سەردەمی توندڕەوییەكان

مێژوویەكی سەرتاپاگیری كورتترین و سەختترین سەدە

ئیبراهیم ئەلعەریس
لە عەرەبییەوە :بەختیار ئەحمەد

هەمــوو شــتێك بەڕوونــی پێــان دەڵێت ،كە

ســەدەی بیســتەم دەكات بــەو پێیــەی،

زانیــاری فەراهــەم بــكات بــە شــێوەیەكی

چــۆن كۆمەڵگــە پێویســتی بــە مێژوونووســی

كــە كورتەیەكــی لۆژیكــی ســەد ســاڵ

خێراتــر و زیادتــر لــە چــاو ئــەو كاتــەی،

پڕۆفیشــناڵ هەیــە (بیــرەوەری ،ئەوانــەی

لــەوەو بــەرە ،ســەدەی بیســتەم ســەرباری

كــە زانیــاری بــۆ كەســە فەرمانــڕەواكان

كــە بوونیــان لــە بنەمــادا بەســراوەتەوە

كورتییەكــەی بــە پێــی ئــەم لۆژیكــە

فەراهــەم دەك ـرا «ئەمەیــش وا دەكات ،كــە

بــە یادهێنانــەوەی هاواڵتییەكانیــان بــەوەی

درێژتریــن ســەدەیە ،لەبــەر ئــەوەی كــە لــە

بڕیارەكامنــان ئاڵۆزتــر بێــت و لــە هەمــان

كــە دەیانەوێــت لــە یــادی بكــەن» .بــەم

كۆتاییــدا بە ســەركەوتنی شۆڕشــی فەڕەنســا

كاتــدا پێویســتی بــە شــیكاری زیادتــر

وشــە ســادە و لــە هەمــان كاتــدا ئاڵــۆزەدا،

دەســتی پــێ كــرد و بــە كەوتنــی دیــواری

بێــت» .لــە هەمــان كاتــدا ئــەم ســەردەمەی

هۆبزبــاوم مێژوونووســی گــەورەی بەریتانــی

بەرلیــن كۆتاییــی پــێ هــات .بــەم شــێوەیە

وا لــێ كــردوە كــە شــی نەكرێتــەوە بــە

كــە لــە تەمەنــی  95ســاڵیدا كۆچــی دوایــی

لەگــەڵ كەوتنــی شۆڕشــی سۆســیالیزم ،النــی

بــێ بەســتنەوەی بــە ئاســتەكانی تــری

كــرد ،بــاس لــە ئەركــی مێژوونــووس و

كــەم وەك دەســەاڵت ،دوای ئــەوە چــی:

ژێرخــان و ســەرخانەوە :ئابــووری ،كەلتــوور،

ئەركەكــەی دەكات.

ملمالنێــی شارســتانیەتەكان؟ وەك ئــەوەی

زانســتەكان ،بەرەوپێشــچوونی كۆمەڵگــە.

ئــەو شــتەی كــە ئــەم ڕۆشــنبیرە ئینگلیــزە

كــە هنتنگتــۆن باســی لێــوە دەكات؟ یاخــود

هــەر لــەم چوارچێوەیــەدا ،وا دێتــە

باســی لێــوە دەكات ،بــە ســەر خۆیشــیدا

كۆتاییــی مێــژوو؟ هــەر وەك ئــەوەی كــە

پێشــچاو كــە هۆبزبــاوم شــاگردێكی

دەســەپێت لەبــەر ئــەوەی كاری هۆبزبــاوم

فۆكۆیامــا باســی لێــوە دەكات؟ هۆبزبــاوم

دڵســۆزی خوێندنگــەی :ئارنســت بلــوك،

لــە ســەر مێــژووی كۆمەڵگەكانــە بــە

زۆر خــۆی خەریــك ناكات بــە وەاڵمدانەوەی

فرنــان برودویــل و لوســیان لوفیفــەر بێــت،

ســەدەی

ئــەم پرســیارە (لێكۆڵینەوەكــردن لــە مێــژوو

ئەمەیــش شــتێكە خــۆی دانــی پێــدا دەنێت،

بیســتەم .بەدرێژایــی تەمەنــی و گەشــتە

بریتییــە لــە :لێكۆڵینەوەكــردن لــەوەی كــە

لــە ســەردەمی زانكــۆی كامــردج پێــش

دوورودرێژەكــەی لــە ســەردەمە نوێكانــدا

ڕووی داوە ،بــەاڵم ئــەوەی كــە ڕوو دەدات

ئــەوەی بچێتــە بێركلــی كولــدج و ببێــت

ســەرەتا بــە كتێبەكــەی «ســەردەمی

ناچێتــە خانــەی زانســتییەوە و بەتایبەتــر

بــە مامۆســتای زانكــۆ .كارە نوێكارییەكانــی

شۆڕشــەكان ( )1848-1789دواتــر هــەر

چوارچێــوەی زانســتی مێــژوو) ،بــەاڵم ئــەی

مێژوونووســەكانی خوێنــدەوە و بوونــە

چــوار بەشــی كتێبەكــەی تــەواو كــرد

ســەبارەت بــە ســەدەی بیســتەم؟ جیهــان

هــۆی ئــەوەی ،كــە ســەرنجی بــە الی

«ســەردەمی توندڕەوەیییــەكان :ســەدەی

«بەدرێژایــی ئــەم ســەدەیە پێشــكەوتنێكی

ڕەگــەزە الوەكییەكانــدا ڕابكێشــن ،وەك

بیســتەمەی كــورت ( )1991-1914بەمــە

تەكنەلۆجیــی بەردەوامــی بــە خۆیــەوە بینی

بەشــێكی ســەرەكیی مێــژوو نــەوەك تەنهــا

چوارینەیەكــی مێژووییــی ســەرنجڕاكێش

و لــە ســەر بنەمــای زنجیرەیــەك ســەركەوتن

تەواوكــەر .هــەر لــەو كاتــەدا ماركســیەتی

تــەواو دەكات ،كــە نووســەری ئەردەنــی

دامــەزرا ،كــە زانســتە رسوشــتییەكان بــە

ناســی ،ئــەو تیۆرییــەی كــە تــا دوا ســاتەكانی

فایــز ســەیاغ وەری گێڕاوەتــە ســەر زمانــی

دەســتی هێنــا ،ڕەنگــە دەرەنجامــی زانســتی

ژیانــی دەســتبەرداری نەبــوو ،ئەگــەر چــی

عەرەبــی .بــە شــێوەیەك لــە شــێوەكان وا

ئــەو ســەركەوتنانە بریتــی بێــت لــە شۆڕشــی

دوای تێگەییشــن لێی هەندێك دەســتكاریی

هەســت دەكرێــت ،كــە ســێ بەشــی یەكــەم

پێوەندییــەكان و گەیانــدن ،كــە بــوە هــۆی

ئــەو بۆچوونــەی كــرد ،ئەمەیــش وای لــێ

كتێبەكــەی هۆبزبــاوم وەك بەشــی لۆژیكــی

نەهێشــتنی مــەودای كات و شــوێن .بــەو

كــرد كــە بایــەخ بــە مێــژوو بــدات ،لــە

كتێبــی «ســەردەمی توندڕەوەیییــەكان»

شــێوەیە ئێمــە لە ســەرەتای ئەم ســەدەیەوە

هەمــان كاتــدا ڕەتی ســتالینیزم و دەســەاڵتی

بێــت ،هۆبزبــاوم لــەم كتێبــەدا بــاس لــە

لــە ســەردەمێكدا دەژیــن ،كــە دەتوانێــت

ســتەمكار بكاتــەوە .لــە شــیكردنەوەی

تایبــەت

كۆمەڵگەكانــی
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قوڵــی ســەردەمەكەماندا هۆبزبــاوم پێــی

ئــەم ســەدەیە ك ـرا بــۆ یەكەمیــن جــار لــە

وایــە ،كــە ســێ گۆڕانكاریــی ســەرەكیی

مێــژووی مرۆڤایەتیــدا ،كــە ئــەو وێنــەی ئەو

بینیــوە بەدرێژاییــی تەمەنــە درێژەكــەی

جیهانــە ببیرنێــت كــە بــە بــێ ڕابــردوە( ،لەم

و كاتــە كورتەكــەی :یەكەمینیــان ئــەوە

جیهانــەدا ئیــر ئــەو نەخشــە و ڕێنامیییانــە

بــوو كــە گۆڕانكارییــەكان تەنهــا تایبــەت

نەمــان ،كــە هەنگاوەكانــی مرۆڤایەتــی

نەبــوون بــە ئەورووپــا ،هــەر وەك دوو

بەڕێــوە دەبــرد ،ئیــر ئــەو دیمەنــە نەمــا كــە

ســەدە پێشــر .دووهەمینیــان و بەتایبــەت

ڕاهاتبوویــن تێیــدا جووڵــە بكەیــن ،یاخــود

لــە بــواری ئابووریــدا ،بــوو بــە یەكەیەكــی

ئــەو دەریایــەی كــە ڕاهاتبوویــن تێیــدا

ســەرتاپاگیر هــەر وەك ئــەوەی پێشــر ڕووی

مەلــە بكەیــن .ئیــر ئەمڕۆكــە نازانیــن كــە

نەدابێــت ...ئەمەیــش لــە نەوەدەكانــدا

گەشــتەكەمان بــە كوێــان دەگەیەنێــت،

گەییشــتە درەنجامــی لۆژیكیــی خــۆی

یاخــود ئایــا دەتوانێــت مبانگەیەنێــت بــە

بــە شــێوەیەك كــە «گوندێكــی جیهانیــی

شــوێنێك» .ئــەم جەختكردنەوەیــە وا لــە

دروســت كــرد بــە پێــی پێشــبینییەكانی

هۆبزبــاوم دەكات بــەم شــێوەیە كۆتایــی بــە

مارشــال كاكلوهــان .گۆڕانــكاری ســێهەمیش

كتێبەكــەی بهێنــێ ».ئێمــە ئەمــڕۆ نازانیــن

كــە زۆر هۆبزباومــی جــاڕس كــرد بریتــی

بــۆ كــوێ مــل دەنێیــن .تــەواوی ئــەوەی

بــوو لــە هەڵوەشــاندنەوەی شــێوە كۆنــەكان

دەیزانیــن ئەوەیــە كــە ئــەوە مێــژوو بــوو

لــە پێوەندییــە كۆمەاڵیەتییــەكان ،دوا جــار

ئێمــەی گەیانــدە ئــەم ڕۆژە .هــەر چۆنێــك

نەمانــی پێوەنــدی لــە نێــوان نەوەكانــدا واتە

بێــت تەنهــا یــەك شــت ڕوونــە :ئەگــەر

لــە نێــوان ڕابــردوو و ئێســتادا .هۆبزبــاوم

مرۆڤایەتــی پێویســت بێــت داهاتوویــەك

دەڵێــت ئەمــەی دوایییــان زۆر ڕوونــە بــە

بــژی ،كــە توانــای ناســینەوەی هەبێــت ئــەوا

تایبــەت لــە واڵتــە پێشــكەوتوانەی ،كــە

لــە ســەر شــێوەی درێژكردنــەوەی ڕابــردوو

خــاوەن سیســتەمێكی ســەرمایەدارین لــە

و ئێســتا نابێــت .ئەگــەر ئێمــە مبانەوێــت

ســەر شــێوەی خۆرئــاوا و تێیــدا بەهــای

هــەزارەی ســێهەم دروســت بكەیــن لــە

تاكــی ڕەهــا زاڵــە . ...هۆبزبــاوم پێــی وایــە

ســەر ئــەم بنەمایــە بێگومــان شكســت

كــە «لــە ژێــر كاریگەریــی بەرەوپێشــچوونی

دەهێنیــن ،بێگومــان بەهــای شكســت

ئابــووری و ئــەوەی پێــی دەگوترێــت چاخی

شــتێك نابێــت جگــە لــە تاریكــی».

زێڕینــی ئابــووری و دواتــر ،زنجیرەیــەك

هۆبزبــاوم كتێبەكــەی دەكات بــە دوو

گۆڕانكاریــی كۆمەاڵیەتــی و كەلتــووری

بەشــەوە ،بەشــێكیان نــاو دەنێــت

هێنایــە ئــاراوە و ئــەو شۆڕشــە ڕووی دا،

«ســەردەمەی كارەســات» ،لــە كاتێكــدا كــە

كــە بــە قوڵرتیــن شۆڕشــی ســەدەی بەردیــن

ئــەو بەشــەی تــر نــاو دەنێــت «ســەردەمی

دادەنرێــت .بــەم شــێوەیە لــە كۆتایــی

زێڕێــن» .بــۆ ئــەو ســەردەمی یەكــەم بــە
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شــەڕی سەرتاســەری دەســت پێ دەكات ،ئەو
جەنگــی یەكەمــەی كــە تــەواوی دەوڵەتــە
گــەورەكان بەشــدارییان تێــدا كرد بــە تەواوی
ئەورووپــاوە (جگــە لــە ئیســپانیا ،ســویرسا،
هۆڵەنــدا و واڵتــە ئەســكەندەناڤییەكان).
ئــەم جەنگــە كــە واڵتــە ســەركەوتوەكان
بــە پەیــان نامــەی ڤێرســای كۆتایییــان پــێ
هێنــا ،دەرەنجامــی ڕاســتەوخۆی بریتــی بــوو
لــە تێكشــكاندنی زۆرێــك لــە سیســتەمەكانی
دەســەاڵت لــە ئەورووپــا و ســەرهەڵدانی
ڕوســیا (دواتــر یەكێتیــی ســۆڤێت) و
دەســتگرتن بــە ســەر ئەڵامنیــا لــە ڕێگــەی
الوازكردنییــەوە.

لێــرەدا

هۆبزبــاوم

ســەرنجامن بــۆ ئــەوە ڕادەكیشــێت كــە
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت دووبــارە نەخشــەی
كێرشاوەتــەوە تــا بدرێــت بــە دەوڵــەت
داگیركــەرەكان ،جگــە لــە فەڵەســتین «لەبــەر
ئــەوەی حكوومەتــی بەریتانیــا بــەو پێیــەی
كــە هاوكاریــی جوواڵنــەوەی جوولەكــەی
جیهانیــی كــرد ،ئەمەیــش دەرەنجامــی
كێشــەیەك بــوو وەك دەرەنجامــی ئــەو
شــەڕە كــە لــە یــاد ناكرێــت» .ئەمــە
ســەردەمە ســەردەمی كارەســات بــوو ،بــە
جەنگــی جیهانیــی دوەم كۆتاییــی پــێ دێــت
و بــە جەنگــی ســارد دەســت پــێ دەكات لــە
ناوەڕاســتی چلەكانــدا .ئەمــە ئــەو ســەردەمە
بــوو كــە تێیــدا نەخشــەی جیهــان دووبــارە
كێرشایــەوە ،لــە ژێــر ڕۆشــناییی جەنگــی
جیهانیــی دوەم و لــە بەرژەوەندیــی الیەنــە
ســەركەوتوەكان .هۆبزبــاوم پێــی وایــە ،كــە
یەكێــك لــە ســیام ڕاگوزەرەكانــی ئــەم بــوارە

دروســتبوونی جوواڵنــەوە ڕزگاریخــوازەكان
و ئــەو بەرگرییــە بــوو كــە فەڕەنســا (بــە
تایبــەت لــە جەزائــر) و بەریتانیــا (لــە
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت) نیشــانیان دا لــە
بەرانبــەر قبوڵكردنــی گۆڕانكارییــە نوێــكان،
لەوانــە نەمانــی ئیمپڕاتۆریەتــە داگیركارییــە
كۆنــەكان و ســەرهەڵدانی دوو زلهێــز.
ئەگــەر ئەڵامنیــا و ئیتاڵیــا و یابــان شكســتیان
خواردبێــت لــە جەنگــی جیهانیــی دوەمــدا،

كەلتــووری بــە ســەر ژیانــی كۆمەاڵیەتییــەوە
لــە دێزەمانــەوە ســەری هەڵــداوە ،بــەاڵم
ئــەوەی كــە نوێیــە ئــەو ڕێگایانــە كــە
مامەڵــەی لەگەڵــدا دەكرێــت« ،لــە نێــوان
مــاوەی ئــەو دوو جەنگــەدا ئــەو الیەنــەی،
كــە بااڵدەســت بــوو لــەو هەژموونــەدا
بەرهەمهێنانــی فیلمــی ئەمەریكــی بــوو ،واتــە
تەنهــا فیلمــی جیهانــی كــە بــە شــێوەیەكی
گەردوونــی دابــەش و پەســەند دەكــرا و بــە

ئــەوا دەرەنجامــی سیاســی ناڕاســتەوخۆ ئــەوە
بــوو ،كــە ئــەو دوو هێــزەی كــە جەنگەكەیــان
بــردەوە بە شــێوەیەكی ناڕاســتەوخۆ هەســتان
بــە دابەشــكردنی دەســتكەوتەكان .شــەڕی
ســاردیش ســەردەمێكی ســەیر بــوو ،كــە
مەترســییەكی گــەورەی لــە ســەر جیهــان
دروســت نەكــرد ســەرباری ئــەوەی ،كــە
لێدوانەكانــی نێوان ئــەو دوو زلهێزە بــەردەوام
لــە توندبوونــدا بــوو ،تــا كار گەییشــتە ئــەوەی
كــە جیهــان بــەرەو هەڵدێر بــەرن ...ســەبارەت
بــە هۆبزبــاوم ،بەرهــەم و داهێنانــی بــواری
بیــر لــە ســەدەی بیســتەم لــە بــواری سایســی
و بەرەوپێشــچوونی زانســت جیــا نابێتــەوە،
كاتێــك كــە مێژوونــووس هونــەر و بیرۆكــە
و وێــژە دەكات بــە بەشــێك لــە مێــژووی
گشــتیی ســەدەی بیســتەم ،ئەمەیــش بــە
ڕێكــەوت نەبــوو ،هــەر وەك چۆن هەســتیاری
ئایینــی و گۆڕانكارییــە كۆمەاڵیەتییەكانیــش
پشــتگوێ ناخــات ،تێكــڕای ئــەم بوارانــە
تێكــەڵ بــە یــەك دەبــن و پێكهاتەیــەك
دروســت دەكــەن لــەم ســەردەمەمانەدا.
هۆبزبــاوم جەخــت لــەوە دەكاتــەوە كــە
ئەمــە تــازە نییــە ،لەبــەر ئــەوەی هەژموونــی

ملیۆنەهــا بینــەری هەبــوو ،بــەاڵم لەگــەڵ
گەشــەكردنی تەلەفیزیــۆن و پیشەســازیی
بەرهەمهێنانــی فیلــم لــە جیهــان ،كۆتاییهاتنــی
سیســتەمی بەرهەمهێنــان لــە نــاو ســتۆدیۆ
ئەمەریكییەكانــدا ،ئــەم پیشــەیەی ئەمەریــكا
بەشــێك لــە هەژموونەكــەی لــە دەســت دا.
بــەم شــێوەیە لــە الی هۆبزبــاوم تــەواوی
ڕەگــەزەكان یــەك دەگــرن تــا ئەمــە دروســت
بكــەن »:دەتوانیــن نــاوی گشــت ،یاخــود
ســەرتاپاگیر لــە ســەدەی بیســتەم بنێیــن ،ئــەو
مێــژوەی گــەر ئەم مێژوونووســە بینووســێتەوە
بــە شــێوەیەكی بــە یەكــەوە گــرێ دراون،
هیــچ كات هەوڵــی نــەداوە لــە بابەتــی بــوون
دوور بكەوێتــەوە تەنانــەت ئــەو كاتــەی ،كــە
شــیكاركردنەكانی زۆر خــودی دەبــن .هــەر
ئــەم بابەتیبوونەیــش بــوو كــە پاڵــی دەنــا بــەو
كەســەی ،كــە تــەواوی ژیانــی ماركســی بــوو تا
باشــرین شــیكاری هەرەســهێنانی سیســتەمی
سۆســیالیزم بــكات لــە كۆتاییــی هەشــتاكاندا.
سەرچاوە:

پاشکۆی (املنارات)ی ڕۆژنامەی (املدی)
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