جەنگ و ئاشتى و هەژموون
لە بەرەبەیانى سەدەى بیستویەکدا
ئێریک هۆبزباوم
لە عەرەبییەوە :هێشوو عەبدولاڵ

بابەتەکــەم جەنــگ و ئاشــتى و هەژموونــە،

جیهانــدا پیشــان بــدەن .گۆڕانــە

جیهانیــش هــەر ڕاســتە .لــە ناوەڕاســتى

بــەاڵم وەکــو کارى مێژوونووســەکان

تەکنیکــی و بەرهەمهێنییــەکان ڕوون

شەســتەکاندا ،هێشــتا  5دەوڵــەىت ئەوروپــا

کێشــەکاىن ئێســتا بە لەبەرچاوگرتنــى ڕابردوو

و ئاشــکرا دەرکەوتــن ،ئەوەنــدە بــەس

 11 ،دەوڵــەت لــە هــەردوو ئەمریــکا و 18

دەخوێنمــەوە .ئێمــە ناتوانیــن لەبــارەى

بــوو تەماشــایەکى خێــرای شــۆڕىش

دەوڵــەت لــە ئاســیا و هەمــوو دەواڵتــاىن

داهاتــووى سیاســیى جیهانــەوە بدوێیــن،

پەیوەندییــەکان بکەیــت کــە خەریکە کات و

ئەفریقــا ،جگــە لــە لیبیــا و توونــس و

تەنیــا ئــەو کاتــە نەبێــت کــە ڕەچــاوى

مــەوداکان دەســڕێتەوە ،تەمــەىن ئینتەرنێــت

باشــوورى ئەفریقــا ،نیــوەى دانیشــتوانیان

ئــەوە بکەیــن هەنووکــە لــە ســەردەمێکدا

لــە ســاڵى 2004دا بــە ئاســتەم دەگەیشــتە

لــەم بــوارەدا کاریــان دەکــرد .لەمــرۆدا،

دەژیــن هەنــگاوەکاىن مێــژوو تێیــدا بەپەلــە

دە ســاڵ .چــوار الیــەىن کۆمەاڵیــەىت ئــەم

دۆخەکــە بــە تــەواوەىت جیــاوازە ،لەبــەر

هەڵدەگیرێــن ،یــان پڕۆســەى گۆڕانــکارى

گۆڕانــەم هەڵبــژارد قســەیان لەســەر بکــەن

کۆمەڵێــک هــۆکارى کردەیــى ،لەمــڕۆدا

لــە ژیــاىن مرۆڤــەکان و کۆمەڵگەکانیانــدا

کــە هەموویــان پەیوەندییــان بــە داهاتــووى

واڵتێــک نییــە لــە ئەوروپــا و هــەردوو

بــە شــێوەیەکى سەرســوڕهێنەر خێرابــووە

نێودەوڵەتییــەوە هەبــوو ،ئەوانیــش :داڕمــان

ئەمریکاکــە کــە نیــوەى دانیشــتوانەکەى لــە

و کاریگەرییــان لەســەر ژینگــەى جیهــاىن

و ئاوابــووىن خێــراى هونــەرى جووتیــارى،

کشــتوکاڵدا کار بــکات ،ئەمــە لــە جیهــاىن

دانــاوە ،هەڕەشــە لــە جــۆرى مرۆیــى و

کــە هەتــا ســەدەى نــۆزدە بــەىش گــەورەى

ئیسالمیشــدا هــەر ڕاســتە .تەنانــەت لــە

رسوشــتیش بــە خێرایــى بــەرەو پێــش

جــۆرى مرۆیــى دەگرتــەوە و بنچینــە

پاکســتان ،تێکــڕاى کارکــەران لــە بــوارى

دەچێــت و هەردووکیشــیان فــڕێ دەداتــە

ئابوورییــەکان و ســەرچاوەى ســاماىن مرۆڤى

کشــوکاڵدا دابــەزى بــۆ خــوارووى ،50%

چاڵێکــى بــێ بنــەوە .کاتێــک دیــوارى

پێکهێنابــوو ،پاشــان لەمــەوە کۆمەڵگــەى

لــە کاتێکــدا ژمــارەى جووتیــاران لــە تورکیــا

بەرلیــن ڕووخــا ،نووســەرێکى هەڵەشــەى

شارنشــینى هاتــە ئــاراوە ،بــە تایبەتیــش

لــە ســێ لــە ســەر چــوارى دانیشــتوانەوە

ئەمریــکا کۆتایــى مێــژووى ڕاگەیانــد،

شــارە گــەورەکان یــان میرتۆپۆلســەکان

دابــەزى بــۆ یــەک لەســەر ســێ .تەنانــەت

لەبەرئــەوە دوودڵــم لــە بەکارهێنــاىن

کــە بــە دەیــان میلــۆن کــەس تێیانــدا

پانتایــى و کێڵگــەى گــەورەى کشــتوکاڵى

گوزارەیــەک کــە هەڵــەی بــۆ ســەر خەڵکــى

نیشــتەجێبوون ،پاشــان گــۆڕاىن جیهــاىن

جووتیاریــى لــە باشــوورى ڕۆژهــەاڵىت

هەیــە .لەگــەڵ ئەوەیشــدا ،لــە ناوەڕاســتى

پەیوەندییــە جیهانییــە خوێــراو و بــە

ئاســیا لــە چەندیــن شــوێن کەمــى کــردووە:

ســەدەى ڕابــردوودا ،قۆناغێکــى نوێــى

دەســت یــان بــە ئامێــر نــوورساوەکان بــۆ

تێک ـڕاى کشــتیاران لــە ئەندۆنیزیــا لــە 67%

مێــژووى جیهامنــان تێپەڕانــد کــە مــۆرى

جیهــاىن پەیوەندییــە زارەکییــەکان ،دواجــار

دابــەزى بــۆ  ،44%لــە فیلیپیــن لــە 53%

لــە ســەردەمى ئــەو مێــژووە دابــوو کــە

گــۆڕاىن دۆخــى ژن.

دابــەزى بــۆ  ،37%لــە تایلەنــد لــە 82%

دە هــەزار ســاڵى ڕابــردوو ،یــان دەتوانیــن

لــە جیهــاىن کۆنــدا لێکدژیــى ژمــارەى

دابــەزى بــۆ  ،46%لــە مالیزیــا لــە 51%

بڵێیــن لــە ســەردەمى داهێنــاىن کشــتوکاڵى

کرێــکاران لــە کشــتوکاڵدا ڕوون و ئاشــکرا

دابــەزى بــۆ  .18%ئیــدى ئاوەهــا تاوەکــو

وشــکانییەوە ،ناســیبوومان .وامــان لێهــات

دیــار بــوو ،لەمــڕۆدا ژمــارەکان ئامــاژە بــە

دەگاتــە ســاڵى  ،2006لەگــەڵ هاتنــى ئــەم

کــە نەزانیــن بــەرەو کــوێ دەچیــن.

4%ى دانیشــتوواىن واڵتــاىن ڕێکخــراوى

ســاڵەدا دەبینیــن کــە تەنانــەت چیــن کــە

لــە کتێبــى «ســەدەى کــورىت بیستەم»ـــدا

هاریکاریــى ئابــووری و گەشــەپێدان و،

 85%دانیشــتووانەکەى لــە ســاڵى 1950دا

هەوڵمــدا هێڵــە ســەرەکییەکاىن ئــەم

 2%لــە ویالیەتــە یەکگرتــووەکان دەکــەن،

کشــتیار بــوون ،تیکڕاکــەى دابــەزى بــۆ

گۆڕانــە تراژیدییــە کتوپــڕە لــە مێــژووى

هەروەهــا ئەمــە لــە بەشــەکاىن دیکــەى

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

بەرهەمهێنــاىن کشتوکاڵییشــدا -ســارایەکى

ئاوارتــە بکەیــن ،ئــەوا دەردەکەوێــت

سەرســەوزە کــە بــە ئاســتەم مرۆڤێکــى تێــدا

تەنیــا واڵتانێــک کــە لــە ڕاســتیدا لــە

دەبیرنێــت لــە دەرەوەى ئۆتۆمبێلەکــەى یــان

کۆمەڵگــەى کشــتوکاڵیدا ماونەتــەوە –تــۆ

ماڵەکــەى .بــەاڵم لێــڕەدا مەزەندەکــردىن

بڵێــى  60%دانیشــتوانەکەیان لــە ســاڵى

ئەنجامگیرانــە ســەخترت دەبێــت .ڕاســتە

2000دا بــە کشــتوکاڵەوە خەریــک بــوون-

دەوڵەتــە پێشــکەوتووە کۆنــەکان دەواڵتــاىن

ئــەو واڵتانەبــوون لــە نێــو ئیمپراتۆریــەت

زۆر شارنشــین بــوون ،بــەاڵم چیــر ئەمانــە

ئینگلیــزى و فەرەنســییەکاىن پێشــردا بــوون

منوونــەى بەشــاریبووىن هاوچــەرخ نیــن،

لــە باشــوورى ئاســیا ،واتــە هندســتان و

[چونکــە] فۆڕمــى بەشــاریبووىن هاوچــەرخ

بەنــگالدش و میامنــار و واڵىت هیندۆچینــى.

بریتییــە لــە ســووربوون لەســەر هەڵهاتــن

بــەاڵم ئــەم دۆخــە هەتــا کــەى بــەردەوام

لــە گونــدەوە بــەرەو پیــرى بانگــى

دەبێــت لــە ســایەى ئــەو کێبڕکێــى خێراییەى

میرتۆپۆلســەکان .ئــەوەى لــە جیهــاىن

پیشەســازیدا؟ لــە کۆتایــى شەســتەکاندا،

پێشــکەوتوودا بەســەر شــارەکاندا دێــت،

کۆمەڵگــەى کشــتوکاڵى نیــوەى دانیشــتوواىن

تەنانــەت ئەوانــەى کــە هــەر بــە ناویــش

تایــوان و کۆریــاى باشــوورى پێکدەهێنــا،

نەشــونوما دەکــەن نــەک بــە ڕاســتى،

بــەاڵم لەمــڕۆدا ئــەم ژمارەیــە بــۆ  8%لــە

بریتییــە لــە بەشــاریبووىن ئــەو ناوچانــەى

تایــوان و بــۆ  10%لــە کۆریــاى باشــوور

دەوروبــەرى ســەنتەرەکەى خۆیــان گرتــووە

دابەزیــوە .لــە میانــەى چەنــد دەیەیەکــى

یــان لــە دەورى ســەنتەرە ئەســڵییەکانیانن.

کورتــدا مرۆڤایــەىت بــەو جــۆرە نامێنێتــەوە

لەمــڕۆدا لــە ئەوروپــا و ئەمریــکاى باکــوردا،

کــە هەبــوو ،بوونەوەرانێــک بــەوە

تەنیــا دە شــار لــە شــارە هــەرە گــەورەکاىن

دەنارسانــەوە کــە تاکــەکاىن بــە زۆرى

جیهــان و ،دووان لــەو دوانــزە شــارەى

خەریکــى کۆبوونــەوە و ڕاو و بەرهەمهێنــاىن

کــە ژمــارەى دانیشــتووانەکەیان دەگاتــە

خۆراکــن.

دە ملیــۆن یــان زیاتــر ،بوونیــان هەیــە.

هەروەهــا ئێمــە چیــر بوونــەوەرى

ئەگــەر شــارى پۆرتــۆى پورتــوگال ئاوارتــە

گوندنیشــین نیــن ،لــە ســاڵى 1900دا

بکەیــن ،ئــەوا شــارە ملیۆنییــە هــەرە خێ ـرا

16%ـــى دانیشــتوواىن جیهــان لــە شــارەکاندا

گەشەســەندووەکان لــە ئاســیا و ئەفریقــا و

دەژیــان ،لــە ســاڵى 1950دا ئــەم ژمارەیــە

ئەمریــکاى التینــن :لە ئاســیا (بیســت شــار)،

بەرزبوویــەوە بــۆ نزیکــەى  ،26%بــەاڵم

لــە ئەفریقــا (شــەش) ،لــە ئەمریــکاى التیــن

ئەمــڕۆ کەمێــک لــە نیــوە کەمــرە (.)48%

(پێنــج) .ئــەم پرۆســەیە –دەرەنجامــەکاىن

گونــد لــە واڵتــە پێشــکەوتووەکان و

دیکەیــى هەرچییــەک بــن -گــۆڕاىن گــەورە

زۆربــەى جیهانــدا –تەنانــەت لــە ناوچــەکاىن

لــە هاوســەنگیى سیاســیى نێــوان کۆمەڵــە
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دانیشــتوانییە مەدەنییــە هــەرە چــڕەکان

ئەمەیــە :کــەى ئاســیا ،بــە تایبــەىت هینــد و

و دانیشــتوانە گوندنشــینییە بەربــاوە

چیــن ،دەتوانــن بلکێــن بــە کاروانەکــەوە؟

جوگرافییــەکان دەهێنێتــەوە ئــاراوە ،بــە

لێــرەدا نامــەوێ هیــچ بڵێــم لەبــارەى

تایبەتیــش لــەو واڵتانــەى کۆمــەڵ یــان

گەورەتریــن

کۆمەاڵیەتییــە

ســەرۆکە هەڵبژێــردراوەکان نوێنەرایەتییــان

تاکەکانــەوە لــە ســەدەى ڕابــردوودا،

دەکــەن.

تەنیــا دەخــوازم یــەک تێبینــى بخەمــە

لێــرەدا کەمێــک لەبــارەى گــۆڕاىن بــوارى

ڕوو کــە پاڵپشــتى لــە قســەکەى پێشــووم

فێرکارییــەوە دەدوێــم ،چونکــە ناتوانیــن

دەکات ،ئەویــش ئەوەیــە باشــرین پێــوەر

بــە ئاســاىن کاریگەرییــە کۆمەاڵیــەىت و

بــۆ ڕزگاربــووىن ژنــان بریتییــە لــە پلــەى

کولتوورییەکــەى فێرکــردىن گشــتى لــە

گەیشــتنەوەیان بــە پیــاوان لــە ڕەوىت

کاریگەرییــە کۆمەاڵیــەىت و کولتوورییەکــەى

خوێندنــدا و بگــرە ژمارەیشــیان لــە هــى

ئــەو شۆڕشــە کتوپــڕە جودابکەینــەوە کــە

پیــاوان زیاتــرە .پێویســت بــەوە نییــە بڵێــم

هەرگیــز لــە ڕاگەیانــدىن پەیوەندیگیریــى

هێشــتایش چەندیــن بــەىش جیهــان هەیــە

گشــتى و کەســیدا ،وەک ئــەوەى ئێســتا

لــە هیندســتان کــە تــا ئێســتایش ژن تیایــدا

هەموومــان تێیــدا دەژیــن ،لــە وێنــەى

زۆر لــە دواوەن.

نەبــووە .بــا ئامــاژە بــە حەقیقەتێکــى

دواى ئــەم ڕوانگــە گشــتگیرە بــۆ

گرنــگ بکــەم کــە پەیوەندیــدارە بــە

بەســەرکردنەوەى ئــەو ڕووداوانــەى لــە

بابەتەکەمانــەوە .لەمــڕۆدا بیســت واڵت

نیــوەى ســەدەى ڕابــردوودا ڕوویانــدا،

هەیــە کــە زیاتــر لــە 55%ى کۆمەڵــەکاىن

یــان ئــەو ڕووداوە بــێ پێشــینانەى لــە

تەمــەىن گونجاویــان هەیــە کــە دواى

نزیکــەى نیــو ســەدەدا ڕوویانــدا ،لێگەڕێــن

قۆناغــى ئامادەیــى درێــژە بــە خوێنــدن

لــە نزیکــەوە ســەرنج لــە فاکتــەرە

دەدەن ،بــەاڵم هەمــوو ئــەم واڵتانــە –

کارتێکــەرەکاىن جەنــگ و ئاشــتى و هێــز

جگــە لــە کۆریــاى باشــوور -کەوتوونەتــە

بــدەم لــە دەروازەى ســەدەى بیســت و

ئەوروپــا (دەواڵتــاىن کــۆىن ســەرمایەدارى و

یەکــدا و ئامــاژە بــەوە بــدەم کــە مــەرج

پۆست-کۆمۆنیســتى) و ئەمریــکاى باکــور

نییــە ئاراســتە گشــتییەکەى هەمیشــە

و ئوســرالیاوە .جیهــاىن پێشــکەوتووى

بەڵگــە و دەلیــى حەقیقەتــە کردەییــەکان

کــۆن هێشــتایش دەتوانێــت ســامانێکى

بــن .بــۆ منوونــە ســەملێرناوە دانیشــتواىن

مرۆیــى بەرهــەم بهێنێــت کــە ئیمتیــازاىت

جیهــان لــە مــاوەى ســەدەى بیســتدا (لــە

زۆر زیاتــرى هەبێــت لــە هــى دەوڵەتــە

دەرەوەى هــەردوو ئەمریکاکــە) چیــر

نوێیــەکاىن ســەدەى بیســت و یــەک .بــەاڵم

بــەو جــۆرەى پێشــر هەبــوون لەســەرەوە

ئــەو پرســیارەى لێــرەدا ســەرهەڵدەدات

بــۆ خــوارەوە حکومکــراو نیــن لەالیــەن

گۆڕانــە

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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چەنــدە لــە حەقیقەتــەوە نزیکــە لــە
کاتێکــدا بزانیــن زۆربــەى ئــەو حکومەتانەى
کــە پێکهاتەیەکــى دەســتووریى دیموکراتیــى
لیرباڵییــان لەگــەڵ هەڵبــژاردىن ئــازاددا
هەیــە –ئەگەرچــى هەندێجــار مــاوەى
حوکمــى ســەربازییىش بەســەردا دێــت-
بانگەشــەى ئــەوە دەکات حکومــەىت کاىت
[و خولییــە] کەچــى زۆرجــاران ماوەیەکــى
درێژیــان خایانــدووە؟ ئەمــە زۆر نزیکــە لــە
حەقیقــەىت ئەمڕۆمانــەوە.
لەگــەڵ ئەوەیشــدا ،یــەک ئاراســتەى
گشــتیى هەیــە کــە دەشــێت لــە زۆربــەى
ناوچــەکاىن دەوروبــەردا تێبینیــى بکەیــن،
ئەویــش گــۆڕاىن پێگــەى دەوڵــەىت هەرێمیــى
ســەربەخۆیە ،کــە لــە ســەدەى بیســتەمدا
بــووە یەکەیەکــى بنچینەیــى ســیاىس و
دەســتووری وەهــا کــە خەڵکــى تێیــدا
دەژیــن .لــە نیشــتامنە ســەرەکییەکەى،
لــە ناوچــەى باکــورى ئەتڵــەىس ،دەوڵــەت

Eric Hobsbawm
ئــەو ئەمیرانــەوە کــە دەبنــە میراتگــرى

ڕاســتەقینە یــان ســاختە یــان ڕاپرســییە

فەرمانڕەوایــەىت یــان لەالیــەن بریــکارەکاىن

گشــتییەکان یــان کەرنەڤاڵــى ســااڵنەى

هێــزە دەرەکییەکانــەوە .ئــەوان لەمــڕۆدا

جەماوەرێکــى بەرفــراوان کــە ڕەمــزى

بوونەتــە کۆمەڵێــک دەوڵــەىت ســەربەخۆ

تەبایــى نێــوان دەســەاڵت و «گەل»ـــە،

کــە حکومەتەکانیــان شــەرعییەتیان لــە

شــەرعییەىت خۆیــان دووپــات دەکەنــەوە.

گەڕانــەوەوە بــۆ «گــەل» و «ئومــەت»

بــە هــەر دیوێکــدا بێــت ،لەســەدەى

–بــەو

بیســتەمدا خەڵکــى لــە ڕەعییەتــەوە گــۆڕان

ڕژێامنەیشــەوە کــە پێاندەوترێــت ڕژێمــى

و بــوون بــە هــاوواڵىت ،نــەک تەنیــا پیــاوان،

تۆتالیتــارى -لــە ڕێگــەى هەڵبــژاردىن

بەڵکــو ژنانیــش .بــەاڵم ئــەى ئەمــە لەمــڕۆدا

بەدەســتهێناوە،

زۆرجاریــش
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پشــتى بەســت بــە چەنــد کاروبارێــک
کــە هــەر لــە ســەردەمى فەرەنســییەوە
داهێرنابــوون ،دەوڵــەت کەرەســتەکاىن هێــز
و زۆرەملێیــى وەکــو ســوپاس و چەکــداران
و زیندانــەکان ،مۆنۆپــۆل کــرد و –لــە
ڕێگــەى دەســەاڵتێکى ســەنرتاڵ و هەمــوو
بریــکارە پەیوەندیدارەکانییــەوە -کۆنرتۆڵــى
زیاتــرى هەمــوو ئــەو شــتانەى کــرد کــە
لەســەر خاکەکــەى ڕوویــان دەدات،
بــە لەبەرچاوگرتنــى ئــەو توانــا ڕوولــە
زیــادەى کــە بــۆ پشــکنین و کۆکردنــەوەى
زانیارییــەکان

هەیبــوو.

هەروەهــا

چوارچێــوەى چاالکیــى و کاریگەییەکانیــى

ئایدیالۆژیــا و ڕژێمــە سیاســییەکەى ،جــا

زیاتــر دەخەمڵێرنێــن  .بــە ڕەچاوکــردىن ئــەم

لەســەر ژیــاىن ڕۆژانــەى هاوواڵتییــەکاىن

ڕزگاریخــوازى بووبێــت یــان سۆشــیال-

پەرەســەندنە و باڵوبوونــەوەى چەکــى

زیاتــر بــوو ،لــە ئاپــۆرەى کۆمەڵــى

دیموکـرات یــان کۆمۆنیســتى یان فاشیســتى.

بچووکــى کاریگــەر لــە مــاوەى جەنگــى

دانیشتونەکەیشــیدا ســەرکەوتنى زیاتــرى

ئێســتا ئەمــە چیــر بــەم جــۆرە نەماوەتــەوە،

ســارددا ،بۆمــان دەردەکەوێــت کــە هێــزى

بەدەســتهێنا و تــواىن بــە نــاوى دڵســۆزى

ئــەم ئاراســتەیە لــە پاشەکشــەیەکى

چەکــدار چیــدى لەالیــەن دەوڵەتــان و

و پابەســتى بــە دەوڵــەت و نەتــەوەوە

بەرچاودایــە ،چونکــە لەمــڕۆدا جیهــان

کارمەنــد و بریکارەکانیانــەوە مۆنۆپــۆل

بیانجوڵێنێــت .ئــەم قۆناغــەى پەرەســەندىن

ئابوورییەکــى

خێــراى

نییــە ،تەنانــەت ڕۆژگارێــک هــات دەوڵەتــە

دەوڵــەت لــە چــل ســاڵدا گەیشــتە ترۆپکــى

بەجیهانیبــووى بەخۆیــەوە بینیــووە کــە

بەهێــزە ســەقامگیرەکاىن وەکــو بەریتانیــا

خــۆى.

پشــت بــە کۆمپانیــا ســنووربەزێن [و بــێ

و ئیســپانیا و هیندســتانیش ،فێربــوون

لەالیەکــەوە لــە «دەوڵــەىت خۆشــگوزەران»

سنوور]ـــەکان دەبەســتێت کــە هەوڵەکانیان

بــۆ ماوەیەکــى درێــژ لەگــەڵ بزووتنــەوە

بڕوانــە کــە لــە حەفتاکانــدا ئەوروپــا

فراوانــر دەکــەن لــە پێنــاو ژیانێکــى دوور

بەرهەڵســتکارە چەکــدارە زۆر بەهێزەکانــدا

بەخۆیــەوەى بینــى و تێیــدا «بەکاربــردىن

لــە مێــزى یاســاى نێودەوڵــەىت و دوور

هەڵبکــەن ،ئەگــەر بێتــوو هەڕەشــەکى

گشــتى» –واتــە کــۆى ســەرفکراو لــە داهــاىت

لــەو باجانــەى ئــەم یاســایانە دەیانخەنــە

ڕاســتەقینە نەبوونایــە بــۆ ســەر دەوڵــەت.

نەتەوەیــى بــۆ مەبەســتە گشــتییەکان نــەک

ســەریان ،ئەمەیــش بــە ڕادەیەکــى زۆر

لەبــەر چەندیــن هــۆکار ،بینیــان چــى

بــۆ بەکارهێنــاىن تایبــەت یــان بــە ئامانجــى

توانــاى حکومەتــەکان –تەنانــەت حکومەتــە

بەســەر دەوڵەتــاىن گــەورەى ئەندامــى

ســەرمایەگوزارى -بــە نزیکەیــى گەیشــتە

گەورەکانیش-ـــى کــەم کردۆتــەوە بۆ ئاســتى

نەتــەوە یەکگرتووەکانــدا هــات و چــۆن بــە

 20%بــۆ  .30%ســەرەڕاى ئەمەیــش،

کۆنرتۆڵکــردىن ئابوورییــە نەتەوەییەکــەى

خێرایــى هەڵوەشــانەوە ،کــە زۆربەیــان نەک

هاوواڵتیــان وایــان لێهــات ئامادەییــان

و هیچیــر .بگــرە دەوڵەتــان –بــە

هەموویــان بەهــۆى هەڵوەشــاندنەوەى

تێــدا بێــت بــۆ قبوڵکــردىن ســەپاندىن

لەبەرچاوگرتنــى بنەمــاى بــازاڕى ئــازاد کــە

ئیمپراتۆرییەتــەکاىن ســەدەى بیســتەمەوە

باجــەکان بەســەریاندا لەالیــەن دەســەاڵتە

لەمــڕؤدا زاڵ بــووە -دەســتبەردارى زۆرێــک

هاتبوونــە کایــەوە ،ئەمانــە دەوڵەتگەلێــک

گشــتییەکانەوە ،لــە پێنــاو بەدەســتهێناىن

لــەو چاالکییــە نەریتییانــەى خــۆى بــووە کــە

بــووە کــە هیچیــان تیــا نەبــوو جگــە لــە

ئــەم بــڕە پــارە زۆروزەبەنــدەدا .نــەک

پێشــر بــێ هیــچ ئەمالوالیــەک مومارســەى

بــە نــاو حکومەتــەکان ،حکومەتگەلێــک

تەنیــا ئەمــە ،بەڵکــو ئامادەییەکەیشــیان

دەکــرن ،وەکــو خزمەتگوزارییــەکاىن پۆســتە

کــە نەیدەتــواىن زۆرێــک لــە خاکــەکاىن

بــۆ جەنــگ و ملیۆنــان مــەرگ «لەپێنــاو

و گەیانــدن ،پۆلیــس ،زیندانــەکان و بگــرە

دەوڵەتەکــەى و دانیشــتووانەکەى بەڕێــوە

نیشــتامنەکەیاندا» لــەو جەنگــە گەورانــەدا

بەشــە زینــدووەکاىن هێــزە چەکــدارەکاىن،

ببــات ،بگــرە توانــاى نەبــوو خــودى

کــە ســەدەى ڕابــردوو بەخۆیــەوەى بینــى،

ئــەم ئەرکانــە کەوتۆتــە دەســت ئــەو

دامەزراوەکانیــى بەڕێــوە ببــات یــان

وایلێکــردن کــە دەبــوو بیانخەنــە نێــو

خانەنشــینکراوانەى کــە لــە کۆمپانیــا

بااڵدەســتییەکاىن کردەییــان لەســەر مومــارە

ڕیــزەکاىن ســوپاوە .ئــەم بەرزبوونەوەیــە

تایبەتییــە قازانجکارەکانــدا کار دەکــەن.

بــکات.

لــە ڕەوىش دەوڵــەىت مۆدێــرن بــۆ مــاوەى

بەڵگــە لەســەر ئەمــە ئــەوە کــە ژمــارەى

ئەمــە جێــگاى سەرســوڕمان بــوو ،نزیــک

زیاتــر لــە دوو ســەدە بــەردەوام بــوو و

ئــەو «خانەنشــینکراوە چەکدارانــە»ى ئێســتا

لەمەیــش ئەوەبــوو دەوڵەتــان قبوڵکیــان

تــا حەفتــاکان خایانــدى ،بــە چاوپــۆىش لــە

لــە عێ ـراق کار دەکــەن بــە ىس هــەزار یــان

کــرد شــەرعییەتەکەیان پاشەکشــە و هەڵبــەز

جیهانیــى
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و دابــەز بــکات ،هەروەهــا دانیشــتوان

پشــت بــە دانیشــتواىن پێداگــر و ســوور

الى خۆیانــەوە قبوڵیــان کــرد ،چ وەک

لەســەر سیســتەم و پەیوەســت بــە یاســاوە

هــاوواڵىت و چ وەک ڕەعییــەت ،بەرامبــەر

ببەســن –وەک ئــەوەى ڕۆژگارێــک ئــەو

دەســەاڵتە فەرمانــڕەواکان و ئــەو یاســایانەى

دەوڵەتانــەى ناونرابــوون «دەوڵەتــاىن تــازە

بەســەریاندا دەیســەپاندن ،پابەنــد بــن .بــە

گەشەســەندوو» پشــتیان پێدەبەســن -تەنیــا

بــێ ئامادەیــى جەماوەرێکــى بەرفــراوان

بــە کۆمەڵــە تاوانکارییــەکان و هەنــدێ

بــۆ قبوڵکــردىن هــەر هێزێکــى ســەقامگیرى

کۆمەڵــەى تــر نەبێــت لــە پەراوێــزى

کردەیــى دەوڵەتــان وەک دەســەاڵتێکى

نەزمــى کۆمەاڵیەتیــدا .پەرەســەندىن

شــەرعیى ،ئــەوا زۆربــەى کات قۆناغــى

ترســناکى کەرەســتەکاىن هێشــتنەوەى

ئیمپریــاىل لــە ســەدەى نــۆزدە و بیســتدا

هاواڵتیــان لەژێــر چاودێریــى بەردەوامــدا،

نەیدەتــواىن بــووىن هەبێــت ،ئەگەرچــى

تەکنیکــى و نا-تەکنیکــى ،وەکــو کامێــراى

گووشــارێکى ڕێژەییــش بــووە لەالیــەن

دامــەزراوە تەلەفزیۆنییــە داخــراوەکان

بیانییەکانــەوە .هێــزە بیانییــەکان تەنیــا

و ،تۆمارکــردىن وتوێــرە تەلەفۆنییــەکان

لــەو ڕووبەرانــەدا دەدۆڕان کــە ئــەم

و ،گەیشــتنى زانیارییــە کەســییەکان و

جــۆرە ئامادەییــە تێیانــدا بــووىن نەبــوو،

کۆمپیوتــەرە تایبەتییــەکان ،مــەرج نییــە

وەکــو ئەفغانســتان و کوردســتان .بــەاڵم

لــە چاالکیــى دەوڵــەت و یاســایان زیــاد

ســەردەمى ملکەچیــى خەڵکــى لــە

کردبێــت ،ئەگەرچــى ســنوورى ئازادیــى

ڕووى هێــزدا ســەردەمى بەســەرچوو،

و

ئەگەرچــى

بااڵدەســتیەکى

بڕنــدەى

هاواڵتیانیشــیان

ســنووردارکردووە

بەرتەســکیان کردۆتــەوە.

ســەربازییش هــەر هەیــە ،وەکــو ئــەوەى

هەمــوو ئەمانــە لــە قۆناغــى جیهانگیریــى

لــە حاڵــەىت عێراقــدا دەیبنینیــن؛ هەروەهــا

ئێجــگار خێــرادا دەگوزەرێــت کــە دەبێتــە

لەگــەڵ ئەمــەدا ســەردەمى گەڕانــەوەى

ناچوونییەکــى

ئیمپراتۆرییەتەکانیــش

مایــەى

دەرکەوتنــى

بەســەرچوو.

هەرێمیــى لــە هەمــوو الیەکــى جیهــان.

ژێڕدەســتەیى

چونکــە حیهانگیــرى هــەر بــە رسوشــتى

هاوواڵتیانیــش بــە هەمــان خێرایــى نەمــا.

خــۆى گەشــەکردنێکى ناهاوســەنگ و ناڕێک

مــن گومــاىن زۆرم هەیــە لــەوەى داخــۆ

بەرهــەم دەهێنێــت .هەروەهــا بــە ڕووىن

لەمــڕۆدا چ دەوڵەتێــک دەتوانێــت بــە

لێکدژیــى نێــوان دووالیــەن زەق دەکاتــەوە

ســوپاى نیزامیــى ئامادەیــى شــەڕ و مەرگەوە

ئەوانــەى ملکەچــى جیهانگیــرى و گوشــارى

دەتوانێــت «لەپێنــاو نیشــتامنەکەیدا» ،تــا

ســتانداریزەکردىن جیهانیــى الیەنــەکاىن

کۆتاییەکــى تــاڵ ،بچێتــە جەنگــى گــەورەوە.

ژیــاىن هاوچــەرخ دەبــن ،وەکــو زانســتەکان

چەنــد دەوڵەتێکــى ڕۆژئاوایــى دەتوانــن

و تەکنیــک و ئابــوورى و هەندێــک ژێرخــاىن

ســەرەڕاى

ئەمەیــش
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تەکنیکــى و دامــەزراوە کولتوورییــەکان
(بەڕێژەیەکــى کەمــر) لەالیــەک و ،ئەوانــەى
ملگەچــى جیهانگیریــى نابــن ،بەتایبەتیــش
دەوڵــەت و سیاســەت ،لەالیەکــى تــر.
بــۆ منوونــە ،بەشــێوەیەکى لۆژیکیــى،
جیهانگیــرى دەبێتــە مایــەى هەڵقــواڵىن
زیاتــرى کۆچــى کرێــکارى لــە ناوچــە
هەژارەکانــەوە بــۆ ناوچــە دەوڵەمەنــدەکان،
بــەاڵم ئەمــە شــڵەژاىن ســیاىس و کۆمەاڵیــەىت
لــە زۆربــەى دەوڵەتــاىن پێشــوازیکەردا
دروســتت دەکات کــە زۆربەیــان لــە واڵتــاىن
دەوڵەمەنــدی ناوچــەى باکــورى ئەتڵەســیى
کۆنــن ،ئەگەرچــى ئــەم جووڵەیــە بــە پێوەرە
جیهانییــەکان جووڵەیەکــى ســاکارە ،چونکــە
هەتــا ئەمڕۆیــش تەنیــا 3%ى دانیشــتواىن
جیهــان لــە دەرەوەى واڵتــاىن زێــدى
خۆیــان دەژیــن .بــە پێچەوانــەى جووڵــەى
ســەرمایەکان و کااڵ و پەیوەندیگیرییــە
هەوایــى و هــەرە نەرمەکانــەوە ،دەواڵتــان
و سیاســەت هەتــا ئێســتا توانیوویانــە
بەربەســتى ڕاســتەقینە بخەنــە ســەر ڕێــگاى
کۆچــى کرێــکارى.
مەترســیدارترین شــێواویى کــە بەهــۆى
جیهانگیریــى ئابوورییــەوە بەر هاوســەنگیى
کەوتــووە ،جگــە لــەو هەڵوەشــاندنەوە
خێرایــەى پیشەســازى کــە لــە ئابوورییــە
ســۆڤییەتییەکان و ئابوورییــەکاىن ئەوروپــاى
کــۆىن ڕۆژهەاڵتــدا لــە حەفتاکانــدا ڕوویــدا،
گــۆڕاىن ڕوو لــە زیــادە ســەنتەرى کێشــکردىن
ئابووریــى جیهــاىن بــوو لــە ناوچــەى
دەوروبــەرى باکــورى ئەتڵەســییەوە بــۆ

Eric Hobsbawm
ناوچــەکاىن ئاســیا .ئەگەرچــى ئــەم گۆڕانــە

بەرهەمــى لۆکاڵــی پێکدەهێنــن ،بــەاڵم

هێشــتایش لــە قۆناغــە ســەرەتاییەکانیدایە،

تەنیــا قەبــارەى ئاســیا ئێســتا وا خەریکــە

کەچــى بــە هەنــگاوى خێــرا دەڕوات.

هەســت بــە خــۆى دەکات .بــەاڵم لــە الیــەىن

بێگومــان ئــەو گەشەســەندنەى ئابووریــى

توانــاى کڕیارییــەوە ،باشــوورى ڕۆژهــەاڵىت

جیهــاىن لــە مــاوەى دە ســاڵى ڕابــردوودا

ئاســیا و باشــوورەکەى و ڕۆژهەاڵتەکــەى،

بەخۆیــەوەى بینیــووە ،لەالیــەن بزوێنــەرە

لــە بنەڕەتــدا یــەک لەســەر ســێى بــازاڕى

ناسیاســییەکانەوە بڕێکــى زۆرى ڕاکێ ـراوە،

گــەورەى

یەکگرتــووەکان

بــە تایبەتیــش لــە ڕێگــەى ڕێژەیەکــى

دەنوێننــەوە .ئــەو پرســیارە ســەرەکییەى

گەشــەکردىن نا-ئاســاییەوە کــە بەرهەمهێناىن

لێــرەدا ســەبارەت بــە پێشــبینییە

پیشەســازیى لــە چیــن وەدیــى هێنــاوە،

نێودەڵەتییــەکاىن ســەدەى بیســت و یــەک

کــە بــە ڕێــژەى  30%لــە ســاڵى 2003دا

دێتــە پێــش –دواتریــش بــۆى دەگەڕێمــەوە-

بەرزبوونــەوەى بەخۆیــەوە بینیــووە بەراورد

ئەوەیــە :چــۆن ئــەم گۆڕانــە جیهانییــە

بــە  3%لــە جیهــان و کەمــر لــە  0.5%لــە

کاریگەریــى لەســەر هێــزى ڕێژەیــى

ئەمریــکاى باکــور و ئەڵامنیــا .ئاشــکرایە

ئابووریــى ویالیەتــە یەکگرتــووەکان

ئەمــە هێشــتا ســەنگیى ڕێژەیــى ئاســیا

دادەنێــت؟

و باکــورى ئەتڵەســیى کــۆىن نەگۆڕیــوە،

بــا ئێســتا زیاتــر نزیــک ببمــەوە لــە

ویالیەتــە یەکگرتــووەکان و یەکێتیــى

مەســەلەى جەنــگ و ئاشــتى و ئیمکانیــەىت

ئەوروپــا و ژاپــۆن هێشــتایش 70%ى کــۆى

دامەزرانــدىن نەزمێکــى نێودەوڵــەىت لــەم

ویالیەتــە

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

157

ســەدە نوێیــەدا .لــە یەکــەم نیــگادا وا

پاکتــاوى نــەژادى و کۆچپێکــردىن زۆرەملێــى

بەخێرایــى پاشەکشــەیان کــرد ،چیــر جەنگى

دەردەکەوێــت پێشــبینییەکاىن ئاشــتیى

ژمارەیەکــى زۆرى خەڵکیــدا دەژیــن ،وەکــو

نەریتــی نەمــا کــە لەنێــوان دەوڵەتانــدا لــەو

جیهــاىن لــەم ســەدەیەى ئێســتا لــە

ئــەوەى لــە چەندیــن بــەىش ئەفریقــا و

گاتــەدا ڕووبــدات ،ئەگەرچــى ئــەم جــۆرە

هــى ســەدەى بیســتەم بەرزتــرە ،بــە

باشــوورى ڕۆژهــەاڵىت ئەوروپــا و ئاســیا

ناکۆکییانــە ناکرێــت لــە چەندیــن ناوچــەى

لەبەرچاوگرتنــى ژمارەیەکــى بــێ پێشــینە

ســەملێرناوە .لــە کۆتایــى ســاڵى 2003دا

ئەفریقــا و ئاســیا یــان لــە هــەر دەوڵەتێکــى

و بــێ وێنــەى ئــەو جەنگــە جیهانییانــەى

ڕێــژەى ئــاوارە و پەنابــەران لەنێوخــۆى

تر کــە ســەقامگیرییەکەیان یــان هاوبەندییە

تێیانــدا ڕوویــداوە و گیانلەدەســتدان لــە

واڵتەکانیــان یــان لــە دەرەوەیانــدا ،بــە 38

ناوخۆییەکەیــان کەوتبنــە بــەردەم هەڕەشــە،

ئاســتێکى تۆقێنــەردا .لەگــەڵ ئەوەیشــدا،

ملیــۆن کــەس خەمڵێ ـرا ،ئــەم ژمارەیەیــش

دامبرکێرنێنــەوە .لەالیەکــى دیکــەوە،

ڕاپرســییەک کــە لــە بەریتانیــاى گــەورە

نزیــک دەبێتــە لــەو ژمــارە زۆر گەورانــەى

مەترســیى هەڵگیرســاىن جەنگــى گــەورەى

ئەنــدام دراوە و تێیــدا بــەراورد لەنێــوان

ئەوانــەى کــە لــە دواى جەنگــى دووەمــى

جیهــاىن –کــە ڕەنگــە دەرکەوتنــى چیــن

وەاڵمــەکاىن ســاڵى 2004ى بەریتانییەکانــدا

جیهــاىن کۆچیــان پێکــرا .بــا منوونەیەکــى

وەکــو هێزێکــى گــەورەى کێبەرکێــکار ،لــە

بــۆ پرســیارگەلێکى ســەرەتاى ســاڵى 1954دا

ســادە بــۆ ئەمــە بهێنینــەوە :لــە ســاڵى

الیــەن ویالیەتــە یەکگرتووەکانــەوە قبــوڵ

کـراوە ،دەریدەخــات کــە تــرس لــە جەنگــى

2000دا ،ژمــارەى ئەوانــەى لــە گۆڕەپــاىن

نەکرێــت و ئەمەیــش دنــەى ئــەم مەترســییە

نوێــى جیهــاىن لەمــڕۆدا زیاتــرە لــەو

وەگــى لــە میامنــار (بۆرمــاى پێشــوو) لەنێــو

بــدات -پاشەکشــەى نەکــردووە ئەگەرچــى

ترســەى کــە ئــەو کات هەبــوو  .هــۆکارى

ب ـران لــە پێنــج ســەد کــەس زیاتــر نەبــوو،

زۆریــش نزیــک نییــە .خــۆ ئەگەرچــى هــەىل

ســەرەکیى ئــەو ترســە دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو

بــەاڵم ژمــارەى ئەوانــەى «کۆچپێکــردىن

وەالنــاىن هەڵگیرســاىن ئــەم جــۆرە جەنگــە

حەقیقەتــەى کــە زیاتــر جەخــت لەســەر

ناوخۆیــى» گرتنییــەوە ،بــە تایبــەىت بەهــۆى

لەمــڕۆدا زۆر باشــر بێــت لــە هــەىل وەالنــاىن

ئــەوە دەکاتــەوە ئێمــە لــە ســەردەمێکدا

کارەکاىن ســوپاى میامنــارەوە ،نزیکــەى یــەک

جەنگــى دووەمــى جیهــاىن لــە ســاڵى

دەژیــن کــە جیهــان گیــرۆدەى ناکۆکیــى

ملیــۆن کــەس بــوون .

چەکداریــى بــێ دەرەتانــە ،کــە بــە زۆرى

حاڵــەىت عێــراق جەخــت

لەنێــو ســنوورى یــەک دەوڵەتــدا ڕوودەدات،

لەســەر حەقیقــەىت ئــەوە

بــەاڵم بەهــۆى دەســتێوەرداىن دەرەکییــەوە

دەکاتــەوە کــە جەنگــە

بازنەکــەى هەتابــێ بەرفــراوان دەبێــت.

بچووکــەکان ،بــە پێــوەرى

کاریگەریــى ئــەم جــۆرە ناکۆکییانــە

ســەدەى

بیســتەم،

لەســەر مەدەنییــەکان کــە بەشــێوەیەکى

ماڵوێرانیــى

زۆر بەرچــاو بوونەتــە قوربانییــە

لــەدواى

ســەرەکییەکانیان –ئەگەرچــى بــە پێــوەرە

جێدێڵــن.

ســەربازییەکاىن ســەدەى بیســتەم ڕێژەیەکــى

تایپ-ئایدیاڵــى

کەمــە -ڕێژەیەکــى ئێجــگار گــەورەى

جەنگانــەى لــە ســەدەى

درێژخایەنــە .لــە کاىت ڕوخــاىن دیــوارى

بیســتەمدا

لەنێــوان

بەرلینــەوە ،ســەرلەنوێ لــە ســەردەمى

دەوڵەتانــدا هەڵگیرســان،
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Eric Hobsbawm

1929دا ،کەچــى خۆشــکردىن ئاگرەکــە هــەر

بەکارهێنــاىن چەکــى بایۆلــۆژى لەالیــەن

ئەگەرێکــى راســتەقینەى چەندیــن دەیــەى

گروپــە چکۆلــە تیرۆریســتییەکانەوە ،بــەاڵم

کەمــى داهاتــووە.

بەداخــەوە ،ترســێکى زۆر کەمــر هەیــە

تەنانــەت بــە بــێ جەنگــە تەقلیدییــەکاىن

لــەو مەترســییە گەورانــەى کــە ناشــێت

نێــوان دەوڵەتــەکان ،چ گــەورە و چ بچــووک،

پێشــبنیى بکرێــت ،کــە گریامنــەى ئــەوە

هەندێــک لــە چاودێــرە واقیعییــەکان

دەکــەن ئەگــەر توانــاى مۆنۆپۆلکــردىن

لەمــڕۆدا پێشــبینیى ئــەوە دەکــەن کــە

پرۆســەکاىن ژیــان –بــە ژیــاىن مرۆڤیشــەوە-

ســەدەکەمان جیهانێکــى خەیاڵیــى ئامادەیى

لــە کۆنــرۆل دەریژێــت ،ئــەوا بــێ ئەمــاوال

هەمیشــەیى تووندوتیــژى و ســوپاکان،

ئەوانــە ڕوودەدەن .بەهەرحــاڵ ،مەترســیى

لەگــەڵ خۆیــدا بهێنێــت .بەهەرحــاڵ،

ڕاســتەقینە کــە هەڕەشــە لــە ســەقامگیریى

بــا ئــەو ترســە ناعەقاڵنییــە وەالبنێیــن

جیهــاىن ،یــان هــەر دەوڵەتێکــى ســەربەخۆ

کــە حکومەتــەکاىن وەکــو حکومەتــەکاىن

دەکات ،کــە تــۆڕە تیرۆریســتییە ئیســامییە

ســەرۆک بــۆش و ســەرۆک وەزیــراىن

چاالکــەکاىن نێــو گۆڕەپانەکــە لــە ئێســتادا

بەریتانیــا تــۆىن بلێــر بــەردەوام هــەوڵ

پێکــى دەهێنــن ،بەهــاى نییــە .ئەگەرچــى

دەدەن بیقۆزنــەوە و بــەکارى بهێنــن بــۆ

ئــەوان ژمارەیەکــى زۆر زیاتــرى لەوانــەى

پاســاوداىن سیاســەىت ئیمپراتۆریــەىت جیهــاىن.

پێشــرى خۆیــان خەڵکــى دەکــوژن ،کەچــى

هیــچ شــتێک بــووىن نییــە کــە بشــێت بــە

ئــەو مەترســییەى ئــەوان بــۆ ســەر ژیــان

«جەنــگ دژ بــە تیرۆریــزم» نــاو بربێــت

هەیانــە لــە ڕووبــەردا زۆر ســنووردارە،

تەنیــا لــە ڕووى مەجازییــەوە نەبێــت،

ئەگــەر بــە دەخەڵیــى ســوپاکان بەراوردیــان

تەنیــا دژ بــە بکەرانێکــى ســیاىس ئــەوە

بکەیــن ئــەوا ئەوانــەى شــایەىن بــاس نیــن.

بەکاردەهێنــن کــە تەکنیکــە نــەک بەرنامــە.

جــا لەبەرئــەوەى ئــەم کۆمەاڵنــە ناتوانــن

وەک تەکتیــک ،تیرۆریــزم جیاوازیــى

دەســتیان ڕابــگات بــە چەکــى ناوکیــى،

لەنێــوان تاوانبــار و بێتاوانــدا نــاکات ،بۆیــە

ئەگەرچــى ئەمــە زۆریــش دوور نییــە بــەاڵم

لــە ڕووى ئەخالقییــەوە قبوڵنەکــراوە،

الیەنیکــەم بــەم نزیکانــە ڕێــى تێناچێــت-

جــا چ کۆمەڵــە نــا فەرمییــەکان بــەکارى

ئــەوا تیرۆریــزم دەبێتــە مایــەى جێگیربــوون،

بهێنیــن یــان دەوڵەتــان .خاچــى ســوورى

نــەک هیســریا.

نێودەوڵــەىت دان بــە درێژبوونــەوەى زیاتــرى

لەگــەڵ ئەوەیشــدا ،پشــێویى جیهــاىن و،

بەربەریزمــدا دەنێــت ،چونکــە مۆرکــى

شــیامنەى هاتنــى ســەدەیەکى دیکــەى

خۆیــدا لــە نێوچــەواىن هــەردوو بــەرە

ناکۆکیــى چەکــدارى و کارەســاىت مرۆیــى،

لێکدژەکــەى جەنگــى عێــراق .هەروەهــا

ئەگەرێکــى ڕاســتەقینەیە .داخــۆ دەشــێت

ترســێکى زۆر هەیــە لــە ئیمکانیــەىت

ئەمــە ســەرلەنوێ بخرێتــەوە ژێــر کۆنرتۆڵــى

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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Eric Hobsbawm
جیهانییــەوە ،وەکــو ئــەوەى هەمیشــە لــە

کات زیاتــر شــیامنەى بکرێــت .دووەمیــان،

هەرروەهــا ئــەم نەزمــە پشــتى بەســتووە

 175ســاڵدا ،لــە جەنگــى واترلــۆوە تاوەکــو

چیــر نەزمێکــى نێودەوڵەتیــى هێزێکــى

بــەو حەقیقەتــەى کــە جیهانێکــى پێکهاتــوو

داڕمــاىن یەکێتیــى ســۆڤیەىت ،هەبــووە جگــە

گــەورەى دەســتەجەمعى نییــە بــە ڕووى

لــە هێزێکــى دەســتەجەمعى ،تەنانــەت

لــە ىس ســاڵ.

هەڵگیرســاىن جەنگــى جیهانیــدا بوەســتێتەوە،

لــە « یەکــەم دابەشکاری»ـــى بچووکــى

لەمــڕۆدا مەســەلەکە ســەخترتە ،لەبــەر دوو

تەنیــا تەمــەىن کارەســاتێک نەبێــت کــە لــە

دەوڵەتانــدا –ڕۆژێــک کــە جیهــان پڕبــوو لــە

هــۆکار :یەکەمیــان ،ئــەو ناهاوتاییانــەى

نێــوان ســااڵىن  1945-1914درێــژ بۆتــەوە.

هێــزى گــەورە -لــە دواى ســاڵى 1945ـــەوە

لــە

ئــەم نەزمــە پشــتى بەســتووە بــەو شــتانەى

کــەم دەبنــەوە بــۆ دوو هێــزى گــەورە،

کۆنرتۆڵدەرچــوو دروســتى کــردووە ،لــە پێشــر

کــە دەگەڕێنــەوە بــۆ ئــەو ڕێکەوتنانــەى وا

کــە هیچیــان ســەرکەوتنى ڕەهــا بەدەســت

زۆر خێراتــر نەشــونوما دەکات ،ئەمەیــش

کۆتاییــان بــە جەنگــى ىس ســاڵەى ســەدەى

بهێنــن ،بۆیــە بــەردەوام ئــەوە ســەملێرناوە

پانتایــى رسوشــتیى ســتەم و پشــێوییەکان

نــۆزدە هێنــا ،جیهانێــک لــەو دەوڵەتانــەى

کــە تەنانــەت هەژمــووىن هەرێمییــش لــە

ئــاوەاڵ دەکات .دواجار ،ســەرنجى ئــەوە دراوە

کــە پەیوەندییەکانیــان بــە کۆمەڵێــک یاســا

دەرەوەى فــەزاى ڕۆژئاوایــى هەژموونێکــى

کــە ‹›ڕێــى تێناچێــت دامــەزراوە ســەربازییە

بەڕێوەدەچــوون ،گرنگرتینیان دەســتوەرنەداىن

کاتییــەوە .کۆتایــى یەکێتیــى ســۆڤیەىت

هــەرە پێشــکەوتووەکانیش کۆنرتۆڵــى دۆخــە

هیــچ دەوڵەتێــک لــە کاروبــارەى ناوخــۆى

کۆتایــى هــات و ویالیەتــە یەکگرتــووەکان

بــکات لــە حاڵــەىت داڕمــاىن گشــتیى نەزمــى

دەوڵەتــاىن تــر ،هەورەهــا لێکجوداکردنــەوەى

بــووە خــاوەىن بااڵدەســتییەکەى گــەورەى

یاســاییدا››  ،قەی ـراىن دەوڵەتانیــش کــە پێشــر

زەقــى نێــوان ئاشــتى و جەنــگ .ئــەم دوو

هێــزە ســەربازی بەســەر ئــەم نەزمــى

ئامــاژەم بــۆ کــرد وا دەکات ئەمــە لــە هەمــوو

مەســەلەیە لەمــڕۆدا نەمــاون.

هێــزەدا .لــە ســەرووى ئەوەیشــەوە،

جیهانگیریــى

بــازاڕى
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سیاســەىت ویالیەتــە یەکگرتــووەکان لــە

هەتــا ئیمپراتۆریەتــەکان پاســاوى بــووىن

پرســیارە ڕاســتەقینەکە ئەوەیــە :ئایــا

ســاڵى 2002ـــەوەوە ،بــە فەرمــى ئیلتیزامــى

خۆیــان دابێــت –کــە هەندێجــار دروســتیش

دەشــێت پــرۆژەى بااڵدەســتى یــەک

خــۆى بــە ڕێکەوتنــەکان و هەروەهــا ئــەو

بــووە ،-چ بــە بانگەشــەى باڵوکردنــەوە

دەوڵــەت بەســەر جیهانــدا ســەرکەوتوو

پەیامننامانــەى کــە نەزمــى جیهــاىن پێیــەوە

«ئەندێشــە»یان بــۆ شارســتاىن و ئاییــن لــە

بێــت ،کــە ئەمــە شــتێکە لــە مێــژوودا

بەنــد بــوو ،کۆتایــى پێهێنــا و پشــتى بەســت

واڵتــە جیاوازەکانــدا ،یــان «ئەندێشــە»یان

لــە وێنــەى نەبــووە؟ داخــۆ بااڵدەســتیى

بــە بااڵدەســتییەک کــە لــە ماشــێنە جەنگییــە

بــۆ ئازادیــى ئەوانــەى بوونەتــە قوربانیــى

بــێ چوندوچــووىن ســەربازیى ئەمریکــى،

بەهێــزە تەکنیــک بەرزەکەیــەوە درێــژى

زوڵــم و جــەورى «ئەوانیــر» ،چ لەمــڕۆدا

لــە توانایدایــە ئــەم پرۆژەیــە ڕاپەڕێنێــت

کردۆتــەوە ،کردوویــەىت بــە تاکــە دەوڵەتێــک

وەک پاڵەوانــەى مافــەکاىن مــرۆڤ .لەگــەڵ

و هــۆکارەکاىن مانــەوەى بــۆ دەســتەبەر

بتوانێــت پرۆســەى ســەربازیى لــە هــەر

ئەمەیشــدا بێگومــان ئیمپراتۆریەتــەکان

بــکات؟ وەاڵمــى ئەمــە نەخێــرە؛ چــەک

بەشــێکى جیهــان کــە خــۆى بیەوێــت ،لــە

هەنــدێ بەرهەمــى باشــیان هەبــووە ،ئــەو

زۆربــەى ئیمپراتۆرییەتــەکاىن دامەزرانــدووە،

ماودایەکــى کورتــەوە ،ئەنجــام بــدات.

بانگەشــەیەى کــە دەڵێــت ئیمپریالیــزم

بــەاڵم دابینکردىن هــۆکارەکاىن مانــەوەى ئەم

تیۆرســێنە ئەمریکییــەکان و پشــتیوانانیان

ڕوانگەیەکــى نوێــى بــۆ جیهــاىن دواکەوتــوو

ئیمپراتۆریەتانــە پێویســتیان بــە شــتانێکى

ئەمــە وەکــو کلیــى ســەردەمێکى نوێــى

هێنــا –کــە لەمــڕۆدا ئەمــە دروســت نییــە-

زیاتــر لــە چــەک هەیــە .پەندێــک هەیــە کــە

ئاشــتیى جیهــاىن و گەشــەى ئابووریــى

بانگەشــەیەک بــوو کــە لــە ســەدەى نــۆزدەدا

گوایــە هــى ناپلیۆنــە ،دەڵێــت›‹ :دەتوانیــت

دەبینیــن لــە ســایەى ئیمپراتۆریــەىت

بــە تەواوەتیــش هەڵــە نەبــوو .لەگــەڵ

هــەر شــتێک لــە وێرانــە بکەیــت تەنیــا

جیهانیــى ئەمریکیــى بااڵدەســتدا- ،بــە

ئەوەیشــدا بانگەشــەکردىن ئــەوەى گوایــە

ئــەوە نەبێــت لەســەرى دابنیشــێت›› بــە

هەڵــە -بــە ئاشــتیى بەریتانیــاى بــەراورد

گەشــەکردىن ئابووریــى لــە کۆلۆنییــەکاىن

تایبەتییــش لەمــڕۆدا ،چونکــە تەنانــەت

دەکــەن لــە وەختــى ئیمپراتۆریــەىت

ئیمپریالیزمــدا بــە جۆرێکــى بەرچــاو خێــرا

هێــزى ســەربازیى تۆقێنــەر ،چیــر خۆبەخــۆ

بەریتانیــى ســەدەى نــۆزدەدا .تەنیــا

کــردووە ،ئــا ئەمــە بانگەشــەیەکى پووچــە،

جێــگاى قبوڵکردنێکــى ناوەکیــى نییــە.

لەبەرئــەوە وتــم بــە هەڵــە ،چونکــە لــە

الیەنیکــەم بــۆ دەرەوەى ئــەو کۆلۆنییانــەى

بگــرە ئیمپراتۆرییەتــە هــەرە مێژووییــەکان

ڕووى مێژووییــەوە ئیمپراتۆرییــەکات نــە

کــە کەوتبوونــە دەرەوەى فــەزاى ئەوروپــى.

بەشــێوەى ناڕاســتەخۆ حوکمکــراون ،لــە

ئاشــتی و نــە ســەقامگیرییان بــۆ جیهــاىن

لــە نێــوان ســاڵى  1820و 1950دا ،کــۆى

ڕێگــەى دەســتەبژێرێکى لۆکاڵییــەوە کــە پــر

دراوســێیان هێنــاوە ،وەک جیهانێکــى

بەرهەمــى نەتەوەیــى هــەر یەکێــک لــە

دامــەزراوە ناوچەییەکانیــان بەڕێوەبــردووە.

جــودا لــە خاکەکــەى خۆیــان .ئەگــەر

دەوڵەتــاىن ئەوروپــاى ڕۆژئــاوا دوانــزە

کاتێــک ســوپاکان توانــاى جەموجۆرکــردىن

شــتێک هێشــتبنییەوە ئــەوا ئــەو شــتە

هێنــدە و نیــو زیــادى کــرد ،کەچــى لــە

ژمــارەى پێویســتى الیەنگــران و هــاوکاران

غیــاىب ناکۆکییــە جیهانییــە گــەورەکان

هیندســتان و میــر هیچێکــى ئەوتــۆ زیــاد

لەنێــو ڕەعیەتەکانــدا لەدەســت دەدەن ،ئەوا

بــووە ،وەکــو دۆخــى ئیمپراتۆریــەىت

نەبــوو  .هەرچــى دەربــارەى دیموکراســییەتە،

چیــر خۆیــان بــەس نین.فەرەنســییەکان

بەریتــاىن .بــەاڵم نیازپاکیــى داگیرکــەران و

هەمــووان

ئیمپراتۆریەتــە

دەرکیــان بــەوە کــرد کــە تەنانــەت یــەک

ئــەو قازانــج و چاکــە گشــتییەى لەگــەڵ

بەهێــزەکان لەنێــو ســنوورەکاىن خۆیانــدا

ملیــۆن ئــۆردووگاى ســپى پێســت و،

خۆیانــدا هێناویانــە ،تەنیــا و تەنیــا لــە نــاو

هێشــتیانەوە ،بــەاڵم بــە کەمرتیــن ڕادە لــە

ســوپاى داگیرکــەرى  800هــەزار ســەرباز

وشــە و وتــارە بــاق و بریقەکانــدا هەیــە.

ئیمپراتۆریەتــە ئاوابــووەکان دەرچووە دەرێ.

و ،بەزینیــى ســەربازیى «یاخیبــووان» لــە

دەزانیــن
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ڕێگــەى کوشــتارگە و ئەشــکەنجەیەکى

هەژمــووىن ئەمریکــى لــە نیــوەى دووەمــى

هەمــوو ئەمانــە توانــاى ئەوەیــان بــە

بــە تەکنیککــراوە ،هەمــوو ئەمانــە بــەس

ســەدەى ڕابــردوودا پشــتى بــە بۆمبــەکان

ویالیەتــە یەکگرتــووەکان بەخــى کــە

نەبــوون بــۆ مانــەوەى جەزائیــر بــە شــوناىس

نەبەســتبوو ،بەڵکــو پشــتى بــە ڕێژەیەکــى

جەنگــى ســارد تێپەڕێنێــت ،ئــەى بۆچــى

فەرەنســییەوە.

ترســناکى ئــەو ســامانە بەســتبوو کــە

ئەوانیرتیــش بــەدواى ڕابەرێتــى هێزێکــى

بــەاڵم بۆچــى دەبێــت ئــەم پرســیارە

هەیبــوو ،پشــتى بــەو ڕۆڵــە ئابوورییــە

گــەورەدا نەگەڕێــن کــە ئــەو شــتە بــوو وا

بکەیــن؟ ئەمــە دەمبــات بــەرەو

زەبەالحــە ناوەندییــە بەســتبوو کــە لــە

ئێســتا زۆربــەى دەوڵەتــاىن تــر پەیڕەویــى

ئــەو ئەرگومێنتــەى کــە دەمەوێــت

جیهانــدا دەیگێــرا ،بــە تایبەتیــش لــە

لــێ دەکــەن ،هــەر لــە دیموکراســییەىت

وانەوتارەکەمــى پــێ کۆتایــى بهێنــم .بۆچى

دەیــەکاىن دواى ســاڵى 1945دا .لــە الیــەىن

هەڵبژاردنــەوە بــۆ گەورەترینــى هێــزى

ویالیەتــە یەکگرتــووەکان لــەدواى ســاڵى

سیاســییەوە ،پشــتى بەســت بــە کۆدەنگیــى

ئابــوورى ،هێزێکــى پەیوەســت بــە

 1945دەســتبەردارى ئــەو سیاســەتە بــوو

گشــتیى باکــورى دەوڵەمەنــد لەســەر ئەوەى

ئایدیۆلۆژیــاى نیو-لیرباڵییــەوە کــە وا

کــە هەژموونێکــى ڕاســتەقینەى لــە ســەر

کۆمەڵگەکانیــان لــەو کۆمەڵگایانــە باشــرن

جیهــان دەگرێتــەوە؟ کاریگەریــى ویالیەتــە

بەشــە گەورەکــەى جیهــان پێ دەهێشــتەوە

کــە ملکەچــى ڕژێمــە کۆمۆنیســتییەکان

یەکگرتــووەکان ،کاریگەریــى تیۆرســێنەکاىن

–ئەویــش بەشــە نا-کۆمۆنیســتى و نــا-

بــوون ،بــەاڵم لــەو شــوێنانەى کــە ئــەم جۆرە

و بەڕێوەبــەرە جیبەجێکارییــەکاىن ،ئێجــگار

الیەنگیرەکــە بــوو؟ توانــاى ویالیەتــە

کۆدەنگییــە بــووىن نەبــوو ،ئــەوا دەبــوو

گــەورە بــوو .ئابوورییەکــەى هێنــدە زەبەالح

یەکگرتــووەکان بــۆ مومارەســەکردىن ئــەم

هاوپەیامنییــەکان لەگــەڵ دەســتەبژێر و

ماوەیــە کــە ســامانێکى زۆروزەبەنــدى

هەژموونــە ،پشــتى نەدەبەســت بــەوەى

ســوپا فەرمانڕەواکانــدا [ئەمــە بەشــێک بــوو

بەرهەمهێنــا ،ئەگەرچــى بەرەبــەرە ڕۆڵــە

لــە ڕێگــەى بەکارهێنــاىن ڕاســتەوخۆى

لــە ســراتیژى یەکێتــى ســۆڤییەت] تــرىس

ســەنرتاڵەکەى لــە جیهاندا لەدەســت دەدات

هێــزەوە دوژمنــەکاىن خاپــوور بــکات

ئەوەیــان تێــدا بێــت خەڵکــى بەســەریاندا

و چیــر لــە پیشەســازیدا و ،بەگــرە لــە

یــان هەرێمــە پاشــکۆکاىن بــەوە ناچــار

هەڵگەڕێنــەوە .لــە ڕووى کولتوورییــەوە،

هەشــتاکانەوە لــە وەبەرهێنــاىن ڕاســتەوخۆى

بــکات لەســەر هەمــان هێڵــی ئــەو

ویالیەتــە یەکگرتــووەکان پشــتى بەســت بــە

دەرەکیــدا ،بااڵدەســت نییــە .ئەوانــەى

بــڕۆن .پەنابــردن بــۆ ئــەم میکانیزمانــە

هێــزى کێشــکردىن کۆمەڵگــەى بەرخــۆرى

سیاســەتەکاىن ویالیەتــە یەکگرتووەکانیــان

لــەو ڕۆژگارەدا تــرىس ڕووداىن خۆکوژیــى

کــە هــەر خــۆى دایمەزرانــد و ئەزمــووىن

جێبەجــێ دەکــرد بــە بەردەوامــى

ئەتۆمیــى لەگەڵــدا بــوو ،هێــزى ســەربازیى

کــرد و بــرەوى پێــدا ،بــە پــاڵ ئەمەیشــەوە

ســووربوون لەســەر ماکیاژکــردىن حەقیقــەىت

ئەمریکییــش تەنیــا لەگــەڵ هەژموونــدا

داگیرکاریــى هۆڵیودیــى بــۆ ســەر جیهــان

بااڵیــەىت ئــەو بەســەر هاوپەیامنەکانیــدا

دەگونجــا ،لەبەرئــەوەى وەهــا ســەیر

دەســتپێکرد .لــە ڕووى ئایدیۆلۆژییــەوە،

لــەوەدا کــە بــە «هاوپەیامنیــى ئیــرادە»ى

دەک ـرا هێزێکــى باشــر لــە هێــزى واڵتــاىن

بێگومــان ویالیەتــە یەکگرتــووەکان وەک

ڕاســتەقینە ناونرابــوو .ئــەوان زانییــان

تــرە ،بــەو واتایــەى کــە لــە وەختــى

پاڵــەوان و ئایدیاڵــى «ئــازادى» لــە بەرامبــەر

ویالیەتــە یەکگرتــووەکان ،تەنانــەت دواى

جەنگــى ســارددا ئەوروپــا خواســتى لــەوە

«ســتەمکارى»دا دەرکــەوت ،جگــە لــە

کۆتایــى یەکێتیــى ســۆڤییەتیش ،لــە نــاو

بــوو ناتــۆ بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەى هێــزى

هەندێــک ناوچــە نەبێــت کــە ویالیەتــە

گۆڕەپــاىن جیهانیــدا بــە تەنیــا نییــە .بــەاڵم

چەکداریــى یەکێتــى ســۆڤیەت ،پاڵپشــتیى

یەکگرتــووەکاىن تێیانــدا پشــتیوانیى لــە

دەرکیشــیان بــەوە کردبــوو کــە ئەوانیــش

لێــوە وەربگرێــت.

دوژمنــاىن ئازادیــی کــرد.

بــە کارتــەکاىن ئەوانــەى لەســەریان بونەتــە
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بااڵدەســت و لەژێــر گەلێــک هەلومەرجــدا

خۆیــان بــۆ پاڵپشــتیکردىن دۆالرى بەخێرایــى

کــە لــە بەرژەوەندیــى خۆیانــە ،گەمــە

ڕوو لــە نابودبــوون دەربڕیــوە ،کورتهێنــاىن

جیهانییەکــە دەکــەن ،ئەوەیــش بــۆ ئــەوە

گــەورەى

بازرگانییەکەیــان

نییــە دەوڵەتێکــى کێبەرکێــکار لــە ڕووى

داپۆشــیوە .هەروەهــا ئــەم هێــزە

هێــز و بەرژەوەندیــى جیهانییــەوە بەدیــار

ســەربازییە کاریگەریــى ئابووریــى یەکێتــى

بخــەن .جەنگــى کەنــداو ،کــە لەالیــەن

ئەوروپــا و ژاپــۆن و ڕۆژهــەاڵىت ئاســیا و

نەتــەوە یەگگرتــووەکان و کۆمەڵگــەى

تەنانــەت کوتلــەى ڕێکخــراوى وەبەرهێنــە

نێودەوڵەتییــەوە پاڵپشــتییەکى ڕاســتەقینەى

یەکەمییــەکاىن دەوڵەتــاىن جیهــاىن ســێیەم،

لێکــرا و ،کاردانــەوەى خێــرا بــە ڕووى

دووپــات دەکاتــەوە .هەروەهــا ویالیەتــە

ڕووداوەکاىن 11ى ســێپتێمبەرى 2001دا،

یەکگرتــووەکان چیــر ناتوانێــت دانوســتان

هێــزى ناوەنــدى ویالیەتــە یەگگرتــووەکاىن

لەگــەڵ کریــارەکاىن ڕێکخــراوى بازرگانیــى

دواى یەکێتیــى ســۆڤیەىت دەرخســت.

جیهانیــدا بــکات .لــە ڕاســتیدا ،داخــۆ

شــێتیى خــۆ بەگەورەزانیــن کــە سیاســەىت

گوتــارى دوژمنکارانــە خــۆى پاســاوى ئــەو

ویالیەتــە یەکگرتــووەکان دواى ڕووداوەکان

«هەڕەشــە گریامنەکراوانــە» نییــە کــە

تــووىش بــوو ،ڕۆڵێکــى گــەورەى هەبــوو

ئەمریــکا دووچــارى هاتــووە و نوقاڵنــەى

لــە تێکشــکاندىن بنچینــە ســیاىس و

هەســتێکى نا-ئــارام و نا-ســەقامگیرى

ئایدیۆلۆژییــەکاىن کاریگەرییەکــەى پێشــرى

داهاتــووە جیهانییەکــەى لــێ دەدات؟

کــە بەندبوو لەســەر هەژمــوون و ،دەرگاکاىن

بــە ڕاشــکاویى بڵێم مــن تەفســیرێکم نییە

بەهێزکــردىن نەریتــى ســەردەمى جەنگــى

بــۆ ئەوەى لە 11ى ســێپتێمبەرەوە بەســەر

ســاردى بــە ڕوویــدا قەپاتکــرد ،ئیــدى

ویالیەتــە یەکگرتووەکانــدا هاتــووە و وا لە

هیچــى لــێ نەماوەیــە جگــە لــە هێزێکــى

گروپێــک سیاســەمتەدارى دێوانەئاســا کــرد

ســەربازیى ترســێنەر بــێ چوندوچــوون،

ئــەو پالنانــە وەدیــى بهێنــن کــە هەمیشــە

ئەگەرچــى بنچینەیەکــى لۆژیکیشــی نییــە.

ئومێدەواربــوون وایــان لــێ بــکات بــە

ویالیەتــە یەکگرتــووەکان کــە لــە نیمچــە

تەنیــا خۆیــان بااڵدەســتیى جیهــاىن بــە

دوورەپەرێزییەکــى نێودەوڵەتیــدا دەژى،

ئەنجــام بگەیەنــن .پێموایــە ئەمــە ئامــاژە

-ڕەنگــە بــۆ یەکەمجــار لــە مێــژووى خۆیدا-

بــە قەیرانێکــى کەڵەکەبــوو دەدات لەنێــو

بووبێتــە جێــگاى بوغزى زۆربــەى حکومەت

کۆمەڵگــەى ویالیەتــە یەکگرتووەکانــدا،

و گــەالن .هێــزە ســەربازییەکەیش دووپــاىت

کــە لــە قووڵرتیــن دابەشــبووىن ســیاىس

ئــەوە دەکاتــەوە کــە ئابووریــى ویالیەتــە

و کولتــوورى دواى شــەڕى ناوخۆیــى

یەکگرتــووەکان چەنــدە هەســتیارە و ،چــۆن

نێــو ئــەو واڵیەتــەدا و ،لــە دابەشــبووىن

وەبەرهێنــە ئاســیاییەکان ،کــە ئــارەزووى

جوگ ـراىف نێــوان ئابووریــى بەجیهانیک ـراو

بودجــە

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

ڕوونــرى جەنگــەکاىن ئەمــڕۆ ،بارەگاکــەى

ڕۆژهــەاڵىت ناوەڕاســت و ڕۆژهــەاڵىت ئاســیا.

هــەردوو کەنــارى واڵیەتەکــەوەن و

چاوچنۆکییــە جیهانییــەکاىن حکومەتەکــەى

ئەرکــى هــەرە پێویســت و پێداگــرى

ناوچــە فراوانــە وەڕزکــەرەکان و ئــەو

واشــنتنە ،کــە ئاشــکرا دیــارە ناعەقاڵنــی و

ســەرەکى سیاســەىت نێودەوڵــەىت ئەوەیــە

شــارانەى لــە ڕووى کولتوورییــەوە

لــە کۆنرتۆڵبــەدەرە.

باشــرین هــەل بــدات بــە ویالیەتــە

کـراوەن و ناوچــەکاىن تــردا ،گوزارشــت لــە

چــۆن لــەم جیهانــە مەترســیدارەدا بژیــن

یەکگرتــووەکان تاوەکــو لــە شــێتیى

خــۆى دەکات.

کــە وا دەکوڵیــت ،نــە گونجــاىن تیایــە و نــە

خــۆ گەورەبینــى دوور بکەوێتــەوە و

ڕاســتڕەوى

یەکســاىن ،لەنێوەنــدى گۆڕانــە گــەورەکاىن

دەســتبەردارى و لووتبــەرزى ببێــت و،

پەڕگیــر هەوڵــدەدات «هــەردوو ئەمریــکا

توێــژە کۆمەاڵیــەىت و سیاســییەکاندا

ئینجــا لــە سیاســەتە دەرەکییەکانیــدا

ڕاســتگۆ»کە دژ بــە هێــزى خراپــەکارى

لەســەر هــەردوو ئاســتى نێودەوڵــەىت و

تۆزێــک هــۆىش بێتــەوە بــەر خــۆى.

دەرەکــى و دژ بــە جیهانێــک دان بــە

نیشــتامىن؟ خــۆ ئەگــەر مــن لــە لەندەنــەوە

چونکــە پیامنخــۆش بێــت یــان نــا ،ویالیەتــە

تاکایەىت و بااڵیــەىت ویالیەتە یەکگرتووەکان

قســە دەکــەم ،ئــەوا بیرمەنــدە ڕۆژئاواییــە

یەکگرتــووەکان هــەر بــە گەورەتریــن هێــز

و دان بــە چارەنووســە ڕوون و ئاشــکراکەى

لیرباڵییەکانـــم لــەوە ئــاگادار دەکــردەوە کــە

دەمێنێتــەوە ،بگــرە هێزێکــى ئیمپریالییــە،

خۆیــدا نانێــت ،هــان بــدات و بجوڵێنێــت.

پێشــێلکارییەکان دژ بــە مافــەکاىن مــرۆڤ

تەنانــەت ئەوەیــش ســەملێرناوە کــە مــاوەى

پێویســتە دەرک بــەوە بکەیــن کە سیاســەىت

لــە هەمــوو الیەکــى جیهــان هەرچەنــدە

داکشــاىن ئابــووری بــۆ ئــەو داکشــانێکى

جیهانیــى ئەمریــکا بــەرەو ناوخۆیــە نــەک

دڵگرانیشــیان بــکات ،بــەاڵم ئــەوە خــۆ-

ڕێژەییــە .تەنیــا دەتوانیــن هیواداربیــن

دەرەوە ،جــا کاریگەرییەکــەى لەســەر

خەڵەتاندنــە بــاوەڕ بــەوە بکــەن کــە

کەمــر مەترســیدار بێــت.

جیهــان هەرچەنــدە گــەورە و پــڕ تێچــوو

دەســتێوەردانە چەکدارییــەکاىن ئەمریــکا

بێــت .ویالیەتــە یەکگرتــووەکان وەهــا

لــە دەرەوە ،لــە ڕووى پاڵنــەرەوە ،لەگــەڵ

دیزایــن نەک ـراوە کــە ئیمپراتۆریــەت یــان

ئەوانــدا دەگونجێــت ،یــان دەشــێت

هەژموونێکــى چاالکانــە بەرهــەم بهێنێــت.

بەرەنجامــى وەهــاى لــێ بکەویتــەوە

سەرچاوە:

نەخێــر ،بنەماکــەى ڕامســفێڵد کــە داواى

کــە بــۆ ئــەوان خوازراوبــن .هیــوادارم

ئــەم وتــارەى وا لێــرەدا ک ـراوە بــە کــوردى

هەڵگیرســاندىن جەنگــى کتوپــر دەکات

ئەمــە لــە دەلهــى زەرور نەبێــت .بــەاڵم

بــەىش دووەمــى ئــەم کتێبــەی هۆبزباومــە:

دژ بــە الوازەکان ،کشــانەوەیەکى خێــراى

دەربــارەى

باشــرین

بــەدوادا دێــت بــە مەبەســتى داگیرکــردىن

دەوڵەتــاىن دیکــە دەتوانــن ئەمــە بکــەن و

إيريــك هوبزبــاوم ،العوملــة و الدميقراطيــة و

چاالکانــەى جیهــان .ناڵێــم ئەمــە واى

لەمــەوە دوورەپەرێزیــى هێــزى جیهانیــى

اإلرهــاب ،نقلــه اىل العربيــة :أكــرم حمــدان و

لێــدەکات کەمــر مەترســیدار بێــت،

ئەمریکــى و ،پاشــانیش ســنوورەکاىن ئــەم

نزهــت طيــب ،دار العربيــة للعلــوم نارشون،

بەڵکــو بــە پێچەوانــەوە ،وەکــو ئێســتا

هێــزە ،دەردەخــەن ،ئەویــش لــە ڕێگــەى

مركــز الجزيــرة للدراســات ،الدوحــة،2009 ،

ســەملێرناوە ،ئەمریــکا پشــێوى و تەمومــژ

ڕەتکردنەوەیەکــى توونــد و بەشــدارینەکردن

صــص .26-15

و دوژمنــکارى ئەوتــۆ بــاو دەکاتــەوە کــە

لــە هــەر دەستپێشــخەرییەکدا کــە واشــنتۆن

ئاکامــە وێرانکــەرەکاىن بــە بیــرى کەســدا

پێشــکەىش دەکات تاوەکــو بتوانیــت گــورزى

نەهاتــووە .گرنــگ ئەوەیــە مەترســیى

ســەربازی بوەشــێنێت ،بــە تایبەتیــش لــە

لەمــڕۆدا

سیســتەمێکى
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