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مارکسیست
ئۆریانتالیست
ئەنتی زایۆنیست
ئەنتی ئیسالمیست

ماکسیم ڕۆدنسۆن کێیە؟
ڕۆژهەاڵتنــاس و مێژوونــووس و کۆمەڵناســی 

ســاڵی  ڕۆدنســۆن(  )ماکســیم  فەڕەنســی 

منداڵــی  لەدایکبــووە،  پاریــس  1915لــە 

پێــش  کــە  بــووە  جولەکــە  خێزانێکــی 

جەنگــی جیهانیــی یەکــەم کۆچیــان کــردووە 

هــەر  باوکــی  و  دایــک  فەڕەنســا.  بــۆ 

 1920 ســاڵی  لــە  دامەزراندنیــدا  لەگــەڵ 

ئەندامــی پارتــی کۆمۆنیســتی فەڕەنســی 

ــاوە  ــەن ســوپای ئەڵامنی ــر لەالی ــوون، دوات ب

بــۆ  ڕادەگوازرێــن  و  دەســتگیردەکرێن 

هــۆکار  ئەمــەش  هــەر  ڕەنگــە  پۆڵۆنیــا. 

بووبێــت کــە دواتــر ڕۆدنســۆن خۆیشــی 

کۆمۆنیســتی  پارتــی  نــاو  دەچێتــە 

فەڕەنســییەوە.

ــی  ــە حکومەییەکان ــە قوتابخان ــۆن ل ڕۆدنس

ســاڵی 1937یــش  پاریــس خوێندویەتــی، 

نیشــتیامنیی  ســەنتەری  دەچێتــە 

مــاوەی  درێژایــی  بــە  توێژینــەوەکان. 

بڕوانامــەی  چەندیــن  خوێندنەکەشــی 

لەوانــە  بەدەســتدەهێنێت،  زانکۆیــی 

خۆرهەاڵتییــەکان،  زمانــە  لــە  بڕوانامــە 

کۆمەڵناســییدا،  لــە  دیکــە  بڕوانامەیەکــی 

لــە  دکتــۆرای  بڕوانامــەی  هــاوکات 

ڕۆدنســۆن  بەدەســتهێناوە.  ئەدەبیاتیشــدا 

زمانــە  بــە  زانیــوە،  زمانــی   30 نزیکــەی 

ــەوەی  ــە ل ــە جگ ــەوە، ئەم ــۆن و نوێیەکان ک

زمانــی عەرەبــی بــە چەندیــن دیالێکتــی 

جیاجیــاوە زانیــوە، ئەمــەش دەگەڕێتــەوە بۆ 

ــن  ــە چەندی ــۆی ل ــی خ ــی کارکردن ئەزموون

ــا  ــی فەڕەنس ــاش ئینتیداب ــی پ ــی عەرەب واڵت

لــە ســوریا و لوبنــان، نزیکــەی حــەوت ســاڵ 

)1940-1947( لــە ســوپای فەڕەنســادا بــووە 

لــەو ناوچەیــە، کــە لــەو ماوەیــەدا زۆربــەی 

کارەکانــی ڕەنــگ و بۆیەکــی کۆمەاڵیەتییــان 

زۆر  ئاســتێکی  بــە  و  بــووە  دیــار  پێــوە 

وەک  بــووە؛  تێکــەاڵو  خەڵکیــدا  لەگــەڵ 

و  کاریکــردووە  »صیــدا«  لــە  مامۆســتا 

بەیروتیــش  دەکاتــە  روو  ئــەوەی  پــاش 

ســوێنەوارە  کتێبخانــەی  سەرپەرشــتیی 

ــن  ــە هات ــە خۆرهــەاڵت، ل فەڕەنســییەکان ل

و چــوون و گەشــتێکی بەردەوامــدا بــووە 

ئــەردەن،  فەڵەســتین،  لوبنــان،  لەنێــوان 

ســوریا و عێراقــدا، ئەمــەش هەلــی ئــەوەی 

ــەوە  ــە نزیک ــە ل ــەوە ک ــدا کردۆت لەبەردەم

ــی و  ــی سیاس ــی ژیان ــاگاداری تایبەمتەندی ئ

کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری و ئایینیــی ئــەو 

ناوچانــە بێــت.

داوە  گــەورەی  گرنگییەکــی  رۆدنســۆن 

بــە  بەتایبــەت  ئایینــەکان،  مێــژووی  بــە 

لــە  خۆرهــەاڵت.  بــە  و  ئیســام  ئایینــی 
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(ســیحری  بــوارەدا:  لــەم  بەرهەمەکانــی 

ئیســام – 1980(، )مارکســیزم و جیهانــی 

 ،)1961 )محەمــەد-   ،)1972 ئیســامی- 

)ئیســام و ســەرمایەداری- 1966(، )ئیســام؛ 

.)1993 بــاوەڕ-  و  سیاســەت 

ڕۆدنســۆن بــەوە نارسابــوو کــە ڕەخنەگــر و 

ــی زۆری  ــوو، گرنگییەک ــزم ب ــەری زایۆنی دژب

بــە دۆزی فەڵەســتین دەدا، لــەم بــوارەدا 

ناونیشــانی  بــە  هەیــە  نایابــی  وتارێکــی 

»ئیرسائیــل؛ کردەیەکــی کۆڵۆنیالیســتی؟ یــان 

 ،)1967 نشــینگەخواز-  کۆڵۆنیالیســتێکی 

کــە ئــەم وتــارە لــە گۆڤــاری »ســەردەمە 

مۆدێرنــەکان«دا باڵوبــووەوە. دوو کتێبــی 

هەیــە،  بــوارەدا  لــەم  هــەر  دیکەشــێ 

و  )ئیرسائیــل  ناونیشــانی  بــە  یەکەمیــان 

 75 مێژوویەکــی  عــەرەب؛  ڕەتکردنــەوەی 

نووســیویەتی،   1968 ســاڵی  کــە  ســاڵ( 

جولەکــە  )گەلــی  دووەمیــش  کتێبــی 

یــان پرســی جولەکــە؟ کــە ســاڵی 1981 

نووســیویەتی.

جێگــەی ئاماژەیــە ڕۆدنســۆن کاریگەرییەکی 

بیرمەندانــی  لەســەر  گــەورەی  یەکجــار 

بیرمەنــدە  بەتایبــەت  هەبــووە،  عــەرەب 

چەپــەکان.

ــن  ــەرەتای پێگەیش ــە س ــەر ل ــۆن ه ڕۆدنس

ــەوە و  ــەوە خــاوەن بیرکردن ــی خۆی و الوێتی

ــە  ــی ل ــووە. باوک ــتی ب ــی مارکسیس باوەڕێک

بنەچــەدا ڕوســیی بــووە و دواتــر کۆچــی 

لەگــەڵ  لــەوێ  فەڕەنســا،  بــۆ  کــردووە 

ــۆن(  ــی ڕۆدنس ــە دایک ــەرەکەیدا )وات هاوس

لەنــاو  دووەم،  جیهانیــی  جەنگــی  پــاش 

ســەربازگەی نازییەکانــدا ژیــاون، چونکــە 

دوو جــار تاوانبــار بــوون الی نازییــەکان، 

بــوون،  کۆمۆنیســت  لەبەرئــەوەی  هــەم 

بــوون.  جولەکــە  لەبەرئــەوەی  هــەم 

پەیوەندیــی  ڕۆدنســۆنی الو ســاڵی 1937 

فەڕەنســییەوە  کۆمۆنیســتی  پارتــی  بــە 

دەکات، تــا نزیکــەی 20 ســاڵ وەک ئەنــدام 

پــاش  بــەاڵم  دەمێنێتــەوە،  لــەو حزبــەدا 

ــە  ــۆڤیەت ل ــی س ــتتێوەردانی هێزەکان دەس

ــتی  ــە مەبەس ــاڵی 1956 ب ــە س ــا ل هەنگاری

ــەوێ  ــەی ل ــە یاخیگەریی ــەو بزاڤ ــی ئ لێدان

ســەریهەڵدابوو، ئیــدی ڕۆدنســۆن واز لــە 

حــزب دەهێنێــت.

فەڕەنســی  کۆمۆنیســتی  پارتــی  ئــەوکات 

ــوو،  ــدا ب ــوزی خۆی ــز و نف ــەی هێ ــە لوتک ل

بــەرزەوە  ورەیەکــی  بــە  ئــەوەی  پــاش 

هاتبوونــە  دووەم  جیهانیــی  جەنگــی  لــە 

لــە  بینیبــوو  دیاریــان  ڕۆڵێکــی  و  دەرەوە 

نازییــەکان  بەرپەرچدانــەوەی داگیرکاریــی 

بــۆ فەڕەنســا، بەجۆرێــک پارتــی کۆمۆنیســت 

ڕزگاربوونــی  دوای  هەڵبژاردنەکانــی  لــە 

نزیکــەی   ،1944 ســاڵی  لــە  فەڕەنســا 

بەدەســتهێنا.  دەنگەکانــی  )25-30%(ی 

)شــارل   1958 ســاڵی  کاتێــک  تەنانــەت 

دیگــۆل( دووبــارە گەڕایــەوە بــۆ دەســەاڵت، 

ــەر وەک  ــی ه ــتی فەڕەنس ــی کۆمۆنیس پارت

ــە ڕووی  ــەوە ل ــا مای ــی فەڕەنس ــەم پارت یەک

قەبــارەی دەنگدەرانــەوە، بــەاڵم لــە کۆتایــی 

شەســتەکاندا بــە شــێوەیەکی لەســەرخۆ و لە 

حەفتاکانیشــدا بــە شــێوەیەکی خێراتــر ڕووی 

لــە پاشەکشــە کــرد )کاتێــک فرانســۆ میــران 

ڕەوتــی سۆســیال دیموکراتــی دامەزرانــد، 

بــەاڵم لــە هەڵبژاردنــە ســەرۆکایەتییەکەی 

%5ی  نزیکــەی  تەنهــا  1969دا  ســاڵی 

دەنگەکانــی بەدەســتهێنا، لــە بەرامبــەردا 

لــە  زیاتــر  پارتــی کۆمۆنیســت  کاندیــدی 

%20ی دەنگەکانــی بەدەســتهێنا و دواتــر 

میــران لــە ســاڵی 1971 پارتــی سۆسیالیســتی 

فەڕەنســای دامەزرانــد(. هــاوکات ســەرۆکی 

دیگــۆل(  )شــار  فەڕەنســا  پێشــووتری 

ــۆی  ــی خ ــوان الیەنگران ــە لەنێ ــوت ک دەیگ

و پارتــی کۆمۆنیســتدا تەنهــا بۆشــاییەکی 

کــە  میتــەران،  بــەاڵم  هەیــە،  بچــووک 

لــە  بــوو  دیگــۆل  ڕکابــەری  دیارتریــن 

ســاڵی  ســەرۆکایەتییەکەی  هەڵبژاردنــە 

1965دا، توانــی ئــەم واقیعــە بگۆڕێــت و 

ــەرۆکی  ــووە س ــاڵی 1981 ب ــاری س ــاش ئای پ

فەڕەنســا، لــە یەکــەم کابینــەی حکومیــی 

بەشــداریی  کۆمۆنیســتەکانی  خۆیشــیدا 

لــە دەســەاڵتدا. ئــەم بەشــدارییە  پێکــرد 

دەروازەیــەک بــوو بــۆ زیاتــر الوازکردنــی 

پارتــی کۆمۆنیســت، چونکــە بــووە بەشــێک 

لــە سیاســەتەکانی میتــەران و حکومەتەکــەی 

لــەو دوو ســاڵەی لــە حکومەتدا بــوون، ئیدی 

بــە شــێوەیەکی بەرچــاو نفــوز و دەســەاڵتی 

پاشەکشــە  لــە  ڕووی  کۆمۆنیســت  پارتــی 

بەرزبوونــەوەی  لەگــەڵ  هاوشــان  کــرد 

ــدا.  ــەردەمی میتەران ــە س ــکاری ل ــژەی بێ ڕێ

لەگــەڵ هاتنەپێشــی ڕاســتە پەڕگیرەکانیشــدا، 

و  ئابــووری  کێشــە  قووڵبوونــەوەی  کــە 

کۆمەاڵیەتییەکانــی چینەکانــی خــوارەوەی 

قۆســتەوە. کۆمەڵگــەی 
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مارکسیستێکی سەربەخۆ
کاتێکــدا  لــە  ڕۆدنســۆن  شــێوەیە  بــەم 

کــە  بەجێهێشــت  کۆمۆنیســتی  پارتــی 

لەوپــەڕی نفــوزی خۆیــدا بــوو، ئەویــش 

ــەی  ــەو ڕووناکبیران ــە ل ــی دیک وەک زۆرێک

بەجێهێشــت،  حزبیــان  دەمــەدا  لــەو 

ــد  ــێکی تون ــەت و هێرش ــەڕووی هەڵم ڕووب

بــووەوە و مــاوەی چەنــد ســاڵێک بــەردەوام 

بــۆ  گەڕایــەوە  دۆخەکــە  پاشــان  بــوو. 

ســەرکردایەتیی  هێمنــر،  پەیوەندییەکــی 

حزبیــش لــە کۆتایــی شەســتەکاندا هەوڵیــدا 

لــە ڕێگــەی بەشــداریپێکردنی لــە چەنــد 

چاالکــی و دەســتەیەکی ڕۆشــنبیریی نزیــک 

لــە حزبــەوە، پەیوەنــدی لەگــەڵ ڕۆدنســۆندا 

ڕۆدنســۆن  بــەاڵم  بکاتــەوە.  دروســت 

هەرگیــز بیــری لــەوە نەدەکــردەوە وەک 

ئەنــدام جارێکــی دیکــە بگەڕێتــەوە نــاو 

بــۆ  تەرخانکــرد  خــۆی  بەڵکــو  حــزب، 

خــۆی  و  لێکۆڵینــەوە  و  توێژینــەوە  کاری 

بــە »مارکسیســتێکی ســەربەخۆ« دادەنــا. 

لەڕاســتیدا هــەر بــەو شــێوەیە بــوو تــەواوی 

ــە  ــییەکانی ل ــە سیاس ــری و پڕاکتیک کارە فک

مەبدەئییــدا  و  فکــری  چوارچێوەیەکــی 

کاری  ڕەنگدانــەوەی  تــەواو  کــە  بــوون، 

ئــەو  بــوون.  ســەربەخۆ  مارکسیســتێکی 

مایــەوە  وەفــادار  بیرمەندێکــی  وەک 

و  مارکــس  جەوهەرییەکانــی  ئایدیــا  بــۆ 

ــی  ــۆدە شــیکارییەکەی، هــاوکات خاوەن میت

کــە  بــوو،  خــۆی  تایبەتــی  هەڵوێســتی 

هەڵقــوواڵوی بــاوەڕ و ویژدانــی خــۆی بوون 

و لــە مارکســیزم و ڕوانگــەی بــۆ جیهــان 

ســەرچاوەی  ســەرەکییەکانەوە  پرســە  و 

گرتبــوو.

جولەکەیەکی دژ بە زایۆنیزم
بەوپێیــەی ڕۆدنســۆن نەژادێکــی جولەکــەی 

خۆرهەاڵتناسییشــدا  بــواری  لــە  و  هەیــە 

بــە  دەســتیکرد  زوو  هــەر  کاردەکات، 

ناوچــەی  پرســەکانی  بــە  بایەخــدان 

خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و جیهانــی عەرەبی، 

عەرەب-ئیرسائیــل.  ملمانێــی  بەتایبــەت 

ــک و باوکــی  ــە دای ــت ک ــەوە دەکرێ ــاس ل ب

ــوون و بەرهەڵســتکاری  ڕۆدنســۆن چــەپ ب

بزووتنــەوەی زایۆنیســتی بــوون، کــە لــە 

بیســتەمدا  ســەدەی  ســەرەتای  ســێیەکی 

بەرهەڵســتکارییەکی بەرفــراوان لــە نێوەنــدە 

جولەکەکانــی ئەوروپــادا بەرامبــەر زایۆنیــزم 

ــوو،  ــۆی هەب ــۆکاری خ ــەش ه ــوو، ئەم هەب

جولەکــەکان  لــە  هەندێــک  منوونــە  بــۆ 

مرۆڤدۆســتانەیان  و  چەپگــەرا  باوەڕێکــی 

ــە  ــتییان ل ــە پاڵپش ــی دیک ــوو، هەندێک هەب

لەنــاو  دەکــرد  یەکانگیربــوون  خواســتی 

کۆمەڵگەکانــی خۆرئــاوای ئەوروپــادا، لەگەڵ 

ئــەوەی ئــاگاداری ئــەوە دەبــوون کــە وەک 

خــاوەن پڕۆژەیەکــی دەرەکیــی دەرنەکــەون 

دیکــە  هەندێکــی  کۆمەڵگەیانــەدا،  لــەو 

پاڵنەریــان بــۆ دژایەتیــی زاینۆنیــزم بریتیبــوو 

پێیــان  کــە  ئایینیــی  باکگراوندێکــی  لــە 

ــەڵ  ــزم لەگ ــیی زایۆنی ــڕۆژەی سیاس ــوو پ واب

چەمکــە ئایینییــە باوەکانــدا یەکنایەتــەوە 

ــد ڕەوتێکــی  ــو ئێســتاش چەن ــە هەتاوەک )ک

ڕۆدنسۆن کاتێک 
پارتی کۆمۆنیستی 

فەڕەنسیی 
بەجێهێشت کە 
لەوپەڕی نفوزی 

خۆیدا بوو، ئەویش 
وەک زۆرێکی دیکە 
لەو ڕووناکبیرانەی 
لەو دەمەدا حزبیان 

بەجێهێشت، 
ڕووبەڕووی هەڵمەت 

و هێرشێکی توند 
بووەوە
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ــتەیە  ــەم ئاڕاس ــت ل ــەن گوزارش ــە ه جولەک

ــە  ــا، ک ــۆری کارت ــی نات ــەن، وەک گروپ دەک

هەتاوەکــو ئێســتاش ڕەتیدەکەنــەوە دان بــە 

بــوون و شــەرعییەتی دەوڵەتــی ئیســڕائیلدا 

ــە  ــیان ک ــەو ئەندامانەش ــەت ئ ــن، تەنان بنێ

نیشــتەجێبوون  خۆرئــاواش  قودســی  لــە 

هەمــان هەڵوێســتیان هەیــە(.

گەیشــتنە  و   1933 ســاڵی  هەتاوەکــو 

دەســەاڵتی هیتلــەر و ئــەو پاکتــاوە نەژادیــی 

و چەوســاندنەوەیەی بەرامبــەر جولەکــەکان 

کــردی، بەتایبــەت لــە جەنگــی جیهانیــی 

ــیی  ــی سیاس ــدا )1939-1945(، ڕەوت دووەم

کەمیەنەیــەک  هــەر  تەنهــا  زایۆنیســتی 

بــوو لــە نێوەنــدی جولەکەکانــی ئەوروپــای 

ــەم گۆشــەنیگایەوە ڕۆدنســۆن  ــاوادا، ل خۆرئ

ڕەگەزپەرســتییەکەی  پــڕۆژە  کــە  پێیوایــە 

هیتلــەر بەرامبــەر جولەکەکانــی ئەڵامنیــا 

ئــەو بەشــانەی ئەوروپــا کــە داگیــری  و 

دەکــردن، وەک جۆگەلەیــەک چوونەتــە نــاو 

ــەوەی  ــی بزووتن ــاری بەرژەوەندییەکان ڕووب

جولەکەکانــی  لەنــاو  زایۆنیــزم  سیاســیی 

بــۆ  بــووە  پاڵپشــتێک  و  ئەوروپــادا 

ئــەو بزووتنەوەیــە. دەرکەوتنــی 

بــەم شــێوەیە ڕۆدنســۆن، کــە بــە نــەژاد 

)باوکــی  هەیــە  ڕوســی  ڕیشــەیەکی 

بــووە(،  ڕووســی  درومانــی  کرێکارێکــی 

بــوو،  مارکسیســت  شــتێک  هــەر  پێــش 

هاوواڵتییەکــی  دووەمیشــدا  پلــەی  لــە 

فەڕەنســی بــووە و هەڵگــری بیروباوەڕێکــی 

بــووە.  مرۆڤدۆســتانە  و  ئینتەرناســیۆناڵی 

ــەوەی فۆکەســی خســتبووە ســەر  ــەڵ ئ لەگ

بێئــاگا  بــەاڵم  فکــری،  توێژینــەوەی  کاری 

نەبــوو لــە پرســە گەرمەکانــی ســەردەمەکەی 

بــەردەوام هەڵوێســتی خــۆی هەبــوو،  و 

هــەر لــە جەنگــی ڕزگاریــی جەزائیــرەوە 

)کــە پشــتیوانیی لــێ دەکــرد(، تــا دەگات 

عــەرەب- ناکۆکییەکانــی  و  ملمانــێ  بــە 

ئیرسائیــل، کــە لەبەرامبەریــدا ڕۆدنســۆن 

خــۆی  مەبدەئیــی  و  نەگــۆڕ  هەڵوێســتی 

هەبــوو، ئەویــش بەرهەڵســتیی زایۆنیــزم 

نیشــتیامنیی  گەلــی  لــە  پشــتیوانیی  و 

بــوو. فەڵەســتین 

هەڵوێستی بەرامبەر کێشەی 
فەڵەستین

ــاری ســاڵی 1966  ــە ئای کاتێــک ڕۆدنســۆن ل

بەشــداریی کــرد لــە کۆڕێکــی سیاســییدا، 

خوێندکارانــی  گشــتیی  فیدراســیۆنی  کــە 

و  نەکبــە«  »ڕۆژی  یــادی  لــە  فەڵەســتین 

یەکێــک لــە هۆڵەکانــی پاریســی پایتەختــی 

ــدا ڕۆدنســۆن  فەڕەنســا ڕێکیخســتبوو، لەوێ

ــۆ  ــردەوە ب ــۆی دووپاتک ــتەکانی خ هەڵویس

کێشــەی  دادپەروەرانــەی  چارەســەرێکی 

فەڵەســتین و بەرهەڵســتیی بــۆ زایۆنیــزم، 

بەشــداربووانی  و  ڕۆدنســۆن  ئەوەبــوو 

دیکــەی کۆڕەکــە، کــە لەالیــەن میدیــا و 

چاپەمەنیــی فەڕەنســییەوە ڕوومــاڵ دەکــرا، 

ڕووبــەڕووی هەڵمەتێکــی میدیایــی تونــد 

بوونــەوە لەالیــەن ناوەنــدە زایۆنیســتی و 

الیەنگرانییانــەوە، کــە قســەی نابەجێیــان بــە 

ڕۆدنســۆن دەگــوت و بــە »ئــەو جولەکەیەی 

ــرد. ــفیان دەک ــی« وەس ــە خۆیەت ــی ل ڕق

ڕۆدنسۆن دووپاتی 
دەکاتەوە کە 
ئیسرائیل واقیعێکی 
کۆڵۆنیالیستییە، 
هاوکات جەختیش 
لەوە دەکاتەوە کە هەر 
چارەسەرێکی ئەو 
ملمالنێیە نابێت 
بە چارەسەرکردنی 
کێشەیەکی سیاسی 
و مرۆڤایەتی بێت 
لەسەر حسابی 
خوڵقاندنی 
کێشەیەکی نوێ
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ــادا،  ــی فەڕەنس ــەو دەم ــوهەوای زاڵ ل کەش

ئیســڕائیل  پشــتیوانی  کەشــوهەوایەکی 

ڕەوتــە  و  ناوەنــد  زۆربــەی  لــە  بــوو 

ــە  ــدا، جگ ــییەکان و دەزگا میدیاییەکان سیاس

مارکسیســتەکان  و  کۆمۆنیســتەکان  لــە 

بایــەخ  لەوانــەی  کــەم  کۆمەڵێکــی  و 

دۆزی عەرەبــی دەدەن، بــە منوونــە وەک 

ڕووناکبیــران و دیپلۆماتــکارە کۆنــەکان، کــە 

ــان  ــتوون ی ــدا پێگەیش ــی عەرەبی ــە جیهان ل

ــۆن،  ــەاڵم ڕۆدنس ــدا. ب ــردووە تێی ــان ک کاری

لــەو  بــوو  بێــزار  کــەس  تاکــە  وەک 

هەڵمەتــەی کرابــووە ســەری، بــەاڵم هەرگیز 

نەبــووە مایــەی گۆڕانــی هەڵوێســتەکانی. 

بەڵکــو لــە چەندیــن بۆنــەی دیکــەدا هەمان 

هەڵوێســتی دووبــارە دەکــردەوە، بەتایبــەت 

پــاش شــەڕی ســاڵی 1967.

ئەدیــب و فەیلەســوفی نــاوداری فەڕەنســی 

ســاڵی  دوای  لــە  ســارتەر(،  پــۆڵ  )ژان 

1965ـــەوە کاریدەکــرد بــۆ ئامادەکردنــی 

ژمارەیەکــی تایبــەت لــە گۆڤــارە هزرییەکەی 

ــەکان( تایبــەت  )گۆڤــاری ســەردەمە مۆدێرن

بــە ملمانێــی عەرەب-ئیرسائیــل.

ــە  ــەم بابەت ــەر ئ ــارتەر لەس ــتی س هەڵوێس

ئاڵــۆز و نــاڕوون بــوو، کاریگەریــی هەســت 

ــە  ــوو، وەک خــۆی ل و ســۆزی بەســەرەوە ب

لەگــەڵ  دەکات  باســی  چاوپێکەوتنێکــدا 

ــە  ــە ل ــاری فەڵەســتینی«، ک ــاری »کاروب گۆڤ

لەالیــەن  حەفتاکانــدا  ســەرەتای  ســااڵنی 

ــە  ــتین ل ــی فەڵەس ــەنتەری توێژینەوەکان س

خواســتی  ســارتەر  دەردەچــوو.  بەیــروت 

ئــەوەی هەبــوو لــە ژمارەیەکــی تایبــەت 

گۆڤارەکەیــدا بۆچوونــی هــەردووال، واتــە 

الیەنــەی عەرەبــی و ئیرسائیلــی، لەســەر 

بابەتەکــە وەربگرێــت. پــڕۆژەی ئــەم ژمــارە 

تایبەتــە بــۆ ماوەیــەک دواکــەوت، بەتایبەت 

لــە  فەڵەســتنییەکان  ترســی  بەهــۆی 

زاڵکردنــی بۆچوونــی زایۆنیســتەکان، چونکــە 

)ژاک  گۆڤارەکــە  نووســینی  بەڕێوەبــەری 

النزمــان(، یەکێــک بــوو لــە کەســایەتییە 

فەڕەنســییەکانی نزیــک لــە بزووتنــەوەی 

زاینۆیســتی و ئیرسائیــل، بــەاڵم دواجــار ئــەم 

ژمارەیــەی گۆڤارەکــە لــە ناوەڕاســتی ســاڵی 

بەدەنگەوەهاتنێکــی  دەرچــوو،  1967دا 

بەهــۆی  بەتایبــەت  هەبــوو،  زۆری 

و  دیکــە  جارێکــی  چونکــە  جەنگــەوە، 

گەرموگوڕیــی  بەرفراوانــدا  ئاســتێکی  لــە 

بیــری  عەرەب-ئیرسائیلــی  ملمانێکانــی 

جیهــان خســتەوە.

لــەم  بــوو  بەشــداربوو  تاکــە  ڕۆدنســۆن 

عەرەبــەکان  دەرەوەی  لــە  ژمارەیــەدا 

زایۆنیســتەکان،  و  ئیرسائیلییــەکان  و 

درێــژ  وتارێکــی  ڕۆدنســۆن  بابەتەکــەی 

بــوو بــە ناونیشــانی »ئیرسائیــل؛ واقیعێکــی 

کۆڵۆنیالیســتی؟«، کــە دواتــر ئــەم وتــارە 

وەک کتێبێکــی ســەربەخۆ چاپکــرا و بــۆ 

چەندیــن زمانــی جیاجیــا وەرگێــڕدرا. وەاڵمی 

ڕۆدنســۆن لــە وتارەکــەدا بــۆ ئــەو نیشــانەی 

ڕۆدنسۆن لە یەکێک لە کۆڕەکانیدا
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وتارەکــەدا  تایتڵــی  لــە  کــە  پرســیارەی 

دانــراوە، هیــچ ناڕوونییــەک هەڵناگرێــت، 

دەکاتــەوە  دووپاتــی  ڕۆدنســۆن  چونکــە 

ــتییە،  ــی کۆڵۆنیالیس ــل واقیعێک ــە ئیرسائی ک

ــە  ــەوە ک ــەوە دەکات ــش ل ــاوکات جەختی ه

هــەر چارەســەرێکی ئــەو ملمانێیــە نابێــت 

بــە چارەســەرکردنی کێشــەیەکی سیاســی 

حســابی  لەســەر  بێــت  مرۆڤایەتــی  و 

خوڵقاندنــی کێشــەیەکی نــوێ، وەک ئــەو 

ــەی  ــی دیک ــە واڵتان ــێوەیەی ل ــە هاوش دۆخ

ــی  ــە خەڵکێک ــت، ک ــێدا دەبیرنێ ــی س جیهان

زۆر لەخۆدەگــرن و هەمووشــیان لــە ڕێگــەی 

ــوون،  ــتییەوە هات ــەی کۆڵۆنیالیس داگیرکاریی

بــۆ منوونــە باشــووری ئەفریقیــا.

ڕەخنەییــە  هەڵوێســتە  ئــەو  لەگــەڵ 

فەڕەنســا  ئەوکاتــی  ســەرۆکی  بەهێــزەی 

)شــارل دیگــۆل( بەرامبــەر دەستپێشــخەریی 

بــۆ  دەریبــڕی  عیــری  دەوڵەتێکــی 

دەوڵەتــە  بەرامبــەر  شــەڕ  هەڵگیرســانی 

عەرەبییــەکان لــە حوزەیرانــی 1967، لەگــەڵ 

خۆڕاگریــی بەرەنگاریــی فەڵەســتینییەکان 

ــری سیاســی  ــی بایەخێکــی زیات و پەیداکردن

پــاش  بەتایبــەت  جیهانــی،  میدیایــی  و 

شــەڕی )کەرامــە( لــە مارســی 1968، هێــزە 

فیداییــەکان کۆنرۆڵــی ڕێکخــراوی ڕزگاریــی 

فەڵەســتینیان کــرد لــە ســاڵی داهاتــوودا، 

ــد  ــە شــێوەیەکی تون ئیــدی بــەم هۆیــەوە ب

فەزاکــە لــە فەڕەنســا گۆڕانــی بەســەردا 

هــات، هاوشــێوەی زۆرێــک لــە واڵتانــی 

ئەوروپــا و جیهــان، ئیــدی نــاوی فەڵەســتین 

بــووە ناوێکــی دیــار، لەکاتێکــدا پێــش ئــەم 

ــوو  ــزر ب ــا ئاســتێکی زۆر ناوێکــی ب شــەڕە ت

جیهانــدا. زۆری  جەماوەرێکــی  لەنــاو 

ــیم  ــتی مەکس ــرد هەڵوێس ــای ک ــە وەه ئەم

ــەر  ــت لەس ــورس نەبێ ــدە ق ــۆن هێن ڕۆدنس

ئاســتی تاکەکەســی، ئیــدی نووســینەکانی 

عەرەب-ئیرسائیــل  پرســی  بــە  ســەبارەت 

لــە  پەیداکــرد  زیاتریــان  ڕەواجێکــی 

بەگشــتی.  جیهانــی خۆرئــاوا  و  فەڕەنســا 

ئیــدی ڕۆدنســۆن لەگــەڵ ژمارەیــەک لــە 

ــەی  ــە منوون ــەدا، ل ــەکانی دیک خۆرهەاڵتناس

)ژاک بیێــرک( و ژمارەیەکــی دیکــە لەوانــەی 

بایــەخ بە پرســی عــەرەب دەدەن، بەتایبەت 

الیەنگرانــی خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی گەلی 

جەزائیــر، بەشــداریی کــرد لــە دامەزراندنــی 

ــاو  ــەوە و کارکــردن لەپێن ــەی توێژین »کۆمەڵ

کۆمەڵەیــەی  ئــەم  کــە  فەڵەســتیندا«، 

ــراوەی  ــت و باڵوک ــۆڕی ڕێکخس ــن ک چەندی

ــی  ــتین و ملمانێ ــی فەڵەس ــارەی دۆخ دەرب

 ،1967 ســاڵی  پــاش  عــەرەب  ناوچــەی 

باڵودەکــردەوە.

بەرهەمەکانی
پــاش  بەتایبــەت  دواتــردا،  ســااڵنی  لــە 

ــۆن  ــران، ڕۆدنس ــاڵی 1979ی ئێ ــی س شۆڕش

باڵودەکاتــەوە  وتــار  و  کتێــب  چەندیــن 

ــامییەکان و  ــە ئیس ــام و بزاوت ــەر ئیس لەس

تێڕوانینــی خۆرئــاوا بــۆ ئایینــی ئیســام و 

ئــەم بزاوتانــە.

میراتێکــی  ڕۆدنســۆن  بــوارەدا  لــەم 

دەولەمەنــدی هەیــە، کــە دەتوانیــن ئامــاژە 

بــە یەکێــک لــە کتێبەکانــی بدەیــن کــە 

زمانــی  چەندیــن  ســەر  وەرگێڕدراوەتــە 

کتێبــی  ئەویــش  جیهــان،  جیاجیــای 

ــە ســاڵی 1961 دەرچــووە.  ــە ک »محەمەد«ـ

پاشــان لــە کۆتایــی شەســتەکاندا کتێبــی 

»ئیرسائیــل  و  و ســەرمایەداری«  »ئیســام 

عەرەبــەوە؛  لەالیــەن  ڕەتکردنــەوەی  و 

باڵوکــردەوە.  ســاڵە«ی   75 مێژووییەکــی 

ــی »مارکســیزم  ــە ســاڵی 1972 کتێب ــر ل دوات

و جیهانــی عەرەبــی«ی باڵوکــردەوە و ســاڵی 

1979ـــش کتێبــی »عــەرەب«، کە لــە یەکێک 

باڵوکردنــەوەی  و  چــاپ  دەزگاکانــی  لــە 

ــش  ــی ئێرانی ــرا. دوای شۆڕش ــا چاپک فەڕەنس

لەوانــە:  باڵوکــردەوە،  کتێبێکــی  چەنــد 

 ،1980 ســاڵی  ئیســام«  »سەرنجڕاکێشــیی 

»گەلــی جولەکــە یــان پرســی جولەکــە« 

و  سیاســەت  »ئیســام؛   ،1981 ســاڵی 

عەقیــدەت« ســاڵی 1993، هــەر هەمــان 

ســاڵیش کتێبــی »لــە فیساگۆرســەوە بــۆ 

ــن  لینیــن«ی باڵوکــردەوە، هەروەهــا چەندی

وتــاری نووســیوە، لەگــەڵ چەندیــن بابــەت 

و کتێبــی دیکــە کــە بەرئەنجامــی گفتوگــۆی 

دوورودرێــژ بــوون لەگەڵیــدا، لەوانــە کتێبــی 

ــاوادا« کــە ســاڵی  ــوان ئیســام و خۆرئ »لەنێ

باڵوکرایــەوە.  1998
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