانــی  كاروبــاری 

ــوان ئاشــتی  ــە نێ هیــچ جیاكارییــەك نەمــا ل

شــوێن  هەندێــك  لــە  تەنهــا  جەنگــدا  و 

نەبێــت لێرەولــەوێ، بــۆ منوونــە جەنگــی 

جیهانیــی دوەم نــە بــە ڕاگەیاندنــی جەنــگ 

ــی  ــە ڕێككەوتنێك ــە ب ــرد، ن ــێ ك ــتی پ دەس

ئاشــتی كۆتایــی پــێ هــات لــە كاتێكــدا، 

نییەتــی  نەبــوو  دەســەاڵتێك  هیــچ  كــە 

بــاش بێــت و بتوانێــت كۆنتڕۆڵــی ملمالنــێ 

ــی  ــود چارەیەك ــكات، یاخ ــەكان ب چەكداریی

ــا  ــە تەنه ــێوەیەك، ك ــە ش ــەوە ب ــۆ بدۆزێت ب

نەتەوەیییــەكان  و  ناوچەیــی  دەوڵەتــە 

ــی  ــارە سیاس ــی كاروب ــە دەیانتوان ــوون، ك ب

بكەنــەوە.  یەكالیــی  ســەربازییەكان  و 

دەوڵەتانــە  ئــەو  كــە  ئــەوەی  ســەرباری 

ئیــر بــە تەنهــا دەســەاڵتیان نییــە بــە ســەر 

هێــزی چەكــداردا، لــە هەمــان كاتــدا مانــای 

دەســت  لــە  ڕەوایەتیشــیان  ســەرەكیی 

ــەردەمانێك  ــە س ــەی ك ــەو ڕەوایەتیی داوە، ئ

بەرانبــەردا  لــە  پێیــەی  بــەو  هەیانبــوو. 

چەكــدار  ڕێكخراوگەلێكــی  و  كۆمەڵــە 

هەبــوو  توانایــان  كــە  بــوون،  دروســت 

ــاوەن  ــە خ ــن و ببن ــت بهێن ــە دەس ــەك ب چ

Eric Hobsbawm



125

گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )69 - 68( ساڵی پانزەیەم 

ملمالنێــی  خۆیــان،  دارایــی  ســەرچاوەی 

دەســەاڵتی دەوڵەتــەكان بكــەن بــە ئامانجی 

دەســتگرتن بــە ســەر ســەرچاوەكانی ســامان 

ســراتیجییەكان.  ناوچــە  و 

ــژوو،  ــی مێ ــگاوە خێراكان ــی هەن تێبینیكردن

گۆڕانــە ترســناكەكانی ژیانــی مــرۆڤ لــە 

الیەن هۆبزباومەوە، ترســێكی لە ال دروســت 

دەكات لــە ســەر چارەنووســی مرۆڤایەتــی و 

ژینگــە تــا ئــەو ئاســتەی، كــە ئیــر ناكرێــت 

بزانیــن كــە بــۆ كــوێ دەچیــن. لــە كاتێكــدا 

كــە بــازاڕی ئــازادی بەجیهانیكــراو ناكرێــت 

كۆنتــڕۆڵ بكرێــت و بوەتــە هــۆی تێكدانــی 

پێوەندیــی نێــوان دەوڵەتــەكان. دواتــر ئــەو 

جیــاوازی و ناكۆكییانــە بەرفــراوان دەبــن 

ــتەم و  ــۆ س ــتی ب ــەی رسوش ــە پەناگ و دەبن

ــەقامگیری.  ناس

ئەگــەر تەواوبوونــی جەنگــی ســارد ئــەو 

یەكگرتوەكانــی  واڵتــە  بــۆ  زەمینەیــەی 

تەنهــا  ببێتــە  كــە  ڕەخســاند،  ئەمەریــكا 

بــەاڵم  جیهانــدا،  لــە  زلهێــز  دەوڵەتــی 

بــە  ئەمەریــكا  جیهانیــی  سیاســەتی 

دەرەوە،  نــەوەك  ناوەوەیــە  ئاڕاســتەی 

ئەگــەر چــی كاریگەرییەكانــی لــە ســەر 

سەرتاســەری جیهــان زۆر و پــڕ تێچــوون 

بــوە، لەبــەر ئــەوەی واڵتەیەكگرتوەكانــی 

ئەمەریــكا پڕۆگرامــی ئــەوەی نییــە، كــە 

ئیمپڕاتۆریەتێــك بەرهــەم بهێنێــت، بەڵكــوو 

ــە  ــی وای ــە پێ ــاوم، ك ــی هۆبزب ــە بۆچوون ب

ئــەم بۆچوونــە لــە مەترســیی ئەمەریــكا كەم 

ناكاتــەوە، بەڵكــوو بــە پێچەوانــەوە تــا ئــەو 

كاتــەی كــە ئەمەریــكا بەردەوامــە لــە ســەر 

نانــەوەی شــەڕ و ئــاژاوە ئــەو مەترســییە 

هێزێكــی  كــە  پێیــەی،  بــەو  بەردەوامــە 

كۆنتڕۆڵــە«.  دەرەوەی  لــە  و  ناعەقانییــە 

پــڕۆژەی ئەمەریــكا بــۆ زیندووكردنــەوەی 

ســەدەی  لــە  ئیمپڕاتۆریــەت  منوونــەی 

هــەر  چارەنووســەكەی  یســتویەكەمدا، 

داهاتــوودا.  لــە  تێكشــكانە 

ــاس  ــی ئاماژەپێكــراودا ب ــە كتێب ــاوم ل هۆبزب

بــۆ  دەكات  ئەمەریــكا  پاڵنەرەكانــی  لــە 

ــەدەی  ــە س ــتویەك ب ــەدەی بیس ــی س كردن

لــەو  ئەمەریــكا  هەوڵەكانــی  ئەمەریــكا. 

بــارەوە دەگەڕێتــەوە بــۆ چــوار گۆڕانــكاری، 

كــە بــە ســیامی دیــاری جەنگــی ســارد 

ــە: ــن ل ــە بریتی ــت ك دادەنرێ

1. جیهانگیــری و ئــەو گــرژی و ئاڵۆزییانــەی 

كــە لێــی كەوتــەوە و لــە ســەر ئاســتی 

ــێ  ــەوەی ل ــاوەوە و دەرەوە گریامنــەی ئ ن

ــە  ــڕوات ل ــەوە ب ــەرەو تەقین ــە ب ــرا، ك دەك

ــە  ــی ل ــی سیاس ــتی چاالك ــەر بەربەس بەرانب

ــی.  ــتی نێودەوڵەت ــەر ئاس س

هێــزە  پارســەنگی  تێكچوونــی   .2

بــۆ  زەمینەســازی  نێودەوڵەتییــەكان، وەك 

هەاڵوســانی جەنگــی جیهانــی و ناوچەیــی و 

كەوتنــەوەی وێرانــی و بــێ ســەرەوبەرەیی. 

3. الوازبوونــی دەوڵەتــی نەتەوەیــی وەك 

ــە  ــی، ك ــە حوكمڕان ــی ب ــی جیهان منوونەیەك

ئیــر وای لــێ هــات كــە دەســەاڵتی تــەواوی 

ــدا.  ــە ســەر خاكەكەی نەبێــت ب

كۆنەكانــی  شــێوە  زیندووكردنــەوەی   .4

ســەرهەڵدانی  و  جیهانییــەكان  كارەســاتە 

كارەســاتی نــوێ وەك ڕاگواســتنی بەكۆمــەڵ، 

باوبوونــەوەی  نــەژادی،  پاكتــاوی 

نەخۆشــیگەلێكی وەك ئایــدز، ئەنفلۆنــزای 

گۆڕانــی  كاریگەرییەكانــی  و  باڵنــدە 

 . كەشــوهەوا

ئەگــەر جیهان پێویســتی بە چارەســەرگەلێك 

بێــت، كــە ســنوری نەتەوەییــی دەوڵەتــەكان 

سیاســەمتەدارە  بپەڕێنێــت،  تــێ 

ئەمەریكییــەكان خۆیــان ئامــادە دەكــەن 

بــۆ دروســتكردنی ئیمپڕاتۆریەتێكــی گونجــاو 

ســەردەمێكی  گۆڕانكارییەكانــی  لەگــەڵ 

گــۆڕاودا جیــاواز لــەوەی، كــە زەمینــەی 

ڕەخســاند بــۆ دروســتبوونی ئیمپراتۆریەتــی 

بەریتانیــا. 

بــە  دەكات  دەســت  هۆبزبــاوم  لێــرەدا 

ئیمپڕاتۆریەتــی  رسوشــتی  بەراوردكردنــی 

بەریتانیــی ئاوابــوو، هەروەهــا مئپڕاتۆریەتــی 

لــە  یەكەمینیــان  هەڵهاتــوو.  ئەمەریكــی 

ســەدەی نۆزدەهــەم پشــت دەبەســتێت بــە 

ــەم،  ــەدەی نۆزدەه ــە س ــی ل ــزی دەریای هێ

دەستگرتنیشــی بــە ســەر دەوڵەتەكانــدا بــە 

ــدا  ــە كاتێك ــوە، ل ــتەوخۆ ب ــێوەیەكی ڕاس ش

ئەمەریــكا  یەكگرتوەكانــی  واڵتــە  كــە 

پشــت بــە هێــزی ئاســامنی دەبەســتێت 

ــەربازییانەی،  ــە س ــەو بنك ــتیوانیی ئ ــە پش ب

ــەوە و  ــاو بوەت ــدا ب ــەواوی جیهان ــە ت ــە ل ك

هــەوڵ بــۆ جۆرێــك لــە هەژموونــی ئابــووری 

دەدات. لــە هەر دوو حاڵەتەكــەدا هەر دوو 

هێزەكــە دەســتیان گــرت بــە ســەر ئابووریی 

ــای  ــەر توان ــەك لەب ــان »ن پیشەســازیی جیه

ئابووریــی  ئەڵبەتــە  بەرهەمهێنانیــان«، 

بەریتانیــا بــە بــەراود بــە ئابووریــی واڵتانــی 
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تــر لــە ئاســتێكی مامناوەنــدا بــوو، تەنانــەت 

ــواری  ــەر چ ــە س ــەك ل ــە ی ــەی ك ــەو كات ئ

ئابووریــی جیهــان لــە ژێــر كۆنتڕۆڵــی دا 

بــوو. لــە كاتێكــدا كــە ئابووریــی ئەمەریــكا 

جیهــان  ئاســتی  ســەر  لــە  چــی  ئەگــەر 

ــە  ــە و ن ــەو كات ــە ئ ــەاڵم ن ــوو، ب ــر ب گەورەت

ئێســتایش ئــەو پێوەندییــەی نەبــوو لەگــەڵ 

ئابووریــی جیهانــدا. ئەمەریــكا زیاتــر لــە 

بەریتانیــا پشــتی بــە ســەرچاوە و بــازاڕە 

ئێســتا  بەســتبوو،  خــۆی  ناوخۆیییەكانــی 

ــن  ــە كەمری ــەی ك ــەو ئابوورییان ــە ل یەكێك

پشــتی بــە بازرگانــی بەســتوە لــە جیهانــدا، 

یــۆرۆ.  ناوچــەی  لــە  كەمــر  تەنانــەت 

كەلتــوورەوە  ڕووی  لــە  هێــزە  دوو  ئــەم 

هــۆی  بــە  هەبــوە  زۆریــان  كاریگەریــی 

ئینگلیزییــەوە،  زمانــی  بەكارهێنانــی 

هیــچ  كەلتــووری  هەژموونــی  ئەڵبەتــە 

ــی.  ــزی ئیمپریال ــۆ هێ ــوە ب ــە نەب كات بەڵگ

هۆبزبــاوم دەگاتــە ئــەو دەرەنجامــەی، كــە 

ئیمپڕاتۆریەتــی ئەمەریكــی بــە پێچەوانــەی 

ئیمپڕاتۆریەتــی بەریتانــی بــە بەردەوامــی 

سیاســی.  هێــزی  بــە  بەســتوە  پشــتی 

دیمۆگرافــی  پەرەســەندنی  و  جوگرافیــا 

رسوشــتی  و  پێكهاتــە  زۆر  ئاســتێكی  تــا 

دیــاری  ئیمپڕاتۆریەتەكەیــان  دوو  هــەر 

ســەرباری  بەریتانیــا  منوونــە  بــۆ  كــرد، 

بــۆ  كەســی  دیاریكراوەكــەی  ڕووبــەرە 

نیشــتەجێبوون دەنــارد بــۆ داگیرگەكانــی 

ــە  ــا ئەمڕۆك ــكا ت ــە ئەمەری ــدا، ك ــە كاتێك ل

پێیــەی،  بــەو  وەردەگرێــت  پەنابــەر 

بەرفراوانــە.  ڕووبەرێكــی  خاوەنــی  كــە 

بــەم شــێوەیە ئــەوەی كــە هێــزی واڵتــە 

یەكگرتوەكانــی ئەمەریــكای جیــا دەكــردەوە 

لــە دەرەوەی خاكەكــەی، داگیــركاری نەبــوە، 

ناڕاســتەوخۆ  بەڕێوەبردنێكــی  هەروەهــا 

نەبــوە لــە چوارچێوەیەكــی داگیركارانــە بــۆ 

حوكمڕانییەكــی ڕاســتەوخۆ، بەڵكــوو پشــتی 

ــكۆ  ــی پاش ــتەمی دەوڵەت ــە سیس ــتوە ب بەس

و ملكــەچ. گۆڕانكارییەكانــی دوای جەنگــی 

جیهانیــی یەكــەم وردە وردە كۆتاییــی هێنــا 

ــی، كــە ئەویــش  ــی بەریتان ــە ئیمپڕاتۆریەت ب

دوا جــار لــە لەگەڵیــدا خــۆی گونجانــد. 

لێــرەدا هۆبزبــاوم دەپرســێت: ئایــا واڵتــە 

وانەیــە  ئــەم  ئەمەریــكا  یەكگرتوەكانــی 

فێــر دەبێــت، یاخــود چنــگ گیــر دەكات 

بــە  ئاوابــوون  لــە  ڕوو  پێگەیەكــی  لــە 

ــزی ســەربازیی سیاســی و سیســتەمێكی  هێ

جیهانــی بــاو ناكاتــەوە، بەڵكــوو كێشــە 

پێشــكەش  ژیــاری  بەرەوپێشــچوونێكی 

نــاكات، بەڵكــوو دواكەوتوویــی دروســت 

دەكات. 

جیهــان  سیاســیی  دۆخــی  هۆبزبــاوم 

ئــەو   ،1917 ســاڵی  لــە  دەكات  بــاس 

ــە  ــەكان ل ــەی ئەورووپیی ــە زۆرین ــەی ك كات

ناوچەگەلێكــدا دەژیــان، كــە بەشــێك بــوو لە 

ئیمپراتۆریەتــەكان بــە پێــی مانــای شــاهانە، 

یاخــود داگیركارانــە لــە ســەدەی نۆزدەهــەم، 

ــارەی  ــۆڕاوە و ژم ــە گ ــتا دۆخەك ــەاڵم ئێس ب

ــاد  ــدە زی ــەربەخۆكان دوو هێن ــە س دەوڵەت

ئیمپڕاتۆریەتــەكان  ســەردەمی  بــوون. 

بــە بــێ قەرەبووكردنەوەیەكــی چاالكانــە 

ئەمڕۆكــە  ئەوەتــا  هــات،  كۆتایییــان 

پەنجــەرەی  لــە  دەكەیــن  دواوە  ســەیری 

بــە كێشــە و  لێوانلێــوە  كــە  ســەدەیەك، 

ــتەمێكی  ــە سیس ــە ل ــێ بەریی ــی و ب مەینەت

ڕێژەیــی هاوشــێوەی ســەردەمی جەنگــی 

ئــەوە ڕەت دەكاتــەوە  ســارد. هۆبزبــاوم 

شارســتانیەت  توانیبێتــی  داگیــركاری  كــە 

و پێشــكەوتنی بــۆ گەلــە دواكەوتــوەكان 

ــە دوای ســەردەمی  ــە ڕاســتیدا ل ــت، ل بهێنێ

داگیــركاری سیســتەمگەلێكی نیشــتیامنیی 

داگیركەریــان  جێگــەی  ســتەمكاری 

لــە  هەندێــك  تەنانــەت  گرتوەتــەوە. 

ــوون  ــندەتر ب ــەكان زۆر بەخش ئیمپڕاتۆریەت

لەمــەڕ پرســگەلێكی وەك فرەیەتــی و زمان و 

ئایینــی و ڕەگــەز بــە بــەراورد بــەو دەوڵەتــە 

دەوڵەتــە  دوای  لــە  كــە  نەتەوەیییانــەی، 

گرتوەتــە  دەســەاڵتیان  داگیركــەرەكان 

دەســت. 

ئەگــەر ســەردەمی ئیمپڕاتۆریەتــەكان بــە بێ 

گەڕانــەوە كۆتایییــان پــێ هات، ئــەوا بە پێی 

بۆچوونــی هۆبزبــاوم پێویســتە ڕێگەگەلێكی 

ــان  ــتنەوەی جیه ــۆ ڕێكخس ــەوە ب ــر بدۆین ت

لــە ســەدەی بیســتویەكەمدا.
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