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هۆبزباوم کێیە؟

لــە   1917 ســاڵی  هۆبزبــاوم  ئێریــک 

باوکێکــی  و  نەمســایی  دایکێکــی 

بەریتانــی لــە شــاری ئەســکەندەریەی 

میــر لەدایکبــووە، پــاش مردنــی باوکــی 

شــاری  ڕوودەکەنــە  دایکیــدا  لەگــەڵ 

ــەردەبەن،  ــان بەس ــەوێ ژی ــا« و ل »ڤیەن

پاشــان بــۆ تەواوکردنــی خوێنەنەکــەی 

ســاڵی  بەرلیــن.  شــاری  ڕوودەکەنــە 

نازیــزم  هەڵکشــانی  بەهــۆی   1933

و  نەمســا  و  ئەڵامنیــا  لــە  فاشــیزم  و 

ئیتاڵیــا و واڵتانــی دیکــەی ئەوروپــای 

ناوەڕاســت، ناچــار دەبێــت ڕووبکاتــە 

و  فاشــیزم  دەرکەوتنــی  بەریتانیــا. 

کاریگەرییەکــی  لیبڕالیــزم  شکســتی 

گەورەیــان هەبــوو لەســەر دروســتبوونی 

ــی و  ــییە چەپگەراییەکان ــە سیاس بۆچوون

نزیکبوونــەوەی لــە مارکســیزم، هــاوکات 

کاریگەریــی  ئەزموونــەش  ئــەم  هــەر 

ــاوم  ــی هۆبزب ــەر بایەخدان ــوو لەس هەب

پرســی  بــە  لێکۆڵینەوەکانیــدا  لــە 

شوناســەکان و دیاردەکانــی دەمارگیریــی 

ئایینــی و نــەژادی. ئیتنــی و 

زانکــۆی  خوێندنــی  لەنــدەن  لــە  هــەر 

لــە  کۆلیــژ«  »کینگــز  لــە  و  تەواوکــرد 

بەدەســتهێنا  دکتــۆرای  کامربیــج  زانکــۆی 

ــدەن  ــۆی لەن ــە زانک ــر ل ــژوودا. دوات ــە مێ ل

لــە کۆلیــژی »بێربیــک« وەک وانەبێــژ  و 

دەســتی بــە کارکــردن کــرد، ســاڵی 1970ش 

ئابووریــی  مێــژووی  مامۆســتای  بــووە 

دەبێتــە  1978یــش  ســاڵی  کۆمەاڵیەتــی، 

ســاڵی  بەریتانــی.  ئەکادیمیــای  هاوڕێــی 

و  بەریتانیــا  شــەرەفی  میداڵیــای   1998

ئــەوەی  وێــڕای  وەرگــرت.  کۆمۆنوێڵــزی 
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هۆبزبــاوم لــە ســاڵی 1936ەوە کەســێکی 

ســەرکۆنەی  بــەاڵم  بــوو،  کۆمۆنیســت 

داگیرکردنــی هەنگاریــای کــرد لــە ســاڵی 

هۆبزبــاوم  ســۆڤیەتەوە.  لەالیــەن   1956

کاتێــک واز پارتــی کۆمۆنیســتی بەریتانــی 

ڕیزەکانــی  بــە  پەیوەندیــی  دەهێنێــت، 

ــا  ــەوە دەکات، ت ــتی ئیتاڵیی ــی کۆمۆنیس پارت

کۆتایــی ژیانیشــی پارێزگاریی لــە بیروباوەڕە 

لــە  و  کــرد  بەرفراوانەکــی  مارکسیســتییە 

ئاڕاســتەی فکــری و پڕاکتیکــی سیاسییشــیدا 

هەبــوو. ڕەنگدانــەوەی 

ــاڵی  ــە س ــی ل ــی ژیان ــا کۆتای ــاوم ت هۆبزب

لــە  منداڵەکانیــدا  و  ژن  لەگــەڵ   2012

ــان بەســەربرد، هــەر  ــدەن ژیانی شــاری لەن

ــژی  ــە ســەرۆکی کۆلی ــوو ب ــارەش ب ــەو ش ل

ــاوکات  ــدەن. ه ــۆی لەن ــە زانک ــک ل بێربی

لــە  وانەبێــژە  مامۆســتای  هۆبزبــاوم 

ــا  ــی ئەوروپ ــۆ گەورەکان ــە زانک ــک ل زۆرێ

ئــەوەی  لەگــەڵ  ئاســیادا.  و  ئەمریــکا  و 

ــا  ــۆ چەندیــن زمانــی دونی بەرهەمەکانــی ب

ئەوەشــدا  لەگــەڵ  بــەاڵم  وەرگێــڕدراون، 

ئــەم  فکریــی  کاریگەریــی  ئــەوەی 

لــە  بریتیبــوو  زیادکــردووە،  بیرمەنــدەی 

زانینــی کۆمەلێــک زمانــی جیاجیــا، لەوانــە: 

ئینگلیــزی، فەڕەنســی، ئەڵامنــی، ئیتاڵــی، 

ئیســپانی. جگــە لــە بــوارە ئەکادیمــی و 

ــی  ــەو ژەنیارێک ــییەکانی، ئ ــری و سیاس فک

کارامــەی میوزیکــی جازیشــە، چەندیــن 

ــەم  ــی ل ــی چاۆکراویش ــەوە و کتێب لێکۆڵین

ــە  ــەبارەت ب ــەت س ــە، بەتایب ــوارەدا هەی ب

پەیوەندیــی نێــوان جــاز و بەرەنــگاری و 

یاخیبــوون.

چۆن مێژوونووسێک؟
دەروازەی  و  پێشــەکی  لــە  هۆبزبــاوم 

ــەوە  ــت ل ــدا جەخ ــەی بەرهەمەکانی زۆرب

ــەوە  ــژوو ناگێڕێت ــەو مێ ــە ئ ــەوە ک دەکات

بــە  یــان  دایناڕێژێتــەوە،  دووبــارە  و 

مانایەکــی دیکــە فاکتەکانــی نانووســێتەوە 

وەک  نــاکات  ڕووداوەکانــی  وەســفی  و 

»مێژوونووســان«  تــەواوی  ئــەوەی 

دەیکــەن، هــەم لــە دێرینــەکان، هــەم 

خــۆی  وەک  بەڵکــو  مۆدێرنــەکان.  لــە 

نووســینەکانی  دەکات  باســی  هەمیشــە 

بــۆ خوێنــەر و چاودێــر و توێــژەرە زیــرەک 

لــە  ئــەو  چونکــە  تێگەیشــتووەکانە،  و 

ــژوو و ڕووداوە  ــی مێ ــاردە بنەڕەتییەکان دی

گــەورەکان دەکۆڵێتــەوە، ئــەو ڕووداوانــەی 

خەڵــک  ژیانــی  لەســەر  کاریگەرییــان 

مرۆییەکانــدا،  کۆمەڵگــە  لــە  هەبــووە 

و  ڕاســتەوخۆ  ئەنجامــە  و  هــۆکارەکان 

ناڕاســتەوخۆکانیان شــیدەکاتەوە، بڕێکیــان 

دەبەســتێتەوە بــە بڕێکــی دیکەیانــەوە 

لــە  هــەم  تــەواوکار،  یەکەیەکــی  وەک 

بــوارە سیاســی و ئابوورییەکانــدا، هــەم لــە 

بــوارە کۆمەاڵیەتــی و کولتوورییەکانــدا، 

دواجــار بەرهەمــی کۆتایــی ئــەم هەواڵنــە 

ــەواوی  ــی ت ــە وێنەیەک ــت ل ــی دەبێ بریت

واقیعــی ژیانــی مرۆیــی لــە قۆناغێکــی 

ڕیزبەندکردنێکــی  بــە  دیاریکــراودا، 

دیالەکتیکــی لەگــەڵ ئــەوەی لــە پێشــوودا 

ڕوویــداوە، هەروەهــا لەگــەڵ ئــەوەی لــە 

دواتــردا ڕوویــداوە.
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