
جەنگ و ئاشتى و هەژموون
لە بەرەبەیانى سەدەى بیستویەکدا

ئێریک هۆبزباوم
لە عەرەبییەوە: هێشوو عەبدولاڵ



151

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

بابەتەکــەم جەنــگ و ئاشــتى و هەژموونــە، 

مێژوونووســەکان  کارى  وەکــو  بــەاڵم 

کێشــەکاىن ئێســتا بە لەبەرچاوگرتنــى ڕابردوو 

لەبــارەى  ناتوانیــن  ئێمــە  دەخوێنمــەوە. 

داهاتــووى سیاســیى جیهانــەوە بدوێیــن، 

ئــەو کاتــە نەبێــت کــە ڕەچــاوى  تەنیــا 

ــەردەمێکدا  ــە س ــە ل ــن هەنووک ــەوە بکەی ئ

دەژیــن هەنــگاوەکاىن مێــژوو تێیــدا بەپەلــە 

هەڵدەگیرێــن، یــان پڕۆســەى گۆڕانــکارى 

لــە ژیــاىن مرۆڤــەکان و کۆمەڵگەکانیانــدا 

ــووە  ــوڕهێنەر خێراب ــێوەیەکى سەرس ــە ش ب

و کاریگەرییــان لەســەر ژینگــەى جیهــاىن 

دانــاوە، هەڕەشــە لــە جــۆرى مرۆیــى و 

پێــش  بــەرەو  خێرایــى  بــە  رسوشــتیش 

ــە  ــڕێ دەدات ــیان ف ــت و هەردووکیش دەچێ

دیــوارى  کاتێــک  بنــەوە.  بــێ  چاڵێکــى 

بەرلیــن ڕووخــا، نووســەرێکى هەڵەشــەى 

ڕاگەیانــد،  مێــژووى  کۆتایــى  ئەمریــکا 

بەکارهێنــاىن  لــە  دوودڵــم  لەبەرئــەوە 

گوزارەیــەک کــە هەڵــەی بــۆ ســەر خەڵکــى 

ــە ناوەڕاســتى  ــەڵ ئەوەیشــدا، ل ــە. لەگ هەی

نوێــى  قۆناغێکــى  ڕابــردوودا،  ســەدەى 

مێــژووى جیهامنــان تێپەڕانــد کــە مــۆرى 

لــە ســەردەمى ئــەو مێــژووە دابــوو کــە 

ــن  ــان دەتوانی ــردوو، ی ــاڵى ڕاب ــەزار س دە ه

ــاىن کشــتوکاڵى  ــە ســەردەمى داهێن ــن ل بڵێی

ــات  ــان لێه ــیبوومان. وام وشــکانییەوە، ناس

کــە نەزانیــن بــەرەو کــوێ دەچیــن. 

ــدا   ــورىت بیستەم«ـ ــەدەى ک ــى »س ــە کتێب ل

ئــەم  ســەرەکییەکاىن  هێڵــە  هەوڵمــدا 

لــە مێــژووى  تراژیدییــە کتوپــڕە  گۆڕانــە 

گۆڕانــە  بــدەن.  پیشــان  جیهانــدا 

ڕوون  بەرهەمهێنییــەکان  و  تەکنیکــی 

بــەس  ئەوەنــدە  دەرکەوتــن،  ئاشــکرا  و 

شــۆڕىش  خێــرای  تەماشــایەکى  بــوو 

پەیوەندییــەکان بکەیــت کــە خەریکە کات و 

مــەوداکان دەســڕێتەوە، تەمــەىن ئینتەرنێــت 

ــە ئاســتەم دەگەیشــتە  ــە ســاڵى 2004دا ب ل

دە ســاڵ. چــوار الیــەىن کۆمەاڵیــەىت ئــەم 

گۆڕانــەم هەڵبــژارد قســەیان لەســەر بکــەن 

کــە هەموویــان پەیوەندییــان بــە داهاتــووى 

نێودەوڵەتییــەوە هەبــوو، ئەوانیــش: داڕمــان 

و ئاوابــووىن خێــراى هونــەرى جووتیــارى، 

ــا ســەدەى نــۆزدە بــەىش گــەورەى  کــە هەت

بنچینــە  و  دەگرتــەوە  مرۆیــى  جــۆرى 

ئابوورییــەکان و ســەرچاوەى ســاماىن مرۆڤى 

پێکهێنابــوو، پاشــان لەمــەوە کۆمەڵگــەى 

شارنشــینى هاتــە ئــاراوە، بــە تایبەتیــش 

میرۆپۆلســەکان  یــان  گــەورەکان  شــارە 

تێیانــدا  کــەس  میلــۆن  دەیــان  بــە  کــە 

جیهــاىن  گــۆڕاىن  پاشــان  نیشــتەجێبوون، 

بــە  و  خوێــراو  جیهانییــە  پەیوەندییــە 

ــۆ  ــوورساوەکان ب ــر ن ــە ئامێ ــان ب ــت ی دەس

ــار  ــەکان، دواج ــە زارەکیی ــاىن پەیوەندیی جیه

ژن.  دۆخــى  گــۆڕاىن 

ژمــارەى  لێکدژیــى  کۆنــدا  جیهــاىن  لــە 

کرێــکاران لــە کشــتوکاڵدا ڕوون و ئاشــکرا 

ــە  ــاژە ب ــارەکان ئام ــڕۆدا ژم ــوو، لەم ــار ب دی

ڕێکخــراوى  واڵتــاىن  دانیشــتوواىن  %4ى 

و،  گەشــەپێدان  و  ئابــووری  هاریکاریــى 

ــەن،  ــووەکان دەک ــە یەکگرت ــە ویالیەت %2 ل

هەروەهــا ئەمــە لــە بەشــەکاىن دیکــەى 

جیهانیــش هــەر ڕاســتە. لــە ناوەڕاســتى 

ــا  ــەىت ئەوروپ ــتا 5 دەوڵ ــتەکاندا، هێش شەس

ــکا و 18  ــە هــەردوو ئەمری ــەت ل ، 11 دەوڵ

دەوڵــەت لــە ئاســیا و هەمــوو دەواڵتــاىن 

و  توونــس  و  لیبیــا  لــە  جگــە  ئەفریقــا، 

باشــوورى ئەفریقــا، نیــوەى دانیشــتوانیان 

لەمــرۆدا،  بــوارەدا کاریــان دەکــرد.  لــەم 

دۆخەکــە بــە تــەواوەىت جیــاوازە، لەبــەر 

لەمــڕۆدا   کردەیــى،  هــۆکارى  کۆمەڵێــک 

هــەردوو  و  ئەوروپــا  لــە  نییــە  واڵتێــک 

ئەمریکاکــە کــە نیــوەى دانیشــتوانەکەى لــە 

ــاىن  ــە جیه ــە ل ــکات، ئەم ــتوکاڵدا کار ب کش

ئیسالمیشــدا هــەر ڕاســتە. تەنانــەت لــە 

پاکســتان، تێکــڕاى کارکــەران لــە بــوارى 

بــۆ خــوارووى 50%،  دابــەزى  کشــوکاڵدا 

لــە کاتێکــدا ژمــارەى جووتیــاران لــە تورکیــا 

ــتوانەوە  ــوارى دانیش ــەر چ ــە س ــێ ل ــە س ل

ــەت  ــەک لەســەر ســێ. تەنان ــۆ ی ــەزى ب داب

پانتایــى و کێڵگــەى گــەورەى کشــتوکاڵى 

ڕۆژهــەاڵىت  باشــوورى  لــە  جووتیاریــى 

ئاســیا لــە چەندیــن شــوێن کەمــى کــردووە: 

تێکــڕاى کشــتیاران لــە ئەندۆنیزیــا لــە 67% 

دابــەزى بــۆ %44، لــە فیلیپیــن لــە 53% 

دابــەزى بــۆ %37، لــە تایلەنــد لــە 82% 

دابــەزى بــۆ %46، لــە مالیزیــا لــە 51% 

ــو  ــا تاوەک ــدى ئاوەه ــۆ %18. ئی ــەزى ب داب

ــەم  ــى ئ ــەڵ هاتن ــە ســاڵى 2006، لەگ دەگات

ــە  ــن ک ــەت چی ــە تەنان ــن ک ــاڵەدا دەبینی س

%85 دانیشــتووانەکەى لــە ســاڵى 1950دا 

بــۆ  دابــەزى  تیکڕاکــەى  بــوون،  کشــتیار 

%50 یــان نزیــک لــەم ژمارەیــە. ئەگــەر 
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بیابــان  خــوارەوەى  ئەفریقــاى  زۆربــەى 

دەردەکەوێــت  ئــەوا  بکەیــن،  ئاوارتــە 

لــە  ڕاســتیدا  لــە  کــە  واڵتانێــک  تەنیــا 

کۆمەڵگــەى کشــتوکاڵیدا ماونەتــەوە –تــۆ 

ســاڵى  لــە  دانیشــتوانەکەیان  بڵێــى 60% 

ــوون-  ــک ب ــتوکاڵەوە خەری ــە کش 2000دا ب

ــەت  ــو ئیمپراتۆری ــە نێ ــوون ل ــەو واڵتانەب ئ

ئینگلیــزى و فەرەنســییەکاىن پێشــردا بــوون 

لــە باشــوورى ئاســیا،  واتــە هندســتان و 

ــى.  ــار و واڵىت هیندۆچین ــگالدش و میامن بەن

ــەردەوام  ــەى ب ــا ک ــە هەت ــەم دۆخ ــەاڵم ئ ب

دەبێــت لــە ســایەى ئــەو کێبڕکێــى خێراییەى 

کۆتایــى شەســتەکاندا،  لــە  پیشەســازیدا؟ 

کۆمەڵگــەى کشــتوکاڵى نیــوەى دانیشــتوواىن 

تایــوان و کۆریــاى باشــوورى پێکدەهێنــا، 

ــە  ــۆ %8 ل ــە ب ــەم ژمارەی ــڕۆدا ئ ــەاڵم لەم ب

تایــوان و بــۆ %10 لــە کۆریــاى باشــوور 

ــى  ــد دەیەیەک ــەى چەن ــە میان ــوە. ل دابەزی

ــەوە  ــۆرە نامێنێت ــەو ج ــەىت ب ــدا مرۆڤای کورت

بــەوە  بوونەوەرانێــک  هەبــوو،  کــە 

زۆرى  بــە  تاکــەکاىن  کــە  دەنارسانــەوە 

خەریکــى کۆبوونــەوە و ڕاو و بەرهەمهێنــاىن 

خۆراکــن.

بوونــەوەرى  چیــر  ئێمــە  هەروەهــا 

1900دا  ســاڵى  لــە  نیــن،  گوندنیشــین 

%16ـــى دانیشــتوواىن جیهــان لــە شــارەکاندا 

ــە  ــەم ژمارەی ــاڵى 1950دا ئ ــە س ــان، ل دەژی

بــەاڵم  نزیکــەى 26%،  بــۆ  بەرزبوویــەوە 

ــرە )48%(.  ــوە کەم ــە نی ــک ل ــڕۆ کەمێ ئەم

و  پێشــکەوتووەکان  واڵتــە  لــە  گونــد 

زۆربــەى جیهانــدا –تەنانــەت لــە ناوچــەکاىن 

بەرهەمهێنــاىن کشتوکاڵییشــدا- ســارایەکى 

سەرســەوزە کــە بــە ئاســتەم مرۆڤێکــى تێــدا 

دەبیرێــت لــە دەرەوەى ئۆتۆمبێلەکــەى یــان 

مەزەندەکــردىن  لێــڕەدا  بــەاڵم  ماڵەکــەى. 

ڕاســتە  دەبێــت.  ســەختر  ئەنجامگیرانــە 

دەوڵەتــە پێشــکەوتووە کۆنــەکان دەواڵتــاىن 

ــە  ــر ئەمان ــەاڵم چی ــوون، ب ــین ب زۆر شارنش

نیــن،  هاوچــەرخ  بەشــاریبووىن  منوونــەى 

]چونکــە[ فۆڕمــى بەشــاریبووىن هاوچــەرخ 

ــن  ــەر هەڵهات ــووربوون لەس ــە س ــە ل بریتیی

بانگــى  پیــرى  بــەرەو  گونــدەوە  لــە 

جیهــاىن  لــە  ئــەوەى  میرۆپۆلســەکان. 

پێشــکەوتوودا بەســەر شــارەکاندا دێــت، 

ــش  ــە ناوی ــەر ب ــە ه ــەى ک ــەت ئەوان تەنان

ڕاســتى،  بــە  نــەک  دەکــەن  نەشــونوما 

ــەى  ــەو ناوچان ــاریبووىن ئ ــە بەش ــە ل بریتیی

دەوروبــەرى ســەنتەرەکەى خۆیــان گرتــووە 

ــە دەورى ســەنتەرە ئەســڵییەکانیانن.  ــان ل ی

لەمــڕۆدا لــە ئەوروپــا و ئەمریــکاى باکــوردا، 

ــە شــارە هــەرە گــەورەکاىن  ــا دە شــار ل تەنی

شــارەى  دوانــزە  لــەو  دووان  و،  جیهــان 

دەگاتــە  دانیشــتووانەکەیان  ژمــارەى  کــە 

زیاتــر، بوونیــان هەیــە.  یــان  دە ملیــۆن 

ئەگــەر شــارى پۆرتــۆى پورتــوگال ئاوارتــە 

ــرا  ــە هــەرە خێ ــەوا شــارە ملیۆنیی ــن، ئ بکەی

ــا و  ــە ئاســیا و ئەفریق گەشەســەندووەکان ل

ئەمریــکاى التینــن:  لە ئاســیا )بیســت شــار(، 

لــە ئەفریقــا )شــەش(، لــە ئەمریــکاى التیــن 

)پێنــج(. ئــەم پرۆســەیە –دەرەنجامــەکاىن 

دیکەیــى هەرچییــەک بــن- گــۆڕاىن گــەورە 

ــە  ــوان کۆمەڵ ــیى نێ ــەنگیى سیاس ــە هاوس ل

یەک ئاراستەى 
گشتیى هەیە 
کە دەشێت لە 
زۆربەى ناوچەکانى 
دەوروبەردا تێبینیى 
بکەین، ئەویش 
گۆڕانى پێگەى 
دەوڵەتى هەرێمیى 
سەربەخۆیە، کە لە 
سەدەى یبیستەمدا 
بووە یەکەیەکى 
بنچینەیى سیاسى 
و دەستووری وەها کە 
خەڵکى تێیدا دەژین
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دانیشــتوانییە مەدەنییــە هــەرە چــڕەکان 

بەربــاوە  گوندنشــینییە  دانیشــتوانە  و 

بــە  ئــاراوە،  دەهێنێتــەوە  جوگرافییــەکان 

یــان  کۆمــەڵ  واڵتانــەى  لــەو  تایبەتیــش 

ــان  ــردراوەکان نوێنەرایەتیی ســەرۆکە هەڵبژێ

دەکــەن. 

لێــرەدا کەمێــک لەبــارەى گــۆڕاىن بــوارى 

ناتوانیــن  فێرکارییــەوە دەدوێــم، چونکــە 

و  کۆمەاڵیــەىت  کاریگەرییــە  ئاســاىن  بــە 

لــە  گشــتى  فێرکــردىن  کولتوورییەکــەى 

کاریگەرییــە کۆمەاڵیــەىت و کولتوورییەکــەى 

ــە  ــەوە ک ــڕە جودابکەین ــە کتوپ ــەو شۆڕش ئ

هەرگیــز لــە ڕاگەیانــدىن پەیوەندیگیریــى 

ئێســتا  ئــەوەى  و کەســیدا، وەک  گشــتى 

وێنــەى  لــە  دەژیــن،  تێیــدا  هەموومــان 

حەقیقەتێکــى  بــە  ئامــاژە  بــا  نەبــووە. 

بــە  پەیوەندیــدارە  کــە  بکــەم  گرنــگ 

واڵت  بیســت  لەمــڕۆدا  بابەتەکەمانــەوە. 

ــەکاىن  ــە %55ى کۆمەڵ ــر ل ــە زیات ــە ک هەی

دواى  کــە  هەیــە  گونجاویــان  تەمــەىن 

قۆناغــى ئامادەیــى درێــژە بــە خوێنــدن 

– واڵتانــە  ئــەم  هەمــوو  بــەاڵم  دەدەن، 

جگــە لــە کۆریــاى باشــوور- کەوتوونەتــە 

ــۆىن ســەرمایەدارى و  ــاىن ک ــا )دەواڵت ئەوروپ

پۆست-کۆمۆنیســتى( و ئەمریــکاى باکــور 

پێشــکەوتووى  جیهــاىن  ئوســرالیاوە.  و 

ســامانێکى  دەتوانێــت  هێشــتایش  کــۆن 

مرۆیــى بەرهــەم بهێنێــت کــە ئیمتیــازاىت 

زۆر زیاتــرى هەبێــت لــە هــى دەوڵەتــە 

ــەاڵم  ــەک. ب ــەکاىن ســەدەى بیســت و ی نوێی

ســەرهەڵدەدات  لێــرەدا  پرســیارەى  ئــەو 

ــد و  ــەىت هین ــە تایب ــە: کــەى ئاســیا، ب ئەمەی

ــەوە؟  ــە کاروانەک ــن ب ــن بلکێ ــن، دەتوان چی

لەبــارەى  بڵێــم  هیــچ  نامــەوێ  لێــرەدا   

کۆمەاڵیەتییــە  گۆڕانــە  گەورەتریــن 

ڕابــردوودا،  ســەدەى  لــە  تاکەکانــەوە 

بخەمــە  تێبینــى  یــەک  دەخــوازم  تەنیــا 

ــووم  ــەکەى پێش ــە قس ــتى ل ــە پاڵپش ڕوو ک

ــوەر  ــرین پێ ــە باش ــش ئەوەی دەکات، ئەوی

بــۆ ڕزگاربــووىن ژنــان بریتییــە لــە پلــەى 

ڕەوىت  لــە  پیــاوان  بــە  گەیشــتنەوەیان 

خوێندنــدا و بگــرە ژمارەیشــیان لــە هــى 

ــە بڵێــم  ــرە. پێویســت بــەوە نیی ــاوان زیات پی

ــە  ــان هەی ــەىش جیه ــن ب هێشــتایش چەندی

لــە هیندســتان کــە تــا ئێســتایش ژن تیایــدا 

دواوەن.  لــە  زۆر 

بــۆ  گشــتگیرە  ڕوانگــە  ئــەم  دواى 

لــە  ڕووداوانــەى  ئــەو  بەســەرکردنەوەى 

ڕوویانــدا،  ڕابــردوودا  ســەدەى  نیــوەى 

لــە  پێشــینانەى  بــێ  ڕووداوە  ئــەو  یــان 

نزیکــەى نیــو ســەدەدا ڕوویانــدا، لێگەڕێــن 

فاکتــەرە  لــە  ســەرنج  نزیکــەوە  لــە 

کارتێکــەرەکاىن جەنــگ و ئاشــتى و هێــز 

و  بیســت  ســەدەى  دەروازەى  لــە  بــدەم 

یەکــدا و ئامــاژە بــەوە بــدەم کــە مــەرج 

هەمیشــە  گشــتییەکەى  ئاراســتە  نییــە 

ــەکان  ــە کردەیی ــى حەقیقەت ــە و دەلی بەڵگ

بــن. بــۆ منوونــە ســەملێراوە دانیشــتواىن 

ــە  ــتدا )ل ــەدەى بیس ــاوەى س ــە م ــان ل جیه

چیــر  ئەمریکاکــە(  هــەردوو  دەرەوەى 

ــەرەوە  ــوون لەس ــر هەب ــۆرەى پێش ــەو ج ب

نیــن لەالیــەن  بــۆ خــوارەوە حکومکــراو 

لە کۆتایى 
شەستەکاندا، 

کۆمەڵگەى 
کشتوکاڵى نیوەى 

دانیشتووانى تایوان 
و کۆریاى باشوورى 

پێکدەهێنا، بەاڵم 
لەمڕۆدا ئەم ژمارەیە 
بۆ %8 لە تایوان و 
بۆ %10 لە کۆریاى 

باشوور دابەزیوە. 
لە میانەى چەند 
دەیەیەکى کورتدا 

مرۆڤایەتى بەو جۆرە 
نامێنێتەوە کە هەبوو
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میراتگــرى  دەبنــە  کــە  ئەمیرانــەوە  ئــەو 

ــکارەکاىن  ــەن بری ــان لەالی ــەىت ی فەرمانڕەوای

هێــزە دەرەکییەکانــەوە. ئــەوان لەمــڕۆدا 

بوونەتــە کۆمەڵێــک دەوڵــەىت ســەربەخۆ 

لــە  شــەرعییەتیان  حکومەتەکانیــان  کــە 

»ئومــەت«  و  »گــەل«  بــۆ  گەڕانــەوەوە 

–بــەو  زۆرجاریــش  بەدەســتهێناوە، 

ــى  ــت ڕژێم ــە پێاندەوترێ ــەوە ک ڕژێامنەیش

هەڵبــژاردىن  ڕێگــەى  لــە  تۆتالیتــارى- 

ڕاپرســییە  یــان  ســاختە  یــان  ڕاســتەقینە 

ســااڵنەى  کەرنەڤاڵــى  یــان  گشــتییەکان 

ڕەمــزى  کــە  بەرفــراوان  جەماوەرێکــى 

»گەل«ـــە،  و  دەســەاڵت  نێــوان  تەبایــى 

شــەرعییەىت خۆیــان دووپــات دەکەنــەوە. 

لەســەدەى  بێــت،  دیوێکــدا  هــەر  بــە 

بیســتەمدا خەڵکــى لــە ڕەعییەتــەوە گــۆڕان 

و بــوون بــە هــاوواڵىت، نــەک تەنیــا پیــاوان، 

بەڵکــو ژنانیــش. بــەاڵم ئــەى ئەمــە لەمــڕۆدا 

لــە  نزیکــە  حەقیقەتــەوە  لــە  چەنــدە 

کاتێکــدا بزانیــن زۆربــەى ئــەو حکومەتانەى 

کــە پێکهاتەیەکــى دەســتووریى دیموکراتیــى 

ئــازاددا  هەڵبــژاردىن  لەگــەڵ  لیرباڵییــان 

مــاوەى  هەندێجــار  –ئەگەرچــى  هەیــە 

دێــت-  بەســەردا  ســەربازییى  حوکمــى 

ئــەوە دەکات حکومــەىت کاىت  بانگەشــەى 

ــى  ــاران ماوەیەک ــى زۆرج ــە[ کەچ ]و خولیی

درێژیــان خایانــدووە؟ ئەمــە زۆر نزیکــە لــە 

ئەمڕۆمانــەوە.  حەقیقــەىت 

ئاراســتەى  یــەک  ئەوەیشــدا،  لەگــەڵ 

ــەى  ــە زۆرب ــێت ل ــە دەش ــە ک ــتیى هەی گش

ناوچــەکاىن دەوروبــەردا تێبینیــى بکەیــن، 

ئەویــش گــۆڕاىن پێگــەى دەوڵــەىت هەرێمیــى 

ــتەمدا  ــەدەى بیس ــە س ــە ل ــەربەخۆیە، ک س

و  ســیاىس  بنچینەیــى  یەکەیەکــى  بــووە 

تێیــدا  خەڵکــى  کــە  وەهــا  دەســتووری 

ســەرەکییەکەى،  نیشــتامنە  لــە  دەژیــن. 

ــەت  ــەىس، دەوڵ ــورى ئەتڵ ــەى باک ــە ناوچ ل

کاروبارێــک  چەنــد  بــە  بەســت  پشــتى 

کــە هــەر لــە ســەردەمى فەرەنســییەوە 

ــز  داهێرابــوون، دەوڵــەت کەرەســتەکاىن هێ

ــداران  ــو ســوپاس و چەک ــى وەک و زۆرەملێی

–لــە  و  کــرد  مۆنۆپــۆل  زیندانــەکان،  و 

ــوو  ــەنراڵ و هەم ــەاڵتێکى س ــەى دەس ڕێگ

ــى  ــەوە- کۆنرۆڵ ــکارە پەیوەندیدارەکانیی بری

زیاتــرى هەمــوو ئــەو شــتانەى کــرد کــە 

دەدات،  ڕوویــان  خاکەکــەى  لەســەر 

ڕوولــە  توانــا  ئــەو  لەبەرچاوگرتنــى  بــە 

ــەوەى  ــکنین و کۆکردن ــۆ پش ــە ب ــادەى ک زی

هەروەهــا  هەیبــوو.  زانیارییــەکان 

Eric Hobsbawm
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ــى  ــى و کاریگەییەکانی ــوەى چاالکی چوارچێ

هاوواڵتییــەکاىن  ڕۆژانــەى  ژیــاىن  لەســەر 

کۆمەڵــى  ئاپــۆرەى  لــە  بــوو،  زیاتــر 

زیاتــرى  ســەرکەوتنى  دانیشتونەکەیشــیدا 

بەدەســتهێنا و تــواىن بــە نــاوى دڵســۆزى 

نەتــەوەوە  و  دەوڵــەت  بــە  پابەســتى  و 

بیانجوڵێنێــت.  ئــەم قۆناغــەى پەرەســەندىن 

دەوڵــەت لــە چــل ســاڵدا گەیشــتە ترۆپکــى 

خــۆى.

ــگوزەران«  ــەىت خۆش ــە »دەوڵ ــەوە ل لەالیەک

ئەوروپــا  حەفتاکانــدا  لــە  کــە  بڕوانــە 

بەخۆیــەوەى بینــى و تێیــدا »بەکاربــردىن 

گشــتى« –واتــە کــۆى ســەرفکراو لــە داهــاىت 

نەتەوەیــى بــۆ مەبەســتە گشــتییەکان نــەک 

بــۆ بەکارهێنــاىن تایبــەت یــان بــە ئامانجــى 

ســەرمایەگوزارى- بــە نزیکەیــى گەیشــتە 

ئەمەیــش،  ســەرەڕاى   .30% بــۆ   20%

ئامادەییــان  لێهــات  وایــان  هاوواڵتیــان 

ســەپاندىن  قبوڵکــردىن  بــۆ  بێــت  تێــدا 

ــەاڵتە  ــەن دەس ــەریاندا لەالی ــەکان بەس باج

بەدەســتهێناىن  پێنــاو  لــە  گشــتییەکانەوە، 

نــەک  زۆروزەبەنــدەدا.  پــارە  بــڕە  ئــەم 

ئامادەییەکەیشــیان  بەڵکــو  ئەمــە،  تەنیــا 

بــۆ جەنــگ و ملیۆنــان مــەرگ »لەپێنــاو 

ــەدا  ــەو جەنگــە گەوران نیشــتامنەکەیاندا« ل

ــى،  ــەوەى بین ــردوو بەخۆی ــەدەى ڕاب ــە س ک

نێــو  بیانخەنــە  دەبــوو  کــە  وایلێکــردن 

بەرزبوونەوەیــە  ئــەم  ڕیــزەکاىن ســوپاوە. 

لــە ڕەوىش دەوڵــەىت مۆدێــرن بــۆ مــاوەى 

زیاتــر لــە دوو ســەدە بــەردەوام بــوو و 

ــە  ــۆىش ل ــە چاوپ ــدى، ب ــاکان خایان ــا حەفت ت

ئایدیالۆژیــا و ڕژێمــە سیاســییەکەى، جــا 

سۆشــیال- یــان  بووبێــت  ڕزگاریخــوازى 

دیموکــرات یــان کۆمۆنیســتى یان فاشیســتى. 

ئێســتا ئەمــە چیــر بــەم جــۆرە نەماوەتــەوە، 

پاشەکشــەیەکى  لــە  ئاراســتەیە  ئــەم 

جیهــان  لەمــڕۆدا  چونکــە  بەرچاودایــە، 

خێــراى  جیهانیــى  ئابوورییەکــى 

کــە  بینیــووە  بەخۆیــەوە  بەجیهانیبــووى 

ــێ  ــنووربەزێن ]و ب ــا س ــە کۆمپانی ــت ب پش

سنوور[ـــەکان دەبەســتێت کــە هەوڵەکانیان 

ــى دوور  ــاو ژیانێک ــە پێن ــەن ل ــر دەک فراوان

دوور  و  نێودەوڵــەىت  یاســاى  مێــزى  لــە 

لــەو باجانــەى ئــەم یاســایانە دەیانخەنــە 

زۆر  ڕادەیەکــى  بــە  ئەمەیــش  ســەریان، 

توانــاى حکومەتــەکان –تەنانــەت حکومەتــە 

گەورەکانیش-ـــى کــەم کردۆتــەوە بۆ ئاســتى 

نەتەوەییەکــەى  ئابوورییــە  کۆنرۆڵکــردىن 

–بــە  دەوڵەتــان  بگــرە  هیچیــر.  و 

ــە  ــازاد ک ــازاڕى ئ ــاى ب ــى بنەم لەبەرچاوگرتن

لەمــڕؤدا زاڵ بــووە- دەســتبەردارى زۆرێــک 

لــەو چاالکییــە نەریتییانــەى خــۆى بــووە کــە 

پێشــر بــێ هیــچ ئەمالوالیــەک مومارســەى 

ــەکاىن پۆســتە  دەکــرن، وەکــو خزمەتگوزاریی

ــرە  ــەکان و بگ ــس، زیندان ــدن، پۆلی و گەیان

بەشــە زینــدووەکاىن هێــزە چەکــدارەکاىن، 

ئــەو  دەســت  کەوتۆتــە  ئەرکانــە  ئــەم 

کۆمپانیــا  لــە  کــە  خانەنشــینکراوانەى 

دەکــەن.  کار  قازانجکارەکانــدا  تایبەتییــە 

ــارەى  ــە ژم ــەوە ک ــە ئ ــەر ئەم ــە لەس بەڵگ

ئــەو »خانەنشــینکراوە چەکدارانــە«ى ئێســتا 

لــە عێــراق کار دەکــەن بــە ىس هــەزار یــان 

زیاتــر دەخەمڵێرێــن . بــە ڕەچاوکــردىن ئــەم 

چەکــى  باوبوونــەوەى  و  پەرەســەندنە 

بچووکــى کاریگــەر لــە مــاوەى جەنگــى 

ــزى  ــە هێ ــت ک ــان دەردەکەوێ ــارددا، بۆم س

و  دەوڵەتــان  لەالیــەن  چیــدى  چەکــدار 

مۆنۆپــۆل  بریکارەکانیانــەوە  و  کارمەنــد 

نییــە، تەنانــەت ڕۆژگارێــک هــات دەوڵەتــە 

بەهێــزە ســەقامگیرەکاىن وەکــو بەریتانیــا 

فێربــوون  هیندســتانیش،   و  ئیســپانیا  و 

بــۆ ماوەیەکــى درێــژ لەگــەڵ بزووتنــەوە 

بەرهەڵســتکارە چەکــدارە زۆر بەهێزەکانــدا 

هەڕەشــەکى  بێتــوو  ئەگــەر  هەڵبکــەن، 

ــەت.  ــەر دەوڵ ــۆ س ــە ب ــتەقینە نەبوونای ڕاس

چــى  بینیــامن  هــۆکار،  چەندیــن  لەبــەر 

ئەندامــى  گــەورەى  دەوڵەتــاىن  بەســەر 

نەتــەوە یەکگرتووەکانــدا هــات و چــۆن بــە 

خێرایــى هەڵوەشــانەوە، کــە زۆربەیــان نەک 

هەڵوەشــاندنەوەى  بەهــۆى  هەموویــان 

بیســتەمەوە  ئیمپراتۆرییەتــەکاىن ســەدەى 

ــک  ــە دەوڵەتگەلێ ــەوە، ئەمان ــە کای هاتبوون

ــە  ــە ل ــوو جگ ــا نەب ــان تی ــە هیچی ــووە ک ب

حکومەتگەلێــک  حکومەتــەکان،  نــاو  بــە 

خاکــەکاىن  لــە  زۆرێــک  نەیدەتــواىن  کــە 

دەوڵەتەکــەى و دانیشــتووانەکەى بەڕێــوە 

خــودى  نەبــوو  توانــاى  بگــرە  ببــات، 

یــان  ببــات  بەڕێــوە  دامەزراوەکانیــى 

ــان لەســەر مومــارە  بااڵدەســتییەکاىن کردەیی

بــکات. 

ئەمــە جێــگاى سەرســوڕمان بــوو، نزیــک 

لەمەیــش ئەوەبــوو دەوڵەتــان قبوڵکیــان 

کــرد شــەرعییەتەکەیان پاشەکشــە و هەڵبــەز 
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دانیشــتوان  هەروەهــا  بــکات،  دابــەز  و 

وەک  چ  کــرد،  قبوڵیــان  خۆیانــەوە  الى 

هــاوواڵىت و چ وەک ڕەعییــەت، بەرامبــەر 

دەســەاڵتە فەرمانــڕەواکان و ئــەو یاســایانەى 

بەســەریاندا دەیســەپاندن، پابەنــد بــن. بــە 

بەرفــراوان  ئامادەیــى جەماوەرێکــى  بــێ 

بــۆ قبوڵکــردىن هــەر هێزێکــى ســەقامگیرى 

دەســەاڵتێکى  وەک  دەوڵەتــان  کردەیــى 

قۆناغــى  کات  زۆربــەى  ئــەوا  شــەرعیى، 

ئیمپریــاىل لــە ســەدەى نــۆزدە و بیســتدا 

ئەگەرچــى  هەبێــت،  بــووىن  نەیدەتــواىن 

لەالیــەن  بــووە  ڕێژەییــش  گووشــارێکى 

تەنیــا  بیانییــەکان  هێــزە  بیانییەکانــەوە. 

ئــەم  کــە  دەدۆڕان  ڕووبەرانــەدا  لــەو 

جــۆرە ئامادەییــە تێیانــدا بــووىن نەبــوو، 

بــەاڵم  و کوردســتان.  ئەفغانســتان  وەکــو 

لــە  خەڵکــى  ملکەچیــى  ســەردەمى 

بەســەرچوو،  ســەردەمى  هێــزدا  ڕووى 

بڕنــدەى  بااڵدەســتیەکى  ئەگەرچــى 

ــەوەى  ــو ئ ــە، وەک ــەر هەی ــەربازییش ه س

ــن؛ هەروەهــا  ــدا دەیبنینی ــەىت عێراق ــە حاڵ ل

گەڕانــەوەى  ســەردەمى  ئەمــەدا  لەگــەڵ 

بەســەرچوو.  ئیمپراتۆرییەتەکانیــش 

ژێڕدەســتەیى  ئەمەیــش  ســەرەڕاى 

ــا.  ــى نەم ــان خێرای ــە هەم ــش ب هاوواڵتیانی

مــن گومــاىن زۆرم هەیــە لــەوەى داخــۆ 

بــە  دەتوانێــت  دەوڵەتێــک  چ  لەمــڕۆدا 

ســوپاى نیزامیــى ئامادەیــى شــەڕ و مەرگەوە 

دەتوانێــت »لەپێنــاو نیشــتامنەکەیدا«، تــا 

کۆتاییەکــى تــاڵ، بچێتــە جەنگــى گــەورەوە. 

دەتوانــن  ڕۆژئاوایــى  دەوڵەتێکــى  چەنــد 

پشــت بــە دانیشــتواىن پێداگــر و ســوور 

ــە یاســاوە  لەســەر سیســتەم و پەیوەســت ب

ببەســن –وەک ئــەوەى ڕۆژگارێــک ئــەو 

ــازە  ــاىن ت ــوون »دەوڵەت ــەى ناونراب دەوڵەتان

گەشەســەندوو« پشــتیان پێدەبەســن- تەنیــا 

هەنــدێ  و  تاوانکارییــەکان  کۆمەڵــە  بــە 

پەراوێــزى  لــە  نەبێــت  تــر  کۆمەڵــەى 

پەرەســەندىن  کۆمەاڵیەتیــدا.  نەزمــى 

هێشــتنەوەى  کەرەســتەکاىن  ترســناکى 

ــدا،  ــى بەردەوام ــر چاودێری ــان لەژێ هاواڵتی

تەکنیکــى و نا-تەکنیکــى، وەکــو کامێــراى 

داخــراوەکان  تەلەفزیۆنییــە  دامــەزراوە 

تەلەفۆنییــەکان  وتوێــرە  تۆمارکــردىن  و، 

و  کەســییەکان  زانیارییــە  گەیشــتنى  و، 

نییــە  مــەرج  تایبەتییــەکان،  کۆمپیوتــەرە 

لــە چاالکیــى دەوڵــەت و یاســایان زیــاد 

ئازادیــى  ســنوورى  ئەگەرچــى  کردبێــت، 

و  ســنووردارکردووە  هاواڵتیانیشــیان 

کردۆتــەوە.  بەرتەســکیان 

ــى  ــى جیهانگیری ــە قۆناغ ــە ل ــوو ئەمان هەم

ــە  ــە دەبێت ــت ک ــرادا دەگوزەرێ ــگار خێ ئێج

ناچوونییەکــى  دەرکەوتنــى  مایــەى 

هەرێمیــى لــە هەمــوو الیەکــى جیهــان. 

چونکــە حیهانگیــرى هــەر بــە رسوشــتى 

خــۆى گەشــەکردنێکى ناهاوســەنگ و ناڕێک 

بەرهــەم دەهێنێــت. هەروەهــا بــە ڕووىن 

لێکدژیــى نێــوان دووالیــەن زەق دەکاتــەوە 

ئەوانــەى ملکەچــى جیهانگیــرى و گوشــارى 

الیەنــەکاىن  جیهانیــى  ســتانداریزەکردىن 

ژیــاىن هاوچــەرخ دەبــن، وەکــو زانســتەکان 

و تەکنیــک و ئابــوورى و هەندێــک ژێرخــاىن 

هەموو ئەمانە لە 
قۆناغى جیهانگیریى 
ئێجگار خێرادا 
دەگوزەرێت کە 
دەبێتە مایەى 
دەرکەوتنى 
ناچوونییەکى 
هەرێمیى لە هەموو 
الیەکى جیهان. 
چونکە حیهانگیرى 
هەر بە سروشتى 
خۆى گەشەکردنێکى 
ناهاوسەنگ و ناڕێک 
بەرهەم دەهێنێت
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کولتوورییــەکان  دامــەزراوە  و  تەکنیکــى 

)بەڕێژەیەکــى کەمــر( لەالیــەک و، ئەوانــەى 

ــش  ــن، بەتایبەتی ــى ناب ملگەچــى جیهانگیری

تــر.  لەالیەکــى  سیاســەت،  و  دەوڵــەت 

لۆژیکیــى،  بەشــێوەیەکى  منوونــە،  بــۆ 

هەڵقــواڵىن  مایــەى  دەبێتــە  جیهانگیــرى 

ناوچــە  لــە  کرێــکارى  کۆچــى  زیاتــرى 

هەژارەکانــەوە بــۆ ناوچــە دەوڵەمەنــدەکان، 

بــەاڵم ئەمــە شــڵەژاىن ســیاىس و کۆمەاڵیــەىت 

پێشــوازیکەردا  دەوڵەتــاىن  زۆربــەى  لــە 

دروســتت دەکات کــە زۆربەیــان لــە واڵتــاىن 

دەوڵەمەنــدی ناوچــەى  باکــورى ئەتڵەســیى 

کۆنــن، ئەگەرچــى ئــەم جووڵەیــە بــە پێوەرە 

جیهانییــەکان جووڵەیەکــى ســاکارە، چونکــە 

هەتــا ئەمڕۆیــش تەنیــا %3ى دانیشــتواىن 

زێــدى  واڵتــاىن  دەرەوەى  لــە  جیهــان 

ــەى  ــەى جووڵ ــە پێچەوان ــن. ب ــان دەژی خۆی

پەیوەندیگیرییــە  و  کااڵ  و  ســەرمایەکان 

ــان  ــەوە، دەواڵت ــەرە نەرمەکان ــى و ه هەوای

توانیوویانــە  ئێســتا  هەتــا  سیاســەت  و 

بەربەســتى ڕاســتەقینە بخەنــە ســەر ڕێــگاى 

کۆچــى کرێــکارى. 

بەهــۆى  کــە  شــێواویى  مەترســیدارترین 

جیهانگیریــى ئابوورییــەوە بەر هاوســەنگیى 

هەڵوەشــاندنەوە  لــەو  جگــە  کەوتــووە، 

خێرایــەى پیشەســازى کــە لــە ئابوورییــە 

ســۆڤییەتییەکان و ئابوورییــەکاىن ئەوروپــاى 

ــدا،  ــدا ڕووی ــە حەفتاکان ــدا ل کــۆىن ڕۆژهەاڵت

گــۆڕاىن ڕوو لــە زیــادە ســەنتەرى کێشــکردىن 

ناوچــەى  لــە  بــوو  جیهــاىن  ئابووریــى 

بــۆ  ئەتڵەســییەوە  باکــورى  دەوروبــەرى 

ــە  ــەم گۆڕان ــى ئ ــیا. ئەگەرچ ــەکاىن ئاس ناوچ

ــە قۆناغــە ســەرەتاییەکانیدایە،  هێشــتایش ل

دەڕوات.  خێــرا  هەنــگاوى  بــە  کەچــى 

ــى  ــەندنەى ئابووری ــەو گەشەس ــان ئ بێگوم

جیهــاىن لــە مــاوەى دە ســاڵى ڕابــردوودا 

ــەرە  ــەن بزوێن ــووە، لەالی ــەوەى بینی بەخۆی

ناسیاســییەکانەوە بڕێکــى زۆرى ڕاکێــرشاوە، 

ڕێژەیەکــى  ڕێگــەى  لــە  تایبەتیــش  بــە 

گەشــەکردىن نا-ئاســاییەوە کــە بەرهەمهێناىن 

پیشەســازیى لــە چیــن وەدیــى هێنــاوە، 

کــە بــە ڕێــژەى %30 لــە ســاڵى 2003دا 

بەرزبوونــەوەى بەخۆیــەوە بینیــووە بەراورد 

ــە  ــە %0.5 ل ــان و کەمــر ل ــە جیه ــە %3 ل ب

ئاشــکرایە  ئەڵامنیــا.  و  باکــور  ئەمریــکاى 

ئاســیا  ڕێژەیــى  ســەنگیى  هێشــتا  ئەمــە 

نەگۆڕیــوە،  کــۆىن  ئەتڵەســیى  باکــورى  و 

یەکێتیــى  و  یەکگرتــووەکان  ویالیەتــە 

ــۆن هێشــتایش %70ى کــۆى  ــا و ژاپ ئەوروپ

بــەاڵم  پێکدەهێنــن،  لۆکاڵــی  بەرهەمــى 

ــە  ــتا وا خەریک ــیا ئێس ــارەى ئاس ــا قەب تەنی

هەســت بــە خــۆى دەکات. بــەاڵم لــە الیــەىن 

ــەاڵىت  ــوورى ڕۆژه ــەوە، باش ــاى کڕیاریی توان

ئاســیا و باشــوورەکەى و ڕۆژهەاڵتەکــەى، 

ــازاڕى  ــێى ب ــەر س ــەک لەس ــدا ی ــە بنەڕەت ل

یەکگرتــووەکان  ویالیەتــە  گــەورەى 

پرســیارە ســەرەکییەى  ئــەو  دەنوێننــەوە. 

پێشــبینییە  بــە  ســەبارەت  لێــرەدا 

ــەک  ــت و ی ــەدەى بیس ــەکاىن س نێودەڵەتیی

دێتــە پێــش –دواتریــش بــۆى دەگەڕێمــەوە- 

جیهانییــە  گۆڕانــە  ئــەم  چــۆن  ئەوەیــە: 

ڕێژەیــى  هێــزى  لەســەر  کاریگەریــى 

یەکگرتــووەکان  ویالیەتــە  ئابووریــى 

دادەنێــت؟ 

لــە  ببمــەوە  نزیــک  زیاتــر  ئێســتا  بــا 

مەســەلەى جەنــگ و ئاشــتى و ئیمکانیــەىت 

دامەزرانــدىن نەزمێکــى نێودەوڵــەىت لــەم 
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وا  نیــگادا  یەکــەم  لــە  نوێیــەدا.  ســەدە 

ئاشــتیى  پێشــبینییەکاىن  دەردەکەوێــت 

لــە  ئێســتا  ســەدەیەى  لــەم  جیهــاىن 

بــە  بەرزتــرە،  بیســتەم  ســەدەى  هــى 

لەبەرچاوگرتنــى ژمارەیەکــى بــێ پێشــینە 

ــەى  ــە جیهانییان ــەو جەنگ ــەى ئ ــێ وێن و ب

تێیانــدا ڕوویــداوە و گیانلەدەســتدان لــە 

ئاســتێکى تۆقێنــەردا. لەگــەڵ ئەوەیشــدا، 

گــەورە  بەریتانیــاى  لــە  کــە  ڕاپرســییەک 

ئەنــدام دراوە و تێیــدا بــەراورد لەنێــوان 

ــدا  ــاڵى 2004ى بەریتانییەکان ــەکاىن س وەاڵم

بــۆ پرســیارگەلێکى ســەرەتاى ســاڵى 1954دا 

کــراوە، دەریدەخــات کــە تــرس لــە جەنگــى 

لــەو  زیاتــرە  لەمــڕۆدا  جیهــاىن  نوێــى 

ــۆکارى  ــوو . ه ــەو کات هەب ــە ئ ــەى ک ترس

ســەرەکیى ئــەو ترســە دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو 

حەقیقەتــەى کــە زیاتــر جەخــت لەســەر 

ئــەوە دەکاتــەوە ئێمــە لــە ســەردەمێکدا 

دەژیــن کــە جیهــان گیــرۆدەى ناکۆکیــى 

ــە زۆرى  ــە ب ــە، ک ــێ دەرەتان ــى ب چەکداری

لەنێــو ســنوورى یــەک دەوڵەتــدا ڕوودەدات، 

ــەوە  ــەاڵم بەهــۆى دەســتێوەرداىن دەرەکیی ب

دەبێــت.  بەرفــراوان  هەتابــێ  بازنەکــەى 

ناکۆکییانــە  جــۆرە  ئــەم  کاریگەریــى 

لەســەر مەدەنییــەکان کــە بەشــێوەیەکى 

قوربانییــە  بوونەتــە  بەرچــاو  زۆر 

ســەرەکییەکانیان –ئەگەرچــى بــە پێــوەرە 

ســەربازییەکاىن ســەدەى بیســتەم ڕێژەیەکــى 

گــەورەى  ئێجــگار  ڕێژەیەکــى  کەمــە- 

دیــوارى  ڕوخــاىن  کاىت  لــە  درێژخایەنــە. 

ســەردەمى  لــە  ســەرلەنوێ  بەرلینــەوە، 

پاکتــاوى نــەژادى و کۆچپێکــردىن زۆرەملێــى 

ژمارەیەکــى زۆرى خەڵکیــدا دەژیــن، وەکــو 

ئــەوەى لــە چەندیــن بــەىش ئەفریقــا و 

ئاســیا  و  ئەوروپــا  ڕۆژهــەاڵىت  باشــوورى 

2003دا  ســاڵى  کۆتایــى  لــە  ســەملێراوە. 

لەنێوخــۆى  پەنابــەران  و  ئــاوارە  ڕێــژەى 

ــە 38  ــدا، ب ــە دەرەوەیان ــان ل ــان ی واڵتەکانی

ــش  ــەم ژمارەیەی ــرا، ئ ــەس خەمڵێ ــۆن ک ملی

ــەى  ــارە زۆر گەوران ــەو ژم ــە ل ــک دەبێت نزی

ــى  ــى دووەم ــە دواى جەنگ ــە ل ــەى ک ئەوان

جیهــاىن کۆچیــان پێکــرا. بــا منوونەیەکــى 

ســادە بــۆ ئەمــە بهێنینــەوە: لــە ســاڵى 

2000دا، ژمــارەى ئەوانــەى لــە گۆڕەپــاىن 

وەگــى لــە میامنــار )بۆرمــاى پێشــوو( لەنێــو 

ــوو،  ــر نەب ــج ســەد کــەس زیات ــە پێن ــران ل ب

»کۆچپێکــردىن  ئەوانــەى  ژمــارەى  بــەاڵم 

ناوخۆیــى« گرتنییــەوە، بــە تایبــەىت بەهــۆى 

کارەکاىن ســوپاى میامنــارەوە، نزیکــەى یــەک 

 . بــوون  کــەس  ملیــۆن 

حاڵــەىت عێــراق جەخــت 

ــەوە  ــەىت ئ ــەر حەقیق لەس

جەنگــە  کــە  دەکاتــەوە 

ــوەرى  ــە پێ ــەکان، ب بچووک

بیســتەم،  ســەدەى 

گــەورە  ماڵوێرانیــى 

خۆیانــەوە  لــەدواى 

جێدێڵــن. 

ئــەو  تایپ-ئایدیاڵــى 

جەنگانــەى لــە ســەدەى 

لەنێــوان  بیســتەمدا 

دەوڵەتانــدا هەڵگیرســان، 

بەخێرایــى پاشەکشــەیان کــرد، چیــر جەنگى 

نەریتــی نەمــا کــە لەنێــوان دەوڵەتانــدا لــەو 

ــۆرە  ــەم ج ــى ئ ــدات، ئەگەرچ ــەدا ڕووب گات

ــە چەندیــن ناوچــەى  ــە ناکرێــت ل ناکۆکییان

ئەفریقــا و ئاســیا یــان لــە هــەر دەوڵەتێکــى 

تر کــە ســەقامگیرییەکەیان یــان هاوبەندییە 

ناوخۆییەکەیــان کەوتبنــە بــەردەم هەڕەشــە، 

دیکــەوە،  لەالیەکــى  دامبرکێرێنــەوە. 

ــەورەى  ــى گ ــاىن جەنگ ــیى هەڵگیرس مەترس

جیهــاىن –کــە ڕەنگــە دەرکەوتنــى چیــن 

ــە  ــکار، ل ــەورەى کێبەرکێ ــى گ ــو هێزێک وەک

ــوڵ  ــەوە قب ــە یەکگرتووەکان ــەن ویالیەت الی

نەکرێــت و ئەمەیــش دنــەى ئــەم مەترســییە 

ــى  ــردووە ئەگەرچ ــەى نەک ــدات- پاشەکش ب

زۆریــش نزیــک نییــە. خــۆ ئەگەرچــى هــەىل 

ــە  ــۆرە جەنگ ــەم ج ــاىن ئ ــاىن هەڵگیرس وەالن

لەمــڕۆدا زۆر باشــر بێــت لــە هــەىل وەالنــاىن 

ســاڵى  لــە  جیهــاىن  دووەمــى  جەنگــى 
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1929دا، کەچــى خۆشــکردىن ئاگرەکــە هــەر 

ــەى  ــن دەی ئەگەرێکــى راســتەقینەى چەندی

ــووە.  ــى داهات کەم

ــەکاىن  ــە تەقلیدیی ــێ جەنگ ــە ب ــەت ب تەنان

نێــوان دەوڵەتــەکان، چ گــەورە و چ بچــووک، 

واقیعییــەکان  چاودێــرە  لــە  هەندێــک 

کــە  دەکــەن  ئــەوە  پێشــبینیى  لەمــڕۆدا 

ســەدەکەمان جیهانێکــى خەیاڵیــى ئامادەیى 

ســوپاکان،  و  تووندوتیــژى  هەمیشــەیى 

بەهەرحــاڵ،  بهێنێــت.  خۆیــدا  لەگــەڵ 

وەالبنێیــن  ناعەقانییــە  ترســە  ئــەو  بــا 

حکومەتــەکاىن  وەکــو  حکومەتــەکاىن  کــە 

وەزیــراىن  ســەرۆک  و  بــۆش  ســەرۆک 

هــەوڵ  بــەردەوام  بلێــر  تــۆىن  بەریتانیــا 

دەدەن بیقۆزنــەوە و بــەکارى بهێنــن بــۆ 

پاســاوداىن سیاســەىت ئیمپراتۆریــەىت جیهــاىن. 

ــە  ــێت ب ــە بش ــە ک ــووىن نیی ــتێک ب ــچ ش هی

»جەنــگ دژ بــە تیرۆریــزم« نــاو بربێــت 

نەبێــت،  مەجازییــەوە  ڕووى  لــە  تەنیــا 

ئــەوە  بــە بکەرانێکــى ســیاىس  تەنیــا دژ 

بەکاردەهێنــن کــە تەکنیکــە نــەک بەرنامــە. 

جیاوازیــى  تیرۆریــزم  تەکتیــک،  وەک 

ــە  ــاکات، بۆی ــدا ن ــار و بێتاوان ــوان تاوانب لەنێ

قبوڵنەکــراوە،  ئەخالقییــەوە  ڕووى  لــە 

جــا چ کۆمەڵــە نــا فەرمییــەکان بــەکارى 

بهێنیــن یــان دەوڵەتــان. خاچــى ســوورى 

نێودەوڵــەىت دان بــە درێژبوونــەوەى زیاتــرى 

مۆرکــى  چونکــە  دەنێــت،  بەربەریزمــدا 

بــەرە  هــەردوو  نێوچــەواىن  لــە  خۆیــدا 

لێکدژەکــەى جەنگــى عێــراق. هەروەهــا 

ئیمکانیــەىت  لــە  هەیــە  زۆر  ترســێکى 

لەالیــەن  بایۆلــۆژى  چەکــى  بەکارهێنــاىن 

ــەاڵم  ــە تیرۆریســتییەکانەوە، ب ــە چکۆل گروپ

هەیــە  کەمــر  زۆر  ترســێکى  بەداخــەوە، 

ناشــێت  کــە  مەترســییە گەورانــەى  لــەو 

پێشــبنیى بکرێــت، کــە گریامنــەى ئــەوە 

مۆنۆپۆلکــردىن  توانــاى  ئەگــەر  دەکــەن 

ــاىن مرۆڤیشــەوە-  ــە ژی ــان –ب پرۆســەکاىن ژی

لــە کۆنــرۆل دەریژێــت، ئــەوا بــێ ئەمــالوال 

ــیى  ــاڵ، مەترس ــە ڕوودەدەن. بەهەرح ئەوان

ــە ســەقامگیریى  ڕاســتەقینە کــە هەڕەشــە ل

ــان هــەر دەوڵەتێکــى ســەربەخۆ  جیهــاىن، ی

ــۆڕە تیرۆریســتییە ئیســالمییە  ــە ت دەکات، ک

ــتادا  ــە ئێس ــە ل ــو گۆڕەپانەک ــەکاىن نێ چاالک

ــى  ــە. ئەگەرچ ــاى نیی ــن، بەه ــى دەهێن پێک

ئــەوان ژمارەیەکــى زۆر زیاتــرى لەوانــەى 

پێشــرى خۆیــان خەڵکــى دەکــوژن، کەچــى 

ــان  ــەر ژی ــۆ س ــەوان ب ــییەى ئ ــەو مەترس ئ

ســنووردارە،  زۆر  ڕووبــەردا  لــە  هەیانــە 

ئەگــەر بــە دەخەڵیــى ســوپاکان بەراوردیــان 

بکەیــن ئــەوا  ئەوانــەى شــایەىن بــاس نیــن. 

ــن  ــە ناتوان ــەم کۆمەاڵن ــەوەى ئ ــا لەبەرئ ج

ناوکیــى،  چەکــى  بــە  ڕابــگات  دەســتیان 

ئەگەرچــى ئەمــە زۆریــش دوور نییــە بــەاڵم 

ــت-  ــى تێناچێ ــە ڕێ ــەم نزیکان ــەم ب الیەنیک

ئــەوا تیرۆریــزم دەبێتــە مایــەى جێگیربــوون، 

نــەک هیســریا. 

و،  جیهــاىن  پشــێویى  ئەوەیشــدا،  لەگــەڵ 

دیکــەى  ســەدەیەکى  هاتنــى  شــیامنەى 

ناکۆکیــى چەکــدارى و کارەســاىت مرۆیــى، 

ــێت  ــۆ دەش ــتەقینەیە. داخ ــى ڕاس ئەگەرێک

ئەمــە ســەرلەنوێ بخرێتــەوە ژێــر کۆنرۆڵــى 

لە یەکەم نیگادا 
وا دەردەکەوێت 
پێشبینییەکانى 

ئاشتیى جیهانى 
لەم سەدەیەى ئێستا 

لە هى سەدەى 
بیستەم بەرزترە، 

بە لەبەرچاوگرتنى 
ژمارەیەکى بێ 

پێشینە و بێوێنەى 
ئەو جەنگە 

جیهانییانەى 
تێیاندا ڕوویداوە و 
گیانلەدەستدان لە 
ئاستێکى تۆقێنەردا
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ــە  ــە ل ــەوەى هەمیش ــو ئ ــەوە، وەک جیهانیی

ــۆوە تاوەکــو  ــە جەنگــى واترل 175 ســاڵدا، ل

داڕمــاىن یەکێتیــى ســۆڤیەىت، هەبــووە جگــە 

ــاڵ.  ــە ىس س ل

ــەر دوو  ــەخترە، لەب ــەلەکە س ــڕۆدا مەس لەم

ناهاوتاییانــەى  ئــەو  یەکەمیــان،  هــۆکار: 

لــە  ئــازادى  بــازاڕى  جیهانگیریــى 

کۆنرۆڵدەرچــوو دروســتى کــردووە، لــە پێشــر 

ئەمەیــش  دەکات،  نەشــونوما  خێراتــر  زۆر 

پشــێوییەکان  و  ســتەم  رسوشــتیى  پانتایــى 

ئــاوەاڵ دەکات. دواجار، ســەرنجى ئــەوە دراوە 

ــەزراوە ســەربازییە  ــت دام ــى تێناچێ ــە ›‹ڕێ ک

ــى دۆخــە  هــەرە پێشــکەوتووەکانیش کۆنرۆڵ

ــى  ــتیى نەزم ــاىن گش ــەىت داڕم ــە حاڵ ــکات ل ب

یاســاییدا‹‹ ، قەیــراىن دەوڵەتانیــش کــە پێشــر 

ئامــاژەم بــۆ کــرد وا دەکات ئەمــە لــە هەمــوو 

کات زیاتــر شــیامنەى بکرێــت. دووەمیــان، 

هێزێکــى  نێودەوڵەتیــى  نەزمێکــى  چیــر 

ڕووى  بــە  نییــە  دەســتەجەمعى  گــەورەى 

هەڵگیرســاىن جەنگــى جیهانیــدا بوەســتێتەوە، 

ــە  ــە ل ــت ک ــاتێک نەبێ ــەىن کارەس ــا تەم تەنی

نێــوان ســااڵىن 1914-1945 درێــژ بۆتــەوە. 

ــتانەى  ــەو ش ــتووە ب ــتى بەس ــە پش ــەم نەزم ئ

ــەى وا  ــەو ڕێکەوتنان ــۆ ئ ــەوە ب ــە دەگەڕێن ک

ــەدەى  ــاڵەى س ــى ىس س ــە جەنگ ــان ب کۆتایی

نــۆزدە هێنــا، جیهانێــک لــەو دەوڵەتانــەى 

ــا  ــک یاس ــە کۆمەڵێ ــان ب ــە پەیوەندییەکانی ک

بەڕێوەدەچــوون، گرنگرینیان دەســتوەرنەداىن 

هیــچ دەوڵەتێــک لــە کاروبــارەى ناوخــۆى 

دەوڵەتــاىن تــر، هەورەهــا لێکجوداکردنــەوەى 

زەقــى نێــوان ئاشــتى و جەنــگ. ئــەم دوو 

مەســەلەیە لەمــڕۆدا نەمــاون. 

ــتووە  ــتى بەس ــە پش ــەم نەزم ــا ئ هەرروەه

بــەو حەقیقەتــەى کــە جیهانێکــى پێکهاتــوو 

تەنانــەت  دەســتەجەمعى،  هێزێکــى  لــە 

بچووکــى  دابەشکاری«ـــى  یەکــەم   « لــە 

دەوڵەتانــدا –ڕۆژێــک کــە جیهــان پڕبــوو لــە 

هێــزى گــەورە- لــە دواى ســاڵى 1945ـــەوە 

گــەورە،  بــۆ دوو هێــزى  دەبنــەوە  کــەم 

کــە هیچیــان ســەرکەوتنى ڕەهــا بەدەســت 

ــەملێراوە  ــەوە س ــەردەوام ئ ــە ب ــن، بۆی بهێن

ــە  ــش ل ــووىن هەرێمیی ــەت هەژم ــە تەنان ک

ــى  ــى هەژموونێک ــەزاى ڕۆژئاوای دەرەوەى ف

ســۆڤیەىت  یەکێتیــى  کۆتایــى  کاتییــەوە. 

ــووەکان  ــە یەکگرت ــات و ویالیەت ــى ه کۆتای

بــووە خــاوەىن بااڵدەســتییەکەى گــەورەى 

نەزمــى  ئــەم  بەســەر  ســەربازی  هێــزە 

ئەوەیشــەوە،  ســەرووى  لــە  هێــزەدا. 

Eric Hobsbawm
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لــە  یەکگرتــووەکان  ویالیەتــە  سیاســەىت 

ســاڵى 2002ـــەوەوە، بــە فەرمــى ئیلتیزامــى 

ــەو  ــا ئ ــەکان و هەروەه ــە ڕێکەوتن خــۆى ب

پەیامننامانــەى کــە نەزمــى جیهــاىن پێیــەوە 

بەنــد بــوو، کۆتایــى پێهێنــا و پشــتى بەســت 

بــە بااڵدەســتییەک کــە لــە ماشــێنە جەنگییــە 

درێــژى  بەرزەکەیــەوە  تەکنیــک  بەهێــزە 

کردۆتــەوە، کردوویــەىت بــە تاکــە دەوڵەتێــک 

بتوانێــت پرۆســەى ســەربازیى لــە هــەر 

ــە  ــت، ل ــۆى بیەوێ ــە خ ــان ک ــێکى جیه بەش

ماودایەکــى کورتــەوە، ئەنجــام بــدات.  

پشــتیوانانیان  و  ئەمریکییــەکان  تیۆرســێنە 

نوێــى  کلیــى ســەردەمێکى  وەکــو  ئەمــە 

ئابووریــى  گەشــەى  و  جیهــاىن  ئاشــتیى 

ئیمپراتۆریــەىت  ســایەى  لــە  دەبینیــن 

-بــە  بااڵدەســتدا،  ئەمریکیــى  جیهانیــى 

هەڵــە- بــە ئاشــتیى بەریتانیــاى بــەراورد 

ئیمپراتۆریــەىت  وەختــى  لــە  دەکــەن 

تەنیــا  نــۆزدەدا.  ســەدەى  بەریتانیــى 

لەبەرئــەوە وتــم بــە هەڵــە، چونکــە لــە 

نــە  ئیمپراتۆرییــەکات  مێژووییــەوە  ڕووى 

ئاشــتی و نــە ســەقامگیرییان بــۆ جیهــاىن 

جیهانێکــى  وەک  هێنــاوە،  دراوســێیان 

ئەگــەر  خۆیــان.  خاکەکــەى  لــە  جــودا 

شــتە  ئــەو  ئــەوا  هێشــتبنییەوە  شــتێک 

گــەورەکان  جیهانییــە  ناکۆکییــە  غیــاىب 

ئیمپراتۆریــەىت  دۆخــى  وەکــو  بــووە، 

بەریتــاىن. بــەاڵم نیازپاکیــى داگیرکــەران و 

لەگــەڵ  قازانــج و چاکــە گشــتییەى  ئــەو 

ــاو  ــە ن ــا ل ــا و تەنی ــە، تەنی ــدا هێناویان خۆیان

وشــە و وتــارە بــاق و بریقەکانــدا هەیــە. 

بــووىن  پاســاوى  ئیمپراتۆریەتــەکان  هەتــا 

خۆیــان دابێــت –کــە هەندێجــار دروســتیش 

باوکردنــەوە  بانگەشــەى  بــە  چ  بــووە-، 

ــە  ــن ل ــتاىن و ئایی ــۆ شارس ــە«یان ب »ئەندێش

واڵتــە جیاوازەکانــدا، یــان »ئەندێشــە«یان 

بــۆ ئازادیــى ئەوانــەى بوونەتــە قوربانیــى 

زوڵــم و جــەورى »ئەوانیــر«، چ لەمــڕۆدا 

ــەڵ  ــرۆڤ. لەگ ــەکاىن م ــەى ماف وەک پاڵەوان

ئیمپراتۆریەتــەکان  بێگومــان  ئەمەیشــدا 

ــەو  ــووە، ئ ــیان هەب ــى باش ــدێ بەرهەم هەن

ئیمپریالیــزم  دەڵێــت  کــە  بانگەشــەیەى 

ــوو  ــاىن دواکەوت ــۆ جیه ــى ب ڕوانگەیەکــى نوێ

ــە-  ــە دروســت نیی ــڕۆدا ئەم ــە لەم ــا –ک هێن

بانگەشــەیەک بــوو کــە لــە ســەدەى نــۆزدەدا 

لەگــەڵ  نەبــوو.  هەڵــە  تەواوەتیــش  بــە 

ئەوەیشــدا بانگەشــەکردىن ئــەوەى گوایــە 

کۆلۆنییــەکاىن  لــە  ئابووریــى  گەشــەکردىن 

ــرا  ــاو خێ ــى بەرچ ــە جۆرێک ــدا ب ئیمپریالیزم

ــە،  ــەیەکى پووچ ــە بانگەش ــا ئەم ــردووە، ئ ک

ــەى  ــەو کۆلۆنییان ــۆ دەرەوەى ئ ــەم ب الیەنیک

کــە کەوتبوونــە دەرەوەى فــەزاى ئەوروپــى. 

نێــوان ســاڵى 1820 و 1950دا، کــۆى  لــە 

لــە  بەرهەمــى نەتەوەیــى هــەر یەکێــک 

دوانــزە  ڕۆژئــاوا  ئەوروپــاى  دەوڵەتــاىن 

هێنــدە و نیــو زیــادى کــرد، کەچــى لــە 

ــاد  ــۆ زی ــر هیچێکــى ئەوت هیندســتان و می

نەبــوو . هەرچــى دەربــارەى دیموکراســییەتە، 

ئیمپراتۆریەتــە  دەزانیــن  هەمــووان 

خۆیانــدا  ســنوورەکاىن  لەنێــو  بەهێــزەکان 

ــە  ــن ڕادە ل ــە کەمری ــەاڵم ب ــتیانەوە، ب هێش

ئیمپراتۆریەتــە ئاوابــووەکان دەرچووە دەرێ. 

ئایــا  ئەوەیــە:  ڕاســتەقینەکە  پرســیارە 

یــەک  بااڵدەســتى  پــرۆژەى  دەشــێت 

ســەرکەوتوو  جیهانــدا  بەســەر  دەوڵــەت 

مێــژوودا  لــە  شــتێکە  ئەمــە  کــە  بێــت، 

لــە وێنــەى نەبــووە؟ داخــۆ بااڵدەســتیى 

بــێ چوندوچــووىن ســەربازیى ئەمریکــى، 

لــە توانایدایــە ئــەم پرۆژەیــە ڕاپەڕێنێــت 

دەســتەبەر  بــۆ  مانــەوەى  هــۆکارەکاىن  و 

بــکات؟ وەاڵمــى ئەمــە نەخێــرە؛ چــەک 

زۆربــەى ئیمپراتۆرییەتــەکاىن دامەزرانــدووە، 

بــەاڵم دابینکردىن هــۆکارەکاىن مانــەوەى ئەم 

ــتانێکى  ــە ش ــتیان ب ــە پێویس ئیمپراتۆریەتان

زیاتــر لــە چــەک هەیــە. پەندێــک هەیــە کــە 

گوایــە هــى ناپلیۆنــە، دەڵێــت: ›‹دەتوانیــت 

هــەر شــتێک لــە وێرانــە بکەیــت تەنیــا 

ئــەوە نەبێــت لەســەرى دابنیشــێت‹‹ بــە 

تەنانــەت  چونکــە  لەمــڕۆدا،  تایبەتییــش 

هێــزى ســەربازیى تۆقێنــەر، چیــر خۆبەخــۆ 

نییــە.  ناوەکیــى  قبوڵکردنێکــى  جێــگاى 

ــەکان  ــە هــەرە مێژوویی ــرە ئیمپراتۆرییەت بگ

لــە  حوکمکــراون،  ناڕاســتەخۆ  بەشــێوەى 

ڕێگــەى دەســتەبژێرێکى لۆکاڵییــەوە کــە پــر 

دامــەزراوە ناوچەییەکانیــان بەڕێوەبــردووە. 

ــردىن  ــاى جەموجۆرک ــوپاکان توان ــک س کاتێ

ــاوکاران  ــران و ه ــتى الیەنگ ــارەى پێویس ژم

لەنێــو ڕەعیەتەکانــدا لەدەســت دەدەن، ئەوا 

نین.فەرەنســییەکان  بــەس  خۆیــان  چیــر 

ــەک  ــەت ی ــە تەنان ــرد ک ــەوە ک ــان ب دەرکی

و،  پێســت  ســپى  ئــۆردووگاى  ملیــۆن 

ســوپاى داگیرکــەرى 800 هــەزار ســەرباز 

و، بەزینیــى ســەربازیى »یاخیبــووان« لــە 
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ئەشــکەنجەیەکى  و  کوشــتارگە  ڕێگــەى 

بــە تەکنیککــراوە، هەمــوو ئەمانــە بــەس 

نەبــوون بــۆ مانــەوەى جەزائیــر بــە شــوناىس 

فەرەنســییەوە. 

پرســیارە  ئــەم  دەبێــت  بۆچــى  بــەاڵم 

بــەرەو  دەمبــات  ئەمــە  بکەیــن؟ 

دەمەوێــت  کــە  ئەرگومێنتــەى  ئــەو 

وانەوتارەکەمــى پــێ کۆتایــى بهێنــم. بۆچى 

ــاڵى  ــەدواى س ــووەکان ل ــە یەکگرت ویالیەت

ــوو  ــەتە ب ــەو سیاس ــتبەردارى ئ 1945 دەس

ــەر  ــە س ــتەقینەى ل ــى ڕاس ــە هەژموونێک ک

بەشــە گەورەکــەى جیهــان پێ دەهێشــتەوە 

نــا- و  نا-کۆمۆنیســتى  بەشــە  –ئەویــش 

ویالیەتــە  توانــاى  بــوو؟  الیەنگیرەکــە 

ــەم  ــەکردىن ئ ــۆ مومارەس ــووەکان ب یەکگرت

هەژموونــە، پشــتى نەدەبەســت بــەوەى 

ڕاســتەوخۆى  بەکارهێنــاىن  ڕێگــەى  لــە 

بــکات  خاپــوور  دوژمنــەکاىن  هێــزەوە 

یــان هەرێمــە پاشــکۆکاىن بــەوە ناچــار 

ئــەو  هێڵــی  هەمــان  لەســەر  بــکات 

بــڕۆن. پەنابــردن بــۆ ئــەم میکانیزمانــە 

لــەو ڕۆژگارەدا تــرىس ڕووداىن خۆکوژیــى 

ئەتۆمیــى لەگەڵــدا بــوو، هێــزى ســەربازیى 

ئەمریکییــش تەنیــا لەگــەڵ هەژموونــدا 

ســەیر  وەهــا  لەبەرئــەوەى  دەگونجــا، 

ــاىن  ــە هێــزى واڵت دەکــرا هێزێکــى باشــر ل

وەختــى  لــە  کــە  واتایــەى  بــەو  تــرە، 

ــەوە  ــا خواســتى ل جەنگــى ســارددا ئەوروپ

ــەوەى هێــزى  ــۆ ڕووبەڕووبوون ــۆ ب ــوو نات ب

ــى ســۆڤیەت، پاڵپشــتیى  ــى یەکێت چەکداری

وەربگرێــت.  لێــوە 

ــە نیــوەى دووەمــى  هەژمــووىن ئەمریکــى ل

ــەکان  ــە بۆمب ــتى ب ــردوودا پش ــەدەى ڕاب س

ــى  ــە ڕێژەیەک ــتى ب ــو پش ــتبوو، بەڵک نەبەس

کــە  بەســتبوو  ســامانە  ئــەو  ترســناکى 

ئابوورییــە  ڕۆڵــە  بــەو  پشــتى  هەیبــوو، 

لــە  کــە  بەســتبوو  ناوەندییــە  زەبەالحــە 

لــە  تایبەتیــش  بــە  دەیگێــرا،  جیهانــدا 

ــەىن  ــە الی ــاڵى 1945دا. ل ــەکاىن دواى س دەی

سیاســییەوە، پشــتى بەســت بــە کۆدەنگیــى 

گشــتیى باکــورى دەوڵەمەنــد لەســەر ئەوەى 

ــرن  ــە باش ــەو کۆمەڵگایان ــان ل کۆمەڵگەکانی

کۆمۆنیســتییەکان  ڕژێمــە  ملکەچــى  کــە 

بــوون، بــەاڵم لــەو شــوێنانەى کــە ئــەم جۆرە 

کۆدەنگییــە بــووىن نەبــوو، ئــەوا دەبــوو 

و  دەســتەبژێر  لەگــەڵ  هاوپەیامنییــەکان 

ســوپا فەرمانڕەواکانــدا ]ئەمــە بەشــێک بــوو 

ــرىس  ــۆڤییەت[ ت ــى س ــراتیژى یەکێت ــە س ل

ــەریاندا  ــى بەس ــت خەڵک ــدا بێ ــان تێ ئەوەی

کولتوورییــەوە،  ڕووى  لــە  هەڵگەڕێنــەوە. 

ویالیەتــە یەکگرتــووەکان پشــتى بەســت بــە 

هێــزى کێشــکردىن کۆمەڵگــەى بەرخــۆرى 

ــووىن  ــد و ئەزم ــۆى دایمەزران ــەر خ ــە ه ک

ــاڵ ئەمەیشــەوە  ــە پ ــدا، ب ــرەوى پێ ــرد و ب ک

ــان  ــەر جیه ــۆ س ــى ب ــى هۆڵیودی داگیرکاری

ئایدیۆلۆژییــەوە،  ڕووى  لــە  دەســتپێکرد. 

وەک  یەکگرتــووەکان  ویالیەتــە  بێگومــان 

پاڵــەوان و ئایدیاڵــى »ئــازادى« لــە بەرامبــەر 

لــە  جگــە  دەرکــەوت،  »ســتەمکارى«دا 

هەندێــک ناوچــە نەبێــت کــە ویالیەتــە 

لــە  پشــتیوانیى  تێیانــدا  یەکگرتــووەکاىن 

ــرد.  ــی ک ــاىن ئازادی دوژمن

بــە  ئەوەیــان  توانــاى  ئەمانــە  هەمــوو   

کــە  بەخــى  یەکگرتــووەکان  ویالیەتــە 

جەنگــى ســارد تێپەڕێنێــت، ئــەى بۆچــى 

ئەوانیریــش بــەدواى ڕابەرێتــى هێزێکــى 

ــوو وا  ــتە ب ــەو ش ــە ئ ــن ک ــەورەدا نەگەڕێ گ

ــى  ــر پەیڕەوی ــاىن ت ــەى دەوڵەت ــتا زۆرب ئێس

دیموکراســییەىت  لــە  هــەر  دەکــەن،  لــێ 

هێــزى  گەورەترینــى  بــۆ  هەڵبژاردنــەوە 

بــە  پەیوەســت  هێزێکــى  ئابــوورى، 

وا  کــە  نیو-لیرباڵییــەوە  ئایدیۆلۆژیــاى 

ــە  جیهــان دەگرێتــەوە؟ کاریگەریــى ویالیەت

ــێنەکاىن  ــى تیۆرس ــووەکان، کاریگەری یەکگرت

ــەکاىن، ئێجــگار  ــەرە جیبەجێکاریی و بەڕێوەب

گــەورە بــوو. ئابوورییەکــەى هێنــدە زەبەالح 

زۆروزەبەنــدى  ســامانێکى  کــە  ماوەیــە 

بەرهەمهێنــا، ئەگەرچــى بەرەبــەرە ڕۆڵــە 

ســەنراڵەکەى لــە جیهاندا لەدەســت دەدات 

لــە  بەگــرە  و،  پیشەســازیدا  لــە  چیــر  و 

هەشــتاکانەوە لــە وەبەرهێنــاىن ڕاســتەوخۆى 

ئەوانــەى  نییــە.  بااڵدەســت  دەرەکیــدا، 

سیاســەتەکاىن ویالیەتــە یەکگرتووەکانیــان 

بەردەوامــى  بــە  دەکــرد  جێبەجــێ 

ســووربوون لەســەر ماکیاژکــردىن حەقیقــەىت 

هاوپەیامنەکانیــدا  بەســەر  ئــەو  بااڵیــەىت 

ــرادە«ى  ــى ئی ــە »هاوپەیامنی ــە ب ــەوەدا ک ل

زانییــان  ئــەوان  ناونرابــوو.  ڕاســتەقینە 

ویالیەتــە یەکگرتــووەکان، تەنانــەت دواى 

کۆتایــى یەکێتیــى ســۆڤییەتیش، لــە نــاو 

ــەاڵم  ــە. ب ــا نیی ــە تەنی ــدا ب ــاىن جیهانی گۆڕەپ

ــش  ــە ئەوانی ــوو ک ــەوە کردب ــیان ب دەرکیش

ــە  ــەى لەســەریان بونەت ــەکاىن ئەوان ــە کارت ب
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ــر گەلێــک هەلومەرجــدا  بااڵدەســت و لەژێ

گەمــە  خۆیانــە،  بەرژەوەندیــى  لــە  کــە 

ــەوە  ــۆ ئ ــش ب ــەن، ئەوەی ــە دەک جیهانییەک

نییــە دەوڵەتێکــى کێبەرکێــکار لــە ڕووى 

ــار  ــەوە بەدی ــى جیهانیی ــز و بەرژەوەندی هێ

لەالیــەن  کــە  بخــەن. جەنگــى کەنــداو، 

کۆمەڵگــەى  و  یەگگرتــووەکان  نەتــەوە 

نێودەوڵەتییــەوە پاڵپشــتییەکى ڕاســتەقینەى 

ڕووى  بــە  خێــرا  کاردانــەوەى  و،  لێکــرا 

2001دا،  ســێپتێمبەرى  11ى  ڕووداوەکاىن 

ــووەکاىن  ــە یەگگرت ــدى ویالیەت ــزى ناوەن هێ

دەرخســت.  ســۆڤیەىت  یەکێتیــى  دواى 

ــەىت  ــە سیاس ــن ک ــۆ بەگەورەزانی ــێتیى خ ش

ــووەکان دواى ڕووداوەکان  ــە یەکگرت ویالیەت

تــووىش بــوو، ڕۆڵێکــى گــەورەى هەبــوو 

و  ســیاىس  بنچینــە  تێکشــکاندىن  لــە 

ئایدیۆلۆژییــەکاىن کاریگەرییەکــەى پێشــرى 

کــە بەندبوو لەســەر هەژمــوون و، دەرگاکاىن 

ــى  ــەردەمى جەنگ ــى س ــردىن نەریت بەهێزک

ئیــدى  قەپاتکــرد،  ڕوویــدا  بــە  ســاردى 

ــە هێزێکــى  ــە ل ــە جگ ــێ نەماوەی هیچــى ل

چوندوچــوون،  بــێ  ترســێنەر  ســەربازیى 

ــە.  ــى لۆژیکیشــی نیی ــى بنچینەیەک ئەگەرچ

ــە  ــە نیمچ ــە ل ــووەکان ک ــە یەکگرت ویالیەت

دەژى،  نێودەوڵەتیــدا  دوورەپەرێزییەکــى 

-ڕەنگــە بــۆ یەکەمجــار لــە مێــژووى خۆیدا- 

بووبێتــە جێــگاى بوغزى زۆربــەى حکومەت 

و گــەالن. هێــزە ســەربازییەکەیش دووپــاىت 

ــە  ــى ویالیەت ــە ئابووری ــەوە ک ــەوە دەکات ئ

یەکگرتــووەکان چەنــدە هەســتیارە و، چــۆن 

وەبەرهێنــە ئاســیاییەکان، کــە ئــارەزووى 

خۆیــان بــۆ پاڵپشــتیکردىن دۆالرى بەخێرایــى 

ــاىن  ــوە، کورتهێن ــوون دەربڕی ــە نابودب ڕوو ل

بازرگانییەکەیــان  بودجــە  گــەورەى 

هێــزە  ئــەم  هەروەهــا  داپۆشــیوە. 

ســەربازییە کاریگەریــى ئابووریــى یەکێتــى 

ئەوروپــا و ژاپــۆن و ڕۆژهــەاڵىت  ئاســیا و 

ــە  ــراوى وەبەرهێن ــەى ڕێکخ ــەت کوتل تەنان

ــێیەم،  ــاىن س ــاىن جیه ــەکاىن دەوڵەت یەکەمیی

دووپــات دەکاتــەوە. هەروەهــا ویالیەتــە 

ــتان  ــت دانوس ــر ناتوانێ ــووەکان چی یەکگرت

ــى  ــراوى بازرگانی ــارەکاىن ڕێکخ ــەڵ کری لەگ

داخــۆ  ڕاســتیدا،  لــە  بــکات.  جیهانیــدا 

ــەو  ــاوى ئ ــۆى پاس ــە خ ــارى دوژمنکاران گوت

کــە  نییــە  گریامنەکراوانــە«  »هەڕەشــە 

ئەمریــکا دووچــارى هاتــووە و نوقانــەى 

نا-ســەقامگیرى  و  نا-ئــارام  هەســتێکى 

لــێ دەدات؟  داهاتــووە جیهانییەکــەى 

بــە ڕاشــکاویى بڵێم مــن تەفســیرێکم نییە 

بــۆ ئەوەى لە 11ى ســێپتێمبەرەوە بەســەر 

ویالیەتــە یەکگرتووەکانــدا هاتــووە و وا لە 

گروپێــک سیاســەمتەدارى دێوانەئاســا کــرد 

ئــەو پالنانــە وەدیــى بهێنــن کــە هەمیشــە 

ئومێدەواربــوون وایــان لــێ بــکات بــە 

تەنیــا خۆیــان بااڵدەســتیى جیهــاىن بــە 

ئەنجــام بگەیەنــن. پێموایــە ئەمــە ئامــاژە 

بــە قەیرانێکــى کەڵەکەبــوو دەدات لەنێــو 

کۆمەڵگــەى ویالیەتــە یەکگرتووەکانــدا، 

کــە لــە قووڵریــن دابەشــبووىن ســیاىس 

ناوخۆیــى  شــەڕى  دواى  کولتــوورى  و 

ــبووىن  ــە دابەش ــەدا و، ل ــەو واڵیەت ــو ئ نێ

ــى بەجیهانیکــراو  ــوان ئابووری جوگــراىف نێ

جەنگى کەنداو، 
کە لەالیەن نەتەوە 

یەگگرتووەکان 
و کۆمەڵگەى 

نێودەوڵەتییەوە 
پاڵپشتییەکى 

ڕاستەقینەى لێکرا و 
کاردانەوەى خێرا بە 
ڕووى ڕووداوەکانى 
11ى سێپتێمبەرى 

2001دا، هێزى 
ناوەندى ویالیەتە 

یەگگرتووەکانى دواى 
یەکێتیى سۆڤیەتى 

دەرخست
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لــەو ناچانــەدا کــە یەکســەر لەودیــوى 

و  واڵیەتەکــەوەن  کەنــارى  هــەردوو 

ئــەو  و  وەڕزکــەرەکان  فراوانــە  ناوچــە 

کولتوورییــەوە  ڕووى  لــە  شــارانەى 

کــراوەن و ناوچــەکاىن تــردا، گوزارشــت لــە 

خــۆى دەکات. 

ڕاســتڕەوى  سیســتەمێکى  لەمــڕۆدا 

ــکا  ــدەدات »هــەردوو ئەمری ــر هەوڵ پەڕگی

بــە هێــزى خراپــەکارى  دژ  ڕاســتگۆ«کە 

بــە  دان  جیهانێــک  بــە  دژ  و  دەرەکــى 

تاکایەىت و بااڵیــەىت ویالیەتە یەکگرتووەکان 

و دان بــە چارەنووســە ڕوون و ئاشــکراکەى 

خۆیــدا نانێــت، هــان بــدات و بجوڵێنێــت. 

پێویســتە دەرک بــەوە بکەیــن کە سیاســەىت 

جیهانیــى ئەمریــکا بــەرەو ناوخۆیــە نــەک 

لەســەر  کاریگەرییەکــەى  جــا  دەرەوە، 

ــڕ تێچــوو  ــەورە و پ ــدە گ ــان هەرچەن جیه

وەهــا  یەکگرتــووەکان  ویالیەتــە  بێــت. 

ــان  ــەت ی ــە ئیمپراتۆری ــراوە ک ــن نەک دیزای

هەژموونێکــى چاالکانــە بەرهــەم بهێنێــت. 

ــە داواى  ــفێڵد ک ــەى ڕامس ــر، بنەماک نەخێ

دەکات  کتوپــر  جەنگــى  هەڵگیرســاندىن 

دژ بــە الوازەکان، کشــانەوەیەکى خێــراى 

ــە مەبەســتى داگیرکــردىن  ــت ب ــەدوادا دێ ب

واى  ئەمــە  ناڵێــم  جیهــان.  چاالکانــەى 

بێــت،  مەترســیدار  کەمــر  لێــدەکات 

ئێســتا  وەکــو  پێچەوانــەوە،  بــە  بەڵکــو 

ــژ  ــێوى و تەموم ــکا پش ــەملێراوە، ئەمری س

و دوژمنــکارى ئەوتــۆ بــاو دەکاتــەوە کــە 

ــدا  ــرى کەس ــە بی ــەرەکاىن ب ــە وێرانک ئاکام

مەترســیى  ئەوەیــە  گرنــگ  نەهاتــووە. 

ــەى  ــڕۆ، بارەگاک ــەکاىن ئەم ــرى جەنگ ڕوون

چاوچنۆکییــە جیهانییــەکاىن حکومەتەکــەى 

ــی و  ــارە ناعەقان واشــنتنە، کــە ئاشــکرا دی

لــە کۆنرۆڵبــەدەرە. 

چــۆن لــەم جیهانــە مەترســیدارەدا بژیــن 

کــە وا دەکوڵیــت، نــە گونجــاىن تیایــە و نــە 

یەکســاىن، لەنێوەنــدى گۆڕانــە گــەورەکاىن 

سیاســییەکاندا  و  کۆمەاڵیــەىت  توێــژە 

و  نێودەوڵــەىت  ئاســتى  هــەردوو  لەســەر 

نیشــتامىن؟ خــۆ ئەگــەر مــن لــە لەندەنــەوە 

ــە  ــدە ڕۆژئاوایی ــەوا بیرمەن ــەم، ئ ــە دەک قس

لیرباڵییەکانـــم لــەوە ئــاگادار دەکــردەوە کــە 

پێشــێلکارییەکان دژ بــە مافــەکاىن مــرۆڤ 

لــە هەمــوو الیەکــى جیهــان هەرچەنــدە 

دڵگرانیشــیان بــکات، بــەاڵم ئــەوە خــۆ-

کــە  بکــەن  بــەوە  بــاوەڕ  خەڵەتاندنــە 

ئەمریــکا  چەکدارییــەکاىن  دەســتێوەردانە 

لــە دەرەوە، لــە ڕووى پاڵنــەرەوە، لەگــەڵ 

دەشــێت  یــان  دەگونجێــت،  ئەوانــدا 

بکەویتــەوە  لــێ  وەهــاى  بەرەنجامــى 

هیــوادارم  خوازراوبــن.  ئــەوان  بــۆ  کــە 

ئەمــە لــە دەلهــى زەرور نەبێــت. بــەاڵم 

باشــرین  حکومەتــەکان،  دەربــارەى 

ــەن و  ــە بک ــن ئەم ــە دەتوان ــاىن دیک دەوڵەت

لەمــەوە دوورەپەرێزیــى هێــزى جیهانیــى 

ئەمریکــى و، پاشــانیش ســنوورەکاىن ئــەم 

هێــزە، دەردەخــەن، ئەویــش لــە ڕێگــەى 

ڕەتکردنەوەیەکــى توونــد و بەشــدارینەکردن 

لــە هــەر دەستپێشــخەرییەکدا کــە واشــنتۆن 

پێشــکەىش دەکات تاوەکــو بتوانیــت گــورزى 

ســەربازی بوەشــێنێت، بــە تایبەتیــش لــە 

ڕۆژهــەاڵىت ناوەڕاســت و ڕۆژهــەاڵىت ئاســیا. 

پێداگــرى  و  پێویســت  هــەرە  ئەرکــى 

ســەرەکى سیاســەىت نێودەوڵــەىت ئەوەیــە 

ویالیەتــە  بــە  بــدات  هــەل  باشــرین 

شــێتیى  لــە  تاوەکــو  یەکگرتــووەکان 

و  بکەوێتــەوە  دوور  گەورەبینــى  خــۆ 

و،  ببێــت  لووتبــەرزى  و  دەســتبەردارى 

دەرەکییەکانیــدا  سیاســەتە  لــە  ئینجــا 

خــۆى.  بــەر  بێتــەوە  هــۆىش  تۆزێــک 

چونکــە پیامنخــۆش بێــت یــان نــا، ویالیەتــە 

ــز  ــە گەورەتریــن هێ یەکگرتــووەکان هــەر ب

ــە،  ــى ئیمپریالیی ــرە هێزێک ــەوە، بگ دەمێنێت

تەنانــەت ئەوەیــش ســەملێراوە کــە مــاوەى 

داکشــاىن ئابــووری بــۆ ئــەو داکشــانێکى 

هیواداربیــن  دەتوانیــن  تەنیــا  ڕێژەییــە. 

بێــت. مەترســیدار  کەمــر 
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