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ــی  ــو ئەكادیمی ــە نێ ــە ل ــەك هەی كۆدەنگیی

ــك  ــە ئەری ــەوەی، ك ــەر ئ ــە س ــەرخ ل هاوچ

 )2012  –  1917( هۆبزبــاوم  بلێــر  جــۆن 

یەكێكــە لــە بەناوبانگریــن مێژوونووســە 

ئەورووپــا،  و  بەریتانیــا  هاوچەرخەكانــی 

پێیــان  چەپــەكان  لێكۆڵــەرە  بگــرە 

لــە  مێژوونووســە  دیارتریــن  كــە  وایــە، 

سەرتاســەری جیهانــدا. هەندێكــی تریــش 

پێیــان وایــە، كــە پێویســتە لــە تەنیشــت 

مێژوونووســی فەڕەنســی فرنــان برودیــل 

ئەكادیمییــە  دابرێــت.  )1902-1985(ەوە 

هاوچەرخــەكان پێیــان وایــە، كــە هۆبزبــاوم 

ــە چەنــد  ــە ڕووی زانســتی و بابەتییــەوە ل ل

ــە  ــەوە ل ــژوو دەكۆڵێت ــە مێ ڕەهەندێكــەوە ل

كاتێكــدا، كــە كۆمەڵــی دوەم پێیــان وایــە 

كــە هۆبزبــاوم لــە چەنــد ڕوویەكــەی تــرەوە 

مێژوونووســەكانی  لــە  هەیــە  جیاوازیــی 

ــیی  ــی ماركس ــە دیدێك ــەی، ك ــەو پێی ــر ب ت

دیــاردە  شــیكردنەوەی  لــە  هەبــوە 

مێژووییــەكان و پابەنــد بــوە بــە هەڵكــردن 

لەگــەڵ ژیانــی هاوچــەرخ لــە ڕووی سیاســی 

و كۆمەاڵیەتییــەوە، تــا ســەرەتاكانی نیــوەی 

دوەم لــە ســەدەی بیســتویەكەم و بــەردەوام 

پەنجــا  تەمەنــی  لــە  تەنانــەت  بــوە، 

ســاڵیدا لــە ســەر دەربڕینــی بیربۆچەنــە 

ڕووداوەكانــی  ســەر  لــە  بوێرەكانــی 

بەهــاری  لەوانــە  خــۆی  ســەردەمەكەی 

عەرەبــی. لەگــەڵ ئەوەیشــدا كــە هۆبزبــاوم 

كەســێكی كۆمۆنیســت بــوو، بــەاڵم وەك 

نەینووســیوە.  كاتــەدا  لــەو  كۆمۆنیســت 

ــوە،  ــی ب ــی ماركس ــێكی ئەكادیم وەك كەس

لــەو  بــوە  جیــاواز  نووســینەكانی  بــەاڵم 

نووســینە چەپانــەی، كــە ئــەو كاتــە بــاو 

ــوە  ــییانە نەب ــەو ماركس ــەو وەك ئ ــوون. ئ ب

كــە بــۆ بەڵگەهێنانــەوە بــۆ دیاردەیەكــی 

مێژوویــی دەقــی ئایدیۆلۆجــی بهێننــەوە، 

بەڵكــوو هۆبزبــاوم چەمكــە ماركســییەكانی 

لــە چوارچێوەیەكــی تیــۆری دا زۆر زیرەكانــە 

ــی  ــش كاریگەرییەك ــا، ئەمەی ــە كار دەهێن ب

ــا.  ــەر دادەن ــەر خوێن ــە س ــی ل قوڵ

ئەسكەندەرییە، ڤییەنا، لەندەن
هۆبزبــاوم لــە ئەســكەندەرییە لــە ســاڵی 

1917 لــە دایــك بــوە لــە باوكێكــی بەریتانــی 

و دایكێكــی نەمســاوی، دوای مردنــی باوكــی 

چــوە ڤێننــا بــۆ ژیــان لەگــەڵ دایكــی و 

لــە  ســەر خوێنــدن  لــە  بــوو  بــەردەوام 

بەرلیــن. دواتــر ناچــار بــوو كــە بچێتــە 

بەریتانیــا لــە ســاڵی1933 دوای ئــەوەی، كــە 

نازیزیــم و فاشــیزم لــە ئەڵامنیــا، نەمســا، 

ئیتاڵیــا و ناوچەگەلێكــی تــری ئەورووپا ڕوەو 

ــەردەمبوونی  ــوون. هاوس ــوون دەچ بەهێزب

لەگــەڵ دەركەوتنــی فاشــیزم و شكســتهێنانی 

لیبڕاڵیــزم، كاریگەریــی گــەورەی دروســت 

ــرد لــە ســەر بۆچوونــە سیاســییەكانی و  ك

ماركســیزم.  لــە  زیاتــری  نزیكبوونــەوەی 

كــردە  كاری  ئەزموونــە  ئــەم  هەروەهــا 

بابەتــی  لــە هەڵبژاردنــی  ســەر خولیــای 

بــوون  بریتــی  كــە  دا،  لێكۆڵینەوەكانــی 

ــی  ــی ئایین ــتی و دەمارگیری ــە ڕەگەزپەرس ل

خوێندنــی  لەنــدەن  لــە  نەتەوەیــی.  و 

زانكــۆی تــەواو كــرد و دكتــۆرای لــە مێــژوو 

بــە دەســت هێنــا لــە »كینگــز كۆلیــج« 

ــەوە،  ــدج وانــەی دەوت ــۆی كامربی ــە زانك ل

لــە زانكــۆی لەنــدەن كۆلێجــی بیركربیــك 

بــوو بــە مامۆســتای مێــژووی ئابووریــی 

بــە  بــوو   1970 ســاڵی  لــە  كۆمەاڵیەتــی 

هــاوكار لــە ئەكادیمیــای بەریتانــی لە ســاڵی 

ــەوەی  ــاڵی 1998. ســەرباری ئ ــە س 1978. ل

كــە كۆمۆنیســت بــوو لــە ســاڵی 1936ـــەوە 

ــەاڵم لەگــەڵ ئەوەیشــدا دژی داگیركردنــی  ب

هەنگاریــا وەســتیایەوە لــە الیــەن یەكێتیــی 

ــتی  ــی كۆمۆنیس ــاڵی 1956، پارت ــۆڤێت س س

ــی  ــە جــێ هێشــت و پێوەندی ــای ب بەریتانی

ئیتاڵیــاوە،  كۆمۆنیســتی  پارتــی  بــە  كــرد 

ــە دیــدە  ــەو كاتــەوە پارێزگاریــی كــردوە ل ل

دا.  لێكۆڵینەوەكانــی  لــە  ماركســییەكەی 

هۆبزبــاوم وەك ســەرۆكی زانكــۆی بیركبیــك 

– زانكــۆی لەنــدەن كاری كــرد و لــە زۆر لــە 

ــكا  ــا و ئەمەری ــی ئەورووپ ــەورە زانكۆكان گ

ــەوە. نووســینەكانی  ــەی گوتوەت و ئاســیا وان

بــۆ زۆر لــە زمانــە زیندوەكانــی جیهــان 

عەرەبــی(  )زمانــی  لەوانــە  وەرگێــڕراون 

هۆبزباومـــی  كاریگەریــی  كــە  ئــەوەی 

ــوە  ــك ب ــد زمانێ ــی چەن ــرد، زانین ــر ك زیادت

لەوانــە: ئینگلیــزی، فەڕەنســی، ئەڵامنــی، 

كارە  ســەرباری  ئیســپانی.  و  ئیتاڵــی 

ژەنیارێكــی  سیاســییەكەی،  و  ئەكادیمــی 

بەتوانایــش بــوە لــە مۆســیقای جــازدا و 

ــە  ــەو ڕوەوە لێكۆڵینــەوە و نووســینی هەی ل

و تێیــدا مۆســیقای جــازی بەســتوەتەوە بــە 

بەرگــری و ناڕەزایییــەوە. 
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مێژوو وەك بەستنی پێوەندی
تــەواوی  پێشــەكیی  لــە  هۆبزبــاوم 

دەكاتــەوە،  لــەوە  جەخــت  كارەكانیــدا 

كــە ئــەو مێــژوو نــە دەگێڕێتــەوە و نــە 

وەك  ئــەو  دەڕێژێتــەوە.  دای  دووبــارە 

نانووســێتەوە،  ڕووداوەكانــی  خەڵــك 

و  خوێنــەر  لــە  ڕوو  تەنهــا  بەڵكــوو 

دیــاردە  لــە  و  دەكات  ژیــر  چاودێــری 

ــەورەكان  ــژوو، ڕووداوە گ سیاســییەكانی مێ

ــە  ــەری ل ــە كاریگ ــەی ك ــەوە، لەوان دەكۆڵێت

دەكات،  مرۆڤایەتــی  كۆمەڵگــەی  ژیانــی 

هەروەهــا لــە هــۆكارەكان و دەرەنجامــە 

ــەوە،  ڕاســتەخۆ و ناڕاســتەوخۆكانی دەكۆڵێت

گــرێ  پێكەوەیــان  ڕێــك  شــێوەیەكی  بــە 

سیاســی،  بوارەكانــی  لــە  دەداتــەوە 

ئابــووری، كۆمەاڵیەتــی و ڕۆشــنبیری بــە بــێ 

ــی  ــە دەرەنجام ــێوەیەك، ك ــە ش ــاوازی ب جی

ڕاســتیی  زینــدووی  وێنەیەكــی  كۆتاییــی 

مرۆڤایەتیــامن نیشــان دەدات. هــەر لــەو 

ــە  ــەی ك ــە دیالێكتیكەییی ــوە فیكریی چوارچێ

ــن كاری  ــە دەكات، یەكەمی ــاوم جووڵ هۆبزب

ــە  ــاڵی 1959 ل ــە س ــێت ل ــی دەنووس گرینگ

ــەرەتایییەكان«  ــە س ــانی »یاخیی ــر ناونیش ژێ

دەكات  پــێ  دەســت  وتەیــەك  بــە  و 

عەرەبــە  مێژوونووســە  لــە  زۆرێــك  كــە 

نوێگــەرەكان زۆر پێویســتیان پێیەتــی بــۆ 

ئێســتا.  و  ڕابــردوو  لــە  لێكۆڵینەوەكــردن 

هۆبزبــاوم پێــی وایــە، كــە ئــەو جوواڵنــەوە 

لــە  دا  ڕوویــان  كــە  كۆمەاڵیەتییانــەی 

خۆرئــاوای ئەورووپــا و باشــوورەكەی لــە 

هــەر دوو ســەدەی نۆزدەهــەم و بیســتەم، 

ئەندەلــووس  جوتیارەكانــی  كــە  ئــەوەی 

كرێــكاری  هەڵســان،  پێــی  ئیســپانی  لــە 

كانــەكان لــە درهامــی بەریتانیــا و تەنانــەت 

ــك  ــە ڕووداوگەلێ ــقڵییە، ئەمان ــی س مافیاكان

نەبــوون كــە نەكرێــت پێشــبینی بكرێــن، 

ئەوەندەیــش بــێ مانــا نەبــوون كە پشــتگوێ 

و پەراوێــز بخرێــن، یاخــود جۆرێــك بــن 

یاخــود  ڕووكەشــانە،  یاخیبوونێكــی  لــە 

وایــە  پێــی  هۆبزبــاوم  شكســتخواردوو. 

ــەرچاوەكانیان  ــە چ س ــەو جوواڵنەوان ــە ئ ك

لــە  یاخــود  بێــت،  گونــد  و  جوتیــاری 

و  شارســتانیەت  پێــش  قۆناغگەلێكــی 

ــەن  ــن، بەڵگ ــت بووبێ ــازی دا دروس پیشەس

لــە ســەر ڕووبەڕووبوونەوەیەكــی تونــدی 

ســەركوتكردن و هــەژاری. هاوارێكــە بــۆ 

خــاوەن  و  ســتەمكار  لــە  تۆڵەكردنــەوە 

ســەروەت و ســامان، خەونبینینێكــی ناڕوونە 

ــەكان و  ــی كەڵب ــردن و دەرهێنان ــە چنگك ب

البردنــی هەڵــە و گوناهەكانیــان لــە دژی 

خواســتی  ئاســایییەكان.  و  ســادە  كەســە 

زۆر  دا  ناواخنــی  لــە  جوواڵنەوانــە  ئــەو 

ــە  ــەوەی ك ــوە ل ــی ب ــە بریت ــوە، ك ــادە ب س

ژیانێكــی  لــە  نــاكات خەڵكــی  پێویســت 

ــە  ــدا بژیــن، بەڵكــوو پێویســتە ل نوێــی كامڵ

ژیانێكــدا بژیــن كــە گیانــی دادپــەروەری 

ــدا  ــەكان تێی ــت، كەس ــەری دا زاڵ بێ ــە س ب

بــە یەكســانی مامەڵەیــان لەگەڵــدا بكرێــت. 

ئــەم جوواڵنەوانــە لــە ڕووی رسوشــتەوە لــە 

جەنگــی پارتیزانیــی نــوێ دەچــن و تێكڕایــان 

دوو ڕەگــەزی ســەرەكییان نییــە، كــە بریتیــن 

لــە: نەبوونــی ئایدیۆلۆجیایەكــی تۆكمــە كــە 

هۆبزباوم لە 
ژیاننامەكەیدا دەڵێت 
)ئەگەر مێژوونووس 
نەبوایە دەبوە 
كۆمەڵناس( هەروەها 
پێی وایە، كە مێژوو، 
كۆمەڵناسی دوو 
دیوی یەك دراون و 
لە شیكاركردندا بە 
كاری دەهێنێت
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ــەوداكان  ــك و دوورم ــە نزی ــت ئامانج بتوانێ

ــت  ــە بتوانێ ــك ك ــكات، ڕێكخراوێ ــاری ب دی

الیەنەكانــی جوواڵنــەوەك لــە خــۆ بگرێت و 

بەرپرســیارێتیی ئەندامــەكان دیــاری بــكات، 

ــدی و  ــەی پێوەن ــی پل ــەرباری دیاریكردن س

شــێوازەكانی كاركردنیــان. لەگــەڵ ئەوەیشــدا 

ڕێگــەی  وەك  هــەر  جوواڵنەوانــە  ئــەم 

الوەكــی و ئامــاژەی دیــار دەبیرێــن لە ســەر 

ڕەوتــی كۆمەڵگــەكان لــە داهاتــوودا، لــە 

هەمــان كاتــدا ئــەو پێكهێنەرە ســەرەكییانەن 

كــە دەبنــە پاڵنــەر بــۆ گۆڕینــی ڕێــڕەوی 

مێــژووی مرۆڤایەتــی لــە داهاتــوودا. لــە 

ــەو  ــە ئ ــە، ك ــە گرینگــر ئەوەی گشــت ئەوان

كۆمەاڵیەتییانــە  ســەرەتایییە  جوواڵنــەوە 

ســەرباری جیاوازیــی نێوانیــان لــە دوا جــاردا 

ــۆ  ســەرچاوەی كاریگــەر دروســت دەكات ب

گۆڕانكاریــی مــەزن، كــە لــە مێــژووی نوێــدا 

لــە زنجیرەیــەك وەرچەرخــان و شۆڕشــی 

یەكالكــەرەوە لــە جیهانــدا لەوانــە شۆڕشــی 

پیشەســازی، فەڕەنســا، ئەمەریــكا و دوا جــار 

ــاوم پێــی وایــە كــە ئــەوەی  ڕووســیا. هۆبزب

ئەنتۆنیــۆ گرامشــی بیریــاری چەپــی ئیتاڵــی 

دەیڵێــت، لەمــەڕ جوواڵنــەوە جوتیارییــەكان 

بیســتەكانی  لــە  ئیتاڵیــا  باشــووری  لــە 

ــە  ــك ل ــە ســەر زۆرێ ســەدەی نۆزدەهــەم ب

هاوچەرخامنــدا  جیهانــی  كۆمەڵگاكانــی 

پیــادە دەبێــت. لــە دیــدی ئــەوەوە لــە 

ــە،  ــن دای ــەیی پێگەییش ــی هەمیش حاڵەتێك

كۆمەاڵیەتیــی  پێكهاتەیەكــی  وەك  بــەاڵم 

بتوانێــت  كــە  نییــە،  هێزێكــی ســانتڕاڵی 

گوزارشــت لــە خواســتەكانی بــكات. 

ــر ئــەم ڕەوشــەی  ــاوم بــۆ خــۆی دوات هۆبزب

لێكۆڵینەوەكانــی  لــە  هێنــا  كار  بــە 

كــە  لەوانــەی،  تایبــەت  بــە  دواتریــدا 

تایبــەت بــوو بــە ڕاپەڕنــی جوتیــاران لــە 

باشــووری خۆرهەاڵتــی بەریتانیــا لــە ســاڵی 

ژیــان  و   1969 ســوینگ  »كاپــن   1830

ژمارەیــەك  فیكــری  و  سیاســی  نامــەی 

بیســتەم  ســەدەی  شۆڕشــگێرەكانی  لــە 

)شۆرشــگێڕەكان: وتارگەلێكــی هاوچــەرخ – 

1973(، لەگــەڵ زنجیرەیــەك لــە لێكۆڵینــەوە 

لــە ســەر جوواڵنــەوە كرێكارییــەكان لــە 

ئەورووپــا.  و  بەریتانیــا 

لە ســەرجەم ئــەو لێكۆڵینــەوە شــیكارییانەی 

جوواڵنــەوە و دۆخ و ئــەو هەلومەرجــەی، 

گۆڕانكارییــە  بــۆ  بــوون  ڕێگەخۆشــكەر 

كۆمەاڵیەتییــە مەزنــەكان لــە مێــژووی نوێدا، 

هۆبزبــاوم ڕێگەیەكــی نوێــی دۆزییــەوە لــە 

مێــژووی ئابــووری و كۆمەاڵیەتــی دا. دواتــر 

نزیكایەتــی دروســت بــوو لەگــەڵ نەوەیــەك 

لــە  كۆمەاڵیەتییــەكان  زانــا  باشــرین  لــە 

شەســتەكان و حەفتاكانــی ســەدەی ڕابردوو، 

و  كۆمەاڵیەتــی  گۆڕانــی  پرســەكانی  بــۆ 

ــە  ــە و ل ــەراورد كاران ــی ب ــیكاری مێژووی ش

نێویشــیاندا: تشــارلز تیللــی )1928-2008( و 

ــوك  ــۆن بل ــكۆكبۆڵ )1947( و ئەنت ــیدا س س

)1935(. ئــەو نووســەرانە و كەســانی تریــش 

ــت  ــەوە دەس ــەو چەمكان ــەك ل ــە زنجیرەی ل

پــێ دەكــەن، كــە هۆبزبــاوم بنەماكانــی 

داڕشــت لــە لێكۆڵینــەوە شــیكارییەكانیدا 

لەوانــە چەمكــی )یاخیگــەری كۆمەاڵیەتــی( 

یاخــود ئــەوەی كــە بــە شــێوەیەكی فەڕمــی 

پێــی دەگوترێــت »تاوانــی كۆمەاڵیەتــی«. 

لــەو  زۆرێــك  چەمكەیــش  دوو  ئــەم 

دەكەنــەوە،  ڕوون  جیاوازانــە  شــێوە 

و  كۆمەاڵیەتــی  مێــژووی  لــە  بــاون  كــە 

لــە  و  جیــاواز  كۆمەڵگــەی  لــە  سیاســی 

زۆرینــەی  جیــاوازدا.  ســەردەمگەلێكی 

دیاردەكانــی یاخیگــەری تــا ئــەم ماوەیەیــش 

كــە  دەنــارسا،  وا  خوێندنگەكانــدا  لــە 

ــز  ــار، پەراوێ ــە جــەردە، تاوانب كۆمەڵەیــەك ل

پێــی  كۆمەڵگــەكان  مەشــەخۆی  و  خــراو 

هەڵدەســن. ئــەم خوێندنگــە نوێیــە لــە 

ــەم  ــا ئ ــدا هــات، ت زانســتە كۆمەاڵیەتییەكان

جوواڵنەوانــە لــە چوارچێــوەی دیدی ئاســایی 

دەربــكات، بیخاتــە چوارچێــوەی دەربڕینــی 

جیاوازەكانــی  الیەنــە  لــە  ناڕەزایەتــی 

لــە  بەدامەزراوەییكــراو  كۆمەڵگــەی 

هــەر  دیاریكــراودا.  مێژوویــی  ســیاقێكی 

لــەو بارەیــەوە هۆبزبــاوم لــە ژیاننامەكەیــدا 

نەبوایــە  مێژوونــووس  )ئەگــەر  دەڵێــت 

ــە،  ــی وای ــا پێ ــاس( هەروەه ــوە كۆمەڵن دەب

دیــوی  دوو  كۆمەڵناســی  مێــژوو،  كــە 

یــەك دراون و لــە شــیكاركردندا بــە كاری 

دەهێنێــت. ڕەوشــی هۆبزبــاوم لــە شــیكاری 

سیاســیی كۆمەاڵیەتیــدا، پشــت دەبەســتێت 

ــەر  ــە س ــكلۆپیدیایی ل ــی ئینس ــە بنەمایەك ب

ــا،  ــە ئەورووپ ــان ل ــی ژی ــەواوی الیەنەكان ت

لــە مــاوەی نێــوان ســەرەتاكانی ســەدەی 

ســەدەی  ســەرەتای  و  حەڤدەهــەم 

ئابــووری،  بوارەكانــی  لــە  بیســتویەكەم 

سیاســەت، كەلتــوور و هونــەرەكان. ئــەو 

پێــی وایــە كــە ئەركــی مێژوونــووس بریتییــە 
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لــە )دۆزینــەوەی ئــەو ڕێكارانەی كــە جیهان 

ــە ســەر دۆخێكــی  ــە دۆخێكــەوە دەگۆڕێت ل

ــەوەی  ــە دۆزین ــەم كارەیــش تەنهــا ب ــر(. ئ ت

ڕابــردوو و كۆتایــی پــێ نایــەت، بەڵكــوو 

شــیكاركردن  بــەرەو  تێدەپەرێــت  لــەوە 

بــۆ  پێوەندییــەك  دۆزینــەوەی  دواتــر  و 

بەســتنەوەی بــە ئێســتاوە. هۆبزبــاوم خــۆی 

بــە دوور دەگرێــت لــە تەنها گێڕانــەوە و كار 

دەكات لــە ســەر شــیكاركردنی كۆمەاڵیەتیــی 

ــوارەوە  ــە خ ــە )ل ــژوو وات ــەوەی مێ جوواڵن

ــە  ــااڵنێكە ك ــاوم س ــەرەوە(. هۆبزب ڕوە و س

ــەوەی  ــە لێكۆلین ــەك ل ــی زنجیرەی توانیویەت

ــاری  ــژووی ژی ــەر مێ ــە س ــكات ل ــتی ب زانس

لێكۆڵینەوانــەدا  ئــەم  لەگــەڵ  ئەورووپــا. 

ــێكی  ــەوەی دەستنووس ــە باوكردن ــتا ب هەس

)پێكهاتــە  نــاوی  بــە  ماركــس  كارڵ 

ــە ســەرمایەداری(  ــەر ل ــی ب كۆمەاڵیەتییەكان

ــیكاری  ــەكییەكی ش ــە پێش ــەوەی، ك دوای ئ

بــۆ كــرد لــە ســەر شــێوەكانی بەرهەمهێنــان 

پێشــەكی  ئــەم  ســەرمایەداری.  لــە  بــەر 

دەوڵەمەندكردنــی  بەڵگەنامەیــە،  ئــەو  و 

شــیكاركردنی  بــوو  ماركســی  ئەدەبیاتــی 

دەرخســتنی  و  ســەرەتایییەكان  كۆمۆنــە 

پێكهاتــەی  ســەر  لــە  كاریگــەری 

هەوڵــە  ئــەم  هەروەهــا  كۆمەاڵیەتــی، 

یەكێتیــی  ماركســیەتی  تێپەڕاندنــی  وەك 

كــە  ماركســیەتەی  ئــەو  بــوو،  ســۆڤێت 

قۆناغەكانــی بەرەوپێشــچوونی كۆمەاڵیەتــی 

كۆیالیەتــی،  ســەرەتای،  )كۆمۆنــی  وەك 

دەرەبەگایەتــی و سیســتەمی ســەرمایەداری 

كۆمنیزیــم(  و  سۆســیالیزم  جــار  دوا  و 

ــە  ــەی ك ــەو لێكۆڵینەوان ــام. ئ ــوە دۆگ كردب

هۆبزبــاوم لــەو بــارەوە كــردی بریتــی بــوون 

لــە )پیشەســازی و ئیمپڕاتۆریــەت(، كــە لــە 

بــارەی پیشەســازیی بەریتانیــاوە نوورسابــوو، 

)گــەل و نەتەوایەتــی لــە ئەورووپــا لە ســاڵی 

دیارتریــن  ئەڵبەتــە   .)1990 تــا  وە   1780

و بەناوبانگریــن كاری هۆبزبــاوم لــە نێــو 

نێوەنــدە فیكــری و ئەكادیمییەكانــدا، كــە 

تایبەتــە بــە مێــژووی ژیــاری ئەورووپــا و لــە 

چارەكــی كۆتاییــی ســەدەی هەژدەهەمــەوە، 

تــا ســەرەتای ســەدەی بیســتویەكەم كــە 

ــە  ــب ل ــوار كتێ ــارساوە و چ ــە ن ــە چوارین ب

ــەردەمی  ــی )س ــە ناوەكان ــت ب ــۆ دەگرێ خ

ــاڵی  ــە س ــۆڕش–ئەورووپا 1789-1848( ل ش

1962، ســەردەمی ســەرمایە – 1875-1848( 

لــە ســاڵی 1975 بــاو كراوەتەوە، ســەردەمی 

ــاڵی 1987  ــە س ــۆری 1875-1914( ل ئیمپڕات

بــاو كراوەتــەوە. لــە ســاڵی 1994 هۆبزبــاوم 

ئــەو زنجیرەیــەی تــەواو كــرد بــە كتێبــی 

ــی  ــژووی كورت ــدڕەوی: مێ ــەردەمەی تون )س

ســەدەی بیســتەم 1914-1991( كــە تایبــەت 

بــە مێــژووی جیهــان لــە جەنگــی جیهانیــی 

یەكێتیــی  هەرەســهێنانی  تــا  یەكەمــەوە، 

و  خۆرهــەاڵت  ئەورووپــای  و  ســۆڤێت 

یەكگرتوەكانــی  ویالیەتــە  هەژموونــی 

عەرەبییــەكان  وەرگێڕانــە  بــۆ  ئەمەریــكا. 

هۆبزبــاوم پێشــەكیی تایبەت و تێروتەســەلی 

كاریگەریــی  شــیكاری  تایــدا  نووســیوە، 

ــی دەكات  ــا و لێكەوتەكان ــژووی ئەورووپ مێ

عــەرەب  جیهانــی  دوو  هــەر  ســەر  لــە 

ســەردەمی  كتێبــی  لــە  ئیســالمی.  و 

عەرەبییەكــە  وەرگێڕانــە  )تونــدڕەوی( 

بــە شــێكی نــوێ دەنووســێت، لــە ســەر 

لــە  گۆڕانكارییــە جیهانییــەكان  دیارتریــن 

ســۆڤێت  یەکێتیــی  هەرەســهێنانی  دوای 

ــاوم  ــینەكانی هۆبزب ــاڵی 2010. نووس ــە س ل

الی  لــە  تایبەتییــە  بەهایەكــی  خــاوەن 

ــەم  ــی ك ــەرەب الن ــەری ع ــەر و نووس لێكۆڵ

لەبــەر دوو هــۆ، یەكــەم: لەبــەر ئــەوەی 

ــتنەڕووی  ــەر خس ــە س ــە ل ــەر پەرۆش نووس

فەڕەنســا،  شۆڕشــی  كاریگەرییەكانــی 

شۆڕشــی پیشەســازی، هێرشــەكانی ناپلیــۆن، 

ئیمپریالیزمــی ئەورووپــی لــە ســەر عــەرەب 

لــە  هۆبزبــاوم  دوومیــش،  ئیســالم.  و 

پێشــەكییەكاندا جەخــت لــە ســەر ئــەوە 

دەكاتــەوە كــە بــۆ وەرگێڕانــە عەرەبییــەكان 

نووســیویەتی و تێیــدا دەڵێــت )لــە ســەدەی 

ــی دوو هــەزار  حەڤدەهەمــەوە و بەدرێژایی

ســاڵ، داگیركــەرەكان پەالمــاری ئەورووپایــان 

لــە  نــەوەك  خۆرهەاڵتــەوە  لــە  دەدا 

خۆرئــاواوە. ســەرباری ئــەوەی كــە ئاڵوگۆڕی 

بازرگانــی لــە نێــوان هــەر دوو الدا هەبــوو، 

گۆڕانكارییــە  ئەوەیشــدا  لەگــەڵ  بــەاڵم 

لــە  ئەورووپــا،  لــە  سەرنجڕاكێشــەكان 

كاتــی ســەرهەڵدانی هــەر دوو شۆڕشــی 

ئاڕاســتەی  پیشەســازیی  و  فەڕەنســا 

داگیركارییەكــەی پێچەوانــە كــردەوە. لەگــەڵ 

پەلكێشــانی ئەورووپــا لــە ڕووی ئابــووری و 

ــالمی  ــی ئیس ــاو جیهان ــە ن ــەربازییەوە، ل س

ــە  ــەوەی بێگان ــەی ڕووبەڕووبوون دا بانگەش

دەكــرا و هانــی جوواڵنــەوەی ڕزگاریخــوازی 

ــۆدا...  ــاو خ ــە ن ــرا ل ــازی دەك و چاكس
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جــێ  بــە  خــۆی  شوێندەســتی  هۆبزبــاوم، 

هێشــتوە بــە ســەر زانســتی مێژوویــی نوێــدا، 

لــە پێشخســتنی  ڕۆڵــی ســەرەكیی هەبــوە 

ڕەوش و بەرفراوانكردنــی ئاســۆكانی. هۆبزباوم 

ــە نێوەندگەلێكــی ئەكادیمــی  ــەی ل ــەم كاران ئ

ئەورووپــی دا كــردوە، كــە بــە شــێوەیەكی 

بیریارانــە  جــۆرە  لــەو  پێشــوازیی  گشــتی 

نــاكات، زۆر جاریــش پشــتگوێ و دژایەتیشــیان 

ــاوم  ــدا هۆبزب ــەڵ ئەوەیش ــەاڵم لەگ دەكات، ب

ئاســتی مەنهەجــی و  لــە ســەر هــەر دوو 

ــە  ــژوو ل ــە نووســینەوەی مێ ــی ل ــی بوون بابەت

ــوە.  ــز ب ــەی ڕێ ــتییەكاندا جێگ ــدە زانس نێوەن

دڵسۆزی بۆ هاوڕێیان و 
دژایەتیكردنی زایۆنیزم

لــە بەرانبــەر ئــەو ڕێــزەدا كــە لێــی گیــراوە 

بــە هــۆی كارە زانســتییەكانییەوە، هۆبزباوم 

سیاســییەكانی  بۆچوونــە  هــۆی  بــە 

دووچــاری كێشــە بوەتــەوە، بــۆ منوونــە لــە 

ــەی  ــەوە پلەبەرزكردنەوەك ڕووی ئەكادیمیی

1970ســەرباری  ســاڵی  تــا  كــەوت،  دوا 

ــە ســەر  كاری زانســتی و بەردەوامبوونــی ل

وانــە وتەنــەوە لــە زانكــۆ پێشــكەوتوەكاندا 

بــۆ زیاتــر لــە پەنجــا ســاڵ. هۆبزبــاوم 

جۆراوجــۆر  ڕەخنــەی  ڕووبــەرووی 

دەبــوەوە، كــە هیــچ پێوەندیــی نەبــوو 

ــەر  ــا لەب ــە ئاســتە ئەكادیمییەكــەی، تەنه ب

ــەن  ــە الی ــرا ل ــی دەگی هــۆكاری سیاســی لێ

بــە ڕووكــەش دژ  كــە  دوو ســەرچاوەوە 

ــد  ــە ســەر چەن ــر ل ــەاڵم دوات ــن، ب ــە یەك ب

ئاســتێك یــەك دەگرنــەوە. نێوەنــدی یەكــەم 

ــە ڕاســت و  ــدە فیكریی ــە نێوەن ــك ل هەندێ

لیبڕاڵــەكان كــە ڕەخنەیــان لەبــەر ئــەوە 

لــێ دەگــرت، چونكــە هــەر لــە الوێتییــەوە 

ئــەوەی  و  بــوە  كۆمۆنیــزم  بــە  بــاوەڕی 

دەســتبەرداری  كــە  كردبــوەوە،  ڕەت 

ئــەوەی،  ســەرباری  و  ببێــت  كۆمۆنیــزم 

Eric Hobsbawm
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كــە بــۆ زیــاد لــە چەنــد جارێــك ڕەخنــەی 

ســۆڤێت  یەكێتیــی  هەڵوێســتەكانی  لــە 

ــەوەی  ــەی ئ ــە ڕەخن ــەو الیەنان ــوو. ئ گرتب

ــەی  ــێ دەگــرن، كــە وەك پێویســت ڕەخن ل

لــە  نەگرتــوە  ســتالین  تاوانەكانــی  لــە 

ســییەكان و چلەكانــی ســەدەی پێشــوو. 

بەهانــەی هۆبزباومیــش بــۆ ئــەم ڕەخنانــە 

كــە  جوواڵنەوەیــەی،  ئــەو  ئەوەیەكــە 

ئــەو پێوەندیــی پێــوە كــردوە، هــۆكاری 

ــیزم  ــتپێدانی فاش ــۆ شكس ــوە ب ــەرەكی ب س

و نازیــزم لــە ئەورووپــا، هەروەهــا دەڵێــت 

كــە ئــەو ناتوانێــت هــەم لــە ســەر ئاســتی 

تاكەكەســی، هــەم لــە ســەر ئاســتی مرۆیــی 

بــكات،  ڕابــردووی  خەباتــی  لــە  پشــت 

لەبــەر ئــەوەی زۆرێــك لــە هاوڕێكانــی 

ــت  ــان بەخ ــی خۆی ــان داوە و گیان قوربانی

كــردوە – هەندێــك جــار لــە ســەر دەســتی 

ڕەوا  پرســێكی  پێنــاو  لــە  هاوڕێكانیــان 

و ئامانجــی بــەرزدا، لەبــەر ئــەوە ئــەو 

ناتوانێــت تــەواوی ئــەو بەهــا و قوربانییانــە 

تــووڕ بــدات. كەلێنــی نێــوان هۆبزبــاوم 

ئــەم كۆمەڵــە ڕەخنەگــرە زیاتــر بــوو، دوای 

یەكێتیــی  لــە  كۆمۆنیــزم  هەرەســهێنانی 

ســۆڤێت و ناوەنــدی ئەورووپــا، ڕەخنەكانی 

هۆبزباومیــش زیاتــر بــوو لــە هەژمــوون و 

ــە ســەر گۆڕەپانــی  دەســەاڵتی ئەمەریــكا ل

نێودەوڵەتــی. 

ڕەخنانــەی  ئــەو  دوەمــی  ســەرچاوەی 

ــەو  ــەر ئ ــران، لەب ــاوم دەك ئاڕاســتەی هۆبزب

ــڕائیل  ــە ئیس ــەر ب ــوون بەرانب ــتە ب هەڵوێس

و زایۆنیــزم. لــە مــاوەی ســااڵنی دواییــدا 

هەڵوێســتی توندیــی بەرانبــەر بــە ئیرائیــل 

وای كــرد، كــە هێرشــەكانی زایۆنیــزم بــۆ 

ســەری توندتــر ببنــەوە. لــە چاوپێكەوتنێكی 

»ئۆبزێرڤــەر«ە  ڕۆژنامــەی  دوورودرێــژی 

ــی 2002  ــی ئەیلول ــە مانگ ــە ل ــی، ك بەریتان

لەگەڵــی ئەنجــام دا بەوپــەڕی ڕاشــكاوییەوە 

دەڵێــت، كە مــن هیــچ كات زایۆنــی نەبووم، 

بــەاڵم دوای ئــەوەی كــە ئیرائیــل دروســت 

بــوو، جوولەكــەكان تێیــدا نیشــتەجێ بــوون، 

ــە،  ــتێك نیی ــان ش ــەی لەناوبردنی ــر بیرۆك ئی

ــچ كات  ــن هی ــت. م ــوە بكرێ ــی لێ ــە باس ك

داوای ئــەوەم نەكــردوە، كــە ئیســڕائیل تێــك 

ــن  ــێ م ــت، بەڵ ــل بكرێ ــكێرێت و زەلی بش

جوولەكــەم بــەاڵم ئەمــە ئــەوە ناگەیەنێــت، 

كــە مــن زایۆنــی بــم، یاخــود پشــتیوانی لــە 

ــی  ــە سیاســەتەكانی حكوومەت ــەك ل ــچ ی هی

كــە  پێیــەی  بــەو  بكــەم،  ئیرائیــل 

سیاســەتگەلێكی كارەســاتبار و خراپــن، ئــەو 

سیاســەتانە دوا جــار دەبێتــە هــۆی پاكتــاوی 

ڕەگــەزی لــە خاكــە داگیركراوەكانــدا. لــە 

ــی و زیادكــراوی )ســەردەمەی  بەشــی كۆتای

شــیكاری  هۆبزبــاوم  توندڕەوییــەكان« 

دیارتریــن گۆڕانكارییــە جیهانییەكان دەكات، 

لــە مــاوەی بیســت ســاڵی دواییــدا لــە دوای 

خۆرهەاڵتــەوە،  بلۆكــی  هەرەســهێنانی 

كــە  گۆڕانكارییــەكان،  و  ڕاســتییەكان 

ــە  ــەملێنن، ك ــەوە دەس ــن ئ ــە دەیبینی ڕۆژان

ــە  ــوون. ل ــت ب ــدە ڕاس ــی چەن بۆچوونەكان

باســكردنیش لــە ســراتیجیەتی ئەمەریــكا لــە 

ســەردەمی ئۆبامــا پــێ وایــە » دەرفەتێكــی 

لــە دەســت خــۆی دا« هەروەهــا هۆبزبــاوم 

ــە  ــك ل ــەیری یەكێ ــە س ــك ك ــت: »كاتێ دەڵێ

ــێ  ــی ملمالن ــن گۆڕەپانەكان ــەرە گەرمری ه

ــەوا  ــن، ئ ــان دەكەی ــی جیه نێودەوڵەتییەكان

وەك  هــەر  واڵت  دوو  هــەر  چارەســەری 

ــەردەمی  ــە س ــراوە ل ــای ك ــە وێن ــەوەی ك ئ

بــدی  لێــوە  ئاســۆیەكی  هیــچ  ئێســتادا 

ناكرێــت بــۆ فەڵەســتین... گومــان هەیــە 

لــەوەی كــە بــۆ ئێســتا ئــەو چارەســەرە 

گونجــاو بێــت. چارەســەر هــەر چۆنێــك 

بێــت، ناكرێــت هیــچ ڕوو بــدات ئەگــەر 

ئەمەریكییــەكان بۆچوونیــان بــە تــەواوی 

ئیرائیــل  ســەر  لــە  گوشــار  و  نەگــۆڕن 

ــتا  ــا ئێس ــی ت ــەر چ ــەن، ئەگ ــت نەك دروس

ــت.  ــە دی ناكرێ ــنە ب ــەو چەش ــتێكی ل ش

ــرەكان  ــە ڕەخنەگ ــە ل ــەو گروپ ــوان ئ ــە نێ ل

ژیانیــدا،  ڕۆژەكانــی  دوا  لــە  هۆبزبــاوم 

هەڵوێســتە  ســەر  لــە  بــەردەوام 

دەســتەواژە  بــەردەوام  و  سیاســییەكانی 

بەناوبانگەكــەی دەگوتــەوە: ئــەوەی كــە لــە 

ــەوەی،  ــێ ئ ــە ب ــم دا ب ــوو ئەنجام ــەرم ب س

كــە پاشەكشــێ، یاخــود دانوســتان بكــەم لــە 

ســەر هیــچ یــەك بیرۆكەكانــم.
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