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دژەکۆلۆنیالی��زم خەباتی سیاس��یی خەڵکێکی 
کۆلۆنیکراو ل��ە دژی ئایدیۆلۆژیا و کردەوەکانی 
کۆلۆنیالیزم��ە. دژەکۆلۆنیالی��زم لەم ش��وێنەدا 
مان��ا دەدات کە ش��ێوە جیاوازەکانی خەبات بۆ 
بەرگری، ل��ە بەردەم چاالکییەکانی کۆلۆنیالیزم، 
لە دامەزراوە سیاسی، ئابووری و کەلتوورییەکاندا 
ش��کڵ دەگرێ��ت. ئ��ەم چەمک��ە جەخت لە 
س��ەر پێویس��تیی ڕەتکردن��ەوەی دەس��ەاڵتی 
کۆلۆنیالی و گەڕاندن��ەوەی کۆنتڕۆڵی خۆجێیی 
دەکات. ب��ە ش��یوەیەکی دژەی��ەک، بزووتنەوە 
ڕێگەی  ل��ە  خۆی��ان  دژەکۆلۆنیالیس��تییەکان 
ستاندنەوە و سست کردنی فۆرمە وەرگیراوەکانی 
دامەزراوەکان��ی کۆلۆنیالیس��تدا دەردەب��ڕن و 
ب��ۆ ئەوانی��ش دەگەڕێن��ەوە. کەوات��ە خەباتی 
دژەکۆلۆنیالیستی زۆربەی کات بە مانای گوتارێکی 
ناس��یۆنالیزمی دژەکۆلۆنیالیزمە کە تێیدا کەڵک 
لە ش��ێوازە مۆدێڕنە ئەورووپایییەکانی دەوڵەت-
نەت��ەوە وەردەگیرێ و وەک هێمایەکی بەرگری 
کاری پێ دەکرێت. هەندێک کات ڕێکخس��تنە 
 � کۆلۆنیالیس��تی  س��تەمکارەکانی حکوومەتی 
وەک��وو پێکهاتەکاتی بەڕێوەبەرایەتیی گش��تی 
و ناوەندەکان��ی نوێنەرایەتیی سیاس��ی � دەبنە 
پانتاییی دروست بوونی گوتارێکی ناسیۆنالیزمی 
دژەکۆلۆنی��ال و داواکاری��ی پێکهێنانی دەوڵەت 
نەتەوەیەکی س��ەربەخۆی پاش کۆلۆنیالیس��تی 

پێک دێت.
ل��ە بارودۆخ��ە کۆلۆنیالیی��ە جیاوازەکاندا، 
دژەکۆلۆنیالی��زم فۆڕم و ش��ێوەی جیاجیای بە 
خۆوە گرتووە؛ بۆ نموونە دژەکۆلۆنیالیزم هەندێک 
کات لە گ��ەڵ ئایدیۆلۆژییەک��ی ڕزگاریخوازیی 
ڕەگەزیدا یەک دەگرێت، وەکوو حاڵەتی سەدەی 
نۆزدەیەمی ئافریکای ڕۆژئاوا و ئایدیۆلۆژییەکانی 
ئێدوارد ویلیام بڵی��دن و جەیمس ئافریکانووس 
هۆرت��ۆن )ئەو ئایدیۆلۆژییان��ەی کە دەتواندرێن 
س��ەدەی  بزووتنەوەکان��ی  پێش��ەنگی  وەک 
بیس��تەم س��ەیر بکرێن، بۆ نموونە بزووتنەوەی 
نێگریتی��وود]2[(. ب��ە پێچەوان��ەوە، لە هەندێک 
بارودۆخ��دا دژەکۆلۆنیالیزم لە گ��ەڵ داواکاریی 

ب��ە جیاوازیی��ە کەلتوورییەکان، بە  دانپێدانان 
ش��ێوەیەکی بەرفراوان یەک دەگرێت، بۆ نموونە 
کۆنگرەی نەتەوەیی هیند کە ئامانجی دروس��ت 
کردن��ی یەکیەتییەکی نەتەوەیی لە هیند و  لە 
س��ەربەخۆی  بزووتنەوەی  ی��ەک  چوارچێوەی 
نەتەوەی��ی لە نێوان ئ��ەو گرووپ��ە ئەتنیکییە 
جیاوازان��ە بوو کە لە باری ئایینی و ڕەگەزییەوە 

لە یەکتر جیاوازن  بوون. 
دژەکۆلۆنیالی��زم ل��ە نی��وەی دووهەم��ی 
سەدەی بیس��تەمدا زیاتر بە مانایەکی ڕادیکاڵ 
و ل��ە چوارچێ��وەی گوتارێک��ی ڕزگاریخوازیی 
مارکسیس��تیدا بەکار دەهات و ئامانجی ئاش��ت 
کردنەوەی داواکارییەکانی ئینتەرناس��یۆنالیزم و 
دژە نوخبەگەری، لەگەڵ هەستی نەتەوەییی ئەو 
کات )شێوازەکانی ڕزگاریی نەتەوەیی(، لە بەرهەم 
و تیۆرییە سەرەتاییەکانی بیرمەندە ڕزگاریخوازە 
نەتەوەییەکان��ی وەک س��ی ئێڵ ئ��اڕ جەیمز، 
ئامیرکار کارباڵ و فرانتز فانۆندا بوو. ئەم بزووتنەوە 
دژەکۆلۆنییە ڕزگاریخوازییە نەتەوەیییانە، بۆ شی 
کردنەوەی ڕۆڵی گرنگی ئەو چینە ڕووناکبیرانەی 
کە لە ئەورووپ��ای کۆلۆنیال  خوێندبوویان و لە 
خەباتی دژەکۆلۆنیاڵدا دەوریان هەبوو، بیرۆکەی 
مارکسیستیی کادرە شۆڕشگێڕەکانیان پەرە پێدا. 
ئ��ەم بزووتنەوانە لەم بڕوایەدا بوون کە ڕەعیەت/
پڕۆلێتاری��ا � ل��ە میانەی قۆناغ��ە جیاوازەکانی 
پەیوەندیی خۆجێیی و نەتەوەییەوە - پێویستیان 
بەوەی��ە کە بەرەو کردەوەیەک��ی ڕزگاریخوازیی 
ئاراس��تە بکرێن. ئەم ئاراستەکردنەش لە رێگەی 
نوخب��ەی بورژوازییەوەی��ە کە ل��ە کۆتاییدا، بە 
پێی فۆڕمول��ی دراماتیکی کاب��راڵ، ]بۆ چینی 
چونکە  خۆکووژیی��ە‹،  ›کردەوەیەکی  ب��ۆرژوا[ 
بە هۆی گەش��ەپیدانی کردەوەیەکی خۆجێیی 
کۆمەاڵیەتیی و جەم��اوەری دژەکۆلۆنیالزیمەوە 

نوخبە بورژوازییەکە دەتوێتەوە.
بەتایبەت��ی کابراڵ ئەم بیرۆکەیەی پەرەپێدا 
وەک  خۆجێی��ی  ک��ردەوەی  پێویس��تە  ک��ە 
تایبەتمەندییەکی جیاواز و تایبەتی سیاس��ەتی 
پۆس��ت  کۆلۆنیالیس��تی بەهێز بکرێ��ن و دانی 
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پێ��دا بنرێن، بە ش��ێوەیەک ک��ە کردەوەکانی 
بیرۆک��ەی مارکسیس��تیی پاش ستالینیس��تی 
ڕەقت��ر و ئۆرتۆدۆکس��تر بب��ێ. بەپێچەوان��ەی 
فۆڕمول��ە ناسیۆنالیس��تییەکانی دواتری نوخبە 
بورژوازییەکانی پاش س��ەربەخۆیی، لێرەدا هیچ 
پەیوەندییەکی هەس��تەکی یان ئەفس��انەیی بە 
بارودۆخی بەئایدیال ک��راوی پێش کۆلۆنیالیزم 
بوونی��ان نییە. وا دەرک ب��ە کردەوەی خۆجێی 
دەکرێت کە بە ش��ێوەیەکی  ت��ەواو دەتواندرێ 
چاکسازیی تێدا بکرێ و بە شێوەیەکی حەتمیش 

لە پڕۆسەی گۆڕانی مێژووییەوە دەگلێ:
جەماوەری کرێکار و بەتایبەتی جووتیارەکان، 
ک��ە زۆربەی��ان نەخوێندەوارن و هی��چ کات لە 
س��نوورەکانی گوند ی��ان ناوچەکەی��ان واوەتر 
نەڕۆیشتوون، لەگەڵ گرووپەکانی دیکە پەیوەندی 
دەگ��رن و ئەو گردبوونەوە خۆجێیەی خۆیان کە 
ل��ە پەیوەندی گرتن لەگ��ەڵ ئەتنیک و گرووپە 
کۆمەاڵیەتییەکانی دیکەی س��نووردار کردوون، 
لە کی��س دەدەن. ئەوان لە ڕۆڵی گرنگی خۆیان 

لە خەبات��دا تێدەگەن؛ ک��ۆت و بەندی جیهان 
و ژیان��ی الدێ دەپس��ێنن و بەرەب��ەرە تێکەڵی 
واڵت و جیهان دەبن... بەم ش��ێوەیەش خەباتی 
دەبێت��ە خەباتێکی  ڕزگاریخوازی��ی چەکداریی 
ڕاس��تەقینە بۆ دەس��تەبەرکردنی پێش��کەوتنی 

)Cabral, January 1969( .کولتووری
)هەروەه��ا س��ەیری ب��ەراوردی ئێ��دواڕد 
س��ەعید )1993: 26٤( دەرب��ارەی گوت��اری 
سیما  ناسیۆنالیس��تیی  پێش��کەوتنخوازانەتری 
س��ەرەتایییەکانی دژەکۆلۆنیالیستی لە بەرانبەر 
هەندێک  مۆدێرن��ی  دواکەوتنخوازی  گوت��اری 

ناسیۆنالیستی پۆست کۆلۆنیالیست بکە.(
   کەمت��ر ب��اس لە بەش��داریی زانس��تی 
کابراڵ بە ڕادەی فانۆن کراوە. چونکە کردەوەی 
سیاس��ییەکی کەمتری هەبووە. هەرچۆنێک بێ 
تیۆرییەکانی فانۆن س��ەبارەت بە شکڵ گرتنی 
وش��یاریی نەتەوەیی، بەهێزترین بەشدارییان لە 
دژەکۆلۆنیالیستیی  گوتارێکی  کردنی  دروس��ت 
کاریگەردا کردووە. بە گشتی دژەکۆلۆنیالیزم ئەو 



بەرگرییەیە کە بەرهەمی پەیوەندییەکی جێگیر 
و دیاریک��راوی نێوان کۆلۆنی و کۆلۆنیالیس��تە  
ک��ە تێیدا ئ��ەم دووانە بە ش��ێوەیەکی ڕەها و 
نەگ��ۆڕ دژی یەک��ن و ل��ە بەرانب��ەر یەکتردا 
ڕاوەدەس��تن. بە هەمان ش��ێوە، دژەکۆلۆنیالیزم 
کەمت��ر تایبەتمەندییەکی ئەو کۆلۆنییانە بوو کە 
دانیش��تووانەکانیان گۆڕدراون و تێیدا شێوازێک 
لە هاودەس��تی لە نێوان هێزی کۆلۆنیالیس��تی 
و دانیش��تووە نوێکان��دا دەبین��درێ، بۆ نموونە 
لەم ش��ێوازەدا خەڵک��ی خۆجێیی س��ەرکوت 
کراون و لە ش��وێنێکی دیک��ەوە خەڵک بۆ ئەو 
ل��ەو کۆلۆنییانەدا کە  ناوچەی��ە گوازراونەتەوە. 
دانیش��تووەکانی گوازراونەت��ەوە و خەڵکی نوێ 
ل��ە جیاتیان دانراوە دەس��ەاڵتێکی بنەڕەتیتری 
کاریگەرییەک��ی  مەبەس��تی  ب��ە  کولت��ووری 
بەهێزتری دەبیندرێ و لەم ڕێگەوە کۆلۆنیالیزم 
هێژمۆنییەکی کامڵت��ری کولتووریی هەیە. لەم 
شێوازە کۆلۆنییەدا کە خەڵکەکەی گوازراونەتەوە، 
خەبات بۆ دەستنیش��ان کردنی  هەاڵواردنێکی 

بنەڕەتیی سیاس��ی و ئابوورییە کە لە ئەنجامی 
پەیوەندییەک��ی کۆلۆنیالیس��تییەوە ڕوو دەدات 
و ل��ە ئاکامدا ب��ەرەو هۆش��یارییەک دەڕوا کە 
پەیوەندییەکی س��نووردار لە نێ��وان کۆلۆنی و 
هێزی کۆلۆنیالیس��تیدا هەبێ. ئەم هوش��یارییە 
پێگەیەک��ی ناوەندیی بۆ هەر جۆرە ویس��تێکی 
دژەکۆلۆنیایس��تی هەیە. لە بارودۆخی ئەم جۆرە 
کۆلۆنییەدا کە خەڵکەکەی گوازراونەتەوە، ڕەنگە 
بەرگری لە ئاستی کردەوەی کولتووریدا پێش لە 
گرنگ بوونی بەرگری لە ئاستی سیاسیدا دەرکی 

پێ بکرێ و شکڵ بگرێت.
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