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ئایدیا دیپلۆماتیك

یەكێتیی  ئەزموونی  بە  گەییشتن  ڕووی  لە  هێناوە  به  دی  تایبەتمەندییەكی  تەنزانیا  كۆماری 
نیشتمانی و پێكەوە ژیانی ئیتنی و كۆمەاڵیەتی، له  ناو ژینگەیەكی ئاڵۆز و پڕ لە جیاوازی و ناكۆكی 
لەبەرچاوگرتنی  بێ  بە  كردوە   دروست  سنورەكانی  كە  كۆڵۆنیالیزم،  ماوەی سەردەمی  میرات  بە 
تایبەتمەندییەكان و هەمەجۆرییە كولتووری و ئیتنی و دینییەكان. تەنزانیا سەركەوتنی به  دەست 
ڕێگەی  لە  ئەمەیش  كۆمەاڵیەتی«دا،  گونجانی  »پێكەوە  قۆناغی  بە  گەییشتن  ڕووی  لە  هێناوە 
بەكارهێنانی كۆمەڵێك فاكتەر و تایبەتمەندیی كەلتووری و سروشتی بۆ بونیادنانی دەوڵەتێكی 
پێكهاتوو لە دوو قەوارە: تەنجانیقا و دوورگەی زنجبار. گرینگی ئەم پەیپەرە لە ئاشنابوون بە خاڵە 
بەهێزەكان دەردەكەوێت، كە واڵتی تەنزانیا پشتی پێ بەستوە  بۆ هێنانەدی پێكەوەگونجاندنی 
كۆمەاڵیەتی و مسۆگەركردنی ئارامی و سەقامگیریی ناوخۆیی، لە ڕێگەی كاركردن لە سروشتی 
ئەو پالن و ستراتیژانەی، كە پەیڕەو كراوە بۆ گەییشتن بەو فۆڕمەی پێکەوەژیان، جگە لە باش 
ببێتە  كردوە   وای  كاتیشدا  هەمان  لە  ناسراوە،  پێی  تەنزانیا  فره ڕەنگییەی  ئەو  بەڕێوەبردنی 

نموونەیەكی شاییستە، كە واڵتانی خۆرهەاڵت و ناوەڕاستی كیشوەری ئەفریقیا چاوی لێ بكەن. 

تــا چ ئەندازەیــەك دەتوانیــن باســی كۆمــاری تەنزانیا بكەین 

ــە  ــە ڕووی گەییشــتنی ب وەك ئەزموونێكــی ســەركەوتوو، ل

پێوەرەكانــی پێكــەوە گونجاندنــی كۆمەاڵیەتــی و ئیتنــی؟ 

ئەرێنییــە،  دیــاردە  ئــەم  شــیكردنەوەی  مەبەســتی  بــە 

ــەو  ــە ئ ــت، دەگەیت ــێ دەكرێ ــاوی ل ــا چ ــە ئەفریقی ــە ل ك

گریامنەیــەى، كــە »هــەر چەندێــك سیاســەتی نوخبــە 

ببنــەوە  نزیكــر  لێكــر  دەســەاڵتدارەكان  بــژاردە  و 

ئیتنیــە  پێكهاتــە كۆمەاڵیەتــی و  تایبەمتەندیــی  لەگــەڵ 

جۆراوجۆرەكانــدا، دەوڵــەت زیاتــر دەتوانێــت پێوەرەكانــی 

بــكات«.  بەرقــەرار  كۆمەاڵیەتــی  گونجاندنــی  پێكــەوە 

بــە  تەنزانیــا  كۆمــاری  دانیشــتوانی  گشــتیی  كــۆی 

57.771.430 كــەس مەزەنــدە كــراوە بــە پێــی ســەرژمێری 

ــە  ــا ب ــاڵی 2017. تەنزانی ــۆ س ــی ب ــەوە یەكگرتووەكان نەت

واڵتــی فرەچەشــنی ئیتنــی نــارساوە، وەك باقــی دەوڵەتانــی 

تــری ڕوانگــەی هەرێمــی، چونكــە نزیكــەی )125( گروپــی 

ئیتنــی جیــاوازی گرتوەتــه  خــۆی، كــە بــە ســەر شــارە 

ــتی  ــە گش ــوون. ب ــەش ب ــوەرییەكانیدا داب ــاری و كیش كەن

ــا  ــە تەنزانی ــیحی ل ــی و مەس ــی و ئەفریق ــەزی عەرەب ڕەگ

هــەن، ئایینــی زۆرینــەی دانیشــتوانەكەی ئیســامە، ئایینــی 

ــی  ــە دیین ــەم فرەییی ــەی دوە م دێــت. ئ ــە پل مەســیحیش ب

نەكردوە تــە  كاری  نەرێنــی  شــێوەیەكی  بــە  ئیتنییــە  و 

ســەر ســەقامگیریی سیاســی لــە تەنزانیــا، بــە پێچەوانــەی 

ــەڕی  ــت ش ــە دەس ــتا ب ــە هێش ــێوە، ك ــی دراوس دەوڵەتان

ــەرەوەكان  ــش وا دەكات لێكۆڵ ــن، ئەمەی ــۆوە دەناڵێن ناوخ

ــدەری  ــە یارمەتی ــن، ك ــەدا بگەرێ ــەو فاكتەران ــە دوای ئ ب

تەنزانیــان بــۆ پارێزگاریكــردن لــە ئاســاییش و ســەقامگیریی 

ــتهێنانی  ــاش بەدەس ــە پ ــاڵ ل ــاوەی 53 س ــۆ م ــی ب ناوخۆی

لــە  ئیتنییــەكان  گروپــە  بەناوبانگریــن  ســەربەخۆیی. 

ــا ئەمانــەن: ماســای، بانتــۆ )زۆرینــەی دانیشــتوانی  تەنزانی

لــە 3 ملیــۆن(، تچــاگا،  پێكهێنــاوە(، ســۆكۆما )زیاتــرن 

هیــا، نیامۆیــزی. هەروەهــا كۆمەڵێــك ئیتنــی بیانییــش 

ــتەجێبوون وەك:  ــەدا نیش ــەو واڵت ــە ل ــە، ك ــان هەی بوونی

و  هندییــەكان  پاكســتانییەكان،  عەرەبــەكان،  گروپــە 

ئەورووپایییــەكان. 

ناوچــە  لــە  تەنزانیــا  دانیشــتوانی  %90ی  نزیكــەی 

دێهاتییــەكان دەژیــن، بــەاڵم تەنهــا %10یــان لــە نــاو 
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ــا(ی پایتەخــت،  ــش )دۆدۆم ــە تایبەتی ــن، ب شــارەكان دەژی

موانــرا، تابــورا و مبیــا. موســوڵامنەكان لــە تەنزانیــا نزیكــەی 

ــژەی مەســیحییەكان  ــاوە و ڕێ %60ی دانیشــتوانیان پێكهێن

دەگاتــە %30، ئەمــە ســەرەڕای بوونــی ڕێژەیەكــی كەمیــی 

ئایینەكانــی تــر وەك )هندۆســی، بــودی(، كــە ڕێــژەی 

ــەرە  ــە ه ــە تایبەمتەندیی ــك ل ــاوە. یەكێ ــك هێن ــان پێ %4ی

لــە  بریتییــە  تەنزانیــا  فیدراڵیــی  كۆمــاری  دیارەكانــی 

ــدا  ــەكان و ئەركەكان ــە ماف ــانی ل ــروڕا و یەكس ــی بی ئازادی

لــە نێــوان هەمــوو ئیــن و پێكهاتــەكان بــە بــێ جیــاوازی، 

ئەمەیــش لــە پێنــاو مســۆگەركردنی ســەقامگیریی سیاســی، 

بــەاڵم جۆرێــك لــە قەدەغەكــردن هەیــە لــە بەرانبــەر 

ئــەو تاقــم و گروپــی دینییانــەی، كــە دەیانەوێــت حیزبــی 

بەرزكردنــەوەی  ترســی  لــە  بكــەن،  دروســت  سیاســی 

چەنــد دروشــمێكی دیینــی و ئیتنــی لــە دژی دییــن و 

ــتنی  ــاو پاراس ــە پێن ــش ل ــر، ئەمەی ــی ت ــە ئیتنییەكان پێكهات

ــی و  ــە ئیتن ــوو گروپ ــی هەم ــی و ئامانجەكان تایبەمتەندێت

ــش  ــەر زۆر كەمینەی ــە، ئەگ ــەو واڵتەی ــری ئ ــی ت دینییەكان

بــن، بــەاڵم ڕێگــە بــە كــەس نادرێــت دوور بخرێنــەوە 

ــار  ــە ڕەفت ــە، ك ــای وا نیی ــە مان ــن. ئەم ــز بخرێ ــان پەراوێ ی

ــە،  ــی نیی ــەدا بوون ــەو واڵت ــە ل ــوكەوتی توندڕەوان و هەڵس

ــژی  ــتبوونی توندوتی ــۆ دروس ــت ب ــەوڵ دەدرێ ــوو ه بەڵك

ئیتنــی و دینییەكانــدا،  نــاو گروپــە  لــە  ئاژاوەگێــڕی  و 

بــە تایبەتــی لــە ناوچــەی زنجبــار، بــەاڵم گرتنەبــەری 

سیاســەتی لێبوردەیــی و ئاشــتەوایی دیینــی، كــە لــە الیــەن 

حكوومــەت و ســەرجەم پێكهاتــە و گروپەكانــەوە هــۆكاری 

ــە  ــەردەوام ل ــی زەق و ب ــی ملمانێ ــۆ نەبوون ــەرەكییە ب س

ــە  ــزی ل ــتیوانیكردنی یەكڕی ــەڵ پش ــاوكات لەگ ــا، ه تەنزانی

ــدا.  ــوو تەنزانییەكان ــوان هەم نێ

یەكەم: سروشتی سیستمی سیاسی لە تەنزانیا 
ــای  ــی تەنزانی ــاری یەكەم ــە ئەندازی ــری، ب ــۆس نیری جۆلی

نــوێ دادەنرێــت، كــە لــە ســاڵی 1955دا دەســتی كــرد بــە 

ــا  ــتامنیی تەنجانیق ــی نیش ــەی یەكێتی ــی كۆمەڵ دامەزراندن

– ئەفریقیــا نــارساو بــە TANU، كــە گــۆڕی بــۆ حیزبێكــی 

سیاســی و هەمــوو جیاوازییــە ئیتنییەكانــی لــە خۆیــدا كــۆ 

كــردەوە، جگــە لەوەیــش ڕۆڵــی بــااڵی گێــڕا لــە كاریگەریــی 

ــری  ــتی و بی ــتی ناسیۆنالیس ــەر هەس ــە س ــتكردن ل دروس

یەكێتیــی نیشــتامنی بــە مەبەســتی جۆشــدانی جەمــاوەر، 

ســەركەوتنی  لــە  هەبــوو  زۆری  كاریگەریــی  ئەوەیــش 

ــە  ــا ل ــی تەنزانی ــی پەرلەمان ــە هەڵبژاردن ــی ل پاڵێوراوەكان

ــە ســایەتی  ــا ل ــی تەنجانیق ــوەی حوكمــی ئۆتۆنۆم چوارچێ

ســەردەمەدا.  لــەو  بەریتانیــا  داگیــركاری  دەســەاڵتی 

ــی  ــی بەدیهێنان ــەر ئامانج ــە س ــوو ل ــەردەوام ب ــری ب نیری

 .1961 ســاڵی  لــە  تەنجانیقــا  هەرێمــی  ســەربەخۆیی 

تــری ئەفریقیــا،  تەنزانیایــش وەك هەمــوو دەوڵەتانــی 

سیســتمە سیاســییەكەی بــە دوو قۆناغــی ســەرەكیدا تێپــەڕ 

ــی.  ــرە حیزب ــی ف ــی، قۆناغ ــی تاكحیزب ــوە : قۆناغ ب

1. قۆناغی تاكحیزبی
لــە دوای ڕاگەیاندنــی ســەربەخۆییی سیاســیی تەنزانیــا لــە 

ــری دەســەاڵتی وەرگــرت و  ــۆس نیری ســاڵی 1961دا، جۆلی

بــوە  یەكــەم ســەرۆك كۆمــار. بــە پێــی یاســای ســاڵی 1962 

پەیڕەوكردنــی سیســتمی تاكحیزبی ڕاگەیەنرا و دەســتووری 

بــەاڵم  كــرا،  هەمــوار  پەرلەمانــەوە  الیــەن  لــە  واڵت 

ــێوازی  ــەاڵت، ش ــە دەس ــزب ل ــەك حی ــی ی ــەرەڕای بوون س

یەكگرتنــی  لــە دوای  مایــەوە.  هەڵبــژاردن وەك خــۆی 

تەنجانیقــا و زنجبــار لــە ســاڵی 1964دا، دەســتووری یەكەم 

كرایــە دەســتووری كاتــی دەوڵەتــی فیدراڵــی تەنزانیــا و تــا 

ــەردەمەدا  ــەو س ــرا. ل ــتوورە ك ــەم دەس ــاڵی 1977 كار ب س

ــان  ــەاڵم پاش ــرا، ب ــاوی ASP دامەزرێ ــە ن ــر ب ــی ت حیزبێك

گەڕانــەوە بــۆ پەیڕەوكردنــی سیســتمی تاكحیزبــی لــە 

بــە  یــەك حیزبــدا  نــاو  لــە  یەكگرتنیــان  چوارچێــوەی 

نــاویChma Cha Mapiduzi CCM، بــەم شــێوەیەیش 

ئــەم حیزبــه نوێیــە نوێیــە لــە ســاڵی 1977وە  دەســتی 

ــتمی  ــرت. سیس ــا گ ــیی تەنزانی ــەی سیاس ــەر پرۆس ــە س ب

سیاســیی تەنزانیــا لــە ســەردەمی تاكحیزبیــدا سیاســەتێكی 

ــای  ــەر بنەم ــە س ــرد ل ــڕەو ك ــتی پەی ــی سۆسیالیس ئابووری

ــە  ــە زمانــی ســەواحیلی تەنزانــی ب پشتبەخۆبەســن، كــە ب
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نزانیا بیۆگرافیای كۆماری فیدراڵی ته  

 

  

 
نزانیا نزانیا                                    ئااڵی ته دروشمی ته           

 وسمتریه ئاضت ئۆقیاوُضی ٌیىذی

خت پایتً دۆدۆما  

ر ڕََبً  كم چُارگۆشً 945.203  

ئیىگلیسی -َاحیلی  ضً كان ڕمییً فً  زماوً   

كان وساوییً تً  وازواَی داویشتُان 
49253126ش كً  ی داویشتُان ژماري   

 چڕی داویشتُان  ن ،كم چُارگۆشً 46.3

اڵت ضً ضیطتمی دي كۆماریی  

ماكۆفُلی  جۆن پۆمپیً رۆكی كۆمار ضً   

زیران رۆك َي ضً میسوگۆ بیىذا  

1964ویطاوی  خۆیی ربً ضتٍێىاوی ضً دي بً   

كێتی  تاوی كۆمىُێڵص، یً َڵً كان، دي كگرتُي یً  َي تً وً
تی،  َڵً فریقیا، ڕێكخراَی بازرگاوی جیٍاوی، باوكی وێُدي ئً

تی َڵً پێذاوی وێُدي ري ی پً زراَي رپۆل، یُوطكۆ، دامً ئیىتً  

تی َڵً وذامێتی وێُدي ئً  

22.318 ملیار دۆالر   تێكڕای داٌاتی واَخۆ 
ش كً داٌاتی تاكً دۆالر 550  

4389705629دۆالر  گی دارایی دي كۆی یً   

كردوی مرۆیی شً ٌێمای گً 0.521  

ی بێكاری ڕێژي 3%  

وساوی شیلیىگی تً  دراَی ویشتماوی 

پ الی چً ی ڕۆیشته ئاراضتً   

.tz ًروێت كۆدی ئیىت  
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ــی )ئەرۆشــا( ــە ڕاگەیاندن ــاو دەبرێــت. وەك ل »ئۆجامــا« ن

ی ســاڵی 1967دا هاتــوە ، ئــەم سیاســەتە بونیــاد نــراوە لــە 

ســەر هەوڵــدان بــۆ نەهێشــتنی پەراوێزخســن، نەهێشــتنی 

ــە  ــانی ل ــەروەری و یەكس ــووری، دادپ ــی ئاب ــتی كەرت سس

ــان  ــی یەكس ــی دەرفەت ــامان و دابینكردن ــكردنی س دابەش

ــوان  ــە نێ ــاش ل ــی ب ــتی پەیوەندی ــە ئاس ــوان، ك ــۆ هەم ب

هەمــوو گروپــە ئیتنییەكانــدا دەپارێزێــت. بــە دیاریكــراوی 

دەســەاڵتی  دەوڵــەت  وەكچــۆن  ســەردەمەدا  لــەو 

خــۆی بــە ســەر سیاســەت و ڕاگەیاندنــدا ســەپاندبوو، 

دەســەاڵتی دەوڵــەت بــە شــێوەیەكی ڕەهــا بەســەر كەرتــی 

ئابوورییشــدا ســەپێرا، كــە دواجــار بــە شــێوەیەكی نەرێنــی 

بــە ســەر گەشــەی ئابووریــی تەنزانیــا شــكایەوە، ئەمەیــش 

ــی و  ــەری سیاس ــەوە پەیك ــرد پێك ــار ك ــەی ناچ ــەو واڵت ئ

ــەوە.  ــووری دابڕێژێت ئاب

ــا  ئــەوەی ئــەم قۆناغــە گرینگــەی ژیانــی سیاســیی تەنزانی

جیــا دەكاتــەوە لــە ڕووی پێوەندیــی نێــوان گروپــە دیینی و 

ئیتییەكانــەوە، بریتــی بــوو لــە گیانــی ئاشــتی و لێبوردەیــی 

و پێكەوەژیــان. ســەرەڕای هەوڵدانەكانــی ســەرۆك نیریــری 

)كــە مەســیحی( بــوو بــۆ الوازكردنی هێــزی موســوڵامنەكان 

ــدا  ــان كات ــە هەم ــەاڵم ل ــەوە، ب ــی ژمارەیان ــە ڕووی زۆری ل

ــۆ  ــت ب ــاو دابڕێژێ ــی گونج ــی فێركردن ــی ئەزموونێك توانی

باشــكردنی پێوەندییــەكان لــە نێــوان موســوڵامنەكان و 

ــرەوە  ــی ت ــە الیەك ــەك، ل ــە الی ــە ل ــیحییەكاندا، ئەم مەس

موســوڵامن  نێــوان  لــە  دەســەاڵت  دەستاودەســتكردنی 

دابینكردنــی  بــۆ  بــوو  یارمەتیــدەر  مەســیحییەكاندا  و 

ــی  ــی پێكەوەگونجاندن ــۆ بەدیهێنان ــاو ب ــی گونج ژینگەیەك

تەنگەتاوكردنــەوەی،  ئــەو  ســەرەڕای  كۆمەاڵیەتــی، 

كــە لــە ڕووی پــەروەردە و فێركردنــەوە لــە بەرانبــەر 

ــەی،  ــەو ڕووداوان ــەرەڕای ئ ــرا. س ــادە ك ــوڵامنەكان پی موس

كــە ببوونــە مایــەی تێكچوونــی پێوەندیــی نێــوان پێكهاتــە 

دیینــی و ئیتنییــەكان، بــەاڵم ڕێگــەی خــۆش نەكــرد تــا 

دەوڵەتــی تەنزانیــا بكەوێتــە گێــژاوی ملمانێــی دیینــی یــان 

ئیتنییــەوە، باشــی ئەمەیــش دەگەڕێتــەوە بــۆ باوەڕبوونــی 

گەلــی تەنزانیــا بــە بیرۆكــەی هاواڵتیبــوون بــە پلــەی 

یەكــەم، كــە ســنورەكانی بەرژەوەندیــی تایبەتــی تێپەڕانــد، 

ــی  ــەوە گونجان ــی پێك ــتی پتەوكردن ــێوەیەك خواس ــەم ش ب

ــا.  ــە تەنزانی ــەت ل ــی تایب ــوە  نەریتێك ــی ب كۆمەاڵیەت

2.قۆناغی فرەحیزبیی سیاسی 
ــێ  ــت پ ــیی دەس ــی سیاس ــرە حیزبی ــتمی ف ــا سیس تەنزانی

كــرد و بــواری لــە بــەردەم پێكهێنانــی حیزبە سیاســییەكاندا 

ڕەخســاند، كــە ژمارەیــان گەییشــتە )14( حیــزب، ئەمەیــش 

ــەوەی  ــەرەو كران ــا ب ــە تەنزانی ــوو ل ــۆ خــۆی خواســتێك ب ب

ــا  ــە تەنزانی ــە ل ــی بارودۆخەك ــەاڵم تایبەمتەندی ــی، ب سیاس

و ئەفریقیــا بــە گشــتی، لــە ڕووی بونیــادی كاســیكیی 

سیاســی و ئابوورییــەوە، هۆكارێــك بــوو بــۆ درێژەپێدانــی 

ــزب دەســەاڵتی  ــەك حی ــدا ی ــە تێی سیســتمێكی سیاســی ك

ــی  ــاڵ بوون ــە پ ــش ل ــە ســەردا بســەپێنێت، ئەمەی خــۆی ب

ئۆپۆزســیۆنێكی الواز و پەرتــەوازە و بوونــی فرەحزبییەكــی 

ــە  ــی CCAل ــدا حیزب ــە كاتێك ــەری، ل ــێ كاریگ ــكڵی ب ش

ســاڵی 1995وە لــە زۆربــەی هەڵبژاردنەكانــی ئــەو واڵتــەدا 

ــە  ــەاڵتی گرتوە ت ــاوە و دەس ــت هێن ــە دەس ــەركەوتنی ب س

فــرە  بــەرەو سیســتمی  گــۆڕان  ڕاســتیدا  لــە  دەســت. 

حیزبــی لــە هەڕیمــی یەكگرتــووی تانجانیقــا ســەقامگیریی 

ــە  ــك ل ــار كــە جرێ ــەی زنجب ــە پێچەوان ــوو، ب ــار ب ــوە دی پێ

ڕووبەڕووبوونــەوە و داپلۆســینی حیزبەكانــی ئۆپۆزســیۆنی 

مەدەنیــی  بــەرەی  تایبەتــی  بــە  بینــی،  خۆیــەوە  بــە 

ــە  ــار ب ــە زنجب ــەاڵت ل ــش دەس ــوو )CUF(، بەمەی یەكگرت

جۆلیــۆس نیریری، بــە ئەندازیــاری یەكەمــی تەنزانیای 
نــوێ دادەنرێــت، كە لە ســاڵی 1955دا دەســتی كرد بە 
دامەزراندنی كۆمەڵەی یەكێتیی نیشتمانیی تەنجانیقا – 
ئەفریقیا ناسراو بە TANU، كە گۆڕی بۆ حیزبێكی سیاسی 

و هەموو جیاوازییە ئیتنییەكانی لە خۆیدا كۆ كردەوە
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شــێوەیەكی ســتەمكارانە مایــەوه، ئەوەیــش بــە هــۆی 

بەرنامــەی CUF ، كــه داوای جیابوونــەوە یــان ئۆتۆنۆمــی 

دەكات.  

ــاڵی 2015ی  ــی س ــۆ هەڵبژاردن ــەك ب خوێندنەوەی
ــا  تەنزانی

بــەرەی مەدەنیــی یەكگرتــوو CUF كــە لە دژی دەســەاڵتی 

حیزبــی یەكبوونــە و داوای جیابوونــەوە دەكات، بایكۆتــی 

حیزبــی  لەگــەڵ  و  كــرد  ســەرۆكایەتیی  هەڵبژاردنــی 

ڕێگــەی  لــە  بــۆوە،  نزیــك  گەشــەپێدان  و  دیموكراتــی 

پۆســتی  بــۆ  حیزبــە  ئــەو  پاڵێــوراوی  پشــتیوانیكردنی 

ســەرۆك كۆمــار لــە ســەر پشــتی زنجبــار. لــە هەڵبژاردنــی 

ســەرۆكایەتیی ســاڵی 2015دا جــۆن ماكوفۆلــی، پاڵێــوراوی 

حیزبــی دەســەاڵتدار ســەركەوتنی بــە دەســت هێنــا، بــەم 

ــی  ــۆی ڕەوش ــە ك ــە ل ــەو حیزب ــەاڵتی ئ ــێوەیەیش دەس ش

تەنزانیــا  پەرلەمانــی  و  ســەرۆكایەتی  هەڵبژاردنەكانــی 

 )222( بەدەســتهێنانی  ڕێگــەی  لــە  بــوو،  بــەردەوام 

كورســیی پەرلەمــان، لــە كاتێكــدا حیزبــی دیموكراتــی 

ــەی  ــیی پل ــتهێنانی )70( كورس ــە بەدەس و گەشــەپێدان ب

 5102—نسانیانسانیاتومانیتورلوڵبژاردنیپوىوكانلوستيێنراًیحیسبودهیكٌرسیبوژماره

 كانییكٌرسییوژماره ناًیحیسبیسیاسی ز

 222 اڵتذار سً حیسبی شۆڕشگێڕی دي 1

 77 پێذان )ئۆپۆزسیۆن( شً حیسبی دیمُكراتی َ گً 2

 62 وی )ئۆپۆزسیۆن( دي ی مً ري حیسبی بً 3

 1 َتىخُاز حیسبی پێكٍاتىی ویشتماوی پێشكً 4

 1 ت فافیً یماوی َ شً پێىاَ ٌاَپً  حیسبی گۆڕان لً 5

 نسانیامێژًًیكۆماریتواڵتلوسوستكردنیدهستاًدهیدهخشتو

 رۆكمیسوكوجێگرییو رۆكناًیسو ساڵ

 بیذ كرَمی )مُسُڵمان( عً سیحی( جۆلیۆش تیریری )مً 1972 - 1964

 بیذ كرَمی )مُسُڵمان( عً سیحی( جۆلیۆش تیریری )مً 1984 - 1972

 سیحی( جۆزیف سیذوی فاریۆبا )مً ن مُیىی )مُسُڵمان( سً لی حً عً 1997 - 1985

 سیحی( جۆن سامُێل مالسیال )مً ن مُیىی )مُسُڵمان( سً لی حً عً 1995 - 1997

 )مُسُڵمان(  لی غایً عً  لی جُمعً عً سیحی( بىیامیه َیلیام مكابا )مً 2775 - 1995

 د شیه )مُسُڵمان( مً لی محً عً سیحی( میریشۆ جاكایا كیكۆتی )مً 2715 - 2775

 سُلٌُۆ )مُسُڵمان(  سامیً سیحی( جۆن ماكۆفُلی )مً - 2715
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دوە مــی بــە دەســت هێنا. بــەاڵم ســەبارەت بــە هەڵبژاردنی 

پەرلەمانــی لــە هەرێمــی زنجبــار، هەڵوەشــێرایەوە بــە 

ــە ســەر  ــی ل ــەرەی مەدەن ــی ب هــۆی پێداگریكردنــی حیزب

ســەركەوتنی لــە پێــش ڕاگەیاندنــی ئەنجامــەكان، ئەمەیــش 

ترســی حیزبــی دەســەاڵتداری لێكەوتــەوە لــە نەگەییشــتنی 

ــار. ــە زنجب ــەاڵت ل ــیی دەس ــە كورس ب

بــە چاوخشــاندن بــە ڕەوشــی گروپــە ئیتنییــەكان لــە 

لــە  ناســنامە  كێشــەكانی  نەبوونــی  تێبینــی  تەنزانیــا، 

تەنزانیــای  كێشــەی  كاتێكــدا  لــە  تەنجانیقــا دەكەیــن، 

دەبێــت،  بەرجەســتە  زنجبــار  هەرێمــی  لــە  فیدراڵــی 

كــە داوای فراوانكردنــی ڕووبــەری ئازادییــە دینییــەكان 

ــەدا،  ــەو هەرێم ــی ئ ــە بەڕێوەبردن ــەربەخۆیی دەكات ل س

لەبــەر ئــەوەی زۆرینــەی دانیشــتوانەكەی موســوڵامنن، 

بــەاڵم لــە دوای پێكهێنانــی حكوومەتــی نیشــتامنی لــە 

زنجبــار لــە ســاڵی 2010دا وەك ڕێگەچارەیەكــی ســازان لــە 

نێــوان حیزبــی )CCA(ی دەســەاڵتدار و بــەرەی مەدەنــی 

بــۆ  ســەقامگیریی  دووبــارە  ئۆپۆزســیۆن،  یەكگرتــووی 

دوورگــەی زنجبــار گەڕێرایــەوە. لــە ســەردەمی سیســتمی 

دۆخێكــی  لــە  تەنزانیــا  موســوڵامنەكانی  تاكحیزبیــدا 

سیاســی و ئابووریــی خراپــدا دەژیــان، بــەاڵم لــە ســەردەمی 

بگەنــە  تــا  ڕەخســێرا  بــۆ  دەرفەتیــان  حیزبیــدا  فــرە 

ــەت،  ــیادییەكانی دەوڵ ــتە س ــی پۆس ــەاڵت و وەرگرتن دەس

و  ئیســامییەكان  بانكــە  و  زانكــۆكان  لەمەیــش  جگــە 

ــەوەی  ــۆ ئ ــرا، ب ــۆ دروســت ك ــان ب ــی ڕاگەیاندنی كەناڵەكان

ــە ڕوو. هەروەهــا  ــدا بخەن ــی تێ كێشــە كۆمەاڵیەتییەكانیان

حیزبــە سیاســییە ئیســامییە ئۆپۆزســیۆنەكان توانییــان 

بەرنامەیەكــی سیاســیی فــراوان بــۆ خۆیــان دابڕێــژن و وەك 

حیزبــی بــەرەی مەدەنــی یەكگرتــوو جەمــاوەر لــە دەوری 

ــش ڕوون  ــەم بنەمایەی ــەر ئ ــە س ــەوە. ل ــۆ بكەن ــان ك خۆی

دەبێتــەوە، كــە سیســتمی سیاســی لــە تەنزانیــای فیدراڵــی 

گۆڕانكاریــی شــكڵی بــە خــۆوە بینیــوە، ئەوەیــش بێگومــان 

ــەی  ــە پرۆس ــزب ل ــەی تاكحی ــوون و پێگ ــۆی هەژم ــە ه ب

ــیۆن،  ــی ئۆپۆزس ــەڵ حیزبەكان ــەراورد لەگ ــە ب ــیدا ب سیاس

كــە ڕۆڵیــان كــەم بــوە  یــان ڕێگەیــان لــێ گیــراوە و پەراوێــز 

ــراون. خ

دوە م: ســتراتیژی گەییشــتن بــە پێكــەوە گونجانی 
كۆمەاڵیەتــی لــە تەنزانیا

ــی  ــەوە گونجان ــی پێك ــن مەرجەكان ــە گرینگری ــك ل یەكێ

باڵوكردنــەوەی  لــە  بریتییــە  تەنزانیــا  لــە  كۆمەاڵیەتــی 

ــە نێــوان هەمــوو گــروپ و  گیانــی ئاشــتی و لێبوردەیــی ل

ــەی  ــە ڕێگ ــش ل ــه، ئەوەی ــی كۆمەڵگ ــه جیاوازە كان پێكهات

ــای  ــەر بنەم ــە س ــراو ل ــی بونیادن ــەپێدانی كۆمەاڵیەت گەش

بــاش مامەڵەكــردن هاوبەرانبــەر،  بەرانبــەر،  ڕێزگرتنــی 

و  خوێنــدن  بــە  گرینگیــدان  خێزانــی،  پــەروەردەی 

قوتابخانــە، گرینگیــدان بــە ناوەنــدە دینییــەكان، ڕێزگرتــن 

بــە  و  جیــاواز  بیروبــاوەڕی  و  ئیتنــی  پێكهاتــەی  لــە 

دەســتووریكردنی فرەیــی، بــۆ ئــەم مەبەســتەیش پێویســتە 

كارلێككردنــی كەلتــووری و شارســتانیی بەهێــز بكرێــت 

ــە  ــی ل ــە قۆناغ ــگ نەگات ــەی فرەڕەن ــەوەی كۆمەڵگ ــۆ ئ ب

ئەنجامــەكان  ئەگینــا  كۆمەاڵیەتــی،  بەریەكهەڵوەشــانی 

پێچەوانــە و نەرێنــی دەبێــت. 

ســەركردە  كــە  ســراتیژییانەی  ئــەو  گرینگریــن 

ــی  ــۆ بەدیهێنان ــرد ب ــان ك ــا پەیڕەوی ــییەكانی تەنزانی سیاس

كۆمەاڵیەتــی:  گونجانــی  پێكــەوە 

ڕێگــەی  لــە  دەســەاڵت  دەستاودەســتكردنی   .1
هەڵبژاردنــەوە:

ــە 24ی  ــار ل ــا و زنجب ــوان تەنجانیق ــی نێ ــە دوای یەكگرتن ل

نیســانی ســاڵی 1964، شــێخ عەبیــد كرومــی ســەرۆكی 

ــری  ــوە  جێگ ــوو ب ــوڵامن ب ــە موس ــا، ك ــی تەنزانی ــەو كات ئ

هەمواركردنــی  دوای  لــە  نیریــری.  جۆلیــۆس  ســەرۆك 

ــی  ــادەی )47-2( فرەی ــی م ــە پێ ــە ب ــتووری واڵت، ك دەس

پەســەند كــرد، تێیــدا هاتــوە : هەڵبژاردنــی ســەرۆكی زنجبار 

ــت  ــی گشــتیی ســەرۆكایەتیدا دەبێ ــان هەڵبژاردن ــە هەم ل

و پێویســتە پاڵێــوراوی ســەرۆكایەتیی بەشــێكی دیاریكــراو 

ــە  ــار(، ل ــا و زنجب ــوان )تەنجانیق ــی نێ ــە یەكبوون ــت ل بێ

ســەر  ســەرۆك  جێگــری  پێویســتە  كاتیشــدا  هەمــان 
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بــە الیەكــەی تــر بێــت. مێــژووی سیاســیی تەنزانیــای 

ئاشــتییانەی  دەستاودەســتكردنی  پرۆســەی  فیدراڵــی 

ڕێگــەی  لــە  ئــەوەش  كــردوە ،  بەرجەســتە  دەســەاڵتی 

خولــی هەڵبژاردنــەكان و گۆڕینــی نوخبەكانــەوە بــوە ، 

تەنانــەت ئەگــەر بــە شــێوازێكی ناوخۆییــش بێــت لــە 

 .)CCM( واتــە  بەشــدارە،  حیزبــی  هەمــان  ڕێگــەی 

تەنزانیــای فیدراڵــی لــە ســەر هەمــان ڕێبــازی شاییســتەی 

ئاشــتییانەی  دەستاودەســتكردنی  ڕێگــەی  لــە  و  خــۆی 

دەســەاڵت و ســندووقەكانی دەنگدانــەوە  هەنــگاوی نــاوه. 

ــەوە  ــە پۆســتەكەی دەمێنێت ــۆ مــاوەی 5 ســاڵ ل ســەرۆك ب

و نوێكردنــەوەی ســەرۆكایەتییش بــۆ یــەك جــارە، وەك 

پــێ  ئامــاژەی  1977دا  ســاڵی  دەســتووری  دەقــی  لــە 

دراوە، ئەمــە شانبەشــانی جێگۆڕكێپێكردنــی ســەرۆك و 

پەرلەمانتــارە موســوڵامن و مەســیحییەكان بــە شــێوەیەكی 

بــەردەوام. 

سیاســەتی لێبوردەیــی دیینــی، كــە گروپــە دینییــەكان 

و حكوومەتــی تەنزانیــا پیــادەی دەكــەن، هــاوكارە لــە 

پتەوكردنــی  و  ملمانێــكان  و  ناكۆكــی  ماڵئاواییكردنــی 

گیانــی یەكڕیــزی و تەبایــی لــە نێــوان تاكەكانــی كۆمەڵگەی 

ــەن  ــە الی ــا، جگــە لەمەیــش ڕێزگرتنــی دەســتوور ل تەنزانی

بەخشــیوەتە  تایبەمتەندێتــی  ســەركردە سیاســییەكانەوە 

دەوڵەتێكــی وەك تەنزانیــا لــە خۆرهەاڵتــی كیشــوەری 

ئەفریقیــا. 

2. یەكێتیــی نیشــتمانی لــە چوارچێــوەی فــرە 
ڕەنگیــدا 

یەكێــك لەو ســراتیژە ســەرەكییانەی، كە كۆمــاری تەنزانیای 

دروســتكردنی  بریتییــە  كــردوە ،  ســەر  لــە  كاری  نــوێ 

هەســتی نەتەوەیــی بــە ئاراســتەی یەكبوونــی ئینتیــام، 

ــەی )125(  ــە نزیك ــە، ك ــەو واڵت ــی ئ ــاڵ فرەڕەگەزی ــە پ ل

ــدازەی  ــە ئەن ــە، بۆی ــۆری تێدای ــەزی جۆراوج ــن و ڕەگ ئی

ســەركەوتووی  ئەزموونێكــی  تەنزانیــا  لــە  كۆمەاڵیەتــی 

ــەرەو  ــەرەتایی ب ــی س ــردوە . وەك هەنگاوێك ــتە ك بەرجەس

بپارێزرێــت  خــۆ  توانــرا  ئامانجــە،  ئــەم  بەدیهێنانــی 

لــە ورووژاندنــی خێڵــەكان و گروپــە ئیتنییــەكان، یــان 

پەراوێزكردنــی گروپێــك و گرینگیــدان بــە یەكێكــی تر. هەر 

چەنــدە تەنزانیــا لــە دوای بەدەســتهێنانی ســەربەخۆیی بــە 

ــە  ــەاڵم ب ــرد، ب ــوزەری ك ــزدا گ ــی بەهێ قەیرانێكــی ئابووری

پێچەوانــەی دەوڵەتانــی تــری ئەفریقیــاوە، تەنزانیــا توانیــی 

خــۆی لــە زۆرێــك ملمانــێ و كێشــەی كۆمەاڵیەتــی و 

سیاســی بپارێزێــت و پــرۆژەی »هەســتكردن بــە ناســنامەی 

نیشــتامنی و جێهێشــتنی كێشــە و قەیرانــی خێڵەكییــەكان« 

جێبەجــێ بــكات، بــەاڵم لــە هەمــان كاتــدا هــەر دوو 

دەوڵەتــی دراوســێی )ئۆگەنــدا( و )كینیــا( نەیانتوانــی ئــەم 

ئــەم یەكێتییــە نیشــتامنییەی دەســتووری  كارە بكــەن. 

نێــوان ســەرجەم  لــە  یەكســانی  ڕێگــەی  لــە  تەنزانیــا 

مافەكانــی  پێدانــی  بــە  كــردوە   بەرقــەراری  تاكەكانــدا 

هەمــوان و ڕێگرتــن لــە جیــاكاری لــە ســەر بناغــەی: ڕگــەز، 

ڕەنــگ، ئیــن، زمــان، ســامان، پایــەی كۆمەاڵیەتــی، بیــروڕای 

ــات  ــی بونی ــان كۆمەاڵیەت ــی ی سیاســی، بنەچــەی نەتەوەی

ــەی  ــەو واڵتان ــك ل ــە یەكێ ــا ببێت ــراوە، وای كــردوە  تەنزانی ن

ــە دەكات و  ــە دوای ڕۆژ گەش ــە ڕۆژ ل ــوەری ڕەش، ك كیش

ــت.  ــەر هەڵدەچرێ ــە س ــوای زۆری ل هی

زەویــی  زۆروزەوەندیــی  لــە  كەڵكوەرگرتــن   .3
كشــتوكاڵی 

لــە دوای ســەربەخۆیی، تەنزانیــای فیدراڵــی خــۆی لــە 

بــەردەم كۆمەڵێــك كۆســپ و ئاســتەنگی گــەورەدا بینیەوە، 

كــە ڕەوڕەوەی گەشەســەندنی پەكخســت، بۆیــە ئــەو واڵتە 

ــا  ــە پانێكــی ســەركەوتوو دەگــەڕا ت ــا ل هــەژارەی ئەفریقی

ــی خــۆی بوەســتێ و ســەقامگیریی  ــە ســەر پێ ــت ل بتوانێ

ئابــووری بــە دی بهێنێــت. لــەم ڕوە وە زۆروزەوەندیــی 

زەوییــە كشــتوكاڵییەكانی یارمەتیــدەر بــوو لە گەشــەكردنی 

و دەرچوونــی لــە داوی هــەژاری بــە ئاراســتەی هێنانــەدی 

ئاشــتی ئیتنــی و دیینــی و پێكەوەژیانــی كۆمەاڵیەتــی. ئــەم 

ســامانە وای كــرد خێڵــەكان و گروپەی ئیتنییــە جیاوازەكانی 

تەنزانیــا ملمانــێ و ناكۆكــی لــە نێــوان خۆیانــدا دروســت 

نەكــەن، ئەمەیــش گەشــەكردن و بەدیهێنانــی یەكســانی لە 
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بەدەســتهێنانی داهــات و ئاســانكردنی بژێویــی هاوبەشــی 

لــێ كەوتــەوه. لــە ســەر ئــەم بنەمایەیــش دەتوانیــن بڵێیــن 

ســەرەتای بونیادنانــی دەوڵەتــی تەنزانیــا زۆر بــە هێــز 

بەنــد بــوو بــە بونیادنانــی گەلەكــەی، ئەمەیــش لــە ڕێگــەی 

بەگەڕخســتنی كۆمەڵێــك سیاســەتی ئابووریی ســەركەوتوو، 

بــە ئاراســتەی بەدیهێنانــی پێكەوەژیانــی ئاشــتییانە لــە 

نێــوان هەمــوو خێڵــەكان و پێكهاتــە ئیتنییەكانــدا. 

4. پێشخستنی پەروەردە و فێركردن 
جیاوازەكانــەوە،  قۆناغــە  ســەرجەم  بــە  قوتابخانــەكان 

ڕۆڵــی گرینگیــان لــە گەشــەی كۆمەاڵیەتیــدا گێــڕا، چونكــە 

سیاســەتی یەككگرتــووی فێركــردن كاری كــرد لــە ســەر 

پێگەیاندنــی بیرۆكــەی پێكــەوە گونجانــی كۆمەاڵیەتــی 

و ڕێزگرتــن لــە بەرانبــەر، لــە چوارچێــوەی وێناكردنــی 

ژیانــی هاوبــەش و لــە ڕێگــەی فرەچەشــنییەوە. خوێنــدن 

و فێركــردن وەك چاالكییەكــی كۆمەاڵیەتــی لێــی دەڕوانــرا، 

تواناكانــی  پەرەپێدانــی  بــۆ  گونجــاوە  ڕێگەیەكــی  كــە 

ــكات، پاشــان  ــەوە و كار ب ــر بكات ــاك بی ــاك و وا دەكات ت ت

زانســت و مەعریفــە بەرهــەم دەهێنێــت، نــەك تەنهــا 

بەكاربــەر بێــت و ببێتــە مشــەخۆر بــە ســەر كۆمەڵگــەوه، 

ئەمەیــش لــە ڕێگــەی بونیادنانــی تاكێكــەوە بــەدی هــات، 

كــە بــە لۆژیكــی خزمەتكردنــی بەرژەوەندیــی گشــتی بیــر 

ــە  ــی بەرتەســك، بۆی ــی تایبەت ــەك بەرژەوەندی ــەوە، ن بكات

پرۆگرامەكانــی پــەروەردە و فێركــردن لــە تەنزانیــا بــۆ 

خومەتــی بەرژەوەندیــی گشــتی و یەكێتیــی نیشــتامنی 

داڕێــژرا و تــا ئەندازەیەكــی بــاش ســەركەوتنی بــە دەســت 

هێنــا،  جگــە لەمەیــش واڵتــی تەنزانیــا خاوەنــی ســامانێكی 

ــی  ــەی 127 زمان ــە نزیك ــە، ك ــووری گەورەی ــان و كولت زم

لۆكاڵــی تێدایــە و زمانــی ســەواحیلی كراوەتــە زمانــی 

ــزی  ــی ئینگلی فەڕمــی و نیشــتامنی، بەڵكــوو جێگــەی زمان

ــە كار  ــدا زۆر ب ــەردەمی داگیركاری ــە س ــە ل ــەوە، ك گرتوەت

ــرا.  دەهێ

پرۆســەی  بــەردەم  ئاســتەنگەكانی  ســێیەم: 
تەنزانیــا  لــە  گونجانــی كۆمەاڵیەتــی  پێكــەوە 
ســەرەڕای ئــەو پێكــەوە گونجــان و ئاشــتەواییەی، كــە 

ــەو  ــتا ئ ــەاڵم هێش ــتوە ، ب ــی گەییش ــتا پێ ــا ئێس ــا ت تەنزانی

واڵتــە كۆمەڵێــك كۆســپ و ڕێگــری لــە پێشــە تــا بتوانێــت 

جۆلیۆس نیریری سه رۆكی پێشووی ته نزانیا سه رۆكی ته نزانیا جۆن ماكۆفولی 



310

ئایدیا دیپلۆماتیك

لــە ســەقامگیریی ئاشــتەوایی  بــە تــەواوی پارێــزگاری 

ــد  ــەم چەن ــن ل ــە گشــتی دەتوانی ــە ب ــكات، ك ــی ب ناوخۆی

ــن:  ــۆ بكەی ــان ب ــەدا ئاماژەی خاڵ

أ. لە سەر ئاستی ئابووری و كۆمەاڵیەتی 
ئابووریــی نیشــتامنیی تەنزانیــا یەكێكــە لــەو ئابوورییانــەی، 

كــە بــە شــێوەیەكی خێــرا لــە ناوچــەی خۆرهــەاڵت و 

ناوەڕاســتی ئەفریقیــا گەشــەی كــردوە . بــۆ منوونــە ڕێــژەی 

گەشــەكردنی لــە ســاڵی 2015دا گەییشــتە %7.1، ئەوەیــش 

ــردن  ــی پەیوەندیك ــەر دوو كەرت ــەری ه ــۆی كاریگ ــە ه ب

بــە  كشــتوكاڵی  كەرتــی  الوازی  بــەاڵم  بەكانزاكــردن.  و 

گرتنەبــەری  و  كەشــوهەوا  گۆڕانكارییەكانــی  هــۆی 

شــێوازە ســەرەتایییەكان، جگــە لــە پشتبەســن بــە كەرتــی 

ــۆ هەناردەكــردن،  بەكانزاكــردن وەك بوارێكــی ســەرەكی ب

ــەڕووی هەڵكشــان و  ــا ڕووب ــی تەنزانی وای كــردوە  ئابووری

ــتا  ــدا هێش ــەر ئەمەیش ــە بەرانب ــەوە. ل ــانی زۆر بێت داكش

ــژەی  ــەوەی ڕێ ــەژاری و بەرزبوون ــت ه ــە دەس ــا ب تەنزانی

بێكاریــەوە دەناڵێنێــت، ئەمەیــش وای كــردوە  بــە پێــی 

ــااڵنی 2010  ــوان س ــە نێ ــی ل ــەی مرۆی ــی گەش ڕاپۆرتەكان

- 2014 پلــەی كۆتایــی )151 – 152( بگرێــت، ئەمەیــش 

پێویســتی بــە دووبــارە داڕشــتنەوەی ســراكچەری ئابووریــی 

نەبێتــە  داهاتــوودا  لــە  ئــەوەی  بــۆ  دەبێــت،  تەنزانیــا 

ــە.  ــەو واڵت ــی ئ ــۆ ئابووری ــەورە ب ــی گ ئاســتەنگێكی نەرێن

ب. لە سەر ئاستی سیاسی 
ســەرەڕای گۆڕانــی بــەرەو فرەحیزبــی سیاســی، بــەاڵم 

نەبوونــی  دەســت  بــە  گیرۆدەیــە  تەنزانیــا  ئێســتا  تــا 

حیزبــە  نێــوان  لــە  كێبڕكێئاســا  سیاســیی  كولتوورێكــی 

شۆڕشــگێڕی  حیزبــی  هێشــتا  بەڵكــوو  سیاســییەكاندا، 

ــی  ــە ســایەی نەبوون ــات ل ــوە دەب ــەت بەڕێ )CCM( دەوڵ

پێویســتیی  ســەرەڕای  بەهێــزدا.  و  كارا  ئۆپۆزســیۆنێكی 

زۆری تەنزانیــا بــە ســەرچاوە دارایییــەكان و زاڵبوونــی 

بــە  پێگــەكان  خــاوەن  و  كەســایەتییەكان  دەســەاڵتی 

مەبەســتی گەییشــن بــە ســەركردایەتیكردنی حیــزب و 

دەوڵــەت، بــە ئامانجــی پارێزگاریكــردن لــە بارودۆخــی 

بوونەتــە  گۆڕانــكاری،  ڕەتكردنــەوەی  و  هەنووكەیــی 

جەمــاوەر  داواكارییــەكان  جێبەجێنەكردنــی  هــۆكاری 

بــۆ ئەنجامدانــی چاكســازیی سیاســی و ئابــووری، بــە 

تایبەتییــش لــە ناوچــە گوندنشــینەكان، لــە ئەنجامــی 

ــە  ــك و حیزب ــوان خەڵ ــە نێ ــردن ل ــی پەیوەندیك پەككەوتن

سیاســییەكاندا. 

ت. لە سەر ئاستی هەرێمی 
دۆخــی  ئەفریقیــا  خۆرهەاڵتــی  دەوڵەتانــی  زۆربــەی 

جگــە  خراپــە.  ناوخۆیییــان  ســەقامگیریی  و  ئاســاییش 

ــەی  ــە خان ــە ل ــی ناوچەك ــەواوی دەوڵەتان ــا ت ــە تەنزانی ل

بــەاڵم  دەكرێــن،  پۆلێــن  فشــەڵەكان  و  الواز  دەوڵەتــە 

ــر  ــۆز و ناجێگی ــی ئاڵ ــی بارودۆخــی هەرێمی بەردەوامبوون

ــا  ــە ســەقامگیری و ئاساییشــی تەنزانی ــان ب ــردوە  زی وای ك

بــگات، چونكــە دەرهاویشــتەی ملمانێكانــی ناوچەكــە 

وەك  منوونــە  بــۆ  بڕیــوە،  نیشــتامنییەكانی  ســنورە 

بازرگانیكــردن بــە چــەك، كۆچــی نایاســایی، هەاڵتنــی 

گروپــە تیرۆریســتییەكان، ئەمــە وا لــە تەنزانیــا دەخوازێــت 

ــوو  ــە هەم ــكات ل ــر ب ــییەكانی توندوتۆڵ ــكارە ئاساییش ڕێ

ــكاری لەگــەڵ دەوڵەتانــی دراوســێ،  ــە هاری ئاســتەكاندا، ب

لــە پێنــاو بەرەنگاربوونــەوەی هەڕەشــە مەترســیدارەكان و 

پارێزگاریكــردن لــەو پێكــەوە گونجانــە كۆمەاڵیەتییــەی لــە 

ناوخــۆی ئــەو واڵتــەدا گەشــە دەكات. 

* توێــژەر و خــاوەن بڕوانامــەی دكتۆرایــە لــە 
لێكۆڵینــەوە  شــارەزای  و  سیاســیدا  زانســتی 
زانكــۆی  لــە  نێودەوڵەتییــەكان  و  سیاســی 

بومــرداس لــە  بوقــرە(  )محەمــەد 

http:// ،)ــە ــراءات ئەفریقی ــەڕی )ق ســەرچاوە: ماڵپ
www.qiraatafrican.com/home/new

جمهورية تنزانيا
االثنيــات  بيــن  والتعايــش  للتطــور  رمــز 

افريقيــا شــرق  فــي  واالعراقاالجتماعيــة 



مستەفا شەفیق عەلالم - نەشوا ئەلحەفنی  
لە عەرەبییەوە: ئایدیا دیپلۆماتیک 

هاوسێیەتی ئارام لە دوای شەڕو ملمالنێ 

ئاشتەوایی ئەسیوپیا – ئەریتریا لە پالنی ئابی ئەحمەد و ئەفۆرقی-دا
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بەرەبەیانی ڕۆژی 8ی تەموزی 2018 بە ساتەوەختێكی مێژوویی دادەنرێت بۆ كیشوەری ئەفریقیا، 
گەیشتە  نەكراو  چــاوەڕوان  سەردانێكی  بە  ئەسیوپیا  وەزیرانی  سەرۆك  ئەحمەد،  ئابی  كاتێك 
ناكۆكی  و  گرژی  دۆخی  بە  هێنان  كۆتاییی  بۆ  هەوڵدانێكدا  لە  ئەریتریا،  پایتەختی  ئەسمەرەی 
مێژوویی لە نێوان هەردوو دەوڵەتی دراوسێی ناحەز بە یەك )ئەسیوپیا – ئەریتریا(. ئەو سەركردە 
ئەسیوپیە لە هەردوو ئاستی فەڕمی و جەماوەریدا لە فڕۆكەخانەی ئەسمەرە پێشوازی زۆر گەرمی 
لێكرا، كاتێك هەزاران هاواڵتی ئەریتیری تینووی ئاشتی و پێكەوە چیان ڕژانە سەر شەقامەكانی 
ئەریتریا  حكومەتی  فەڕمی  گوتاری  هاوكات  گەورەیە،  میوانە  لەو  كردن  پێشوازی  بۆ  پایتەخت 
ئاماژەیەك بوو بۆ دەستپێكردنی قۆناغی نوێی ئاشتی و هاریكاری و دراوسێ  باشی لە نێوان ئەم 

دوو دەوڵەتەدا، كە سااڵنێكی دوور و درێژە گرژی و ئاڵۆزی لە نێوانیاندا هەیە.  

ــی  ــی هاوبەش ــە ڕاگەیاندن ــەم ل ــی ك ــد ڕۆژێك دوای چەن

ئەســیوپیا و ئەریریــا بــۆ كۆتایــی هێنــان بــە حاڵەتــی شــەڕ 

و ئاڵۆزییەكانــی نێوانیــان، كــە زیاتــر لــە 20 ســاڵی خایانــد، 

ــا 5  ــە دوای تەنه ــا ل ئەســیاس ئەفۆرقــی ســەرۆكی ئەریری

ــە  ــەی ل ــۆ واڵتەك ــەد ب ــی ئەحم ــە ســەردانەكەی ئاب ڕۆژ ل

ــی  ــی مێژووی ــەردانێكی فەڕم ــە س ــوزی 2018 ب 14ی تەم

گەیشــتە ئەدیــس ئەبابــا و یەكســەر لــە وتارێكــدا لەبەردەم 

نوخبــەی سیاســی و ڕۆشــنبیری ئەســیوپیا لــە كۆشــكی 

ســەردەمی ئیمپراتۆریــی ئــەو واڵتــە وتــی: »بەڵێــن دەدەم 

كــە ســەرجەم كێشــە و ئاڵۆزییەكانــی نێــوان هــەردوو واڵت 

چارەســەر دەكەیــن و ئاشــتی بەرقــەرار دەبێــت و كۆتایــی 

دێــت بــەو كێشــە و ناكۆكییانــەی، كــە دوو دەیــە لــە 

نێــوان هــەردوو واڵتــدا بــەردەوام بــوون«. وتیشــی: »ئێمــە 

یــەك گەلیــن و پێكــەوە بــەردەوام دەبیــن، ڕێگــە بــە هیــچ 

هێزێــك نادەیــن ببێتــە ڕێگــر لەبــەردەم ئاشــتی و دووبــارە 

بونیاتنانــەوەی پەیوەندییــەكان لــە نێــوان هــەردوو گەلــی 

ــا«.   ئەســیوپیا و ئەریری

مێژوویەك لە دوژمنایەتی و شەڕ 
و  ئەریریــا  ســەربەخۆیی  بەدەســتهێنانی  دوای  لــە 

ــە پــاش  ــە ســاڵی 1991دا، ل ــە ئەســیوپیا ل جیابوونــەوەی ل

ــوان  ــە نێ ــد و ل ــاڵی خایان ــە 30 س ــاوی، ك ــەڕێكی خوێن ش

ســاڵی 1998 – 2000 شــەڕ و پێكدادانــەكان گەیشــتنە 

لوتكــە و دوا جــار لــە ئایــاری ســاڵی 2000دا كۆتایــی 

بــەو شــەڕە هــات دوای ئــەوەی هێزەكانــی ئەســیوپیا 

ــی  ــەی %25ی خاك ــەر نزیك ــرن بەس ــت بگ ــان دەس توانی

هــەردووال  ســاڵدا  هەمــان  تەمــوزی  لــە  ئەریریــا. 

ــتانەكان  ــەڕی دانوس ــتپێكردنی گ ــەر دەس ــن لەس ڕێككەوت

ــان،  ــنورییەكانی نێوانی ــە س ــە كێش ــان ب ــی هێن ــۆ كۆتای ب

پاشــان گەیشــتنە واژۆكردنــی ڕێككەوتننامــەی جەزائیــر 

شــێوەیەش  بــەو   ،2000 ســاڵی  یەكەمــی  كانونــی  لــە 

نێــوان  بــە شــەڕی درێژخایەنــی  بــە فەڕمــی كۆتایــی 

هــەردوو واڵت هێــرا و ڕێككەوتــن لەســەر دروســتكردنی 

ناوچەیەكــی ئــارام كاتــی لەســەر ســنوری نێوانیــان. بــەاڵم 

پێنەهــات، ســەرەڕای  ناكۆكییــەكان كۆتاییــان  كێشــە و 

ــی زۆری  ــەری نەرێن ــە كاریگ ــەی ك ــەڕە خوێناویی ــەو ش ئ

هەبــوو لەســەر ناچــەی قەڕنــی ئەفریقیــا بــە گشــتی. لــە 

ــە  ــنوردار ل ــەڕێكی س ــاڵی 2007دا ش ــی س ــی یەكەم كانون

نێــوان ئــەم دوو دەوڵەتــەدا بەرپــا بــوو، دوای ئــەوەی 

یەكریــان تۆمەتبــار كــرد بــە دەســتپێكردنی هێــرش و 

پەالماردانــی ســەربازی و پشــتیوانی كردنــی هێزەكانــی 

ئۆپۆزســیۆن و چەكــدارە هەڵگەڕاوەكانــی هەریەكەیــان 

ــەقامگیری و  ــێوی و ناس ــتكردنی پش ــتی دروس ــە مەبەس ب



313

ژمارە )39-38( کانونی یەکەم 2018

ڕووخاندنــی سیســتمی دەســەاڵت. پاشــان لــە ســاڵی 2015 

جارێكــی تریــش گــرژی و ئاڵۆزییــەكان ســەریانهەڵدایەوە، 

دوای ئــەوەی ئەریریــا ئەســیوپیای تۆمەتبــار كــرد بــە 

چونكــە  واڵتــە،  ئــەو  پەالماردانــی  بــۆ  هەڕەشــەكردن 

حكومەتــی ئەســمەرە پێــی وابــوو ئــەو گوتــارەی سیســتمی 

دەســەاڵتداری ئەدیــس ئەبابــا ڕایگەیانــدووە گوتاری شــەڕە 

ــا چاوەڕوانــی  ــۆ پەالماردانــی خاكــی ئەریری و ئەســیوپیا ب

ــنتۆنە.  ــەوزی واش ــی س گڵۆپ

لــە ترشینــی یەكەمــی ســاڵی 2016دا جارێكــی تریــش 

ملمانــێ  و ناكۆكییەكانــی نێــوان ئەســیوپیا و ئەریریــا 

ئەدیــس  حكومەتــی  كاتێــك  پێكــردەوە،  دەســتیان 

ــی  ــتیوانی كردن ــە پش ــرد ب ــار ك ــای تۆمەتب ــا ئەریری ئەباب

خۆپیشــاندان و ناڕەزایەتــی بەهێــزی خێڵەكانــی ئۆرۆمــۆ و 

ئەمهــرا، نــەك تەنهــا بــۆ ڕووخاندنــی سیســتمی دەســەاڵت، 

بەڵكــو بــۆ هەڵوەشــاندنەوەی خــودی دەوڵەتــی ئەســیوپیا 

و  خۆپیشــاندان  ئــەو  كاتــی  لــە  دەكات.  كارە  ئــەو 

ــس  ــە ســەرەتای ســاڵی 2018 ئەدی ــە ل ــەی، ك ناڕەزایەتییان

ئەبابــای گرتــەوە، پێشــر ئەســیوپیا حكومەتــی ئەریریــای 

دۆخــی  تێكدانــی  بــۆ  هەوڵــدان  بــە  كــرد  تۆمەتبــار 

ئاســایش و ســەقامگیری واڵتەكــەی، لــە ڕێگــەی پشــتگیری 

ــیوپیا،  ــە ئەس ــار و دژ ب ــی نەی ــن گروپ ــە چەندی ــی ل كردن

ــەو  ــۆ ئ ــاوزەدی كــردن، ب ــە تێكــدەرەكان( ن ــە )گروپ كــە ب

ــایی  ــاری نائاس ــا ب ــس ئەباب ــی ئەدی ــتەش حكومەت مەبەس

پێنــاو كۆتایــی هێنــان و دامركاندنــەوەی  لــە  ســەپاند 

شــەپۆلی خۆپیشــاندان و ناڕەزایەتییــە جەماوەرییــەكان. 

ئابــی ئەحمــەد بــە دوای هاوســێیەتی ئارامــدا 
عەوداڵــە 

ــااڵنێكی  ــە س ــە، ك ــڕ ملمانێی ــە پ ــەم دیمەن ــدە ئ هەرچەن

پــێ  ئەریریــای  و  ئەســیوپیا  پەیوەندییەكانــی  زۆرە 

دەنارسێتــەوە، بــەاڵم لــە دوای بوونــی ئابــی ئەحمــەد 

بــە ســەرۆك وەزیرانــی ئەســیوپیا لــە پــاش هایلــی مریــام 

كاریگــەری  لەژێــر   2018 شــوباتی  لــە  كــە  دیســالین، 

پۆســتەكەی  لــە  دەســتی  خۆپیشــاندانەكاندا  شــەپۆلی 

لــە  هاتــووە،  بەســەردا  زۆری  گۆڕانــكاری  كێشــایەوە، 

كاتێكــدا ئابــی بــە ڕەچەڵــەك ســەر بــە خێڵــی ئۆرۆمۆیــە. 

یەكــر دوای دەســتبەكار بوونــی ئابــی ئەحمــەد دەســتی 

كــرد بــە داڕشــتنی ســراتیژێكی نــوێ ، كــە لــەو ڕێگەیــەوە 

ــێیەتی  ــارام و هاوس ــێی ئ ــتكردنی دراوس ــمی دروس دروش

باشــی بــەرز كــردەوە، وەك دەســتپێك بــۆ ســەرلەنوێ  

ــی  ــی ناوخۆی ــەكان و پەرەپێدان ــەوەی پەیوەندیی بونیادنان

بڕیوەتــە  چــاوی  كــە  واڵتێكــدا  لــە  پێدانــی  درێــژە  و 

ڕابەرایەتــی كردنــی خۆرهەاڵتــی كیشــوەری ئەفریقیــا، 

لەبــەر ئــەو قورســایی و پێگــە مێژوویــی و تۆپۆگرافــی 

ــە  ــەش ل ــی، ئەم ــە هەیەت ــەی ك ــە گەورەی ــزە مرۆیی و هێ

ڕوانگــەی ئاشــتەوایی و ڕێككەوتــن دەســت پێــدەكات 

ــی ئەســیوپیا  ــە مەبەســتی باشــكردنەوەی پەیوەندییەكان ب

دەوڵەتانــەی،  ئــەو  و  دراوســێ  دەوڵەتانــی  لەگــەڵ 

ئەســیوپیا  بــە  گرنــگ  هەرێمیــی  بەرژەوەنــدی  كــە 

كاتێكــدا  لــە  میــر،  تایبەتیــش  بــە  دەیانبەســتێتەوە، 

كێشــەی گەورەیــان پێكــەوە هەیــە لەســەر بەنــداوی 

نەهــزە و پشــكی مێژوویــی میــر لــە ئــاوی ڕوبــاری نیــل. 

لەگــەڵ  ئەحمــەد  ئابــی  ئاشــتەواییەكانی  هەنــگاوە 

ــا ســەرەكییەكانی  ــە بنەم ــە ل ــی دراوســێ، یەكێك دەوڵەتان

سیاســەتی دەرەوەی ئێســتای ئەســیوپیا، كــە لــە ڕوانگــەی 

نیشــتامنییانەوە بەرجەســتە دەبێــت، كــە  بنەمــا  ئــەو 

ــە  ــەو واڵت ــی ئ كاروبارەكانــی دەرەوە و ئاسایشــی نەتەوەی

 3 لەگــەڵ  گرێدانــەوەی  وەك  دەبەســتێتەوە،  پێكــەوە 

بنەمــای ســەرەكیدا: 

- داڕشــتنی سیاســەتی دەرەوەی ئەســیوپیا بــە 
گونجانــدن لەگــەڵ ئاسایشــی نەتەوەیــی. 

وەك  دیموكراتــی  سیســتمی  بونیادنانــی   -
هێڵــە  و  ســەرەكی  سیاســەتە  بــۆ  بناغەیــەك 

دەوڵــەت.  گشــتییەكانی 
- لەبەرچاوگرتنــی پێگە و هەســتكردن بە شــانازی 
و  دەرەوە  سیاســەتی  بناغــەی  وەك  نەتەوەیــی 

پاراســتنی ئاسایشــی نەتەوەیــی ئەســیوپیا. 
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 بیۆگرافیای ئابی ئەحمەد، سەرۆك وەزیرانی ئەسیوپیا

 
 

  
  

 
  

 واوی تەواو ئابی ئەحمەد عەلی

 پۆستی سیاسی سەرۆك وەزیراوی مۆماری ئەسیوپیا

2018ئاداری  27  بوووی بە سەرۆك وەزیران 

ئەسیوپیا -جیما  –خێڵی ئۆرۆمۆ   ئیته و ڕەچەڵەك 

 ئاییه موسوڵمان

1976ی ئابی 15  لەدایل بوون 

ساڵ 42  تەمەن 

زاونۆی ئاشالوذ -زاونۆی ئەدیس ئەبابا   خوێىذن 

 حیسبی سیاسی ڕێنخراوی دیمومراتی گەالوی ئۆرۆمۆ

ئابی ڕۆڵی بااڵی گێراوە لە ئاسایینردوەوە و ئاشتەوایی وێوان ئەسیوپیا و 
 ساڵ شەڕ و پێنذاداوی سەربازی 02ئەریتریا لە دوای زیاتر لە 

 ڕۆڵ و پێگەی سیاسی

لە سایەی سیاسەتی هاوسێیەتی باش مە ئابی پەیڕەوی دەمات پەیوەوذی 
 بەهێسی لەگەڵ دەوڵەتاوی هەرێمی و عەرەبی و ئەفریقی دروست مردووە

 پەیوەوذی هەرێمی
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پانــی ئابــی ئەحمــەد: بەهێزكردنــی سیاســەتی دەرەوە و 

پاراســتنی ئاسایشــی ئەســیوپیا

ئامانجــی ئــەم بنەمــا و پرەنســیپە ســەرەكییانە بریتییــە لــە 

بەهێزكردنــی سیاســەتی دەرەوە و ســراتیژی ئاسایشــی 

واڵتەكــە بــە ئامانجــی زەمینــە خۆشــكردن بــۆ بەدیهێنانــی 

ئامانجەكانــی پەرەپێــدان و بونیادنانــی دیموكراســی، واتــە 

ئامانجــی سیاســەتی دەرەوەی ئەدیــس ئەبابــا بریتییــە 

ــتنی  ــی و پاراس ــەپێدان و دیموكراس ــی گەش ــە بەدیهێنان ل

ئاسایشــی نەتەوەیــی، چونكــە پتەوكردنــی ئــەو بنەمــا 

و پرەنســیپانە گرنگــە بــۆ بەهێزكردنــی پێگــە و بوونــی 

پێگــەی  و  ڕۆڵ  خــاوەن  نەتەوەیەكــی  وەك  ئەســیوپیا 

هەرێمیــی. لەبــەر ئــەوەی كــە پەیوەنــدی ئابــووری خاڵــی 

 بیۆگرافیای ئەسیاس ئەفۆرقی ئەبراهام سەرۆكی ئەریتریا
  
  

 
  

 واوی تەواو ئەضیاش ئەفۆرقی ئەبراهام

 پۆضتی ضیاضی یەمەم و مۆتا ضەرۆك مۆماری ئەریتریا

 ماوەی ضەرۆمایەتی تا ئيطتا 3995ی ئایاری ضاڵی 46لە پاظ جیابوووەوەی ئەریتریا لە ئەضیوپیا لە 

 شوێىی لەدایل بوون ئەضمەرەی پایتەخت –ئەمطومیە 

 ئاییه مڵێطای یەمتپەرضتی ئارتۆدەمطی –مەضیحی 

 ضالى لەدایل بوون 3968شوباتی  4

 تەمەن ضاڵ 94

 ئاضتى خوێىذن 3988 - 3987دەرچووی زاونۆی ئەدیص ئەبابا 

 حیسبی ضیاضی بەرەی میللی بۆ دیمومراتی و دادپەروەری

هەرچەوذە بە مەضێنی دینتاتۆر دادەورێت و دەضتی بەضەر جومگە ضەرەمییەماوی دەضەاڵتذا 
گرتووە، بەاڵم ڕۆڵی هەیە لە ئاشتی و ئارامی واوچەی خۆرهەاڵتی قەڕوی ئەفریقیا، بە تایبەتی 

 دەضتپێشخەری بۆ ڕێننەوته و ئاضایینردوەوەی پەیوەوذییەماوی وێوان واڵتەمەی و ئەضیوپیا

 ڕۆڵ و پێگەی ضیاضی
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هاوبــەش و لێــك نزیككردنەوەیــە بــۆ چارەســەركردنی 

پتەوكردنــەوەی  و  دەوڵەتــان  نێــوان  قەیرانەكانــی 

پەیوەندییــەكان و بــاش دراوســێیەتی، بۆیــە ئابــی ئەحمــەد 

»دیپلۆماســیەتی  كردنــی  پەیــڕەو  بــۆ  بــردووە  پەنــای 

ــدی  ــتهێنانی ڕەزامەن ــتی بەدەس ــە مەبەس ــدەرەكان« ب بەن

هەریەكــە لــە جیبۆتــی و ســۆماڵ و ئەریریــا، لــە ڕێگــەی 

گرنگیپێــدان بــە دەســتكەوتە ئابوورییــە هاوبەشــەكانەوە، 

كــە هۆكارێكــی گرنگــە بــۆ دەرچوونــی ئەســیوپیا لــە 

گۆشــەگیری و دابڕانــی جوگرافــی لەبــەر ئــەوەی كــە 

دەوڵەتێكــە بەنــدەر و كەنــارە ئاوییەكانــی نییــە تاكــو 

بازرگانییــەكان  پەیوەندییــە  ڕێگەیــەوە  لــەو  بتوانێــت 

دەوڵەتانــی  لەگــەڵ  وەبەرهێنــان  و  بــكات  دروســت 

ــكات.  ــدا ب جیهان

ســودان  و  ئەســیوپیا  2018دا،  مانگــی حوزەیرانــی  لــە 

بەنــدەری  ئــاوی  بەكارهێنانــی  لەســەر  ڕێككەوتــن 

بــە هاوبەشــی، كــە گەورەتریــن دەروازەی  پۆرســودان 

دەریایــی ســوانە لەســەر دەریای ســور. ئەســیوپیا ئەوەشــی 

ڕاگەیانــد، كــە دەســتی گرتــووە بەســەر پشــكی خــۆی 

ــی  ــە دەروازەی دەریای ــە بووەت ــی، ك ــدەری جیبۆت ــە بەن ل

ســەرەكی بــۆ پەرەپێدانــی بازرگانــی نێودەوڵەتــی، بــە پێــی 

ــە  ــەردوو واڵت، ب ــوان ه ــە نێ ــك ل ــی ڕێككەوتنێ واژۆكردن

تایبەتــی لــە دوای كۆتایــی هێنانــی جیبۆتــی بــە گرێبەســتی 

دوبــەی جیهانــی بــۆ بەڕێوەبردنــی بەنــدەری بەربــەرە لــە 

خاكــی ســۆماڵ. لــە الیەكــی تــرەوە، ئەســیوپیا لــە ئــاداری 

ــراتیژی  ــی س ــە هاوبەش ــژەی %19 بووەت ــە ڕێ 2018وە ب

كۆمپانیــای جیهانــی بەندەرەكانــی دوبــەی لــە پشــكی 

بەنــدەری بەربــەرە. بــەاڵم ســەبارەت بــە میــر، ئابــی لــە 

ــرەی كــرد و  ــە فەڕمــی ســەردانی قاهی تەمــوزی 2018دا ب

بەڵێنــی بــە عەبدولفەتــاح ئەلسیســی ســەرۆكی میــر دا، 

كــە واڵتەكــەی بەهــۆی دروســتكردنی، بەنــداوی نەهــزەوە 

مەترســی بــۆ پشــكی میــر دروســت نــەكات، بەڵكــو 

پێداگــری كــرد لەســەر پاراســتنی بنەمــای دراوســێ  باشــی و 

ئەسیاس ئەفۆرقی سەرۆكی ئەریتریا  ئابی ئەحمەد سەرۆك وەزیرانی ئەسیوپیا 
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ڕێــز لــە گــەل و مێــژووی میــر دەگرێــت و ڕێگــە نــادات 

ئــازاری هیــچ گــەل و دەوڵەتێــك بدرێــت لەســەر حســابی 

مانگــی  چەنــد  مــاوەی  لــە  واڵتەكــەی.  گەشــەپێدانی 

ڕابــردوودا پێشــكەوتنێكی بەرچــاو لــە سیاســەتی دەرەوەی 

ئەســیوپیا بەرجەســتە بــووە، ئــەوەش لــە ڕێگــەی پەیــڕەو 

كردنــی ســراتیژی ســەرۆك وەزیرانــی نوێــی ئەســیوپیا 

ــفركردنەوەی  ــە س ــوەی »ب ــە چوارچێ ــەد( ل ــی ئەحم )ئاب

ناكۆكییــەكان« لەگــەڵ دەوڵەتانــی دراوســێدا لــە پێنــاو 

ــا  ــی ئەفریقی ــەوەی هەرێمــی خۆرهەاڵت ــارە بونیادنان دووب

ــكاری  ــای هاری ــەورە لەســەر بنەم ــای گ ــی ئەفریقی و قەرن

كــردن لــە پــاش بەڕێكردنــی چەندیــن دەیــەی پــڕ گــرژی و 

ــی.  ــی چەكداری ــەڕو ملمانێ ــۆزی و ش ئاڵ

پەلهاویشــتنی  ســنورداركردنی  بــۆ  هەوڵــدان 
ئێــران و  توركیــا  هەژمونــی 

ــتنی  ــان و پەلهاویش ــە هەڵكش ــا ل ــی ئەریری نیگەرانییەكان

ئیســامگەرای تونــدڕەو لــە ناوچــەی قەڕنــی ئەفریقیــا، 

پەیوەندیداریشــە بــە نیگەرانــی لــە هەمبــەر پەلهاویشــتنی 

لــە ســۆماڵ و ســودان و جیبۆتــی.  توركیــا  هەژمونــی 

ئەفۆرقــی  ئەســیاس  ئەریریــا  ســەرۆكی  جاریــش  زۆر 

ــە  ــە ل ــەم ناوچەی ــا ل ــتنەی توركی ــەم پەلهاویش ــە دژی ئ ل

ــتبوونەوەی  ــەی دروس ــەندنی بیرۆك ــوەی گەشەس چوارچێ

ــی  ــە مەترس ــتاوەتەوە و ب ــامنی وەس ــی عوس ئیمپراتۆریەت

دەداتــە قەڵــەم، چونكــە ســەر دەكێشــێت بــۆ هەڕەشــەی 

ســەربازی جــێ مشــتوومڕ لــە ناوچــەی قەڕنــی ئەفریقیــا. 

بەشــێكی زیاتــر لــە نیگەرانییەكانــی ئەریریــا دەگەڕێتــەوە 

بــۆ گەشەســەندنی جموجوڵەكانــی ئێــران لــە ناوچەكــەدا، 

ئەســمەرە  حكومەتــی  بۆچوونەكانــی  دیــدو  لەمەشــدا 

كــۆك دێتــەوە لەگــەڵ عەرەبســتانی ســعودیە و ئیامراتــی 

قەتیســكردن  بــۆ  دەكــەن  كار  پێكــەوە  كــە  عەرەبــی، 

و ســنورداركردنی هەمــوو جموجووڵەكانــی ئێــران لــەو 

دەگرێتــەوە  یــەك  تریشــەوە  لــە الیەكــی  ناوچەیــەدا، 

ــاو كردنــی ئێــران  ــە تەنگەت لەگــەڵ ســراتیژی ئەمەریــكا ل

ــراتیژیی  ــی س ــە ئامانج ــان ل ــۆ وازهێن ــی ب ــار كردن و ناچ

ــۆژی  ــە ڕووی ئایدۆل ــی )شــیعی( ل پەلهاویشــتنی مەزهەبی

و ســەربازییەوە. 

ئاشتەوایی مێژوویی و پاڵنەرە دەرەكییەكان 
ــگ  ــەری دەرەكــی گرن ــك پاڵن ــەدا، هەندێ ــەم چوارچێوەی ل

هــەن بــۆ بــە ئەنجامگەیاندنــی بنەمــای ئاشــتەوایی و 

ــە  ــا، ب ــیوپیا و ئەریری ــوان ئەس ــە نێ ــی ل ــازانی مێژووی س

ــاو  ــی هەڵكش ــی نێودەوڵەت ــاڵ گرنگیپێدان ــە پ ــی ل تایبەت

ــەی  ــە ناوچ ــان ل ــی كارای ــی ئامادەگ ــتە كردن ــە بەرجەس ب

خۆرهەاڵتــی ئەفریقیــا، لــە ڕێگەی هاوبەشــیە ئابوورییەكان 

لەالیــەك، هەروەهــا ئامادەیــی ســەربازی كێبڕكێــكاری 

لــە  ســەربازییەكان  بنكــە  ســراتیژی  چوارچێــوەی  لــە 

ــا  ــی ئەوروپ ــا و دەوڵەتان ــوەری ئەفریقی ــی كیش خۆرهەاڵت

ــكا،  ــی ئەمەری ــە یەكگرتوەكان ــەورە و ویایەت ــیای گ و ئاس

لــە الیەكــی تــرەوە. لــە باكگڕاونــدی دیمەنــی ئاشــتەوایی 

ســێبەری  پێدەچێــت  ئەریریــا   – ئەســیوپیا  نێــوان 

هەژمونــی ئەمەریــكا ئامادەیــی هەبێــت، لــە پــاڵ پێدانــی 

ڕۆڵێكــی هەرێمیــی بــە ئەســیوپیا لــە ناوچــەی خۆرهەاڵتــی 

ــدن  ــتی پچڕان ــە مەبەس ــەش ب ــا، ئەم ــوەری ئەفریقی كیش

چیــن  نێــوان  هاریــكاری  ئاســتی  كەمكردنــەوەی  یــان 

ــە  ــك ل ــن بووەتــە یەكێ ــەوەی چی – ئەســیوپیا، لەبــەر ئ

هاوبەشــە گەورەكانــی وەبەرهێنــان لــە ئەســیوپیا و زیاتــر 

لــە 500 كۆمپانیــای چینــی لــە ئەدیــس ئەبابــا كار دەكــەن 

و تێكــڕای قەبــارەی وەبەرهێنانیــان دەگاتــە 1.5 ملیــار 

ئەمەریكــی.  دۆالری 

خۆرهەاڵتــی قەڕنــی ئەفریقیــا، ناوەندێــك بــۆ 
وەبەرهێنــان و  ئابــووری  گەشــەپێدانی 

تەكنۆلۆژیــای  لــە  كەڵكــی  گشــتی  بــە  ئەســیوپیا 

تــۆڕی  خێــرای  بونیادنانێكــی  لــە  وەرگرتــووە  چیــن 

ــای  ــس ئەباب ــە ئەدی ــوارەم ل ــەوەی چ ــی ن پەیوەندییەكان

بونیادنانــی  و  داڕشــن  ســەرەڕای  ئەمــە  پایتەخــت، 

لــە  پەیوەندییەكانــی  خزمەتگوزارییەكانــی  پێویســتی 

تایپــی نــەوەی ســێیەم لەســەر ئاســتی واڵتــی ئەســیوپیا بــە 

ــكا  ــی ئەمەری ــە یەكگرتوەكان ــتی. ویایەت ــێوەیەكی گش ش
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هــەرزوو پێشــوازی لــە ئاشــتەوایی و پێكهاتنــەوەی نێــوان 

ئەســیوپیا – ئەریریــا كــرد و ئامــاژەی بــۆ ئــەوە كــرد، 

ــوو  ــاییكردنەوەی هەم ــە ئاس ــدەوارە ب ــنتۆن ئومێ ــە واش ك

پەیوەندییەكانــی نێــوان ئــەم دوو واڵتــە و بەدیهێنانــی 

ئامانجــە هاوبەشــەكانیان تاوەكــو ئاشــتی و ئارامــی و 

گەشــەپێدان لــە خۆرهەاڵتــی كیشــوەری ئەفریقیــا بەرقەرار 

پەیوەندییەكانــی  ئاســاییكردنەوەی  ڕاســتیدا  لــە  بێــت. 

نێــوان ئەســیوپیا – ئەریریــا دەروویەكــی ســراتیژی ئارام و 

نزیــك لەســەر دەریــای ســور بــۆ هــەردووال دابیــن دەكات 

و دەرفەتەكانــی هاریــكاری كردنــی ئابــووری و شــەركەتی 

پێــش  لــە  دەكات.  زیاتــر  نێوانیانــدا  لــە  وەبەرهێنــان 

ــی  ــمەرە، حكومەت ــۆ ئەس ــەد ب ــی ئەحم ــەردانەكەی ئاب س

ئەدیــس ئەبابــا ئامادەیــی خــۆی ڕاگەیانــد بــۆ كردنــەوەی 

تــا  ئەریریــا  تایبەتــی  كەرتــی  لەبــەردەم  دەروازەكان 

كۆمپانیاكانــی وەبەرهێنــان لــە ئەســیوپیا بكــەن بەبــێ  

هیــچ گرفــت و كــۆت و بەندێــك. وەك هەنگاوێكــی تــری 

گرنــگ بــۆ پێكهاتنــەوە و ئاســاییكردنەوەی پەیوەندییەكان، 

ســەرۆك وەزیرانــی ئەســیوپیا ئەوەشــی ڕاگەیانــد كــە 

ــاڵی  ــە س ــار ل ــەم ج ــۆ یەك ــیوپیا ب ــامنی ئەس ــی ئاس هێڵ

1998وە دەســت بــە گەشــتە ئاســامنییەكانی بــۆ ئەریریــا 

خێرایانــەی  هەنگاوانــە  ئــەم  ڕاســتیدا  لــە  دەكاتــەوە. 

ئەگەرەكانــی  لــە  ئاســاییكردنەوە  بــۆ  ئەبابــا  ئەدیــس 

ــە ناوچــەی  ــوێ  ل ــی ســەربازی ن دروســتبوونەوەی ملمانێ

قەڕنــی ئەفریقــی كــەم دەكاتــەوە، بەڵكــو بارودۆخەكــە لــە 

ــووری  ــی ئاب ــۆ جموجوڵ ــە ب ــر ســازو ئامادەی ئێســتادا زیات

ــە  و وەبەرهێنانــی جیهانــی و هەرێمیــی، كــە هەریەكــە ل

ــی  ــا و ئیامرات ــۆن، توركی ــن، ژاپ ــا، چی ــكا، فەڕەنس ئەمەری

ــن.  ــدا دەبین ــی تێ ــوو ڕۆڵ ــی یەكگرت عەرەب

دوا وتە
ســراتیژی »دراوســێ  باشــی«، كــە ســەرۆك وەزیرانــی نوێــی 

ــە  ــۆی هەی ــادەی دەكات، ب ــی ئەحمــەد( پی ئەســیوپیا )ئاب

ببێتــە فاكتەرێكــی بنەڕەتــی بــەرەو ئەنجامدانی چاكســازی 

ناوخۆیــی گــەورە و بەپەلــە لــە پێنــاو بونیادنانــەوەی 

توێژاڵــی كۆمەاڵیەتــی ناوخۆیــی ئــەو واڵتــە و داڕشــتنەوەی 

لەســەر بنەمــای هاواڵتیبــوون نــەك ئیــن و ڕەچەڵــەك، 

ئەمــەش دوای ئــەوە دێت كە دەرگاكان لەبەردەم هەڕەشــە 

و ئاســتەنگە دەرەكییەكانــدا داخــران لــە ڕێگەی هاوبەشــی 

دەرو  لەگــەڵ  ڕێككەوتــن  و  پێكەوەیــی  كاركردنــی  و 

دراوســێكاندا، مەبەســتی ســەرەكی ئابــی لەمــەدا ئەوەیــە، 

ــەڕەكەی  ــتپێكردنی ش ــۆ دەس ــت ب ــاڵ بێ ــتی بەت ــا دەس ت

لــە ناوخــۆدا لــە دژی ئــەو دەوڵەتــە كاســیكیەی، كــە 

ســااڵنێكی زۆرە دەســتی گرتــووە بەســەر هەمــوو جومگــە 

ئاماژەیــە  جێــی  ئەســیوپیا.  دەوڵەتــی  ســەرەكییەكانی 

ئەســیوپیا زۆر كەڵكــی وەرگرتــووە لــە تاقیكردنــەوەی شــەڕ 

و ملمانێكانــی لەگــەڵ دەوڵەتانــی دراوســێ لــە پێنــاو 

ــە  ــی، ك ــی ناوخۆی ــۆرە جموجووڵێك ــەر ج ــی ه لەناوبردن

دروشــمی بەدیهێنانــی دیموكراســی و ئــازادی و یەكیانیــان 

ــە  ــەو هەوڵدان ــەوە. ئ ــەرز كردۆت ــدا ب ــوان هاواڵتیان ــە نێ ل

شكســتخواردووەی كــە لە مانگــی تەموزی ســاڵی 2018 درا 

بــۆ تیرۆركردنــی ئابــی ئەحمــەد باشــرین بەڵگەیــە لەســەر 

تونــدی و ئاســتی مەترســیدارێتی ئــەو شــەڕەی لــە ناوخۆدا 

ــن  ــە گەورەتری ــردووە ببێت ــو وایك ــت، بەڵك ــوە دەچێ بەڕێ

پێكهاتنــەوەی  ئاشــتەوایی و  لەســەر پانــی   هەڕەشــە 

»هاوســێیەتی  پەیــڕەوی  چوارچێــوەی  لــە  ســراتیژی 

ئــارام«، كــە ئابــی هەوڵــی بێوچــان و لێبڕاوانــە دەدات لــە 

ــەتی دەرەوەی  ــەی سیاس ــە بۆت ــتەكردنی ل ــاو بەرجەس پێن

ــدا.  واڵتەكەی
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شانشینی مەغریب

ئاڵۆزییەكانی جوواڵنەوەی ڕیف و بژاردەكانی دەوڵەت
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ئایدیا دیپلۆماتیك

بوەتە هۆی  و  بوەتەوە  فرەئاست  و  فرەدیو  قەیرانێكی  ڕووبەڕووی  مەغریب  واڵتی  لە  دەسەاڵت 
جوواڵنەوەی ڕیف. دەوڵەت بۆ مامەڵەكردن لەگەڵ ئەم كێشەیە كۆمەڵێك بژاردەی بەر چاو گرتوە، 
هەر چەندە ئەو بژاردانە هیچ كاریگەرییان نەبوە بۆ چارەسەركردنی كێشەكە و هێوركردنەوەی، 
دژواربوونی،  و  بارودۆخەكە  ئاڵۆزتركردنی  بۆ  بوون  بژاردانە خۆیان هۆكار  لەو  بەڵكوو هەندێك 
بە تایبەتی دوای ئەوەی بژاردەی ئەمنیی دۆسیەكەی گەرمتر كرد. نزیكەی 8 مانگە مەغریب لە 
لە  ڕیفەكان، كە سەرەتا  بە هۆی تەشەنەكردنی جوواڵنەوەی  دەژی  ئاوازی گرفتێكی گەرم  سەر 
شاری )الحسیمە(و ناوچەكانی دەوروبەری لە باكووری مەغریب هەڵگیرسا، لە پەراوێزی هەبوونی 
هەندێك خواست و داواكاریی كۆمەاڵیەتی و ئابووری و خزمەتگوزاری، كە هەر زوو گۆڕا بۆ دۆخی 
هەڵگەڕانەوە و یاخیبوونی سیاسی لە دژی چینی بژاردەی دەسەاڵتدار بە هۆی هەبوونی كێشه 
 و گرفتی جۆراوجۆر لە نێوان دەوڵەت و كۆمەڵگەدا، ئەمە لە كاتێكدا جیاوازییەكی دیار هەیە لە 
نێوان ناوەندەكانی ڕۆشنبیران و سیاسییەكانی ئەو واڵتە سەبارەت بە دیاریكردنی هۆكارەكانی 
زیاتر  جیاوازییەی  و  نابەرانبەری  بەو  پەیوەست  ئاڵۆزیی  ئەوەی  ڕیف.  جوواڵنەوەی  سەرهەڵدانی 

كردوە، بریتییە لەو بەسیاسیكردنەی، كە لە هاوكێشەكەدا هەیه. 

هاوكێشــەكانی،  دۆخەكــه  و  تێكدانــی  هــۆی  بــە 

ئەمــڕۆ نیگەرانییەكــی زۆر هەیــە دەربــارەی ئایینــدەی 

ــەت  ــوكەوتی دەوڵ ــێوازی هەڵس ــف و ش ــەوەی ڕی جوواڵن

لــە ڕووی مامەڵەكردنــی لەگــەڵ ئــەو بابەتــە، بــە تایبەتــی 

دوای ئــەوەی كۆمەڵێــك بــژارده  و ڕێگەچــارەی لێــوەی 

ــوو  ــان نەب ــچ كاریگەریی ــد هی ــەر چەن ــات. ه ــەم ه بەره

ــەو  ــك ل ــوو هەندێ ــە، بەڵك ــەركردنی قەیرانەك ــۆ چارەس ب

بژاردانــە هــۆكار بــوون لــە ئاڵۆزتركردنــی بارودۆخەكــە 

دەســتێوەردانی  زەقبوونــەوەی  هــۆی  بــە  تێكدانــی  و 

ئەمنــی لــە دۆســیەكە، ئەمەیــش چەنــد ســاڵێك مەغریبــی 

ڕوودانــی  و  دەركەوتــن  هــۆی  بــە  دواوە  گەڕانــدەوە 

چەندیــن پێشــێلكاریی بەرچــاوە . 

دەســەاڵتی  بەمدوایییــە  پەرۆشــییەی  ئــەو  ســەرەڕای 

مەغریب نیشــانیدا لە ڕووی گەشــەپێدان و پێشخستنی ئەو 

ناوچانــه  و نیشــاندانی ئاســتێكی باش لــە بەدەنگەوەهاتنی 

ــتا  ــەاڵم هێش ــەكان، ب ــە كۆمەاڵیەتیی ــت و داواكاریی خواس

ــەوە  ــەورە دەبێت ــەی گ ــتەنگ و هەڕەش ــەڕووی ئاس ڕووب

لــە ســەر ڕێگــەی كۆنرۆڵكردنــی ئــەم دۆســیەیە، بــە هــۆی 

ئــەو نــا چوونیەكــەوە، كــە لــە نێــوان داواكارییەكانــی 

بڕیــاردا  ناوەندەكانــی  خەمــی  و  ڕیــف  جوواڵنــەوەی 

ــی  ــتنی ئازادكردن ــی پێشخس ــە خاڵ ــی ل ــە تایبەت ــە. ب هەی

زیندانییــەكان وەك پێشــمەرجی جوواڵنــەوە و پێشخســتنی 

ــەاڵتی  ــەت و دەس ــی دەوڵ ــەپاندنی هەژموون ــی س مەرج

یاســا بــە الی ناوەندەكانــی بڕیاردانــی دەوڵەتــەوە، لــە 

كاتێكــدا پێشــبینی دەكرێــت كۆشــكی پاشــایەتی تەدەخــول 

بــكات بــە مەبەســتی یەكاییكردنــەوەی دۆخەكــە لــە 

ــەنگ.  ــی هاوس ــە ڕێگەچارەیەك ــن ب ــەی گەییش ڕێگ

سنووری جوگرافیی ناوچەی دەشتایی مەغریب
دەكەوێتــە  مەغریــب  دەشــتایی  و  ڕیفــی  ناوچــەی 

باكــووری ئــەو واڵتــە، هەرســێ شــارەكانی حەســێمە. ، 

ــتوانەكەی  ــەوە. دانیش ــوركان( دەگرێت ــزورن )ب ــازۆر، ئیم ن

بــە شــێوەزاری تایبەتــی ڕیفــی، هەروەهــا بــە شــێوەزاری 

مەغریبــی و زمانــی عەرەبیــش دەدوێــن. لــە دەیــەی 

ــەم  ــی ئ ــە دواوە خەڵك ــردوو ب ــەدەی ڕاب ــتەكانی س شەس
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ناوچانــە بــە ڕێژەیەكــی زۆر بــەرەو واڵتانــی ئەورووپــا 

ــە  ــا ئێســتایش ئــەم شــەپۆڵی كۆچكردن ــان كــردوە. ت كۆچی

ــە  ــەردەوام، چونك ــەر ب ــا ه ــۆ ئەورووپ ــەوە ب ــە مەغریب ل

بێــكاری و پەراوێزكــردن و بێهیوایــی خەڵــك بــە ڕێژەیەكــی 

ــە.  ــی هەی ــەدا بوون ــەو ناوچان زۆر ل

باری ئابووریی ناوچەی دەشتایی مەغریب
ڕووداوی كوشــتنی ماسیفرۆشــەكەی حەســێمە  )موحســین 

فكــری(، یەكــەم تراژیدیــای ناوچــەی دەشــتایی مەغریــب 

نییــە، بەڵكوو كوشــتنی ئــەو گەنجە بــە تەنهــا ناڕەزایییەكی 

لــە ڕووی  گــەورە و كپكــراوی ناوچەكــەی داگیرســاند. 

ــە  ــب ل ــتایی مەغری ــف و دەش ــەی ڕی ــەوە ناوچ ئابووریی

بێــكاری  تــری واڵتەكــە خراپــرە،  ناوچەكانــی  هەمــوو 

ــە  ــی ل ــردوە، كەچ ــار ك ــژەی %10ی تۆم ــب ڕێ ــە مەغری ل

زۆربــەی ناوچەكانــی دەشــتایی مەغریــب ڕێــژەی بێــكاری 

ــە.  ــوان %14 و %19ی ــە نێ ل

ــب  ــتایی مەغری ــف و دەش ــەوەی ڕی ــی جوواڵن بۆچ
دانامركێتــەوە؟

ــد  ــی چەن ــە ڕووداو و ئاڵۆزییەكان ــن ل ــاو تێگەییش ــە پێن ل

ــەر  ــب، یەكس ــی مەغری ــەی ڕیف ــردووی ناوچ ــی ڕاب مانگ

پێویســتە بگەڕێینــەوە بــۆ مێــژووی ناوچەكــە، لەبــەر 

ئــەوەی تــا پێــش چەنــد دەیەیەكیــش لەمەوبــەر، ناوچــەی 

ڕیــف كــە ئێســتا لــە مەغریــب پەراوێــز و پشــتگوێ 

لــە  بــوە  ناوچەكــە  بەرگریــی  قــەاڵی  یەكــەم  خــراوە، 

ئەورووپــا.  داگیركارییەكانــی  و  كۆڵۆنیالیــزم  بەرانبــەر 

مەغریــب،  ڕیفــی  ناوچەكانــی  ئێســتای  دانیشــتوانی 

ســەروەریی  خــاوەن  و  بەهێــز  كۆمارێكــی  میراتگــری 

تــەواوی ناوچەكــەن بــە نــاوی )كۆمــاری ڕیــف(، كــە 

دامەزراندنــی دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەردەمی خەباتگێــڕی 

ئەلخەتابــی(.  )عەبدولكەریــم  مەغریبــی 

ناڕەزایەتییەكانــی  فەرمییەكەیــدا  لــە شــێوە  ئەگەرچــی 

موحســین  كوژرانــی  دوای  لــە  ڕیــف  ناوچــەی 

ئابــووری  چاكســازیی  داوای  كۆمەڵێــك  لــە  فیكــری، 

الیــەن  لــە  كــە  ورووژانــد،  یاســایی  و  كۆمەاڵیەتــی  و 

ڕیفــی خرایــه  ڕوو، هەروەهــا  بزاوتــی  ســەركردایەتیی 

ــەوە داوای  ــی دەكەن ــە خۆپێشــاندارەكانیش ڕەت بەشــێك ل

جیابوونەوەیــان كردبێــت، بــەاڵم لــە دوایــن خۆپێشــانداندا، 

ــیمە  ــاری حەس ــە ش ــردوو ل ــەممەی ڕاب ــە ڕۆژی پێنجش ك

بەڕێــوە چــوو، خەڵــك بــە ئاشــكرا دروشــمی جیابوونــەوە و 

ســەربەخۆیی بــەرز دەكەنــەوە، كار گەییشــتوەتە ئــەوەی 

یەكێــك لــە ســەركردە نارساوەكانــی جوواڵنــەوەی ڕیــف بــە 

نــاوی )نــارس زفزافــی( لــە نێــو ئاپــۆرای جەمــاوەردا هوتاف 

ــوو  ــە هەم ــپانییەكان ب ــركارە ئیس ــت داگی ــێت و بڵێ بكێش

خراپەكانیانــەوە، لــە داگیــركارە عەرەبــە مەغریبییــەكان 

بەویژدانــر بــوون بەرانبــەر بــە خەڵكــی ناوچــەی ڕیــف، لە 

ــاندەر  ــاوەری خۆپێش ــۆرای جەم ــەوە ئاپ ــەم هوتاف دوای ئ

تێكــڕا بــە چەپڵەلێدانــەوە هوتافەكەیــان دووبــارە كــردەوە. 

كۆماری ڕیف

ڕیــف یەكــەم ناوچــەی واڵتــی مەغریب بــوو ســەربەخۆیی 

ــەدەی  ــە س ــەكان ل ــی ئەورووپیی ــت كۆڵۆنیالیزم ــە دەس ل

ڕابــردوودا بــە دەســت هێنــا، دواتریــش كۆمــاری ڕیــف لــە 

ســاڵی 1921 دوا بــە دوای شــەڕی گــەورەی ”ئەنــوال“ بــە 

ــی  ــم ئەلخەتاب ــن عەبدولكەری ــەد ب ــەركردایەتیی محەم س

دامــەزرا و لــە 17ی تەمــووزی ســاڵی 1921دا شكســتێكی 

گەورەیــان بــە ســوپای ئیســپانی هێنــا. 

كۆمــاری  مێژووییــەكان،  ســەرچاوە  گوێــرەی  بــە 

كۆمارێكــی  تایبەمتەندییەكانــی  و  واتــا  ڕیــف، هەمــوو 

ســەركەوتووی لــە خــۆ گرتبــوو، خاوەنــی دەســتوور و 

ــی خــۆی  ــااڵی فەرمــی و دادگا و پەرلەمان حكوومــەت و ئ

ڕیفــدا  كۆمــاری  دامەزراندنــی  بەیاننامــەی  لــە  بــوو. 

هاتــوە: »ئێمــە حكوومەتــی كۆمــاری ڕیــف، دامەزراندنــی 

ــا  ــن، هەروەه ــووزی 1921دا ڕادەگەیەنی ــە تەم ــان ل خۆم

ســاڵی1906دا  خــەزرا(ی  )جەزیــرەی  ڕێككەوتننامــەی 

ــە  ــی هەی ــدا هەڵەیەكــی بنەمای ــەوە، كــە تێی ڕەت دەكەین

ــی  ــەاڵم واڵت ــب(، ب ــە مەغری ــف بەشــێكە ل ــت )ڕی و دەڵێ

لــە  بەشــێكە  جوگرافییــەوە  ڕووی  لــە  )ڕیــف(،  ئێمــە 

ــی تــری وەك زمانــی  ــا، زمامنــان لەگــەڵ زمانەكان ئەفەریقی

ــێوەیەك  ــچ ش ــە هی ــن، ب ــە ڕیفیی ــاوازە، ئێم ــی جی مەغریب

مەغریبــی نیــن«. 
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تەمەنــی كۆمــاری ڕیــف )5( ســاڵی تــێ نەپەڕانــد، تــا هــەر 

دوو واڵتــی كۆڵۆنیالیســتی ئــەو كاتەی فەرەنســا و ئیســپانیا 

هاوپەیامنیەتییەكیــان لــە دژی كۆمــاری ڕیــف پێــك هێنــا، 

دەوڵەتــە  شــەڕوپێكدادان،  چەندیــن  دوای  بــوو  ئــەوە 

داگیركــەرە ئەورووپییــەكان بــە زەبــری كیمیاییبارانكردنــی 

ناوچەكــە، )محەمــەد بــن عەبدولكەریــم خەتابی(یــان 

ناچــار كــرد خــۆی ڕادەســتیان بــكات، بــۆ ئــەوەی ڕێگــری 

ــو خەڵكــی ڕیــف  ــە نێ ــر ل ــی زیات ــەوەی قوربانی ــە كەوتن ل

ــەوە.  ــی ناوچەك ــە هــۆی كیمیاییبارانكردن ــكات ب ب

یەكەم ڕاپەڕینی ڕیف لە دژی دەوڵەتی ڕیبات
چەنــد ســاڵێك لــە دوای ئــەوەی شانشــینی مەغریــب 

ســااڵنی  نێــوان  مــاوەی  لــە  وەرگــرت،  ســەربەخۆیی 

1957 و 1959، خەڵكــی ڕیــف لــە دژی سیاســەتەكانی 

ئیدارەیەكــی  داوای  و  ڕاپەڕیــن  ڕیبــات  حكوومەتــی 

 بیۆگرافیای جوواڵنەوەی ڕیف لە شانشینی مەغریب

 

ئەو جىواڵَەوەیە بریتییە نە زَجیرەیەك خۆپیطاَذاٌ و َاڕەزایەتی نە ضاری انحسیًە نە 

ی 82َاوچای ڕیفی باكىوری يەغریب نە دوای كىژراَی گەَجێك بە َاوی يىحسیٍ فكری نە 

 دەستی پێكرد 8102ئۆكتۆبەری ساڵی 

 

پێُاسەی 
 جىواڵَەوەكە

دەستەبەر كردَی ياف و داخىازییە ئابىوری و كۆيەاڵیەتی و كىنتىورییەكاَی داَیطتىاَی 

 َاوچەی ڕیف و جیاَەكردَەوەی نە َاوچەكاَی تری ضاَطیُی يەغریب بە هیچ پاساوێك

 ئاياَجەكاَی

ی ئایاری 82َاسر ئەنسفسافی:  یەكێكە نە دیاتریٍ سەركردەكاَی جىواڵَەوەی ڕیف، نە   ˇ
 .ساڵ زیُذاَی كردٌ سسادراٌ 81كەسی تری جىواڵَەوەكە دەستگیركراٌ بە  3نەگەڵ  8102

 يحەيەد جهىل، َەبیم ئەحًەجیق -

دیارتریٍ 
 سەركردەكاَی

نەوەتای جىواڵَەوەی ڕیف سەریهەڵذاوە تەواو فۆكسی خستىوەتە سەر ئەَجايذاَی 
خۆپیطاَذاَی ئاضتیاَە و دوور نە تىَذوتیژی، بەيەش جىواڵَەوەكە دەَگی دایەوە و 
نێپرسراواٌ و ڕابەری حیسبەكاَی زۆریُەی كابیُەی حكىيەت خىاست و داواكارییەكاَیاٌ بە 

 هەَذ وەرگرتىوە

 

  
پابەَذبىوٌ بە 
 بُەيای ئاضتیخىازی

تەسهیى كردَی هەيىو ئەواَەی دەستیاٌ هەبىوە نە كىضتُی يىحسیٍ فكری بە   ˇ
ضێىەیەكی دڕَذاَە بە دادگا و ئازادكردَی زیُذاَییەكاٌ و دووبارە َەبىوَەوەی تاواٌ و 

 پێطێهكارییەكاٌ
( ضەهیذەكەی باَكی يیههی، كە نە 5ئاضكراكردَی ڕاستی و دروستی دۆسیەی ) -

 8100ی ضىباتی ساڵی 81ڕووداوەكاَی 
هەڵىەضاَذَەوەی هەيىو ڕێكارە یاساییە تىَذەكاَی كە دەرچىوە نە دژی هاواڵتیاَی  -

 ئاسایی و جىتیاراَی هەرێًی انحسیًە و َاوچەكاَی تریص
 هەرێًی )انحسیًە(ی بە َاوچەیەكی سەربازی داَاوە 052320هەڵىەضاَذَەوەی بڕیاری  -

  
داواكارییە 

یاساییەكاَی 
 جىواڵَەوەی ڕیف

 دروستكردَی زاَكۆیەك بە تەواوی پسپۆڕی و بەضەكاَەوە نە هەرێًی انحسیًە -
 دروستكردَی ژيارەیەك پەیًاَگای بااڵ نە چەَذیٍ بىار و پسپۆڕیی زاَستيذا-
 فراواَكردَی تۆڕی دايىدەزگا فێركارییەكاٌ )سەرەتایی، َاوەَذی، دواَاوەَذی(-
 دروستكردَی َەخۆضخاَەیەكی زاَكۆیی نە هەرێًی انحسیًە-
تەواوكردَی كارەكاَی َەخۆضخاَەی هەرێًیی )يحەيەدی پێُجەو( و داَاَی ستافێكی  -

 ڕوویذاوە  ضارەزا، نەگەڵ داَاَی سُىرێك بۆ ئەو پاضاگەرداَی و بێسەرو بەرەییەی نەوێ
دروستكردَی َەخۆضخاَەیەكی تایبەت بە ضێرپەَجە و دابیُكردَی ستاف و سەرجەو  -

 پێىیستییەكاَی
دايەزراَذَی سەَتەرێكی تایبەت بە كەساَی خاوەٌ پێذاویستی تایبەت نە هەيىو  -

 پسپۆڕییەكاَذا
دايەزراَذَی سەَتەری تایبەت بە ژَاٌ و كەڵكىەرگرتٍ نە هەيىو پێكهاتە كىنتىوری و  -

 پیطەیی و پەروەردەییەكاٌ

 

 

  
داواكارییە 

 كۆيەاڵیەتییەكاٌ
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بــە شــێوەیەك بتوانــن خۆیــان  ســەربەخۆیان دەكــرد، 

ناوچەكەیــان بەڕێــوە ببــەن، بــەاڵم ڕاپەڕینەكەیــان بــە 

ــەن ســوپای مەغریــب ســەركوت  ــە الی توندتریــن شــێوە ل

ــە كۆتایییەكانــی كانوونــی دوەمــی ســاڵی 1959  ــا ل كــرا، ت

شــاری حەســێمەی ڕیــف وەك ناوچەیەكــی ســەربازی 

بــاری نائاســایی تێــدا ڕاگەیەنــرا. تــەواوی هەرێمــی ڕیفــی 

ــەڕووی  ــەوە ڕووب ــەن دەوڵەت ــە الی ــب ل ــووری مەغری باك

توندتریــن سیاســەتی پشتگوێخســن بــوەوە، ئەمەیــش 

ــتەی  ــە جەس ــەورە ل ــی گ ــەوەی برینێك ــۆی كردن ــوە ه ب

ــە دوای  ــتا خەڵكەكــەی ب ــا ئێس ــە ت ــب، ك ــی مەغری ڕیف

دەگەڕێــن.  یەكاكــەرەوەدا  بنبــڕو  ڕێگەچارەیەكــی 

دۆخی جوواڵنەوەی ڕیف لە ساڵی 2017دا 
لەوەتــای مانگــی ترشینــی یەكەمــی 2016وە، هــاوكات 

لەگــەڵ بەرزبوونــەوەی دەنگــی ناڕەزایەتیــی دانیشــتوانی 

ڕیفــی مەغریــب، لێرەولــەوێ بــاس لــە دووبارەبوونــەوەی 

مێــژوو و دووبــارە جیابوونــەوەی ڕیــف لــە مەغریــب 

دەكرێــت، لــە كۆبوونــەوە و دیدارەكانــی لێپررساوانــی 

بــە  ئامــاژە  ئاشــكرا  بــە  مەغریبیــش،  حكوومەتــی 

لــە  ڕیــف  ناوچــەی  جیابوونــەوەی  باسوخواســەكانی 

شانشــینی مەغریــب كــراوە. 

ــەوە  ــان جیابوون ــازی ی ــۆ چاكس ــەكردن ب بانگەش
ــب؟ ــە مەغری ل

بنەما دیاریكراوەكانی جوواڵنەوەكە 
ــی  ــۆ هۆكارەكان ــە ب ــوو نیی ــراوی یەكگرت ــی دیاریك وێنایەك

چونكــە  ڕیــف،  جوواڵنــەوەی  هەڵگیرســانی  پشــت 

ــە جۆراوجــۆرن،  ــەوەی بارودۆخەك ســەرچاوەكانی خوێندن

ــتنەوە  ــدا دەیبەس ــەوەی هۆكارەكانی ــە خوێندن ــك ل هەندێ

ــد و  ــە دی ــردوو ســەركەوتوون ل ــە ماوەیەكــی كەمــی ڕاب ب

ــەو  ــر ڕەگوڕیشــەی ئ ــەاڵم هەندێكــی ت ــان، ب بۆچوونەكانی

ــە  ــر ل ــۆ مێژوویەكــی دوورت ــەوە ب ــە دەگەڕێنن جوواڵنەوەی

ڕابــردووی ســەردەمی كۆڵۆنیالیزمــی و ئــەو پشــێوییەی 

ــەو  ــەڵ ئ ــی دەســەاڵت لەگ ــە ســەر پێوەندی ــوە ب ــە زاڵب ك

ــەر  ــب. ئەگ ــەربەخۆبوونی مەغری ــە دوای س ــەدا ل ناوچان

بــە شــێوەیەكی قەتیــس كۆمەڵێــك خوێندنــەوەی جیــاوازو 

ــە  ــە ل ــت ك ــن دەردەكەوێ ــە بكەی ــۆ دۆخەك ــراو ب دیاریك

ــدە:  ــە بەن ــەم ســێ بنەمای ســەر ئ

1. ڕەهەندی مێژوویی:
ئــەم بنەمایــە ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەكات، كــە جوواڵنــەوەی 

ڕیــف لــە ناوەرۆكــدا ڕەنگدانــەوەی قەیرانێكــی كۆنــە 

لــە  ڕەگــی  كــە  ناوچەكــەدا،  و  دەوڵــەت  نێــوان  لــە 

هەڵوێســتەكانی  لــە  قەیرانــە  ئــەو  مێژوودایــە.  نــاو 

دەوڵەتــی  بەرانبــەر  لــە  ئەلخەتابــی  عەبدولكەریــم 

لــە  گرتــوە،  ســەرچاوەی  ســەردەمەدا  لــەو  مەغریــب 

ڕاگەیاندنــی  بــۆ  دانوســتان  دەســتپێكردنی  ئەنجامــی 

ســەربەخۆیی سیاســی و ڕەخنەگرتنــی تونــدی لــە شــێوازی 

مامەڵەكردنــی لەگــەڵ ناوچــە گوندنشــینەكان، لــە پــاڵ 

ئــەو توندوتیژییــەدا كــە پیــادە كــرا لــە بەرانبــەر ڕاپەڕینــی 

كــۆی  كــە   ،1959-1958 ســاڵی  نێــوان  لــە  ڕیفــەكان 

خواســت و داواكارییەكانــی بــۆ چاكســازیكردن بەرزتــر 

ــۆ نەهێشــتنی پەراوێزخســن  كــردەوە، كــە ســەرجەمیان ب

و پشتگوێخســن و دوورخســتنەوە بــوو، ســەرەڕای چەنــد 

خواســتێكی دیموكراســییانە و پەیوەســت بــە گەشــەپێدان. 

دەكات،  لەوەیــش  بــاس  مێژووییــە  خوێندنــەوە  ئــەم 

كــە دووبارەكردنــەوەی ڕەفتــار و شــێوازە نەشــیاوەكانی 

و  ناوچانــە  ئــەو  لەگــەڵ  دەوڵــەت  مامەڵەكردنــی 

پــاڵ  لــە  كردنیــان،  دەســەاڵت  بــێ  و  پەراوێزخســن 

گەشــەپێدان  پرۆژەكانــی  نەگەیاندنــی  ئەنجــام  بــە 

شــێوازی  ئــەو  بەســەربازیكردن،  بەردەوامبوونــی  و 

كــە  كــرد،  بەرجەســتە  دابڕاندنــەی  و  جیاوازیكــردن 

ئــەو ناوچانــە بــە خۆیانــەوە بینــی، بــەو هۆیەیشــەوە 

تۆڵەســەندنەوە.  لۆژیكــی  گێــژاوی  كەوتــە  ناوچەكــە 

ئــەم خوێندنەوەیــە بــۆ هــۆكارە مێژووییــەكان چەنــد 

ــە  ــتە ب ــە پەیوەس ــۆ، ك ــە خ ــددی دەگرێت ــی جی ڕەخنەیەك

جیاوازیــی هەڵســوكەوتی شــای مەغریــب )محەمــەدی 

شەشــەم( لــە ڕووی مامەڵەكردنــی لەگــەڵ ناوچەكــە و ئــەو 

هەڵســەنگاندن و مەزەندەكردنــەی كــە لــە ســەردەمی 
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ــە ســەر ئــەو ناوچانــە هەبــوو، جگــە  دەســەاڵتی ئــەودا ل

ــە  ــای ناوەڕاســت(، ك ــرۆژەی )حەســیمە بوكــی دەری ــە پ ل

ــەردانە  ــرد و س ــێ ك ــتی پ ــاڵی 2015 دەس ــی س ــە كۆتایی ل

لــە  ئەمــە جگــە  ناوچەیــە،  ئــەو  بــۆ  بەردەوامەكانــی 

ــی  ــیمە وەك هاوینەهەوارێك ــاری ئەلحەس ــی ش هەڵبژاردن

فەڕمــی ســااڵنە بــۆ بەســەربردنی پشــوەكانی خــۆی. 

2. ڕەهەندی كۆمەاڵیەتی: 
ــتەكانی  ــەوەی ئاس ــە بەرزبوون ــتە ب ــە پەیوەس ــەم بنەمای ئ

بەردەوامبوونــی  هــۆی  بــە  شكســتهێنان،  و  بێهیوایــی 

سیاســەتەكانی پەراوێزخســن و دابڕانــدن و دوورخســتنەوە 

و  ناوچەیــەدا  لــەو  بێــكاری  ئاســتی  بەرزبوونــەوەی  و 

دابەزینــی هێامكانــی گەشــەپێدان تێیانــدا، لــە پــاڵ خراپیی 

هەڵســوكەوتی ئیــدارەی دەوڵــەت لــە ڕووی مامەڵەكردنــی 

لەگــەڵ ناڕەزایییەكانــدا، ســەرەڕای ئــەو هەڵــە قورســانەی 

ــی  ــە كات ــی داوە ل ــردن ئەنجام ــەاڵتی جێبەجێك ــە دەس ك

جێبەجێكــردن و كاركــردن لــە ســەر هەندێــك دۆســیە. 

لــە چوارچێــوەی ئــەم بنەمایــەدا، ســێ ڕووداوی ســەرەكی 

ــە  ــوون ل ــتەوخۆ ب ــۆكاری ڕاس ــان ه ــە ی ــت، ك دەردەكەوێ

ورووژاندنــی جوواڵنەوەكــە، یــان لــە پرۆســەی جۆشــدانیدا 

ــەن:  ــش ئەمان ــەو ڕووداوانەی ــراون، ئ ــادە ك ئام

أ .ڕووداوی كوژرانــی )5( لــە دەســتگیر كــراوان لــە نــاو 

بانكــی میللــی لــە كاتــی ڕووداوەكانــی 20ی شــوباتی 

ســاڵی 2011. ســەرەڕای ئــەوەی ئــەم ڕووداوە پاســاو نییــە 

بــۆ دەســتپێكردن و هەڵگیرســانی جوواڵنــەوەی ڕیــف، 

بــەاڵم لــە چوارچێــوەی داواكارییەكانــی جوواڵنەوەكــە، داوا 

ــوە بەشــێك  كــرا ڕاســتییەكەی ئاشــكرا بكرێــت، بەڵكــوو ب

ــوو  ــەوە ب ــەدا، ئ ــە ناوچەك ــی ل ــی كۆمەاڵیەت ــە تووڕەی ل

ڕاســتەوخۆ لــە دوای كوژرانــی موحســین فكــری ئــەم 

دۆســیەیەش هەڵدرایــەوە. 

لەگــەڵ كێشــە و  مامەڵەكردنــی دەوڵــەت  ب .شــێوازی 

شا محەمەدی شەشەمی مەغریبناسر زفزافی یەكێك لە ڕابەرانی جوواڵنەوەی ڕیف
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ــەرزە  ــەو بوومەل ــی ئ ــە كات ــتوان ل ــی دانیش مەینەتییەكان

تونــدەی، كــە لــە ســاڵی 2004دا لــە شــاری ئەلحەســیمەی 

ــێ  ــداری ل ــەدان برین ــوژراو و س ــەی )1000( ك دا و نزیك

ــەرەی  ــا و خانووب ــە بین ــەوە و زیانێكــی زۆریشــی ب كەوەت

ناوچەكــە گەیانــد. دانیشــتوانی ئەلحەســیمە و ناوچەكانــی 

و  عەیییــاش  بەنــی  و  ئەمــزۆرن  لــە  دەوروبــەری 

شــوێنەكانی تریــش هەســتیان دەكــرد بــە گرینگیپێنەدانــی 

ــە ئەســتۆ  دەســەاڵتداران بــە ئــازار و مەینەتییەكانیــان و ل

و  زەرەر  قەرەبووكردنــەوەی  بەرپرســیارێتیی  نەگرتنــی 

زیانەكانیــان، بــە تایبەتــی دوای ئــەوەی تێوەگانی هەندێك 

لــە بــژاردە سیاســییەكان لــە نوێنەرانــی ناوچەكــە لــە دزی 

و دەستپیســیكردن لــەو یارمەتییانــەی كــە دەوڵــەت بــۆی 

ــەوت.  ــاردن، دەرك ن

فكــری(  )موحســین  ماســیفرۆش  كوشــتنی  ت .ڕووداوی 

ــس  ــەوەی پۆلی ــی 2016 دوای ئ ــی یەكەم ــە 28ی ترشین ل

ماســییەكانیان هەڵدایــە نــاو تەنەكــەی خــۆڵ و خاشــاك بــە 

بیانــووی ئــەوەی كــە فرۆشــتنی ماســی یاســایی نییــە. لــە 

ئەنجامــی ئــەم ڕووداوە و كۆتایــی نەهاتنــی لێكۆڵینەوەكان 

و نەگەییشــن بــە هیــچ دەرئەنجامێــك، كە دڵی دانیشــتوان 

ڕازی بــكات لــە ڕێگــەی ســزادانی بەرپرســانی ڕاســتەقینەی 

ناوچــەی  لــە  ڕاســتەقینە  جوواڵنــەوەی  ڕووداوە،  ئــەو 

ڕیفــەكان خرۆشــا. 

  3. ڕەهەندی سیاسی: 
هەندێــك خوێندنــەوەی جیــاواز بــۆ ئــەم بنەمایــە هەوڵیان 

هەژموونــی  بــە  یــان  ببەســتنەوە  جوواڵنەوەكــە  داوە 

ــی  ــە و لەناوبردن ــەر ناوچەك ــە س ــییەكان ب ــژاردە سیاس ب

فرەیــی سیاســیی تێیــدا، كــە بوەتــە هــۆی الوازبوونــی ئــەو 

دەســتەبژاردانەی، كــە هەڵدەســن بــە ڕۆڵــی نێوەندگیــری، 

ــی  ــی یەكەم ــی دوای 7ی ترشین ــی گۆڕان ــە ئەنجام ــان ل ی

ــە ســەر ڕۆڵ و بەشــداریكردنی  ــەو شكســتەی ب 2016 و ئ

دەوڵەتــدا هــات لــە دروســتكردنی نەخشــەیەكی سیاســی، 

كــە ڕەنگانــەوە نەبێت بــۆ خواســتی دەنگدەران، ســەرەڕای 

كەمبوونــەوەی هیــواكان بــە بەردەوامبوونــی پرۆســەی 

ــر  ــی ت ــە جارێك ــەم خوێندنەوان ــی ئ ــە پێ ــی. ب دیموكراس

لــە  هەڵدایــەوه،  ســەری  كۆمەاڵیەتــی  جوواڵنــەوەی 

كاتێكــدا كــە ویســتی دەســەاڵتخوازی خــۆی  لــە ســەر 

ــت و  ــوزی 2011 ڕێكخس ــتووری تەم ــڕەوی دوای دەس ڕێ

ــە  ــەوە، ك ــت هێنای ــە دەس ــەاڵتانەی ب ــەو دەس ــوو ئ هەم

ــوو.  ــە دەســتی داب ــە ل ــەڵ ســەرهەڵدانی جوواڵنەوەك لەگ

لــە گوتــاری ســەركردەكانی  ئــەم ڕەهەندانــە  هەمــوو 

جوواڵنەوەكــەدا، ئەگــەر چــی بــە شــێوەی جیاوازیــش بێت 

ڕەنگیــان دایــەوە. ڕەهەنــدی كۆمەاڵیەتــی بــە شــێوەیەكی 

چــڕ ئامادەییــی هەیــە و ڕەهەنــدی مێژووییــش تێیــدا 

ــە  ــەت ل ــەنگەكانی موقاوەم ــایەتی و پێش ــە. كەس ئامادەی

ڕیفــەكان وەك كانــگای تووڕەیــی جوواڵنەوەكەیــان بــە 

ــی  ــەاڵم گوتارەكان ــدا، ب ــی جۆش ــی جۆری ــی مۆراڵی وزەیەك

ســەركردەكانی جوواڵنــەوە لــە ڕەهەنــدی سیاســیدا جیاوازە 

لــە ڕووی پشــێویی جومگەیــی لــە نێــوان دەوڵــەت و 

ناوچــەی هەڵگیرســانی جوواڵنەوەكــە. دەوڵەتــی مەغریــب 

لــە ڕێگــەی ئیدارەكانییــەوە بەرپرســیارێتیی ڕاســتەوخۆ 

لــە هەمبــەر ئــەو بارودۆخــی دابڕیــن و پەراوێزخســتنەی 

ــدا  ــە كاتێك ــتۆی، ل ــە ئەس ــدا دەژی دەگرێت ــەی تێ ناوچەك

كار دەكرێــت تــا بژاردەیــەك لــە بــژاردە سیاســییەكان 

بەرهەمهێنانــی  لــە  ســەرەكی  كێشــەیەكی  بكرێتــە 

جوواڵنەوەكــەدا، لــە بەرانبــەر ئەوانــەدا كــە بەشــێكی 

گرینگــی بەرپرســیارێتیی پەراوێزخســن و پشتگوێخســن و 

ــە ســەر ئەســتۆی حكوومــەت،  دابڕینــی ناوچەكــە دەخەن

هەندێك خوێندنەوەی جیاواز بۆ ئەم بنەمایە هەوڵیان 
داوە جوواڵنەوەكــە ببەســتنەوە یان بــە هەژموونی 
بژاردە سیاسییەكان بە ســەر ناوچەكە و لەناوبردنی 
فرەیی سیاسیی تێیدا، كە بوەتە هۆی الوازبوونی ئەو 
دەستەبژاردانەی، كە هەڵدەستن بە ڕۆڵی نێوەندگیری، 
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دروســتبوونی  هــۆكاری  تــر  هەندێكــی  كاتێكــدا  لــە 

جوواڵنەوەكــە دەدەنــە پــاڵ دەســتی دەرەكــی، كــە هانــی 

ــۆ جیابوونــەوە، یــان دەیخەنــە پــاڵ  ناوچەكــە دەدەن ب

خزمەتكردنــی ئەجێنــدای شــیعەگەرایی ئێــران. 

لــە  كۆمەاڵیەتــی  جوواڵنــەوەی  پەیامەكانــی 
ســێمە لحە ئە

جوواڵنــەوەی ڕیــف بــوە شــۆكێكی بەهێــز بــۆ ئەزموونــی 

سیاســیی مەغریــب، جگــە لەمەیــش زۆرێــك پرســیاری 

ئەزموونــی  خۆپارێــزی  دەربــارەی  ورووژانــد  تونــدی 

هەنگاوەكانــی  پیشــاندانی  هــۆی  بــە  كــە  مەغریــب، 

ــنەبای  ــەڵ ش ــی لەگ ــی كارلێككردن ــە ئەنجام ــازی ل چاكس

بەهــاری عەرەبــی و ئــەو ســازانە سیاســییەی، كــە لــە 

گۆڕانخوازەكانــدا  هێــزە  و  مەغریــب  دەوڵەتــی  نێــوان 

حیزبــی  هەموویانــەوە  پێــش  لــە  هــات،  دی  بــە 

پێشــەنگی  بــوە  كــە  گەشــەپێدان،  و  دادپــەروەری 

ــی 2011  ــی دوەم ــی 25ی ترشین ــی هەڵبژاردنەكان ئەنجام

و بــە پێــی دەســتووری فاتــح ڕاســپێررا بــۆ پێكهێنانــی 

حكوومــەت. ئــەو پەیامــە ســەرەكییەی كــە جوواڵنەوەكــە 

ئاراســتەی كــردوە، ئەوەیــە كــە ئەزموونــی حوكمڕانــی 

ــەكردنەی  ــەو پاشەكش ــە و ئ ــزراو نیی ــر پارێ ــب ئی مەغری

دیموكراســی كــە مــاوەی »بلــوكاج«ی حكومــی هێــامی بــۆ 

ــی  ــە پێكهێنان ــتهێنان ل ــاوەی شكس ــە م ــە ل ــردوە، بریتیی ك

حكوومــەت لــە دوای هەڵبژاردنــە پەرلەمانییەكــەی ســاڵی 

كــە  بوارڕەخســاندن،  و  دادپــەروەری  نەبوونــی   .2016

بــە ســەر پێوەندییەكانــی نێــوان الیەنەكانــدا زاڵــە، لــە 

ــەی  ــی گەش ــەی بەرهەم ــكردنی نادادپەروەران ــاڵ دابەش پ

ــەو  ــوو ئ ــدا هەم ــەر كاتێك ــە ه ــە ل ــۆی هەی ــووری، ب ئاب

كــە  ببــات،  نــاو  لــە  گەشەســەندنە  و  پێشــەوەچوون 

ــاوه  ــادی ن ــردوو بونی ــاڵی ڕاب ــی 6 س ــە درێژای ــب ب مەغری

ــە تەمــووزی  ــە دوای پەســەندكردنی دەســتووری فاتــح ل ل

  .2011

هەندێــك لــە سەروســیامكانی جوواڵنەوەكــە ئــەم پەیامــەی 

ــە بــەراورد  بــە شــێوەیەكی زۆر ڕوونــر بەرجەســتە كــرد ب

لەگــەڵ جوواڵنــەوەی »20ی شــوبات«، چونكــە بــۆ یەكــەم 

ــد  ــت و گون ــەت دەبەزێرێ ــزراوی دەوڵ ــواری پارێ ــار ب ج

پێكهێنەرانــی جوواڵنەوەكــە.  پــاڵ  ڕیفــەكان چوونــە  و 

ــەی  ــی ئەوان ــە تایبەت ــەكان، ب ــی و حیزبیی ــە مەدەن نوخب

ــە  ــان ل ــای خۆی ــوە توان ــان هەڵگرت ــیفەتی نوێنەرایەتیی س

هێوركردنــەوەی شــەقام یــان بینینــی ڕۆڵــی نێوانگیــری 

لــە دەســت داوە، بەســتنەوەی خواســتی كۆمەاڵیەتــی بــە 

ــە  ــەی ل ــۆوە و بازن ــر ب ــیی قووڵ ــت و داوای سیاس خواس

دەســت دەرچوونــی كۆمەاڵیەتــی لــە كۆنرۆڵكردنــی بــوار 

ــەوەی  ــدانی جوواڵن ــوو، وزەی جۆش ــر ب ــیدا گەورەت سیاس

خەڵــك بــە شــێوەیەكی بێوێنــە بەهێزتــر بــوو تــا ئــەو 

ــن و ســەر  ــە دەرەوە دەژی ــە ل ــەوە، ك پەنابەرانەیشــی گرت

ــە  ــج، ك ــەركردایەتییەكی گەن ــن، س ــە ڕیفییەكان ــە ناوچ ب

ــی سیاســیەوە  ــە ڕێكخســن و لەقاڵبدان ــە ب پەیوەســت نیی

ــد و دەرچــوو  ــی تون ــی ناڕازی ــە پێشــەوە، گوتارێك هاتوەت

لــە ســنوری شــەرعیەت زاڵ بــوە، چەنــد میكانیزمێكــی 

ــز  ــی بەهێ ــە و هاوپێوەندی ــوێ و خەباتگێڕان ــی ن تەكنیكی

كاریگەرییەكــی  كــە  دەبــات،  بەڕێــوە  جوواڵنەوەكــە 

گــەورەی لــە ســەر چیــن و توێــژە جیاوازەكانــی كۆمەڵگــە 

ــردوە.  ــت ك دروس

ئــەوەی بوەتــە جێــی تێبینیكــردن لــە ڕووی مامەڵەكردنــی 

ــەرەڕای  ــە س ــە ك ــب، ئەوەی ــیی مەغری ــەاڵتی سیاس دەس

هۆشــیاری بەرانبــەر ناســنامەی كۆمەاڵیەتیــی جوواڵنەوەكە 

بــەاڵم  پەرەپێــدان،  بــۆ  داواكارییەكانــی  و  خواســت  و 

پێكەوەگرێــدراوی  هێڵێكــی  بەرجەســتەكردنی  توانــای 

ــش  ــت داوە، ئەوەی ــە دەس ــدا ل ــردن لەگەڵی ــە مامەڵەك ل

بــە هــۆی هەســتكردن بــە لەدەســتدانی متامنــە بــە 

ــەی  ــە كۆمەاڵیەتیی ــەو تووڕەییی دەستپێشــخەرییەكانی و ئ

هەڵســوكەوتی سیاســی نیشــان دەدات. ســەركردەكانی 

و  دەســتە  لەگــەڵ  مامەڵــە  نیــن  ئامــادە  جوواڵنــەوە 

وەزارەتــی  نوێنەرانــی  و  هەڵبژێــرراوەكان  دامــەزراوە 

دەرەوە و لێپررساوانــی حكوومــەت و وەزیرەكانیــدا بكــەن، 

ــای  ــەڵ ش ــۆ لەگ ــتەوخۆ گفتوگ ــە ڕاس ــان باش ــوو پێی بەڵك

ــەن.  ــب بك مەغری
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دەسەاڵتی سیاسی و قەیرانی بژاردەكان 
شــێوازی بەدەنگەوەچــوون و مامەڵەكردنــی دەســەاڵتداران 

لەگــەڵ جوواڵنــەوەی ڕیــف بــە دوو قۆناغــە: 

- قۆناغــی مامەڵەكردنــی بەرەیــی، ئــەو قۆناغــەی كــە 

كەســی  ئەلحســێمە(  تەتــوان،  )تەنجــە،  ویایەتەكانــی 

یەكــەم محەمــەد ئەلیەعقوبــی دیالــۆگ و گفتوگۆكانــی 

ســەركردەكانی  لەگــەڵ  ڕاســتەوخۆ  شــێوەیەكی  بــە 

لێــوە  شــتێكی  هیــچ  و  دەبــرد  بەڕێــوە  جوواڵنەوەكــە 

بەدەســتنەهات بــە هــۆی نەبوونــی متامنــە بــە بەڵێنەكانی 

داواكارییەكانــی  جێبەجێكردنــی  بــە  نەتوانینــی  و 

ڕیــف.  جوواڵنــەوەی 

- قۆناغــی مامەڵەكردنــی ناوەنــدی لەگــەڵ جوواڵنەوەكــە، 

كــە بــە كردەیــی لەگــەڵ جوواڵندنــی پرســی ئەمنــی و بــە 

ــزی  ــی هێ ــەوەی بوون ــە و چڕكردن ســەربازیكردنی ناوچەك

ئاســاییش تێیــدا دەســتی پــێ كــرد. 

ــە  ــدی ب ــی ناوەن شــێوەی بەدەنگەوەچــوون و مامەڵەكردن

چەندیــن هەڵكشــان و داكشــانەوە لــە نێــوان دوو لۆژیكــدا 

دەســوڕێتەوە: 

1. لۆژیكــی تەخویــن كردن و تۆمەتباركردنــی جوواڵنەوەكە 

بــە هەوڵــدان بــۆ جیابوونــەوە و وەرگرتنــی پارەوپــول لــە 

دەرەوە بــۆ ڕێگرتــن لــە دەســتێوەردانی ئەمنــی، ئەمەیــش 

ــە  ــە ل ــرد، ك ــێ ك ــتی پ ــە دەس ــەو ڕاپۆرت ــی ئ ــە ئەنجام ل

خۆپیشاندانی ئەمازیغییەكانی شانشینی مەغریب
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ئایدیا دیپلۆماتیك

ــە 14ی  ــت ل ــد لفتی ــۆ عەبدولواحی ــری ناوخ ــەن وەزی الی

ــەوەی  ــدا جوواڵن ــە دوای ــوو، ب ــادە كراب ــاری 2017 ئام ئای

ــە  ــەوە ب ــەی حكومیی ــی زۆرین ــەن نوێنەران ــە الی ــف ل ڕی

هانــدان بــۆ ورووژاندنــی خواســتی جیابوونــەوە و لێــدان 

ــرا.  ــار ك ــی نیشــتامنی تۆمەتب ــە یەكێتی ل

و  خواســت  ڕەوایەتیــی  بــە  دانپێدانــان  لۆژیكــی   .2

دڵنیایــی  نیشــاندانی  و  جوواڵنــەوە  داواكارییەكانــی 

نیازپاكیــی حكوومــەت بــۆ هاریــكاری و كارلێككردنــی 

ــەی  ــەی زۆرین ــەدا. بەیاننام ــەڵ جوواڵنەوەك ــی لەگ ئەرێن

ــاژەی  ــوە ئام ــووزی 2017دا دەرچ ــە تەم ــە ل ــی ك حكومی

بــۆ ئــەو هەنــگاوەی حكوومــەت كــردوە و ســەرۆكی 

پێویســتی  ســەر  لــە  كــرد  پێداگریــی  حكوومەتییــش 

ــی  ــی لەگــەڵ داواكارییەكان ــی ئەرێن ــی كارلێككردن هەبوون

هاواڵتییانــی هەرێمــی ئەلحســێمە، هەروەها دەســتپێكردن 

ــای  ــی دەری ــرۆژەی )ئەلحســێمە بوك ــی پ ــە جێبەجێكردن ب

ــە  ــی 2015 ل ــی یەكەم ــە 17ی ترشین ــە ل ــت(، ك ناوەڕاس

ــە  ــەر دراوە، ب ــە س ــاری ل ــەوە بڕی ــای مەغریب ــەن پاش الی

ــرا  ــە و دەســتیش ك ــە ناوچەك مەبەســتی ســوودگەیاندن ب

بــە ســەردانی ژمارەیــەك لــە وەزیرەكانــی حكوومــەت بــۆ 

ــتوانی  ــەڵ دانیش ــن لەگ ــدار و چاوپێكەوت ــی دی ئەنجامدان

ناوچەكــە و بەدواداچــوون بــۆ پرۆژەكانــی گەشــەپێدان، كە 

لــە چوارچێــوەی پــرۆژەی كۆشــكی پاشــایەتیدا بەڵێنیــان لــە 

ســەر دراوە. 

بــەاڵم مامەڵەكردنــی جوواڵنەوەكــە لەگــەڵ ئــەم بژاردانــە 

و ڕەتكردنــەوەی ئاســاییكردنەوە تــا كاتــی ئازادكردنــی 

دەســتگیركراوەكان و پێداگریكردنــی لــە ســەر ئەنجامدانــی 

دەوڵەتــی  هەنگاوەكانــی  ئاشــتییانە،  خۆپیشــاندانی 

نــا  پێــوە  پاڵــی  ئەمەیــش  قەیرانێكــەوە،  نــاو  خســتە 

ــت و وای  ــر بگەڕێ ــژاردەی ت ــەر و ب ــە دوای چارەس ــا ب ت

ــەی  ــاو بازن ــە ن ــێ بنێت ــاهانە پ ــتێوەدرادانی ش ــرد دەس ك

دروســتبوونی مشــتومڕ لــە ناوەندەكانــی دەســەاڵت و 

ــەر  ــە س ــرد ل ــان ك ــەی گرەوی ــوان ئەوان ــە نێ دەرەوەی، ل

ــدارییان داوە  ــەی هۆش ــەكە و ئەوان ــەركردنی كێش چارەس

لــەو  مەترســییانەی هــۆكارن بــۆ ئــەوەی پاشــا بكەوێتــەوە 

پێشــەوەی بەرەنگاربوونــەوە لەگــەڵ جوواڵنەوەكــە. 

دەســەاڵتی سیاســیی مەغریــب، لــە دروســتكردنی قەیــران 

بــۆ هەناردەكردنــی 

ــنبیران  ــی ڕۆش ــاو چین ــە ن ــە ل ــەك هەی ــە كۆدەنگیی نیمچ

ــەاڵتدارانی  ــڵەژانی دەس ــە ش ــەوەی ك ــییەكاندا، ب و سیاس

مەغریــب لــە ڕووی مامەڵەكردنیــان لەگــەڵ جوواڵنــەوەی 

ڕیــف، هەبوونــی قەیرانی بــژاردە ســراتیژییەكانی دەوڵەت 

و توانــای بــۆ خۆگونجانــدن لەگــەڵ لەدەســتدەرچوونی 

سیاســیی  دانبەخۆداگرتنــی  بازنــەی  لــە  كۆمەڵگــەی 

ــەكان  ــیام و تایبەمتەندیی ــە س ــك ل ــردوە. هەندێ ــكرا ك ئاش

جوواڵنــەوەی ڕیــف، بــە تایبەتــی دیــاردەی گفتوگۆكردنــی 

ســەرنەكەوتنی  و  مەغریــب  شــای  لەگــەڵ  ڕاســتەوخۆ 

نێوەندگیــری حیزبــی لــە ناوچەكــەدا بــە نوێنەرایەتــی 

هاوكاریــی  بــە  كــە  واملعــارصە(،  )االصالــە  حیزبــی 

دەســەاڵتداران دەنگــی ناوچــەی ئەلحســێمە و بازنەكانــی 

ــەی  ــی مەغریبیان ــا، فۆڕمێك ــت هێن ــە دەس ــەری ب دەوروب

بــە  دەكات،  پەیــڕەو  سیاســەت  پرۆتســتۆكردنی  لــە 

ــی پاوانخــوازی و  ــی ئاماژەكان ــە دوای دەركەوتن ــی ل تایبەت

دەســەاڵتخوازی و تەشــەنەكردنی، ئەمەیــش دەســەاڵتی 

خســتە نــاو گێــژاوی قەیرانێكــی ڕاســتەقینەوە، كــە پاڵــی نــا 

بــۆ بیركردنــەوە لــە بژاردەكانــی هەناردەكردنــی قەیــران بۆ 

دەرەوە لــە دوای الوازبــوون و ســنورداربوونی بژاردەكانــی 

ــوو.  پێش

سەرچاوە: 
مركز الجزیرە للدراسات

http://studies. aljazeera. net/ar/repor
html  .170725070220122/07/ts/2017
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سەرباری هەموو ئاستەنگەكان، كەچی هێشتا مۆریتانیا خاڵێكی درەوشاوەی ناوازەیە لە ناوچەی 
خاڵی  چەندین  ناوچەكە  دیکەی  واڵتانی  شێوەی  بەهەمان  واڵتەش  لەو  بەاڵم  بیابان،  كەنار  و 
كودەتا  كۆمەاڵیەتی  و  توندوتیژیی  لەرادەبەدەر  و  هەژارییەكی  ئەوانیش:  هەن.  سادە  الواز  و 
سەربازییەكان  و توندڕەوی، بەاڵم لەگەڵ بوونی ئەو هەموو خاڵە الوازانەش، مۆریتانیا توانیویەتی 
ناوچەكانی  و  ئەفریقیا   باكوری  لە  هەریەك  كە  رزگاربكات،  قەیرانانە  لەو  زنجیرەك  لەناو  خۆی 
ئاڵۆزی  و  ئەو  بازنەی  ناو  لەڕاستیدا مۆریتانیا بەشێكی نەكەوتۆتە  بیابانی هەژاندووە.  كەنار  و 
زمانەوانی  و  نەژادی  و  كۆمەاڵیەتی  و  دابەشبوونی  بەهۆی  كە  كۆمەاڵیەتییانەوە،  ناڕەزایەتییە 
ئیقلیمییەوە روودەدات، لە بەشەكەی تریش سەرۆك )محەمەد ولد عبدالعزیز( سور بووە لەسەر 

بەرەنگاربوونەوەی توندڕەوی، كەچی لەگەڵ ئەوەشد.

هەرچەنــدە ولــد عبدالعزیــز شكســتی بــە ئۆپۆزســیۆن 

ــاوە  و توانیویەتــی ســەقامگیریەكی الواز دەســتەبەر  هێن

بــكات، بــەاڵم ئەمــە مانــای ئــەوە نیــە كــە مەترســییە 

ــدان، چونكــە واڵت  ــر كۆنتڕۆڵ ــەكان لەژێ سیاســی  و ئەمنیی

و  دەناڵێنێــت  بونیادییەکانــەوە  گۆڕانكاریــە  بەدەســت 

بەهــۆی كاریگــەری ژینگــە  و كەشــوهەوا  و نادادپــەروەی  

بیابــان،  لــە ناوچــەی كەنــار و  و جوگرافیــای سیاســی 

ئــەو  دەکرێــت. هەروەهــا  زیاتــر  گومانــی الوازبونــی 

تێكەاڵوبوونــە نــەژادی  و رەگەزییــە وایكــردووە گومــان 

ــێوییە  ــت. پش ــر بێ ــەقامگیریە زیات ــەو س ــەر الوازی ئ لەس

دەچێــت  و  هەڵكشــان  بــەرەو  دێــت  تــا  نەژادیــەكان 

گروپــە  قوڵــن.  زۆر  رەگەزپەرســتییەكانیش  ملمانــێ 

ئیســامیەكان پەرتــەوازەن. بۆیــە مۆریتانیــەكان تادێــت 

)رەگــەز و  لــە مەســەلەكانی  تونــدڕەوی دەڕۆن  بــەرەو 

ئینتیــامی نــەژادی و ئاینــی(دا، ئەمــەش مەســەلەیەكی 

ــەڵ  ــەو مەســەالنە لەگ ــش ئ ــیدارە. كاتێكی ــار مەترس یەكج

ــدا بەریــەك دەكــەون، دەبێتــە هــۆی لەدایكبوونــی  ئابوری

بەیەكــەكان.  دژ  سیاســیە  ئابــوری  و  بەرژەوەندیــە 

دەرئەنجامیــش وردە وردە شــەڕەكە لەســەر دابەشــكردنی 

هــەل  و ســەرچاوەكان لــە مۆریتانیــا، دەبێتــە بەشــێك 

لــە یــاری )ئێمــە بەرامبــەر ئــەوان(. ئەمــەش هاتنــی 

تونــدی  ملمانێیەكــی  و  ترســناك   داڕمانێكــی  تارمایــی 

كۆمەاڵیەتــی لەســەر بنچینــەی لێكرازانــی رەگــەزی  و 

ئاینــی دەوروژێنێــت، كــە ســەرتاپای واڵتــی تەنیــوە. ئــەو 

عەرەبــەکان،  مەغریبییــە  دەكات  وەهــا  بەریەككەوتنــە 

كــە جڵــەوی دەســەاڵتیان بەدەســتە، لــە دژی دانیشــتوانی 

رەشپێســت واتــە )حەراتینــەكان( هانبــدات  و لــە هەمــان 

باشــوری  ســتەملێكراوەكانی  مۆریتانییــە  دژی  كاتــدا 

واڵتیــش. بەمــەش حەراتیــن  و مۆریتانیــە ئەفریقیــەكان 

دامەزراوەیــی  هەیكەلــی  و  جیاكاریەكــی  رووبــەڕووی 

دەبنــەوە.

لــە  نــوێ   شــێوازی  چەندیــن  گشــتی  شــێوەیەكی  بــە 

هەڵوێســتە  بــارەی  لــە  جەمــاوەری  كۆكردنــەوەی 

ــاراوە، چونكــە حەراتــەكان ئێســتا  رادیكالیــەكان هاتۆتــە ئ

چاونەترســانەتر داواكاریەكانیــان دەخــەڕوو و ناڕەزایەتیــی 

ــە،  ــاو روولەزیادبون ــێوەیەكی بەرچ ــێوییەكانیش بەش  و پش

ئەمــەش بەهــۆی ئــەو دۆخــە شــڵۆقەی توشــی واڵت 

پێدەچێــت  سیاســییەوە.  ئابــوری  و  لــەڕووی  هاتــوە 

ئــەو ئاڕاســتەبوونە بــەرەو تونــدڕەوی بــواری ئاینیشــی 

گرتبێتــەوە، چونكــە هەندێــك لــە گروپــی حەراتــەكان 

بــە هێزێكــی زۆرەوە رووبــەڕووی بنەمــا ئایدیۆلــۆژی  و 

ــەكان  ــادە قانونیی ــی و م ــەروەردەی ئاین ــەتەكانی پ سیاس
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دەبنــەوە، كــە لەســەر بنەمــای ئینتیــامی چینایەتــی بڕیــار 

ــە  ــەر ل ــۆی ه ــەش بۆخ ــی دەدات. ئەم ــەر رەگەزایەت لەس

هەڵهێنجــراوە. ئیســامییەوە  دادپــەروەری  بیرۆكــەی 

ئــەو پێشــهاتانە لــە بۆشــاییدا دروســت نابــن، چونكــە 

زانایانــی ئاینــی ئیســامی  و قوتابخانە ئاینیەكانــی مۆریتانیا، 

فاكتــەری گرنــگ  و بەشــدارن لــە مشــتومڕە ئیقلیمــی 

و  تونــدڕەوی   بــە  رێگــەدان  دەربــارەی   و جیهانیــەكان 

هەڵگەڕانــەوە لــە شــەریعەتی ئیســامی. لــە ئەنجامیشــدا 

هەرچییــەك روودەدات لــە دەرەوەی مۆریتانیــا كاردەكاتــە 

ــە بەرامبەریشــدا رووداوە  ــەی. ل ــە ناوخۆییەك ســەر واقیع

ــان دەبێــت.  ناوخۆییەكانیــش دەرئەنجامــی ئیقلیمــی خۆی

بانگەشــكەرانی گۆڕانــكاری چاكســازی، یــان تونــدڕەوی 

ــر  ــەكان لەفیك ــە فراوان ــە نەژادی ــاو پێكهات ــی لەن مۆریتان

داگیركــردووە،  پێگەیەكیــان  ئیســامیدا  مومارەســەی   و 

لەنــاو  ناگونجێــت  خۆیــان  قەبــارەی  لەگــەڵ  كــە 

پێكهاتــەی بیروبــاوەڕی فراوانــر لــە فكــر  و پڕاکتیکــی 

پێگەیەكــی  مۆریتانییــەكان  هەروەهــا  ئیســامیدا)4(. 

بەرچاویــان هەیــە لەنــاو ئــەو تــۆڕە توندڕەوانــەی ســنورە 

بزوتنەوەكانــی  لەگــەڵ  تێدەپەڕێنــن،  نیشــتیامنییەکان 

هەڵگەڕانــەوەی ئیقلیمیــدا، ئــەو پێكهاتــە ترســناكە لــە 

رەگــەز  و ســتەمكاریی كۆمەاڵیەتــی  و ئابــوری  و ئاینــی لــە 

ــی شــەڕێكی  ــە بەرپابوون ــناكە ل ــی ترس ــا، زەنگێك مۆریتانی

فــراوان لەســەر ناســنامەی واڵت  و ئاڕاســتە ئاینیەكــە ی 

و داهاتــووی یەكســانی دیموكراســی تێیــدا. لەراســتیدا 

ــیە)5(،  ــۆژی  و سیاس ــەوە ئایدیۆل ــەو رووبەڕبوون ــە ئ رەنگ

ــەدا ببنــە کــردار لەســایەی ئــەو بارودۆخــەدا،  ــەم نزیكان ل

كــە تێیــدا هەســتی رق  و كینــە  و ســتەمكاری بەشــێوەیەكی 

رون  و كاریگــەر لەنێــو ســەركردە فكرییەكانــدا باڵوبۆتــەوە. 

لەدوایشــدا تێگەیشــتنی ســەرچاوە ناوخۆییــەكان لــەو 

ملمانێیــە  و كارلێكکردنــی لەگــەڵ دینامیكە ســنوربڕەكان  و 

ئیقلیمیــەكان، هەنــگاوی یەكەمــە لــە ڕووبەڕووبوونــەوەی 

و  لــە ســەقامگیری سیاســی   ئــەو هێزانــەی هەڕەشــە 

ــەن.  ــا دەك ــی مۆریتانی كۆمەاڵیەت

پەیوەندیی نێوان كۆمەڵگە  و دەوڵەت

مۆریتانیــا، كــە دەوڵەتێكــی هــەژارە  و خــاوەن ژمارەیەكــی 

مەغریبــی  لەگــەڵ  هاوســنورە  دانیشــتوانە،  زۆری 

ــەورە،  ــی گ ــوری بیابان ــای رەش لەباش ــی  و ئەفریقی عەرەب

ــی  ــەت  و ژیان ــەر سیاس ــی لەس ــی قوڵ ــن كاریگەریەك ئایی

پێكهاتــەی  ئیســام  كــردووە.  دروســت  كۆمەاڵیەتــی 

ــێكی  ــە بەش ــامیەكان ب ــە. ئیس ــەو واڵتەی ــی ئ كۆمەاڵیەتی

ســەقامگیریی  چیرۆكــی  لــە  دادەنرێــن  ســەرەكی 

ئەوەشــدا  لەگــەڵ  كەچــی  واڵتــدا،  لــە  شكســتخواردو 

ــە ســەرووی سیاســەتە  ــەو شكســتە ل كێشــەكانی پشــت ئ

ــەژادی  ــی ن ــی هەرەم ــە زنجیرەیەك ــەوەن، چونك ئاینەیەك

هــەر  هــەن.  كۆمەاڵیەتیــش  جیــاوازی  رەگــەزی  و   و 

لەوكاتــەی مۆریتانیــا لــە ســاڵی 1960 ســەربەخۆیی خــۆی 

لــە فەرەنســا وەرگرتــووە، ئەمانــە بوونەتــە مایــەی ئــازار  و 

مەینەتــی.

ئیســام، پردێكی هاوبەشــە بۆ ســـێ  گروپی ســەرەكی واڵت 

 و رێگــەی بــۆ فەراهــەم كــردوون. )عەرەبــە مەغریبیــەكان، 

یــان ســپیەكان %30 دانیشــتوانی واڵتــن(، )حەراتــەكان 

ــت،  ــان پێدەدەرێ ــەكان ئاماژەی ــەوەی كۆیل ــە بەن %40( ك

دانیشــتوانن(.   30% لــە  ئەفریقیەكانیــش  )مۆریتانیــە 

حەراتــەكان لــە زمــان  و كوولتــوردا هاوبەشــن لەگــەڵ 

ســپیەكان. بێــزاری  و بێمتامنەییــەك لەژێــر ئەو خاڵــە ئاینیە 

هاوبەشــانە  و ئینتیــام كلتوریانــەدا هەیــە. دانیشــتوانە 

رەش پێســتەكەی مۆریتانیــا هەســت بــە توڕەیــی دەكــەن 

ــوری  ــوری و كوولت ــی سیاســی  و ئاب ــەر هەژمون ــە بەرامب ل

لەالیــەن مەغریبییــە ســپی پێســتەكان  و هەمیشــە زیانیــان 

ــدەگات. پێ

هــەر لــە كاتــی وەرگرتنــی ســەربەخۆییەوە، سیاســەتی 

رادەیەكــی  تــا  نەژادیــەكان  جیاكاریــە  ناســنامە  و 

قووڵكردنــەوەی  لــە  هەبــووە  گرنگیــان  رۆڵێكــی  زۆر 

ــدا،  ــاو واڵت ــەت  و كۆمەڵگــە لەن ــوان دەوڵ ــی نێ ناكۆكیەكان

دڵەڕاوكـــێی نــەژادی لــەالی دانیشــتوانی رەشپێســت  و 

سپیپێســت كارەكتەرێكــی ســەرەكی  و هەمیشــەیە لــە 
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ناوچــە دیاریكراوەكانــی دۆڵــی روبــاری ســەنگال. چونكــە 

لــەو ناوچەیــە هەریــەك لــە هاواڵتــی سپیپێســت  و جوتیارە 

یەكــر  لەگــەڵ  ملمانێــكان،  ســەرباری  رەشپێســتەكان 

ــێویەكان  ــردوو پش ــەدەی راب ــتاكانی س ــە هەش ــان. ل دەژی

ڕووی لــە زیادبــون كــرد  و بیرمەنــدە رەش پێســتەكان 

ســوربوون لەســەر ئیدانەكردنــی سیاســەتی رەگەزپەرســتی 

دەوڵــەت تایبــەت بــە زەوی  و چەنــد رێكارێكــی تــر. 

شكســتی كودەتاكــەی ســاڵی 1987یــش، كــە لەالیــەن 

 بیۆگرافیای كۆماری موريتانيا

 
  

 پایتەخت نواكشوت

 وسمتریه ئاست سەبخە وذر هاومشا

130،03000كیلۆمەتر چوارگۆشە   ڕووبەر 

 زماوی فەڕمی عەرەبی

 ژمارەی داویشتوان 3،،33،03،

 سیستمی دەسەاڵت كۆماریی ئیسالمیی

 واوی سەرۆك كۆمار محەمەد ولذ عەبذولعەزیس

 سەرۆك وەزیران یەحیا ولذ حەمیه

وەتەوە یەكگرتوەكان3 كۆمكاری عەرەبی3 یەكێتی دەوڵەتاوی ئەفریقیا3 
 ڕێكخراوی بازرگاوی وێودەوڵەتی3 ڕێكخراوی هاریكاری ئیسالمی

 ئەوذامێتی وێودەوڵەتی

7.697ملیار دۆالر    كۆی داهاتی واوخۆ 

1,157دۆالر   داهاتی تاكە كەش 

ی تلفوندكۆ 101  

0.513(157ئاست وسم )/    هێمای گەشەی مرۆیی 

31%  ڕێژەی بێكاری 

 دراوی ویشتماوی ئۆقیەی مۆریتاوی

 ئاراستەی ڕۆیشته الی ڕاست

.mr كۆدی ئیىتەروێت 
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ژمارە )39-38( کانونی یەکەم 2018

لــەدژی  رەشپێســت  ئەفریقــی  ئەفســەری  كۆمەڵێــك 

ســەرۆكی ســپی پێســت ئەنجــام درا، هێنــدەی تــر توڕەیــی 

ــر  ــتەكانی بەتەوژم ــاندنەوەی رەشپێس ــەپۆلی چەوس  و ش

كــرد. دواتــر لــە نیســانی ســاڵی 1989 بــە كوژرانــی ســەدان 

كــردەوەی  لــە  وێرانكــەر  شــەپۆلێكی  و چەنــد  كــەس  

هــات  نێوانیــان  كێشــەی  بــە  كۆتایــی  تۆڵەســەندنەوە 

لەســەر مافــی لەوەڕانــدن لــە دۆڵــی روبــاری ســەنگال. كــە 

نەخشــەی ســنوری نێوانیــان دیاریــدەكات. نزیكــەی )100( 

ــەزار  ــران  و )85( ه ــەنگال دەرك ــە س ــی ل ــەزار مۆریتان ه

ســەنگالیش لــە مۆریتانیــا. هەروەهــا دەركردنــی )40( 

هــەزار مۆریتانــی ئەفەریقــی لــە واڵت بــە بیانــوی ئــەوەی 

ســەنگالین. ســپی پێســتەكان بــە زمانــی عەرەبــی دەدوان، 

بەســەر  دەســتیان  حەراتــەكان  لــە  هەندێــك  لەگــەڵ 

ــوی  ــە بیان ــش ب ــدا گــرت. رژێمی زەوی  و زاری دەركراوەكان

رەگەزپەرســتی  نــەژادی  و  تونــدڕەوی  دامركاندنــەوەی 

ــەوە. ــە دەهێنای ــەم كاران ــۆ ئ ــی ب پۆزش

لــە هەمــان كاتدا لــە هەشــتاكانی ســەدەی رابــردوو، كاتێك 

ــەی  ــو كۆمەڵ ــی ســەحوەی ســەر ســنور وەك بزووتنەوەكان

ــەر  ــە س ــامی هاتن ــی ئیس ــەوەی سیاس ــغ(  و بزوتن )التبلی

شــانۆكە، ئیدی ئیســامیەكان لــە گۆڕەپانەكــە بەدیاركەوتن. 

ئیســامی ســۆفیگەرایی كــە ریشــەیەكی قوڵیــان لــە واڵتــدا 

ــتەبەركردنی  ــیان دەس ــەوت  و ئامانجیش ــاوە بەدیارك داكوت

دانپێدانانــی یاســایی سیاســی  و بونیادنانــی بزوتنەوەیــەك 

بەئیســامکردنی  بــۆ  ســەرەوە  تــا  خــوارەوە  لــە  بــوو 

كۆمەڵگــەی مۆریتانــی  و خــۆالدان لــە تونــدڕەوی سیاســی 

بــە زەبــری  نــەژادی  ناســنامەی  ئایــن  و   و ســەپاندنی 

ــی  ــۆڕە رۆشــنبیر  و ئاینیەكان ــەڵ ت ــان لەگ ــز. ئاوێتەبونی هێ

ــوێ   ــێوەیەكی ن ــتنی ش ــۆی بەدیارخس ــعودیەش، بووەه س

لــەو  لــە چاالكیــی كۆمەاڵیەتیــی ئیســامی. هەندێــك 

گروپانــە لــە ســنورەكان پەڕینــەوە، وەك گروپــی تبلیــغ 

ئاینیــە  رێكخــراوە  لەگــەڵ  ســعودیە،  ســەلەفیەكانی   و 

ــرت. ــان گ ــەکان یەكی ناوخۆیی

ــن  و  ــی ئای ــاوی جیهانی ــان لێش ــەی نێوانی ــەو ئاوێتەبوون ئ

تایبەمتەندییــە ناوخۆییــەکان، بەشــداربوو لــە دووبــارە 

پیادەكردنــی  و  دابونەریــت   و  بەهــا  پێكهێنانــەوەی 

ــەوە.  ــە كای ــی هێنای ــی نوێ ــا مۆدێلێك ــە مۆریتانی ــی ل ئاین

پەیوەندییــە فیكریەكانیــش یارمەتیدەربــوون لــە پێكهێنانی 

رێچكەیەكــی گــەورە بــۆ بانگخــوازان  و پیــاوە ئاینییــەكان. 

باڵوبونــەوەی ئــەو گروپانــە كاریگــەری لەســەر دینامیكــی 

كۆمەاڵیەتــی  و سیاســی دروســتكرد، كەچــی ســەرباری 

ئــەوەش، فەرمانــدەی بزوتنــەوە ئیســامیەكان توانیــان 

خۆیــان البــدەن لــە بەریەككەوتــن لەگــەڵ دەســەاڵتدارانی 

ــا، ئــەوەش بەرێگــەی خــۆالدان لــە  ســەربازی لــە مۆریتانی

جیــاوازی پرســە سیاســی  و كۆمەاڵیەتییەكانــی دژ بــە ڕژێم. 

تــا ســەرەتای نەوەدەكانــی ســەدەی رابــردووش، ئیســامی 

سیاســی  و هاوشــێوەكانی تــری ئاین، ســەرچاوەی پشــێوییە 

ــاو واڵت. ــوون لەن ــەكان نەب ــی  و كۆمەاڵیەتی سیاس

ــە  ــی ب ــی سیاس ــە گۆڕەپان ــام ل ــی ئیس ــی ڕۆڵ بەهێزكردن

یارمەتیــە  پێشكەشــكردنی  دەوڵــەت  و  ســەركردایەتی 

هەروەهــا  عەرەبــی،  كەنــداوی  واڵتانــی  داراییەكانــی 

ــە ســاڵی 1979،  ــران ل ســەركەوتنی شۆڕشــی ئیســامیی ئێ

ئەمانــە هەمویــان فاكتــەری لەبــار بــوون بــۆ دروســتبوونی 

ژینگەیەكــی منونەیــی بــۆ فیكــری ئاینــی  و ئــەو كەســانەی 

دەســتەبەركردنی  بــۆ  هەیــە،  پێــوەی  پەیوەندییــان 

ــە  ــدا دۆخەك ــە نەوەدەكان ــەاڵم ل ــە. ب ــەاڵت  و متامن دەس

جەزائیــر  و  تونــس   رژێمــی  هــەردوو  چونكــە  گــۆڕا، 

بەشــێوەیەكی تونــد بەربوونــە ئیســامیەكان. ئەمــەش 

ــا.  ــە مۆریتانی ــی ل ــرس  و نیگەران ــی ت ــۆی پەیدابوون بوەه

شــوێنە  دامــەزراوە  و  هەبــوو  ئــەوە  ترســی  چونكــە 

واڵت  لــە  ئیســامیزم  گەشەســەندووەكان  ئیســامییە 

ــێوەی  ــن ش ــە چەندی ــەت، بۆی ــە دژی حكوم ــن ل بوروژێن

ــە  ــوون، ك ــی پەیداب ــیاری ئاین ــراوی هۆش ــە رێكخ ــوێ  ل ن

لــە رێگــەی تۆڕەكانــی ئینتەرنێتــەوە پەیوەندییــان بــە 

ــەدواوە ئیســامی  ــەوە ب ــەم جــۆرە ل ــوو. ب ــەوە هەب جیهان

مۆریتانــی  ســەربازی  سیســتەمی  لەگــەڵ  میانــڕەو 

ــەر  ــوربوون لەس ــەوان س ــە ئ ــەوە، چونك ــان نەدەگرت یەكی
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لــە دەســەاڵت  و دەرئەنجامیــش ئیســامی  مانەوەیــان 

ــا  ــەت، ت ــۆ حكوم ــەرەكی ب ــی س ــووە پێوەرێك ــی ب سیاس

پــۆزش بــۆ چەوســاندنەوە  و ســەركوتكردن بهێنێتــەوە، كــە 

ــەش  ــرا. ئەم ــدا بەشــێوەیەكی بەرچــاو پەیڕەودەك ــە واڵت ل

یارمەتیدەربــوو بــۆ پەرتەوازەبوونــی كۆمەڵگــەی مۆریتانی.

ســەر  بــۆ  فراوانــی  هەڵمەتێكــی  ئاســایش  دەزگای 

ئیســامیەكان دەســتپێكرد، چونكــە رووبــەڕووی حكومــەت 

ــەدەدا  ــان ن ــەاڵتداران رێگەی ــەم: دەس ــتانەوە، یەك دەوەس

ــی حزبێكــی  ــۆ پێكهێنان ــك ئیســامی ب ــی هەندێ ــە هەوڵ ب

سیاســی. پاشــان دەزگای ئەمن  و ئاســایش زیاتــر چاودێریی 

رێكخــراوە ئیســامیەكان  و شــوێنە دینیەكانــی دەكــرد، كــە 

تێیــدا چاالكوانــی ناوخۆیــی لەگــەڵ كادر  و ئیســامییە 

بیانییەکانــی لـــێ  كۆدەبوونــەوە. لــە ســاڵی 1994 ئــەو 

فشــارەی حكومــەت گەیشــتە ترۆپــك  و دەســتیكرد بــە 

قەدەغەكردنــی چەندیــن دامەزراوە  و رێكخراوی ئیســامی  

و دەســتگیركردنی گــەورە ســەركردەكانیان  و دەركردنــی 

خەڵكــی بیانــی بــە تۆمەتــی بەالڕێدا بردنــی ئیســامیزم لــە 

ــدڕەوی. ــەرەو تون ــتەكردنی ب ــا  و ئاڕاس مۆریتانی

و  رێكخــراو   ســەر  كردییــە  ئــەو هێرشــەی حكومــەت 

دامــەزراوە ئیســامییەكان، بوەهۆی پەكخســتنی ژێرخانیان 

 و سســتكردنی چاالكیەكیانیــان، بــەاڵم بــە تــەواوی ئیفلیــج 

نەبــوون، چونكــە زۆربــەی رێكخــراوە ئاینییــەكان لەژێر ناو 

 و پــەردەی دیکــە یاخــود بــە نهێنــی بەردەوامبــوون، بــەاڵم 

دوو رووداوی گرنــگ ئاســتەنگی لەبــەردەم ئــەو هەواڵنــە 

پەیوەنــدی  دروســتكردنی  ئەویــش  دەكــرد،  دروســت 

ــل لەســاڵی 1999  و ســەرەتای  ــەڵ ئیرائی دبلۆماســی لەگ

ــەكانی )11( ــرۆر دوای هێرش ــگ دژی تی ــتپێكی جەن دەس

ی ســێپتەمبەری 2001 بــۆ ســەر ویایەتــە یەكگرتــووەكان. 

زۆربــەی ئیســامییەكان، لەوانــەش: هەندێك لــە الیەنگرانی 

حكومــەت رەخنــەی توندیــان لــە حكومــەت گــرت بەهــۆی 

ــەواوی  ــدا بەت ــە فەتوایەك ــل. ل ــەڵ ئیرائی ــدی لەگ پەیوەن

ئــەو كارەیــان ئیدانەكــرد  و رەتیانكــردەوە، بــەاڵم ئــەو 

تــر دەســت  وایكــرد حكومــەت جارێكــی  دژوەســتانە 

بكاتــەوە بــە ســەركوتكردن. معاویــە ولــد ســیدی ئەحمــەد 

)11(ی  هێرشــەكانی  واڵت،  ئەوســای  ســەرۆكی  التایــع، 

ســێپتەمبەری وەك بیانویــەك بەكارهێنــا بــۆ هەڵمەتــی 

ــدا. ــەری واڵت ــە سەرتاس ــامیەكان ل ــی ئیس راوەدونان

ــانەی  ــەو كەس ــدڕەوی ئ ــری  و تون ــەر دەمارگی ــە بەرامب ل

بــە ئیســامی خــراپ ناودەبــران، »ولــد التایــع« خــۆی 

ــەراورد  ــە ب ــان دەدا، ب ــا نیش ــی مۆریتانی ــو فریادڕەس وەك

بــەو موســڵامنە میانڕەوانــەی ملكەچــی سیاســەتەكانی 

ــوون  ــە ب ــەكان ئەوان ــامییە خراپ ــن، ئیس فەرمانڕەواكانیان

كــە بەرهەڵســتی بەكارهێنــان  و هەژمونــداری دامــەزراوەی 

بیرۆکراتییــان دەكــرد. ئەمــەش دۆخــی هەمــوو ڕواڵەتێكــی 

تەنیــا  كارەكــەش  دەســتوریە.  سیســتەمی  درۆزنانــەی 

چونكــە  نەوەســتا،  ئیســامییەكان  ســەركوتكردنی  بــە 

بــە  حكومــەت   2000 ســاڵی  یەكەمــی  ترشینــی  لــە 

ــد  ــدی )ول ــی پەیوەن ــە هەبوون ــان ل ــی گومانكردنی تۆمەت

ــی  ــی دیموكراس ــی یەكێتی ــەوە، حزب ــە ئیرائیل ــع( ب التای

كاركــردن  حزبــی  2002ش  لەســاڵی  هەڵوەشــاندنەوە. 

بــۆ  بانگەشــەی  كــە  قەدەغەكــرا،  گۆڕانــكاری  لەپێنــاو 

پاراســتنی مافــی رەش پێســت  و نــەوەی كۆیلــەكان دەكــرد.

چەوســاندنەوانە،  ســەركوتكردن  و  ئــەو  چڕبوونــەوەی 

ــی  ــەن چینێك ــێ  لەالی ــی دڵەڕاوكـ ــۆی زیاتربوون ــە ه بوون

ــی  فــراوان لــە مۆریتانیــا. هەســتیان بــە بێــزاری  و خراپ

بەڕێوەبردنــی واڵت دەكــرد لەالیــەن ولــد التایــع. لــەو 

ماوەیــەدا دراوی مۆریتانــی كەوتــە قۆناغــی كەوتنێكــی 

ئازادنــە  و نیــوەی بەهــای خۆی لەدەســتدا. لە ســاڵی 2005 

ــی  ــی ناوخۆی ــۆی بەرهەمهێنان داهاتــی تاكەكــەس لــە ك

ــاڵی  ــە س ــە)1283( دۆالر ل ــەر ب ــوو بەرامب )654( دۆالر ب

2012. چونكــە پەیڕەوكردنــی سیاســەتەكانی مەحســوبیەت 

 و هۆزگەرایــی بوونــە هــۆی دەوڵەمەندبوونــی نوخبەیــەك، 

ــان لەگــەڵ هــۆزی ســەرۆك )اســام ســید(  و  كــە پەیوەندی

هــۆزی )اوالد البوســباع(ی ســەر بە ســەركردەی ئێســتا )ولد 

عبدالعزیــز( بــوون. ئــەو هۆزانــە ببوونــە كارەكتەرێكی كارا 

ــەوەی هاوپەیامنــی ســەرەكی  ــازاڕ. جگــە ل ــە ب  و گرنــگ ل
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ــی  و ســەربازییەكان،  ــی و بیرۆکرات ــە دارای ــە كەرت ــوون ل ب

ــوون  و دەســەاڵتێكی زۆر  و  ــش ب كوتلەیەكــی هەژمونداری

قۆرخــكاری بەســەر كەمینــەدا هەبــوو. گەندەڵــی  و تااڵنــی 

 و بەكاربــردن لــە ســیفەتە دیارەكانــی حكومەتــی ولــد 

ــی  ــی ئاسایش ــەڵ نەمان ــوو لەگ ــش ب ــوو. هاوكاتی ــع ب التای

بەرزبوونــەوەی  و  هــەژاری   باڵوبوونــەوەی  ئابــوری   و 

ــكاری. ــژەی بێ رێ

لــە كۆتایشــدا تیكشــكاندنی ئیســامیەكان  و ســەركوتكردنی 

ئۆپۆزســیۆن، نەیانتوانــی تەمەنــی سیاســی ولــد التایــع 

درێژبكەنــەوە، بۆیــە لە نێــوان چەندین خولی ســەركوتكردن 

 و هەوڵی كودەتایی، ئیســامی سیاســی گەشــەی كردوو بووە 

شــادەماری ســەرەكی بۆ بەرهەڵســتی. زۆربەی ئیسامیەكان 

بــۆ گۆڕانــكاری سیاســی  و كۆمەاڵیەتــی بەكارنەهێنانــی 

ــدڕەو  ــی تون ــەاڵم كەمینەك ــی. ب ــاش دەزان ــان بەب توندوتیژی

بەهــۆی ئــەو ســەرکوتکارییانەی دەوڵــەت پیــادەی دەكــردن 

بــەرەو توندوتیــژی دەچــوون. ئــەوەی مایــەی ســەرنجە تەنیا 

دوای زۆربونــی كردەوەكانــی ئەشــكەنجەدان  و زیندانــی 

كــردن  و دادگایكردنــی ئیســامیەكان، ئینجــا دینامیكــی 

تونــدڕەوی بەدیاركــەوت، چونكــە ســەركوتكردن شــەرعیەتی 

دا بــە ئیســامیە تونــدڕەوەكان تــا كاری توندوتیــژی وەك 

سیاســی  لەپرۆســەی  بەردەوامبــون  لەپێنــاو  فاكتەرێــك 

ــن. ئیســامی بەكاربهێن

دیمەنێك لە هەڵبژاردنەكانی مۆریتانیا 
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بەرەو میانڕەوی
ئــەو كودەتــا ســەربازیەكەی ســاڵی 2005 روویــدا، كۆتایــی 

ئابوورییەكــی  كــە  التایــع،  ولــد  ســەردەمی  بــە  هێنــا 

داهێنابــوو.  پەكخــراوی  سیســتەمێكی  مایەپــوچ  و 

ســەرجەم  كودەتاكــە،  ســەربازییەكانی  فەرمانــدە 

زیندانیــە سیاســیەكانیان ئازادكــرد. لەوانــەش ئیســامی  

ســەر  خســتە  مۆریتانیایــان  رادیكاڵــەكان.  ســەلەفیە  و 

رێچكــەی قۆناغێكــی نوێــی گۆڕانــكاری  و ســەردەمێكی 

دیموكراســی مەدەنــی. هەرچەنــدە زۆری نەخایانــد، بــەاڵم 

بــۆ چەنــد ســاتێكی كــورت پێدەچــوو واڵت بــەرەو یەكێتــی  

ئیســامییە  زوو  هــەر  بنــێ.  و  هەنــگا  ســەقامگیری  و 

ــرت  ــیە وەرگ ــەوە سیاس ــەو كران ــودیان ل ــڕەوەكان س میان

ــاوی چاكســازی  ــر ن ــان، لەژێ ــۆ رێكخســتنەوەی ریزەكانی ب

تەرشیعیــەكان،  شــارەوانی  و  هەڵبژاردنــی  نــاو  هاتنــە 

وەكــو كاندیــدی ســەربەخۆ  و بێایــەن. ئاستیشــیان مایــەی 

ــدا، چونكــە  ــە ناوخۆییەكان ــە هەڵبژاردن ــوو ل ســەرنجدان ب

لــە دەیــان شــارەوانی ســەركەوتنیان بەدەســتهێنا، لەوانەش 

لــە ناوجەرگــەی پایتەخــت.

ئەو ســەركەوتنە كتوپڕەی ئیســامییەكان لە هەڵبژاردنەكان، 

هــاوكات بــوو لەگــەڵ هەڵبژاردنــی ســیدی ولــد شــێخ 

ــەرۆك  ــەرزوو س ــە ه ــەرۆكی واڵت، بۆی ــاڵ وەك س عەبدوڵ

بــە داواكاریەكــەی ئیســامیەكان ڕازیبــوو بــە پێدانــی 

شــەرعیەت بــۆ حزبــە سیاســییەكان، كــە بەگردبوونــەوەی 

ــرا،  ــەندن ناودەب ــازی  و گەشەس ــاو چاكس ــتامنی لەپێن نیش

ــە  ــە ب ــەو حزب ــل(، ئ ــە )تواص ــارساوە ب ــی ن ــە بەعەرەب ک

هەڵوێســتێكی  مەنســور،  ولــد  جەمیــل  ســەرۆكایەتی 

دوای  تــا  نوانــد.  حكومــەت  بەرامبــەر  هاریكاریانــەی 

ڕووداوی كودەتــا ســەربازییەكەی ئابــی ســاڵی 2008  و 

ڕوخانــی ســەرۆك عەبدوڵــاڵ هــەر لــە پەیوەندیەكــی باشــدا 

ــوون. ب

ــەوە،  ــە كای ــی هات ــدا دیموكراس ــاوە كورتــەی تێی ــەو م ئ

ــر  ــاری ناهەمورات ــن ب ــاو چەندی ــی خســتە ن مۆریتانییەكان

ــاو  ــی بەرچ ــە بەرادەیەك ــردن، چونك ــش الوازی ك  و زیاتری

ــەكان  ــە جیهانی ــۆوە  و یارمەتیی ــەكان بەرزب ــی خۆراك نرخ

هــۆی  بــووە  بەروبومــەكان،  )تــۆو(ی  نەناردنــی  لــە 

ــە  ــەش ل ــە لەوان ــج. جگ ــارد  و برن ــی ئ ــەوەی نرخ بەرزبون

ســاڵی 2008 رالــی پاریــس ــــ داكار بــۆ ئۆتۆمبێــل الدرا، كــە 

ــان  ــەی زی ــوە مای ــڕی، ئەمــەش ب ــای دەب ــی مۆریتانی بیابان

ــتوگوزار. ــی گەش ــە كەرت ــدن ب گەیان

گۆڕانكاریــی مێــژووی لە دینامیكی سیاســەتی 
مۆریتانیادا ئیسالمیەكانی 

ــامییەكان  ــا، ئیس ــاش كودەت ــە پ ــەم ل ــی ك دوای ماوەیەك

خۆیــان پشــتیوانیان لــە فەرمانــڕەوا ســەربازییە نوێیەکانــی 

ــان  ــەركردەكان متامنەی ــدە س ــرد. هەرچەن ــا دەك مۆریتانی

بــە ئیســامییەكان نەبــوو، دژی تێكەاڵوبوونیــان بــوون 

ــاڵی 2009  ــە س ــور ل ــد مەنس ــل ول ــیەت. جەمی ــە سیاس ب

پشــتیوانی لــە محەمــەد ولــد عبدالعزیــز كــرد بــۆ پۆســتی 

ســەرۆكایەتی )كــە ژەنــەڕاڵ  و ئەندازیــاری كودەتاكەبــوو(، 

حكومەتــە  بــۆ  بــكات  زیاتــر  ئاســانكاری  هەوڵیشــدا 

تازەكــەی، ئــەوەش لــە رێگــەی بەســتنی هاوپەیامنــی 

لەگــەڵ حزبــی تواصــل  و حزبەكــەی عبدالعزیــز، كــە 

تــازە دامەزرابــوو بــە نــاوی )یەكگرتــن لەپێنــاو كۆمــاری(. 

ــە  ــك ك ــوو كاتێ ــش ب ــان پتەوتری ــدی نێوانی ــر پەیوەن دوات

ولــد عبدالعزیــز پەیوەنــدی نێــوان مۆریتانیــا  و ئیرائیلــی 

هەڵپەســارد.

جەمیــل ولــد مەنســور، بزووتنەوەكــەی وەك حزبێكــی 

ــە  سیاســی خــاوەن مەرجەعێكــی ئیســامی خســتەڕوو. ك

ــرد.  ــا دەك ــەتدا تەبەن ــە سیاس ــد ل ــتێكی مامناوەن هەڵوێس

وەك بەڵگەیەكیــش لەســەر ئــەو بیروبــاوەڕە  و میانڕەویــە 

ئاینییەکــەی، دەستپێشــخەری كــرد لــە گرتنەئەســتۆی رۆڵی 

ــدڕەوی  ــری تون ــۆ ئاشــكراكردنی بی ــردن ب ســەركردایەتی ك

ــەو كەســانەی بانگەشــەی  ــەوەی ئ ــی  و رووبەڕووبوون ئاین

ــە دینامیكــی سیاســەتی  ــە ل ــەو گۆڕانكاریی ــەن. ئ ــۆ دەك ب

ئیســامیەكان لــە مۆریتانیــا، وایكرد ئیســامیە میانــڕەوەكان 

بكەونــە ناوجەرگــەی گۆڕەپانــی سیاســیی مۆریتانیــاوە. 

ــاڵی  ــەی س ــە پەرلەمانیەك ــە هەڵبژاردن ــیان ل سەركەوتنیش
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2013 وایكــرد ببێتــە دووەم هێــزی سیاســی لــە واڵت. 

هەرچەنــدە بەشــی هــەرە زۆری ئۆپۆزســیۆن بایكۆتــی 

)تواصل(یــش  حزبــی  هەروەهــا  كــرد.  هەڵبژارنەكانــی 

ســەرۆكایەتی  هەڵبژاردنەكانــی  لــە   2104 ســاڵی  لــە 

ــەی  ــەو كێبڕكێی ــەی توندیشــی ل ــرد  و رەخن پاشەكشــەی ك

ــفیكرد. ــەروەر وەس ــە نادادپ ــرت  و ب ــەرۆكایەتی گ س

دەرکەوتنی پەڕگیریی توندوتیژ
ئــەو میانڕەویــە سیاســی  و فكیریــەی ئیســامیەكان هاوكات 

بــوو لەگــەڵ زیادبوونــی تونــدڕەوی، لــە ســااڵنی 2005 تــا 

2011 چاالكییــە تیرۆریســتیەكان بــە شــێوەیەكی زۆر كــەم 

رووی لــە زیادبــوون كردبــوو، چاالكــی تیرۆریســتی، چاالكی 

بزووتنــەوەی جیهــادی مۆریتانــی نەبوو، بەڵكــو تێكەڵەیەك 

بــوو توندڕەوانــی ئیقلیمــی  و ناوخۆیــی دروســتیان كردبوو. 

كەچــی لەگــەڵ ئەوەشــدا بەشــداربوونی مۆریتانیــەكان لــە 

ــێ   ــی ب ــە توندڕەوەكان ــی گروپ ــاكام  و هەوڵەكان ــە ن هێرش

ــۆكاری  ــك ه ــە كاتێ ــێت، چونك ــی نابەخش ــە، دڵنیای بەرنام

ــی كێشــەكان  ــی  و چارەســەر نەبوون سیاســی  و كۆمەاڵیەت

بــەو شــێوەیە چــەق ببەســتێت، ئــەو كارانــە دروســت 

دەبــن. دۆخــی هــەژاری  و بێبەشــبوون  و گەندەڵــی  و 

لەســەر  كاریگــەری  بێگومــان  مێژوویــی،  پێشــێلكردنی 

ــدڕەوی دروســتدەكات. ــەری رێچكــەی تون گرتنەب

ــەوە  ــەی بەرەنگاربون ــدڕەوەكان، منوون ــە تون الی مۆریتانیی

بــە توندوتیــژی لەرێگــەی گروپێكــی تیرۆریســتی جەزائیری 

بەنــاوی )گروپــی ســەلەفی بــۆ بانگەشــە  و شــەڕكردن( 

ــەی  ــە ناوچ ــەوەی ل ــش ئ ــاڵی 1998 پێ ــە س ــە ل ــوو، ك ب

كەنــار بەدیاربكــەون  و نــاوی خۆیــان بگــۆڕن بــۆ تەنزیمــی 

قاعیــدە لــە مەغریبــی ئیســامی لەســاڵی 2007. چەندیــن 

ــار  و  ــەی كەن ــی ناوچ ــاو واڵتان ــەربەخۆیان لەن ــانەی س ش

بیابانــدا هەیــە، لــە ســەرەتای ســاڵی 2005ەوە ئــەو گروپــە  

دەســتیكرد بــە راكێشــانی كۆمەڵێكــی بچــوك بــۆ نــاو 

ســەربازگەكانی خۆیــان لــە ناوچــەی كەنــار  و بیابــان. ئــەو 

یەكگرتنــەش لــە میانــەی پەالمارێكــی گروپــی ســەلەفیەكان 

لــە حوزەیرانــی ســاڵی 2005 گەاڵڵــە بــوو بــۆ ســەر بنكــەی 

ــەی 350  ــەی نزیك ــە دەكەوێت ــەربازی(، ك ــی ــــ س )املغیت

ــی  ــووە هــۆی كوژران ــر  و ب ــە ســنوری جەزائی ــر ل كیلۆمەت

ــر. ــدەی ت ــی حەڤ ــزە ســەربازی ســوپا  و برینداربون پان

تــۆڕە  بــەاڵم  وەشــاندن،  گــورز  توانــای  ســەرباری 

تیرۆیســتیەكانی نــاو مۆریتانیــا كــەم توانابــوون، بەتایبەتــی 

ــرد  ــەش وایك ــەوە. ئەم ــدام  و دارایی ــارەی ئەن ــەڕووی ژم ل

یاخیبوونــی ئیســامیە رادیكاڵــەكان لــە چەمــك  و تەكتیــك  

و كاریگەریەكانــی بــە تــەواوی ســادە بێــت. كەچــی لەگەڵ 

ئەوەشــدا ئــەو رقــە قوڵــە  و نادادپــەروەری كۆمەاڵیەتیــەی 

لــە مۆریتانیــا هەبــوون، یارمەتیدەربــوون بــۆ خوڵقاندنــی 

دەســتەیەك لــە گەنجانــی ناجێگیــر  و ئامــادە بــۆ مەترســی 

مۆریتانیانــەی  ئــەو  گشــتی  بەشــێوەیەكی  تونــدڕەوی. 

ــە،  ــەوە هەی ــۆڕە تیرۆریســتیە ئیقلیمەكان ــە ت ــان ب پەیوندی

بــە رادەی پاڵنــەر  و ئاڕاســتەكانیان هەمەجــۆرن. ســەرباری 

كۆیاندەكاتــەوە،  دیــارە دوو خاڵــی هاوبــەش  ئــەوەش 

ئاڕاســتەكردنیان  تونــدڕەوەكان  و  تەمەنــی  ئەوانیــش، 

ــژی. ــەرەو توندوتی ب

تونــدڕەوی  پرۆســەكانی  و  دەســتپێكردن   خاڵەكانــی 

لەنــاو پلەیەكــی دیاركــراودا تێكهەڵكێــش دەبــن ئــەو 

ــان  ــارن، ی ــان تاوانب ــن، ی ــتگیر دەكرێ ــەی دەس مۆریتانیان

دەكوژرێــن،  تیرۆریســتی  كاری  ئەنجامدانــی  بەهــۆی 

ســەرجەمیان ســەرەتای چونیــان بــەرەو تونــدڕەوی بریتییــە 

لــەو دۆخــەی تێیــدا دەژیــن. وەك بێــكاری  و بەســەربردنی 

مۆریتانییەكان پێگەیەكی بەرچاویان هەیە لەناو ئەو 
تۆڕە توندڕەوانەی سنورە نیشتیمانییەکان تێدەپەڕێنن، 
لەگــەڵ بزوتنەوەكانی هەڵگەڕانەوەی ئیقلیمیدا، ئەو 
پێكهاتە ترسناكە لە رەگەز  و ستەمكاریی كۆمەاڵیەتی 
 و ئابوری  و ئاینی لە مۆریتانیا، زەنگێكی ترســناكە لە 

بەرپابوونی شەڕێكی فراوان لەسەر ناسنامەی واڵت 
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ــش  ــوو كاتێكی ــراپ. هەم ــێكی خ ــە ئیش ــی زۆر ل ماوەیەك

دوای باڵوبوونــەوەی بانگەشــەی جیهــاد، ئینجــا تونــدڕەوی 

ئاینــی بەدیاردەكەوێــت. هــەر كاتێكیــش باوەڕیــان بــە وتــاری 

مەشــق  ســەربازگەكانی  رێــگای  ئــەوا  كــرد،  تونــد  ئاینــی 

ــەر. ــە ب ــامی دەگرن ــی ئیس ــە مەغریب ــدە ل ــی قاعی پێكردن

ترســی  كــە  دەكات  دیــاری  كەســانە  ئــەو  ئامــاژەكان 

تووشــبونیان بــەو گروپانــەوە هەیــە: بریتیــن لەوانــەی 

لــەڕووی كۆمەاڵیەتیــەوە لەنــاو كۆمەڵگــە نامــۆ  و بێبەشــن 

ــن. زۆر كــەس  ــە ناوچــە دوورەدەســتەكان دەژی ــر ل  و زیات

ــە  ــی قەیران ــە ئەنجام ــوون ل بەهــۆی كۆچكــردن  و ئاوارەب

یــەك لــەدوای یەكــەكان، كــە كۆمەڵگــەی مۆریتانــی ناچــار 

كــردووە دووبــارە خــۆی دروســتبكاتەوە لــە 30 ســاڵی 

ــی  ــەدوای یەكەكان ــەك ل ــەپۆلە ی ــا ش ــردوودا، هەروەه راب

وشــكە ســاڵی  و فەرامۆشــی دەوڵــەت لــەو بارەیــەوە، 

ئەمانــە هەمــوو بەشــدارن لــە فراوانبوونــی بیناســازیی 

ــە  ــەش بوون ــەو گۆڕانكاریان ــار. ئ ــك  و نالەب ــی ناڕێ كردنێك

پشــێوییەكی  كوولتــورەكان  و  تێكەاڵوبوونــی  هــۆی 

فراوانــی كۆمەاڵیەتــی. هــاوكات لەگــەڵ ئــەو هەمــوو 

كێشــانە، داڕمانــی دامــەزراوە  و ئالیەتەكانــی چاودێــری 

كۆمەاڵیەتیشــی لەگــەڵ بــووە، كــە خێــزان  و كۆمەڵگــە 

هەروەهــا  دەبەســتێتەوە.  بەیەكــەوە  ناوخۆییــەكان 

پاشەكشــەكردنی تۆڕەكانــی پشــتیوانی كۆمەاڵیەتــی زیاتــر 

بــارە كۆمەاڵیەتــی  و ســۆزداریەكانی قورســر كــرد  و رێــژەی 

زۆربــوون.  یەكجــار  خێزانــەكان  جیابونــەوەی  لەیــەك 

ــری  ــە چاودێ ــی ل ــە هــۆی كەموكورت ــش دەبێت دەرئەنجامی

كۆمەاڵیەتــی  و  پەیوەنــدی  ســاردبونەوەی  خێزانــی  و 

پڕبوونــی خانــەی نەجەوانــان  و بەجێهێشــتنی خوێنــدن  و 

قوتابخانــە.

ــان  ــەروەردەش بەهەم ــتەمی پ ــی سیس كەمتەرخەمییەكان

ــە  ــە، چونك ــی كۆمەڵگ ــە پەرتەوازەبوون ــدارە ل ــێوە بەش ش

ــا  ــی مۆریتانی ــە هەژارەكان ــە مناڵ ــراو ل ــی دیاریك ژمارەیەك

توانــای خوێندنیــان هەیــە  و روو لــە قوتابخانــە ئاینییــەكان 

دەكــەن. خــۆی قوتابخانەكانیــش لــە ژمــارەدا كەمــن، 

ــە  ــاو مومارەس ــەی لەن ــی توندڕەوان ــاری ئاین ــدا وت ــە تێ ك

مندااڵنى مۆریتانيا هێشتا لەسەر تەختە دەخوێنن
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دەكرێــت. یــان بــواردەدات بــۆ ئــەو كەســانەی توندوتیــژی 

زۆریــان  هــەرە  زۆربــەی  كاتێكــدا  لــە  پەیڕەودەکــەن. 

ــاندەدەن  ــەژادی نیش ــادی ن ــوێنێكی ئیرش ــان وەك ش خۆی

و  كەســایەتی   هەژانــی  تووشــی  گەنجانــەی  ئــەو  بــۆ 

ئــەو  جــار  هەندێــك  بوونەتــەوە.  ناســنامە  پشــێوی 

ــی،  ــری ئاین ــۆ دەمارگی ــارن ب ــی لەب ــە ژینگەیەك قوتابخانان

ــی  ــۆ كارلێكردن ــەش ب ــی هاوب ــەوەی بوارێك ــۆی كردن بەه

نێــوان تاكــەكان. هەندێكیشــیان بــە ئاشــكرا الیەنگــری 

ــان.  ــە دەكــەن  و هاوســۆزن لەگەڵی ــە توندڕەوان ــەو گروپ ئ

ــادەن  ــر ئام ــە زیات ــتەمە پەروەردەی ــەو سیس ــی ئ دەرچوان

بــۆ وەرگرتنــی بانگەشــەی شــۆڕش دژی سیســتەمە سیاســیە 

ســتەمكارەكان لەســەر ئاســتی دەرئەنجامــی ئــەو هەمــوو 

ــەوەی  ــۆی بەرزبون ــە ه ــدا دەبێت ــە كۆتایی ــەش ل فاكتەران

دواتــر  گەنجــەكان  و  تەمبەڵبوونــی  بێــكاری  و  رادەی 

ــە  و  ــە تاوانباران ــەو چەت ــۆ ئ ــان ب ــی ئاس ــە ئامانجێك دەبن

ــدڕەوی. هەندێكیشــیان راپێچــی كاری  بانگشــەكەرانی تون

ــەن  و  ــان پڕدەك ــك  و هزری ــان مێش ــن، ی ــایی دەكرێ نایاس

خاڵــی دەبنــەوە لــە هەمــوو هەســتێكی مرۆڤایەتــی  و 

چەســپاندنی خــودی ناوخۆیــی، یــان نێودەوڵەتــی خۆیــان 

گروپــە  ئــەو  بەمــەش  كۆمەاڵیەتــی.  ئاســتی  لەســەر 

ــی  ــو خێزانێك ــێوەكان وەك ــە ش ــێوەیەك ل ــە بەش توندڕەوان

خەیااڵوییــان لێدێــت بــۆ ئەوانــەی زۆر تامــەزرۆی هەســت 

كردنــن بــە ئینتیامبــوون  و هەبوونــی ئامانجێك لــە ژیانیان. 

رێزگرتنــی  رەنگــە  گروپانــە،  ئــەو  لەنــاو  ئەندامبــوون 

خــودی خۆیــان لــەال بەهێزبــكات  و زیاتــر متامنەیــان 

پێببەخشــێت. ئەمــەش وادەكات گەنجــە بێئومێــدەكان 

هەســتی كۆنتڕۆڵكردنــی ژیانــی خۆیــان لــەال دروســتببێت  

ئاســودەتر  ژیانێكــی  دەســتبەركردنی  بــۆ  ئومێدێــك  و 

ــەن. ــۆگەر بك مس

بــۆ یەكێكــی وەكــو  گرتنەبــەری رێچكــەی تونــدڕەوی 

ــدڕەو و  ــی تون ــد ســیدنا، كــە گەنجێكــی مۆریتان ســیدی ول

مەغریبــی  لــە واڵتــی  قاعیدەیــە  تەنزیمــی  بــە  ســەر 

ــە  ــەو مەســەلەیە. چونك ــە لەســەر ئ ئیســامی. منوونەیەك

توندڕەوییــەوە،  بازنــەی  نــاو  بچێتــە  ئــەوەی  پێــش 

مــەی  بــەردەوام  بەكارهێنــاوە  و  مــادە هۆشــبەرەكانی 

هەروەهــا  كــردووە،  بچوكیشــی  دزی  و  خواردۆتــەوە  

ــی  دەســتدرێژی سێكســی ئەنجامــداوە. كەچــی تێكەڵبوون

ــەدوا ســاڵەكانی  ــدڕەو، ل ــە روحــی فیكــری ئیســامی تون ب

ــەوت  ــەر بەرێك ــك ه ــووە، كاتێ ــدا ب ــی هەرزەكاری تەمەن

رێگــەی كەوتۆتــە نــاو جیهانــی یەكێــك لــە دیارتریــن زانــا 

ئاینییــە جیهادییــە تونــدڕەوەکان. دواتــر لــە رێگــەی یەكێك 

لــە ناســیاوەكانی چەندیــن جــار ســەردانی قوتابخانەیەكــی 

لــەوێ   و  پایتەخــت   دەرەوەی  لــە  كــردووە  ئیســامی 

ئاشــنابووە بــە فیكــر  و روئیــا بۆگەنەكــەی ئەمیرێكــی 

ــب  ــو مصع ــش )ئەب ــراق ئەوی ــە عێ ــدە ل ــی قاعی تەنزیم

الرزقاوی(یــە.

ــە  و  ــۆ بانگەش ــەلەفی ب ــی س ــدا، گروپێك ــان كات ــە هەم ل

ــە  ــدە، ك ــراوی قاعی ــە رێکخ ــێك ل ــە بەش ــەڕكردن، بوون ش

لــە رووبەرێكــی فراوانــی جوگرافــی لــە واڵتانــی مەغریبــی 

ئیســامی بوونیــان هەیــە، ئەمــەش وایكــرد خەڵكێكــی 

ــە  ــردن. ئەوان ــۆ جیهادك ــە ب ــەو گروپان ــاو ئ ــە ن ــر بچن زیات

ــۆ  ــن ب ــەر دادەنێ ــە  و فاكت ــرین رێگ ــە باش ــژی ب توندوتی

ــن  ــدی نەزانی ــە كۆتوبەن ــڵامنان ل ــی موس ــی خاك ئازادكردن

تەنزیمــی  عەملانــی.  بۆگەنــی  فیكــری  و  كۆیایەتــی    و 

قاعیــدە لــە مەغریبــی ئیســامی ســودی لــە توڕەیــی 

ــۆ  ــوە ب ــی وەرگرت ــی مۆریتان ــی گەنجان ــۆش  و خرۆش  و ج

بەســەربازیكردنیان  و مەشــق پێكردنیــان لــە باكــوری مالی. 

ــرش  ــا هێ ــان ت ــاو واڵتــی خۆی ــۆ ن ــان ب ــر گەڕاندنەوەی دوات

بكەنــە ســەر ئامانجــە ســەربازی  و باڵیۆزخانەكانــی رۆژئــاوا 

 و گەشــتیارانی بیانــی  و كارمەندانــی كارە مرۆییــەكان.

ــی  ــە ســەر چۆنیەت ــد ســیدنا تیشــك دەخات منوونەكــەی ول

لەنــاو  ریشــەی  چــۆن  جیهانــی  و  جیهــادی  فیكــری 

دابونەریتــی سیاســەتی بێگــەردی مۆریتانــی داكوتــاوە. 

ــردەوە  ــی  و ك ــدڕەووی سیاس ــۆ تون ــی ب ــیدنا پۆزش ــد س ول

كارێكــی  كــە  دەهێنایــەوە،  بــەوە  تیرۆریســتیەكانی 

شــەرعی ئیاهیــە  و بەهــۆی بارودۆخــی ناوخــۆی واڵتــەوە 
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ســەركەوتن  بــۆ  جیهادیەكانیشــی  هەوڵــە  ڕوودەدات. 

ــە رێگــەی بەكارهێنانــی توندوتیــژی،  بەســەر حكومــەت ل

یەكســان دەكــرد بــەو كردەوانــەی ســوپا بــەزۆر ئەنجامیــان 

كۆمەڵگــەی  و  دەوڵــەت   بەســەر  زاڵبێــت  تــا  دەدات 

مۆریتانــی. لــە مۆریتانیــا هەمیشــە فەرمانــدەی كودەتــاكان 

لــە خوێنڕێژییــەوە دەبنــە خاوەنــی ناوبانگێكــی زۆر، بۆیــە 

هەندێــك لــە جیهادییەكانــی وەك ولــد ســیدنا خۆیــان بــە 

ــەوان. ــن ل ــر دادەنێ ــت  و ڕەوان راس

ــژدان  ــی روح  و وی ــۆ پەروەردەكردن ــی ب ــەی مەنتیق بنچین

ســیفەتێكی هاوبەشــە لەنێــوان ژمارەیــەك لــەو گەنجانــەی 

توندوتیــژی.  جیهانــی  نــاو  بــۆ  كــراون  كەمەندكێــش 

ــوان  ــەرە مەترســیدارەی لەنێ ــەو كارلێك ــە تێگەیشــن ل بۆی

ــە،  ــدا هەی ســتەمكاریی سیاســی  و كەموكــوڕی كۆمەاڵیەتی

ــەی  ــەو هۆكاران ــەركردنی ئ ــۆ چارەس ــتە ب ــی پێویس كارێك

چونكــە  مۆریتانیــا.  لــە  تونــدڕەوی  پشــت  دەكەونــە 

ــدەڵ  ــو دەســەاڵتدارێكی گەن ــی وەك ــەرە بونیادییەکان فاكت

كردەوەكانــی  ئابــوری  و  كۆمەاڵیەتــی  و  جیــاكاری   و 

چەوســاندنەوەی حكومــەت پەیــڕەوی دەكات، ســتەمكاری 

دەخولقێنـــێ   و بەشــدارە لــە پەیدابوونــی تونــدڕەوی. 

ــە  ــە، ك ــگ هەی ــری گرن ــی ت ــدا فاكتەرێك ــان كات ــە هەم ل

رێكخــراوە تونــدڕەوەكان بــە وتــاری ئاینــی گوزارشــت لــە 

ــتەیان  ــدڕەوی ئاڕاس ــەرەو تون ــەن  و ب ــتەمكاریەكان دەك س

دەكــەن. بۆیــە ئــەو دەســەاڵتەی ئــەو تۆڕانــە مومارەســەی 

ــدڕەو. ــی تون ــی گەنجان ــە پێكهێنان ــدارە ل ــەن بەش دەك

گەڕاندنەوەی سەقامگیرییەكی الواز
هەمیشــە مۆریتانیــا بــە كوانــوی تیرۆریســتان  و ناجێگیــری 

بــەردەوام  ســنورەكانی  چونكــە  دانــراوە،  ســەقامگیری 

ــان  ــە هەم ــەوێ  الوازە. ل ــش ل ــێویدان  و حكومەتی ــە پش ل

كاتــدا بونیــادی كۆمەاڵیەتــی بــەرەو داڕمــان دەچێــت 

چــەق  كۆمەاڵیەتــی  هەرەمــی  زنجیرەیەكــی  بەهــۆی 

بەســتوو لــە ســتەمكاری ئابــوری  و گەندەڵــی سیاســی. 

ــە ســاڵی  ــز ل ــد عبدالعزی ــی محەمــەد ول ــەاڵم دوای هاتن ب

ــرۆر  ــا توانــی هەڕەشــەی تی 2009ەوە حكومەتــی مۆریتانی

ــە ســەردەمی ولــد  لەســەر واڵت كەمربكاتــەوە، چونكــە ل

عبدالعزیــز دەوڵــەت رێچكەیەكــی فــرە الیەنــی گرتەبــەر  و 

چەنــد میكانیزمێكــی دانــا بــۆ كۆنتڕۆڵكردنــی باڵوبونــەوەی 

ــی ئیســامییەكان  ــە هاندان ــوو ل ــی ب ــە بریت ــدڕەوی. ك تون

ــی لەســەر  ــی ئاین ــە مشــتومڕی زانایان ــان ب ــۆ تێكەڵبوونی ب

ئیســامی.  شــەریعەتی  لــە  یاخیبــوون  توندوتیــژی  و 

ــرۆر.  ــەوەی تی ــی بەرەنگاربوون ــەر چۆنیەت ــا لەس هەروەه

ــا  ئــەو سیاســەتە بەرگریكارانــە  و چاالكــە وایكــرد مۆریتانی

رزگار ببێــت لــە زنجیرەیــەك قەیــران كــە بەرۆكــی ناوچــەی 

ــەرنجدانە،  ــەی س ــەش مای ــووە. ئەم ــی گرت ــار  و بیابان كەن

بەتایبەتــی چونكــە پێــش چەنــد ســاڵێك مۆریتانیــا بــە 

ــۆ  ــی ب ــتەمی ئەمن ــەڕووی سیس ــرا ل ــی الواز دادەن خاڵێك

ــی  ــە. واڵت ئامانجێك ــە ناوچەك ــرۆر ل ــەوەی تی بەرنگاربون

ــان  ــان  و خۆی ــە بیاب ــە تیرۆریســتەكانە ل هەمیشــەیی گروپ

قایمكــردووە. ســەرەتاش بــەو دەســتدرێژییەی كرایــە ســەر 

بنكــەی ســوپا لــە ســاڵی 2005 دەســتی پێكرد  و بــووە هۆی 

ــی نەواكشــۆت  ــر پەالماردان ــزە ســەرباز، دوات ــی پان كوژران

لەنێــوان ســااڵنی 2007  و 2011. بۆیــە مۆریتانیــا كەوتبــووە 

نــاو ســەقامگیریەكی ناجێگیــر  و الواز لەســەر دەســتی 

ــدە. ــی قاعی تەنزیم

ئیســامییە میانــڕەوەكان بە دیــد و بۆچونەكانــی خۆیانەوە، 

دەوڵــەت   لەنێــوان  هەبــوو  نێوەندگیرییــان  خواســتی 

پرۆســەیەكی  ســەركردایەتی  تونــدڕەوەكان.  گروپــە  و 

ــەو  ــی ئ ــتومڕە ئاینیەكان ــرد. مش ــامیان ك ــازی ئیس چاكس

ئیســامیانە وایكــرد دووبــارە جەخــت لــەوە بكرێتــەوە، كــە 

میانــڕەوی ئاینــی ســودی سیاســی بــۆ حكومــەت دەبێــت.

زۆرانبــازی نێــوان ئیســامیيە میانــڕەوەكان  و تونــدڕەوەكان 

لــە  پێكــرد  دەســتی  زیندانــەوە  هۆڵەكانــی  لەنــاو 

نەواكشــۆت لــە ســاڵی 2009، چونكــە ژماریــەك بەندكــراو 

بەرگرییــان لــە بنەمــا ئاینیــەكان  و پێوەركانــی گرتنەبــەری 

لەپێنــاو  ئامانجێــك  وەك  دەكــرد  توندوتیــژی  كاری 

كۆمەاڵیەتــی.  كۆنتڕۆڵكردنــی  و  سیاســی   گۆڕانــكاری 

ــەر  ــرت لەس ــی گ ــی ئاین ــە زانایان ــیان ل ــەی توندیش رەخن
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ئــەو كــۆت و پێوەندانــەی لەســەر توندوتیــژی دانــراوە 

لەالیــەن دامــەزراوەی ئاینییــەوە. جیهادیــەكان ســوربوون 

لەســەر ئــەو رەخنــە تونــدەی لــە ئیســامیە سیاســیەكانیان 

گرتــووە بەهــۆی پەیڕەوكردنــی فرەیــی سیاســی.

لــە ڕۆژنامەكانــدا ڕۆشــنبیرانی الیەنگــری تووندوتیــژی 

ئیســامی، دژی ڕەوتــی چاكســازی بــوون لەنــاو فكــری 

ئیســامیدا، كــە پەیامــی ئیســام دووبــارە لــە بەرژەوەنــدی 

خۆیــان دادەڕێژنــەوە  و دووبــارە پێناســە بــۆ پێــوەر  و 

بەهاكانــی دەكــەن. بــۆ منوونــە محەمــەد ئەمیــن ولــد 

ناودەبرێــت،  »مەجلیســی«  بــە  كــە  ســامل  محەمــەد 

ــۆ  ــژارد ب ــۆتی هەڵب ــەورەی نەواكش ــی گ ــی مزگەوت ئیامم

ــەاڵم  ــی. ب ــی دیموكرات ــامی سیاس ــەی ئیس ــی بنچین دانان

سازشــکردن لەنێــوان بنەمــای قورئانــی راوێــژ )شــوری( 

و حوكمــی دیموكراســی بــە چەواشــەكاریەكی تــەواو  و 

دەســتێوەردانێكی روون  و ئاشــكرا دادەنــرا لــەو بنەمایانەی 

ــم  ــە مەزنــی خــودادا. هەروەهــا )لخدی ــاون ل مــرۆڤ داین

ولــد ســەمان(یش، كــە ســەركردەیەكی دیــاری رەوتــی 

رێکخــراوی  بــە  پەیوەنــدی  مۆریتانییــە  و  جیهــادی 

ــا. پێشكەشــكردنی  ــوری ئەفریقی ــە باك ــە ل ــدەوە هەی قاعی

ــە  ــەن ئیســامیە مەدەنی ــی لەالی پرۆســەی چاكســازی ئاین

تۆمارەكانیــدا  لــە  رەتكــردەوە  و  دیموكراســیەكانەوە 

میانــڕەوی  سیاســی  ئیســامی  نــاو  دیــاری  كەســایەتی 

ــەالدان  ــج   و ب ــردە ئامان ــددوی ك ــد ئەل ــەد ول وەك محەم

ــە  ــرد، چونك ــاری ك ــت تۆمەتب ــت  و دروس ــەی راس لەرێگ

ــی  ــتیانەی سیاس ــێیەكی ئاش ــە كێبڕكـ ــاوەڕی ب ــاکارانە ب س

ــێوەكانی  ــەمان  و هاوش ــد س ــو ول ــانی وەك ــاوە. كەس هێن

دیکــەی، بیرۆكــەی خۆیــان لــە نووســینە فیكریەكانــی ســەر 

بــە ســەلەفیەت بــە رێگــەی نیشــتامنپەروەری توندڕەوانــە 

و  عیــراق   جیهادیەكانــی  لەالیــەن  كــە  هەڵهێنجــاوە، 

ســعودیە  و ســوریا  و یەمــەن بەكاردەهێرێــت.

كەچــی لەگــەڵ ئەوەشــدا ئــەو بەرهەڵســتیە فیكریــە 

ــی  ــیە خاڵ ــتامنیە دیموكراس ــامیە  و هاونیش ــیە ئیس سیاس

توندڕەوەكــەی  ســەلەفییە   )67( نێــوان  كۆكــراوەی 

پەیوەنــدی  ئەمــەش بەهــۆی  نەبــوو،  بەندیخانــە  نــاو 

رێكخــراوە  و  تونــدڕەو ەکان  لەگــەڵ  هاوســۆزیان  یــان 

تیرۆریســتەكان. وەك چــۆن ولــد ئەلــدوو دەڵێــت: گرنگــە 

جیــاوازی بكرێــت لەنێــوان باڵــی تونــدڕەوی ئیســامی 

سیاســی  و ئەوانــەی ئامــادەی گفتوگــۆن  و دەیانەوێــت 

دووبــارە چــاو بخشــێننەوە بــە فكــرە چــەق بەســتوەكەیان 

ــارەی كاری چەكــداری. هەروەهــا لەنێــوان ئەوانــەی  دەرب

سوپای مۆریتانیا 



342

ئایدیا دیپلۆماتیك

خواســتی چاندنــی تــۆوی فیتنــە  و پشــێوییان هەیــە. 

بەپێــی وتەكانــی ئەلــدوو، دەكرێــت دەســتەی یەكــەم 

رزگاربكرێــن  و بەشــداریان پێبكرێــت لــە بیــروڕاكان، بۆیــە 

ئــەو مشــتومڕە ســۆزداریانە پێویســن بــۆ پــەردە هەڵامڵیــن 

لەســەر گریامنــە ئاینیــە هەڵــەكان  و بیرۆكەكــەی، كــە 

تیــرۆر  و كوشــن  و تەكفیركــردن بــە راســت دەزانــن. 

ــچ  ــی هی ــادەی وەرگرتن ــەی ئام ــەو جیهادیان ــەبارەت ب س

شــتێك نیــن، ئــەوا پێویســتە دادگا رێچكــەی خــۆی بگرێتــە 

ــان. ــەر لەگەڵی ب

ــۆ  ــوو ب ــەند ب ــتنەی ال پەس ــۆرە داڕش ــەو ج ــەت ئ حكوم

چاككردنــی رەفتــاری تیرۆریســتەكان لەنــاو گرتوخانەكانــدا. 

لــە هەمــان كاتــدا، ئــەو نەرمونیانیــەی هەندێــك لــە 

بەندكــراوەكان دەریانبــڕی، نیشــانیدا ئامــادەن گفتوگــۆ 

ئــەو  تایبەمتەندییەكانــی  بكــەن  و  حكومــەت  لەگــەڵ 

خســتویانەتەڕوو  میانــڕەوەكان  ئیســامیەی  رێچكــە 

ــەو دەستپێشــخەرییەی حكومــەت  ــن. ئ ــێ  بهێن ــاوەڕی پ ب

كــردی، هانــدەر  و یارمەتیدەرێكــی زۆر بــوو بــۆ ئــەو 

ــان لەدەســتداوە  و پشــتیوانی  كەســانەی بەهــای ئەخاقیی

لــە تونــدڕەوی دەكــەن. هەرچەنــدە زۆرێكیشــیان هێشــتا 

ــەاڵم  ــان، ب ــە نالیربالیەكەی ــد و بۆچون ســوربوون لەســەر دی

لیربالیــزم ئامانجــی ئــەو كارە نەبــوو، چونكــە ئامانجــی 

لــە  بریتییــە  خۆدروســتكردنەوە،  بەرنامەیەكــی  هــەر 

بەرامبــەر  هەڵوێســت  لــە  گــەورە  گۆڕانكاریەكــی 

توندوتیــژی، نــەك پلورالیزمــی دیموكراســی.

كەچــی ســەرباری ئــەوەش هەندێــك جــار گفتوگــۆكان 

ــی  ــچ ئەنجامێك ــان  و هی ــت لەنێوانی ــتنە بنەبەس دەگەیش

ــی  ــت زیندان ــە بیس ــر ل ــە زیات ــوو، چونك ــی نەدەب ئەرێن

پێداگریــان لەســەر چوارچێــوە  و پێــوەرە فیكریەكانیــان 

دەكــرد، كــە چاوپۆشــی دەكات لــە بەكارهێنــان  و هاندانــی 

ــی.  ــی  و كۆمەاڵیەت ــكاری سیاس ــاو گۆڕان ــژی لەپێن توندوتی

رێــژەی  لەســەر  دەمێنێتــەوە  پرســیار  چەنــد  لێــرەدا 

راســتەقینەی هــەرەس )گەڕانــەوە بــۆ تــاوان(. لەســەر 

ــش دوو  ــە، ئەوانی ــامن هەی ــەی نوێ ــیش دوو منون هەرەس

ــەد  ــی  و محەم ــەرەكین؛ مەجلیس ــەلەفی س ــایەتی س كەس

مەحمــود ولــد ســبتی، كــە ئەمــەی دواییــان بــە داود 

 2010 ســاڵی  لــە  عبدالعزیــز  ولــد  ســەرۆك  نــارساوە. 

لێبوردنــی بــۆ مەجلیســی دەكــرد  و لــە ســاڵی 2015ش 

لــە  ئازادكــرا. دواتــر  دوای چــوار ســاڵ زیندانــی داود 

محەمەد ولد عەبدولعەزیز سەرۆكی مۆریتانیا 
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ســاڵی 2015 دووبــارە هەردووكیــان دەســتگیر كرانــەوە بــە 

ــەلەفی. ــادی س ــی جیه ــەڵ تۆڕێك ــوەگان لەگ ــی تێ گومان

پتــەو  و  پێشــوەختە   ســراتیژیەتێكی  بــە  حكومەتــی 

هەڵمەتێكــی نەرمونیانــی گرتەبــەر بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی 

تیــرۆر. ســەرۆك ولد عبدالعزیــز دژە بەرگریەكانی بەهێزكرد 

لــەواڵت  و ســوپای تــازە كــردەوە  و چەنــد ســراتیژیەتێكی 

ــوو  ــدڕەوی ب ــەوەی تون ــی كەمكردن ــج لێ ــە ئامان ــا، ك دان

دانــا  بەرنامەیەكــی  چەنــد  الوازەكــە.  دانیشــتوانە  الی 

ــۆ  ــی خ ــتیش لێ ــدڕەوی، مەبەس ــكردنی تون ــۆ ڕیشەكێش ب

تاوانبــارن  کــە  بەندكراوانەیــە  ئــەو  درووســتكردنەوەی 

بــە تاوانــی تیــرۆر. لــە الیەكــی تریــش فشــاری ســەربازی 

لەســەر تــۆڕی تونــدڕەوەكان زیاتــر كــرد. هەروەهــا بوونــی 

خــۆی لــە ناوچــە دوورە دەســتەكان بەهێزتركــرد بــە رێگەی 

كۆنتڕۆڵكردنــی بەزاندنــی ســنور  و ئــەو رێگاوبانانــەی 

یارمەتــی  بــە  ئــەوەش  دەیانبەســتێتەوە،  بەیەكــەوە 

جگــە  ئەوروپــا.  یەكێتــی  یەكگرتــووەکان  و  ویایەتــە 

لەوانــەش حكومــەت فشــاری خســتە ســەر مزگەوتــەكان  و 

زیاتــر چاودێــری ئــەو بانگخــوازە توندڕەوانــەی دەكــرد کــە 

ــژراو  ــە بۆدارێ ــێوەیەكی بەرنام ــان لەســەربوو، بەش گومانی

ئــەو كەســانەی دەســتگیردەكرد كــە هانــدەری توندڕەویــن، 

یــان نیازیــان هەیــە بچنــە نــاو گروپــە چەكدارەكانــی 

ــوریا. س

ئــەو هەڵوێســتە دڕاندانــەی ســەرۆك ولــد عبدالعزیــز 

هاوتــا  هەڵوێســتی  پێچەوانــەی  زۆر  كــرد،  پەیــڕەوی 

مالییەكــەی بــوو، كــە بەهــۆی تاکتیکــی پێكهێنانــی گروپــی 

ــەو  ــرد، ئ ــتەكانی دەك ــی ناوچــە دورەدەس ــا، حوكم جیاجی

دەكــرد،  پاداشــت  كۆمەاڵیەتیانەشــی  دەســتە  و  هــۆز  

كــە دەیانتوانــی بگەنــە چاودێــری دەوڵــەت  و بــازاڕە 

ــۆ  ــی فەرمــی ب ــی هەیكەل نایاســاییەكان. دەســتكاری كردن

حوكــم لــە مالــی  و گرتنەبــەری رێگــەی نایاســایی لەالیــەن 

كارمەندانــی دەوڵــەت  و گروپــە رەگەزییــەكان  و نوخبــەی 

بەهێزكردنــی  بــۆ  چەكــدارەكان  تاقمــە  ناوخۆیــی  و 

بەرژەوەندیەكانیــان، ئەمانــە هەموویــان ئــەو رێچكەیەیــان 

ــواری  ــەرەو لێ ــات  و ب ــوە دەب ــە واڵت بەڕێ ــرد ك دیاریدەك

ــات. دەب

ــا زوو  ــەر، مۆریتانی ــی دەوروب ــك واڵت ــەی هەندێ پێچەوان

ــە ئاســانی  ــی ب ــە مال ــی كــە رسوشــتی حوكــم كــردن ل زان

ــە  ــی ب ــردووە، هاتن ــۆزی ك ــی ئاڵ ــوری نوقم ــەی باك ناوچ

تــاوان  و  نیشــتامنیەكان  و  بەزاندنــی ســنورە  لێشــاو  و 

كۆمەڵگــە  و  سیاســی   تاوانــی  شــێوە  بــەو  تونــدڕەوی. 

ســەقامگیری  ســەر  بــۆ  راســتەوخۆیان  هەڕەشــەیەكی 

مۆریتانیــا دروســت دەكــرد. بەپێــی رەهەنــدی ســنووربڕی 

پەیوەندییــە كۆمەاڵیەتییــەكان، كــە وادەكات دروســتكردنی 

لەنــاو  بێــت  قــورس  رەگــەزی  و  خێڵەكــی   پەیوەنــدی 

نــەژادی  و  ئینتیــام  كەچــی  هەرێمەكــەدا.  ســنوری 

خێڵەكیــەكان لەســەر ســنوری مۆریتانــی لەگــەڵ مالــی 

ــەوەی  ــاو بزوتن ــار لەن ــەزی دی ــدا رەگ ــەوە  و تێی باڵودەبێت

تیرۆریــدا پەیدادەبێــت. وەكــو گروپــی تەوحیــد  و جیهــاد 

ــە هــۆزی ملحــار، كــە گروپێكــی  ــا ل ــاوای ئەفریقی ــە رۆژئ ل

ــدی  ــاو(ە و پەیوەن ــە )غ ــان ل ــەرن  و بنكەی ــی كاریگ عەرەب

خێڵەكــی  و بازرگانــی لــە باشــوری جەزائیــر  و مۆریتانیــادا 

ــێ   ــانە جێبەج ــەو كەس ــەر ئ ــتیش لەس ــان ش ــە. هەم هەی

ــاو  دەبێــت، كــە بــە مۆریتانــی عەرەبــی ناودەبرێــن  و لەن

ــی ئیســامی كار دەكــەن.  ــە مەغریب ــدە ل رێکخــراوی قاعی

ــی  و  ــی سیاس ــڕن  و پەیوەندییەك ــنور دەب ــە س ــەو تۆڕان ئ

خێڵەكــی پتەویــان هەیــە ، ئەمــەش وادەكات مۆریتانیــا 

هەوڵــە  لــەو  بێــت  گرنــگ  یاریكەرێكــی  هەمیشــە 

ناكۆكــی  چارەســەركردنی  بــۆ  دەدرێــن  بەردەوامانــەی 

نێــوان حكومــەت  و تاقمــە توندڕەوەكانــی نــاو مالــی.

زۆرجــار ئــەو كــردەوە توندوتیژییانــەی كــە لەناوچەكانــی 

تــا  دەكات  خــۆش  رێگــە  روودەدەن،  دەوروبــەر 

كۆمەڵگەكانــی ســەر ســنور وردەوردە ببنــە ناوەندێكــی 

ــۆ ئــەو داواكارییــە نەژادیــە توندڕەوانــەی ســنور  خــراپ ب

بەكارهێنانــی  بۆیــە  ئەنجامــدەدەن.  تــاوان  دەبــڕن  و 

باكــوری مالــی وەك پەناگەیەكــی تیــرۆر جێگــەی مەترســیە. 

ــااڵنی 2010  و  ــەرەتای س ــا لەس ــرد مۆریتانی ــەش وایك ئەم
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2011 چەنــد پەالمارێكی ئاســامنی  و هێرشــی كۆماندۆســی 

ــە  ــەر ب ــی س ــانە توندڕەوەكان ــنور دژی ش ــەر س ــە س بكات

ــی ئیســامی)42(.  ــی مەغریب ــە واڵت ــدە ل رێکخــراوی قاعی

دوای بەرپابونــی یاخیبــوون  و هەڵگەڕانەوەی ســاڵی 2012، 

كــرد  بەشــداری  راســتەوخۆ  بەشــێوەیەكی  نەواكشــۆت 

ــەكان  ــوان گروپ ــی نێ ــارەی قەیران ــە دانوســتاندنەكان لەب ل

فەرمانــدە  دەدران.   ئەنجــام  مالــی  باكــوری  لــە  کــە 

ــۆزە  ــوان ه ــی نێ ــە مێژووییەكان ــەكان پەیوەندی مۆریتانیی

عەرەبیــەكان لــە مالــی بەكاردەهێنــن بــۆ پێشخســتنی 

كۆنتڕڵكردنــی  لەپێنــاو  باشــر  بەشــێوەیەكی  روداوەكان 

ناوچەكــە.

رێگەی قورس بۆ بەرەوپێشەوەچوون
تیرۆریســتان  بەرەنگاربوونــەوەی  هەوڵەكانــی  رەنگــە 

ــەوەی ئیســامییە  ــە رووبەڕووبوون ــت ل ــدەر بووبێ یارمەتی

تونــدڕەوەكان، بــەاڵم هۆكارەكانــی پشــت ئــەو توندڕەویــە 

لەنــاو كۆمەڵگــەی مۆریتانــی چارەســەر نەكــراون. چونكــە 

ســەركەوتنی سەرتاســەری مۆریتانیــا لــە بەرپەرچدانــەوەی 

ــە مەترســی  ــای ئــەوە نیــە ل پەالمــارە تیرۆیســتییەكان، مان

ــەكانی  ــۆ كێش ــەر ب ــەوەی چارەس ــەوە. دۆزین دووركەوتۆت

ــە هێزێكــی تــەواوە، كــە هاوشــان  تونــدڕەوی پێویســتی ب

بێــت لەگــەڵ بەشــداری بزاڤــی تونــدڕەوی توند وتیــژی 

بەهێزكردنــی  وەكــو  نابزاوتییەكانــدا.  چاالكیــە  لەگــەڵ 

حكومــەت  و وەبەرهێنــان لەناوچــە فەرامۆشــكراوەكان 

 و گرەنتــی یەكســانی لــە رەخســاندنی هەلــی ئابــوری 

بــۆ دانیشــتوانە هەژارەكــە  و باشــركردنی دادپــەروەری 

كۆمەاڵیەتــی.

تــا ئێســتاش مۆریتانیيــەكان بەشــێكی زۆری جیهادییــە 

كــە  پێكدەهێنــن،  شــەڕ  تەكتیكــی  لــە  شــارەزاکان 

لەناوچــەی كەنــار  و بیابــان كاردەكــەن. فەوجێــك لــە 

شــەڕكەری مۆریتانــی شــانازی بــەوە دەكات، كــە زۆرتریــن 

ئەندامــی دیــاری لەنــاو دامــەزراوەی بیابانــی یاخیبــوو 

دانیشــتوانەكەی،  ژمــارەی  بەرێــژەی  بــەراورد  هەیــە. 

ــەد  ــە ق ــان ب ــار  و بیاب ــەی كەن ــر لەناوچ ــی ت ــچ واڵتێك هی

مۆریتانیــا ئــەو ژمــارە زۆرە لــە تیۆریســێنی جیهــادی و 

ــا  ــار بەرهــەم ناهێنێــت. مۆریتانی رەگــەزی تیرۆریســتی دی

پشــت  بــۆ  شــارەزاكان  جەنــگاوەرە  دەركردنــی  بــە 

ــەرەو  ــەكان ب ــێی جیهادیی ــتنی زۆرملـ ــنورەكان و رۆیش س

لــەڕووی ســەربازیەوە ســودێكی زۆری  لیبیــا،  مالــی  و 

بینیــوە. بۆیــە ئەگــەری گەڕانــەوەی ئــەو جەنــگاوەرە 

بــۆ  بێــت  مەترســی  جێگــەی  پێویســتە  شــارەزایانە 

حكومەتــی مۆریتانــی. چونكــە تائێســتاش واڵت لەبــەردەم 

لــە  توندوتیژەكاندایــە  كــردەوە  نوێبونــەوەی  ئەگــەری 

باكــوری مالــی. تائێســتا واڵت پێشــوازی لــە دەیــان هــەزار 

ــە  ــرا ل ــی مبی ــاو خێوەتەكان ــی دەكات لەن ــەری مال كۆچب

رۆژهەاڵتــدا. هەرچەنــدە دەســتكەوتەكانی لــە بــواری 

جێگــەی  تیــرۆر  مەترســی  پاشەكشــەكردنی  و  ئەمنــی  

2012ەوە  ســاڵی  لــە  هــەر  هەروەهــا  نیــە.  مشــتومڕ 

گەشەســەندنی ئابــوری گەیشــتە زیاتــر لــە %5 ســااڵنە. لــە 

پێشــكەوتنی ژێرخانــی ئابــوری  و كەمبوونــەوەی هــەژاری 

رادەبەدەریــش بەرەوپێشــەوەچونێكی بەرچــاوی هەبــووە.

بــەاڵم لەگــەڵ ئــەوەدا دەكــرا زیاتریــش بكرێــت، چونكــە 

زۆر  و  گەندەڵییەكــی  بەدەســت  مۆریتانیــا  تائێســتا 

ســەرچاوە  ســامان  و  نایەكســانانەی  دابەشــبوونێكی 

لــە  پــەروەردە  تائێســتا  دەناڵێنێــت.  گشــتیەكانەوە 

قەیراندایــە  و دەســتبەركردنی ئــاوی خواردنــەوە  و كارەبــا  و 

خزمەگوزاریــە تەندروســتیەكان زۆر كــەم  و ناهاوســەنگن. 

ــە  ــان ل ــۆ وەبەرهێن ــەت ب ــی حكوم ــدا هەوڵەكان لەكاتێك

ســەرمایەی مرۆیــی  و دەســتبەركردنی پــارەی دەســتیی بــۆ 

خێزانــەكان زۆر الوازتــرە  و بەشــێوەیەكی خــراپ جێبەجــێ  

دەكرێــت. هەروەهــا دابەشــبونی كۆمەاڵیەتــی  و پشــێوی 

جیــاكاری  و  زەوی   مافەكانــی  بــە  ســەبارەت  سیاســی 

رەگــەزی  و نــەژادی لەنــاو دەزگا سیاســی  و بیرۆکراتیەكانــی 

ــوون. ــر چ ــەرەو خراپ ــدا ب دەوڵەت

بــە  دانیشــتوانن  زۆرینــەی  ئێســتا  كــە  حەراتــەكان، 

ــوپا  ــاو س ــەربازانی ن ــەی زۆری س ــژەی )%40(  و زۆرین رێ

پێکدەهێنــن بــە رێــژەی )%70(، زۆرتریــن پێداگرییــان 
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ــان  ــی  و تێكەڵكردنی ــانیی كۆمەاڵیەت ــەر یەكس ــە لەس هەی

بــە پۆســتە كاریگــەرەكان  و دەســەاڵت. لەكاتــی هەڵمەتــی 

ــان  ــاڵی 2014ش ئۆقرەی ــەرۆكایەتیەكەی س ــە س هەڵبژاردن

لـــێهەڵگیرا لەســەر ســتەمكاریە كەڵەكەبــووەكان  و بەڕووی 

حكومەتــدا تەقینــەوە، كاتێــك كــە »بیــرام ولــد والــداە 

ــی  ــە چاالكوانێك ــرد، ك ــد ك ــۆی كاندی ــدی خ ــد« ئەعبی ول

دژی بەكۆیایەتــی كــردن بــوو. چاالكــی حەراتــەكان بۆتــە 

ــی  ــە ترس ــەت، ك ــۆ حكوم ــی زۆر ب ــەرچاوەی بێزارییەك س

رەشپێســتەكان  یەكگرتــووی  بەرەیەكــی  دروســتكردنی 

دەكات لــە مۆریتانیــا )حــەرات  و مۆریتانیــە بــە رەچەڵــەک 

ئەفریقییــەکان( دژی سپیپێســتەكان. كــە مەغریبیــی ســپی 

پێدەڵێــن. ئــەو ملمانێیــە كۆمەاڵیەتــی  و نەژادیانــەش 

ــەون. ــەك دەك ــن بەری ــەڵ ئایی ــار لەگ زۆرج

ولــد ئەعبیــدی، كــە بــە پلــەی دووەم هــات لــە هەڵبژاردنــە 

ســەرۆكایەتیەكەی ســاڵی 2014دا، یەكێكــە لــەو منونانــەی 

لەگــەڵ  سەرئێشــەكانی  2012ەوە  ســاڵی  لــە  كــە 

دەســەاڵتداران پەیدابــوو، كاتێــك كتێبێكــی زانایانــی ئاینــی 

ــی  ــوو هان ــە پێیواب ــوتاند، چونك ــی س ــی مالك ــە مەزهەب ل

ــە  ــەو كتێــب ســوتاندنە زریانێكــی ل ــی دەدات. ئ كۆیایەت

ــی  ــا دروســتكرد، چونكــە خۆپیشــاندەران  و پیاوان مۆریتانی

ئاینــی ولــد ئەعبیدیــو رێكخراوەكەیــان بــە دەستپێشــخەری 

بــۆ زیندوكردنــەوەی بزووتنــەوەی كۆیایەتــی لــە مۆریتانیا 

تاوانبــار دەكــرد. رەخنــەی تونــد  لــە خــۆی  و چاالكوانەكانی 

تــری گیــرا  و یەكێــك لــە ئیاممەكانــی نەواكشــۆت لــە 

)شــەیتان   بــە  راشــكاوانە  شــێوەیەكی  بــە  گوتارێكیــدا 

و تاوانبــار وەســفی كــردن ئەگــەر لــە شــوێنی خۆیــان 

نەوەســتێرێن، ئــەوا قورئــان  و زاناكانیــش دەســوتێنن(. لــە 

ــۆی  ــدی بەه ــد ئەعبی ــاڵی 2014 ول ــی س ــی دووەم ترشین

ــامی  ــتی(  و )ئینتی ــەی رەگەزپەرس ــەوەی )بانگەش باڵوكردن

ســەركردایەتیكردنی  ناشــەرعی  و  رێكخراوێكــی  بــۆ 

خۆپشــاندێكی بــێ  مۆڵــەت  و ئەنجامدانــی توندوتیــژی 

دژی پۆلیــس( دەســتگیر كــرا، وەك ئــەوەی لــە رۆژنامــەی 

گاردیــان باڵوكرایــەوە. ژمارەیەكــی زۆر لــە هاوڕێكانــی 

تۆمەتبارکــران،  كۆمەاڵیەتــی  ئاشــتیی  شــێواندنی  بــە 

كۆكردنــەوەی  هۆشــیاركردنەوە  و  بەهــۆی  ئەمــەش 

ــەوەی  ــۆ ئ ــتەكان، ب ــە رەشپێس ــە مۆریتانیی ــەكان ل حەرات

ــدەن،  ــتییەكان ب ــە رەگەزپەرس ــا  و مومارەس ــە یاس ــە ل تان

پاراســتنی  و  زەوی   دەستبەســەرداگرتنی  لەپێنــاو  كــە 

مافەكانــی زەوی و زار ئەنجامــدەدران. هەروەهــا پشــێوی 

ــی  ــە چاوپۆش ــتبوو ك ــش دروس ــە ئاینییەكانی ــەر دەق لەس

نــەژادی. كاتێــك  لــە جیــاكاری كۆمەاڵیەتــی  و  دەكات 

دادگای نوانیبــووی لــە باكــوری رۆژئــاوای واڵت ســزای 

ــەر( ــد ئەمخیت ــێخ ول ــەد ش ــەر )محەم ــێدارەدان بەس لەس

دا ســەپاند، بەهــۆی باڵوكردنــەوەی وتارێــك كــە تێیــدا 

بەپێــی  دەزانێــت.  كــەم  بــە  پەیامبــەر  )محمــد(ی 

رۆژنامــەی فرانــس پرێــس، وتارەكــەی ولــد ئەمخیتــەر 

رەخنــەی لــە هەندێــك دەقــی ئاینــی گرتــووە كــە درێــژە 

بــە )سیســتەمێكی كۆمەاڵیەتیــی ســتەمكار( دەدات دژ 

بــە چینــی خــوارەوەی »پشــتگوێخراو  و گیــرۆدەی دەســتی 

جیــاكاری هــەر لــە کاتــی لەدایكبونیــەوە()54(. ئــەو وتــارە 

بووەهــۆی دروســتبوونی ناڕەزایــی  و گردبونــەوە لەبــەردەم 

ژیانی ئاسایی خەڵكی مۆریتانیا
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كۆشــكی ســەرۆكایەتی، كــە ســەرۆكی ناچاركــرد داوای 

دانبەخۆداگرتــن بــكات  و هێمنــی بپارێــزن  و بەڵێنیــدا 

رێــكاری پێویســت بــۆ بەرگــری كــردن لــە ئیســام  و 

بگرێتەبــەر. پێغەمبەرەكــەی 

ســەنگالیش  روبــاری  دۆڵــی  مۆریتانیــای  بەشــی  لــە 

ــن،  ــر ئەنجــام دەدرێ ــەڵ رێكخراوانەت ــەوەی بەكۆم گردبون

ــەروەری   ــاو دادپ ــەكان لەپێن ــە ئەفریقی ــە مۆریتانیی چونك

و یەكســانیدا لــە رێگــەی چەندیــن رێكخــراوی وەكــو 

)دەســت بــۆ رەگەزنامەکــەم مەبــە( خەبــات دەكــەن. 

پشــێویە نەژادییــەكان لــە دۆڵەكــەدا، لــە بێمتامنەیــی 

ــەكان  و  ــە رەش ــوان مۆریتانی ــراو لەنێ ــی ئاڵوگۆڕك  و گومان

رەنــگ كــراوەكان ســەرچاوەی گرتــووە  و لەنێــو )مەغریبییە 

ســپیەكان(  و )جوتیــارەكان(دا زۆر بــاوە. هەروەهــا تێبینــی 

هەڵمەتــی  نەژادیــەكان  رێكخــراوە  چــۆن  دەكرێــت 

ــەزراوە  ــان  و دام ــی وەبەرهێن ــتیكردنی پرۆژەكان بەرهەڵس

خۆراكیــەكان  و كێڵگــە فرەڕەگەزیەكانــی ســەرۆك دەكــەن. 

ــەکان  ــەک ئەفریقیی ــە رەچەڵ ــە ب ــەكان  و مۆریتانیی حەرات

بەشــێوەیەكی تونــد دژی ئــەو پــرۆژە ســەرمایەگوزارییانەن، 

ــراون. ــۆرخ ك ــیپەكانەوە ق ــە س ــەن مەغریبی ــە لەالی ك

ســەرۆك ولــد عبدالعزیــز توانــی تاڕادەیــەك كۆنتڕۆڵــی ئــەو 

پشــێویە كۆمەاڵیەتییانــە بــكات، چونكــە ژەنــەڕاڵ ســوڵتانی 

ولــد محەمــەد ســەیادی وەك ســەرۆكی ئەركانــی درك دانــا، 

كــە لــە چینــی پشــتگوێخراوەكانی مۆریتانیایــە، هەروەهــا 

ــە  ــتامنی، ك ــری نیش ــری بەرگ ــا، وەزی ــو باتی ــادو دیال مام

مۆریتانییەكــی ئەفریقیــە. ئەمــەش هەنگاوێكــی باشــە 

بــۆ بەرەوپێشــەوەچوون، هەرچەنــدە هەردووكیــان لەژێــر 

سەرپەشــتی هاوپەیامنــی نزیــك ســەرۆكن. ژمارەیەكیش لە 

حەراتــەكان پلــە بەرزركردنــەوەی ژەنــەڕاڵ دەیانگرێتــەوە، 

ئەمــەش هــەر هەنگاوێكــی تــری ســەرۆك بــوو، بــەوەی كە 

لــە زەروریەتــی تێكەڵبونــی كەمینــەكان لەنــاو حكومــەت 

تێــدەگات. جگــە لەوانــەش لــە ســاڵی 2013 ولــد عبدالعزیز 

نەهێشــتنی  بــۆ  دامەزرانــد  نیشــتامنی  ئاژانســێكی 

پاشــاموەی كۆیایەتــی  و هــەژاری. هەروەهــا لیژنەیەكــی 

ــی  و  ــتیكردنی هەماهەنگ ــۆ سەرپەرش ــا ب ــی پێكهێن وەزاری

جێبەجێكردنــی نەخشــەرێگاكە بــۆ بنبڕكردنــی تیــرۆر  و 

ــە هەماهەنگــی  ــەت ب ــە حكوم ــی. ك پاشــاموەی كۆیایەت

ئابــی  لــە  ئەنجامیــدەدا.  نەتەوەیەكگرتــوەكان  لەگــەڵ 

ــۆ  ــرد ب ــدی دەرك ــەت یاســای تون ســاڵی 2015شــدا حكوم

ــاڵی  ــە س ــە ل ــەوە ک ــایە بگرێت ــەو یاس ــەی ئ ــەوەی جێگ ئ

2007وە دەرچــووە، كــە كۆیایەتــی بــە تــاوان دادەنــا. 

لەنــاو دەقــی یەكێــك لــەو یاســایە نوێیانــەدا دامەزراندنــی 

دادگای تایبــەت بــۆ بەدواداچــوون لــەو كەســانەی تاوانــی 

بەكۆیلەكــردن ئەنجامــدەدات  و ســزای زیندایــان بەســەردا 

ناحكومیــەكان  رێكخــراوە  كاتــدا  هەمــان  لــە  دەدات. 

دانیــان پێدانــراوە، مافــی بەرگریكــردن لــە قوربانیانــی 

ــرشا. ــی پێبەخ كۆیلەكردن

سەرچاوەكان:

1.مرکز کارنیغی للشرق االوسط

http://carnegie-mec.org/publications/?fa=62734 

2.تووێژینەوەی جیهانی بەشی دووەم ژمارە )19(: 

 مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی كەنار و بیایان

 جمهورية موريتانيا 

 عالقة الدولة والمجتمع واصالحات ولد عبدالعزيز



نەسرین ئەلسەباحی - ڕەنا حەربی
لە عەرەبییەوە: ئاران عەلی

ڕیتمی پێکەوەژیان لە ڕواندا

سەنگافوورەکەی ئەفریقا و هەستانەوە لە زەلكاوی كۆمەڵكوژیدا
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کۆڵۆنیالیزمى ئەورووپی بە بێ ئەوەی گوێ بداتە ڕەچاوکردنی بارودۆخی گروپ و کۆمەڵە ئیتنی 
و نەژادییەکان، هەستا بە دابەشکردنی کیشوەری ئەفریقا، لە ئەنجامی ئەوەیشدا چەندین کێشە 
ناو  لە  کێشەیە  ئەم  کە  نەتەوەییدا،  دەوڵەتی  بونیادنانی  پڕۆسەی  بەردەم  لە  هەڵدا  سەریان 
توێژەران و لێکۆڵەراندا بە کێشەی ئاوێتەبوونی نیشتیمانی، یاخود قەیرانی پێکەوەژیانی ئاشتییانە 
ئاوێتەبوونی  قووڵبوونەوەی کێشەی  دەبرێت.  ناو  ئەفریقا  لە  نیشتمانی  دەوڵەتی  بونیادنانی  و 
نیشتیمانی لە زۆرێک لە واڵتە ئەفریقییەکانی باشووری بیابانی گەورەدا، دەگەڕێتەوە بۆ زاڵکردنی 
ئیدارەدانی  خراپ  مایەی  بوەتە  ئەمەیش  نیشتمانیدا،  ئینتیمای  سەر  بە  نانیشتمانی  ئینتیمای 

فرەیی ئیتنیکی و ئایینی و زمان كەلتوورى.

کەیســی ڕوانــدا یەکێکــە لــە کەیســە گرینگــەکان لــە 

ســەر ئاســتی ئەفریقــا و نێودەوڵەتییــش تــا توێــژەران 

ــە  ــەن، ب ــەوە بک ــدا لێکۆڵین ــەو کێشــانەی روان ــە ســەر ئ ل

ــاڵی 1994  ــە س ــایدەی ک ــەو جینۆس ــۆی ئ ــە ه ــەت ب تایب

ــا  ــەر تەنه ــی ه ــە لێکەوتەکان ــەدا ڕووی داوە، ک ــەم واڵت ل

ــوو  ــوو، بەڵک ــدا نەب ــی ڕوان ــی گەل ــن و ماڵوێرانبوون کوش

ملمانــێ و شــەڕێکی ناوخۆیــی گــەورەی بــە دوای خۆیــدا 

هێنــا، لــە ســەروو ئەوانەیشــەوە بــوە مایــەی ڕەخســاندنی 

ســەرکوتکاری  ڕژێمێکــی  بــۆ  بــار  لــە  ژینگەیەکــی 

دەســتەبژێری فەرمانــڕەوای ئــەو واڵتــە.

پێکهاتەی ئیتنی و زمانی و ئایینی لە ڕواندا
یەکەم: پێکهاتەی ئیتنی

ڕوانــدا لــە ســێ کۆمەڵــەی ئیتنــی پێکدێــت: )هۆتــۆ: 

%84(، )توتســی: %15(، )تــوا %1(. هۆتــۆکان لــە بنەچــەدا 

ــییەکان  ــەی توتس ــەو دەم ــوون، ل ــتوکاڵیی ب ــکاری کش کرێ

ــە ڕاســتیدا هــۆکاری دروســتبوونی  خــاوەن زەوی بــوون. ل

ــۆ ســەردەمی  ــەوە ب ــدا دەگەڕێت ــە ڕوان ــی ل ــی ئیتن ملمانێ

کۆڵۆنیالیزمــی بەلجیکــی. وەک هــەر دەوڵەتێکــی دیکــەی 

کۆڵۆنیالیســتی، کۆڵۆنیالیزمــی بەلجیکــی بەرژەوەنــدی لــە 

ــدا  ــی و ئایینیی ــی و ئیتن ــی نەتەوەی دروســتکردنی جیاوازی

ــەم  ــدا. ل ــە جیاجیاکان ــتە و گروپ ــوان دەس ــە نێ ــوو ل هەب

بارەیــەدا ئیــدارەی بەلجیکییــەکان لــە ڕوانــدا هەســتان بــە 

دەرکردنــی کارتــی پێنــاس بۆ هــەر هاواڵتییەکــی بەلجیکی، 

نەژادییــەکان  جیاوازییــە  ڕێگەیــەوە  لــەو  هەتاوەکــوو 

دەرکــەون. ئــەم سیاســەتە بــوە مایــەی دروســتبوونی 

بارگــرژی لــە نێــوان هۆتــۆ و توتســی لــە ســاڵی 1959. ئــەم 

شــەڕ و ملمانــێ ناوخۆیییــە بــوە مایــەی کۆتاییهێنــان بــە 

فەرمانڕەوایــی توتســی و بەدەســتەوەگرتنی دەســەاڵت 

ــەوە هاونیشــتیامنییەکی  ــەم هۆی ــۆ(وە. ب ــەن )هۆت ــە الی ل

زۆری ڕوانــدا کۆچیــان کــرد بــۆ دەرەوەی واڵت، بــەاڵم 

ــتان  ــوو هەس ــەوە، بەڵک ــیڤ نەمان ــی پاس وەک ڕەوەندێک

بــە دروســتکردنی بەرەیەکــی نیشــتیامنیی یاخــی، کــە 

ــە  ــەم بەرەی ــر ئ ــوون، دوات ــە توتســی پێکهاتب ــان ل زۆرینەی

لــە ژێــر نــاوی دیموکراســی حکومڕانــی و مافــی پەنابەراندا 

گەڕایــەوە بــۆ ڕوانــدا، ئــەم شــەڕە هەتاوەکــوو ســاڵی 1994 

ــوو. ــەردەوام ب ب

دوەم: پێکهاتەی ئایینی
لــە واڵتــی ڕوانــدا 9 ئایینــی ســەرەکی هەیــە، لەوانــە: 

کاتۆلیــک، پڕۆتســتانت، ســەبتی، ئەنیمیســت، ئیســام، 

ــاو دانیشــتوانی  ــەکان لەن ــژەی ئایین ــد. رێ جولەکــە و ...هت

ــە:  ــەم جۆرەی ــدا ب ڕوان

ــە  ــە ئایینیی ــی گروپ ــکردنی هەرێمی ــە دابەش ــت ب پەیوەس

ــەرجەم  ــە س ــی ل ــە کاتۆلیک ــن ک ــەوە، دەبینی جیاجیاکانیش

ــەرز  ــی ب ــە ڕێژەیەک ــت، ب ــدا دەبیرێ ــم و کانتۆنەکان هەرێ
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لــە ناوچەکانــی باکــوور، لــەو دەمــەی شــوێنکەوتوانی 

لــە هەرێمەکانــی خۆرهــەاڵت و خۆرئــاوا  پڕۆتســتانت 

دەبیرێــت.

جگــە لــە موســوڵامنەکان، کــە نزیکــەی نیوەیــان لــە 

ــەرجەم  ــوێنکەوتەی س ــن، ش ــتانییەکان دەژی ــە شارس ناوچ

ئایینەکانــی دیکــە لــە بنەڕەتــدا لــە ناوچــە گوندنشــينەکان 

لــە  ژنــان  ژمــارەی  ڕێژەیــی  شــێوەیەکی  بــە  بــوون. 

ــاو  ــی لەن ــادە ڕێژەی ــەم زی ــدا، ئ ــە ڕوان ــرە ل ــاوان زیات پی

پڕۆتســتانت و ســەبتییەکاندا بــە زەقــی دەبیرێــت، بــەاڵم 

ــر  ــتەکاندا کەم ــام و ئەنیمیس ــوێنکەوتوانی ئیس ــاو ش لەن

ــچ  ــدا هی ــاو ئەوانەش ــێوە لەن ــان ش ــە هەم ــت، ب دەبیرێ

ئینتیامیەکــی ئایینیــان نییــە.

 كۆماری ڕواندا بیۆگرافیای

 

 
 

 
ڕواندا ئااڵی                               ڕواندادروشمی             

خت پایتً كیگالی  

ر ڕََبً كیلۆمەتر چُارگۆشە 373449  

كان ڕمییً فً  زماوً كیىیا رَاوذا، ئیىگلیسی، فەڕەوسی  

 وازواَی داویشتُان رَاوذییەكان

ی داویشتُان ژماري ملیۆن 22887633   

كیلۆمەتر چُارگۆشە 401.04  چڕی داویشتُان 

اڵت سً سیستمی دي كۆماریی  

رۆكی كۆمار سً پۆل كاگامی  

زیران رۆك َي سً پییر ٌابۆ مۆرمیە  

خۆیی ربً ستٍێىاوی سً دي بً لە بەلجیكا  2:73  

وەتەَە یەكگرتُەكان، یەكێتی دەَڵەتاوی ئەفریقیا، 
رێكخراَی بازرگاوی وێُدەَڵەتی، ئەوجُمەوی ئاسایشی 

وێُدەَڵەتی، دامەزراَەی گەشەپێذاوی وێُدەَڵەتی، 
 رێكخراَی قەدەغەكردوی چەكی كیمیاَی، یۆوسكۆ

تی َڵً وذامێتی وێُدي ئً  

 تێكڕای داٌاتی واَخۆ ملیار دۆالر 222371
ش كً داٌاتی تاكً دۆالر 23359  

0.460 -( 167وسم ) كردوی مرۆیی شً ٌێمای گً   

1% ی بێكاری ڕێژي   

 دراَی ویشتماوی فرەوكی رَاوذیی
ی ڕۆیشته ئاراستً الی ڕاست  

2rw ًروێت كۆدی ئیىت  
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سێیەم: پێکهاتەی زمان
ــە  ــکا ل ــە بەلجی ــدا ل ــەربەخۆیی ڕوان ــی س ــاش وەرگرتن پ

ــی فەرمــی  ــوە زمان ــدا ب ــا ڕوان ــی ئیکینی ســاڵی 1962، زمان

ــاش  ــدن، پ ــی خوێن ــوە زمان ــی فەڕەنســییش ب واڵت و زمان

کۆمەڵکوژییەکــەی ســاڵی 1994، زمانــی ئینگلیــزی زیــاد کرا 

ــرەی دەســتووری  ــە گوێ ــدی ب ــدن. ئی وەک زمانێکــی خوێن

ســاڵی 2003 هــەر ســێ زمانــی )ئیکینیــا ڕواندا، فەڕەنســی، 

ئینگلیــزی( بوونــە زمانــی فەرمیــی ڕوانــدا، پاشــان لە ســاڵی 

2008 زمانــی دوەم گــۆڕا بــۆ زمانــی ئینگلیــزی. بــە گوێــرەی 

مــادەی هەشــتەمی دەســتوور زمانــی ئیکینیــا ڕوانــدا بــوە 

ــە  ــوو بەڵگەنام ــە هەم ــش درا ک ــی نیشــتامنی، بڕیاری زمان

فەرمییــەکان بــە یەکێــک لــەو زمانانــە یاخــود دوو زمــان، 

یاخــود هــەر ســێ زمانەکــە بنوورسێــن.

قۆناغی کۆڵۆنیالیزم
یەکەم: کۆڵۆنیالیزمی ئەڵمانی

لــە ســااڵنی 1887-1919دا، ســەرەتا کۆڵۆنیالیزمــی ئەڵامنــی 

پشــتی بــە حکومڕانیــی ناڕاســتەوخۆ و ڕێزگرتــن لــە قــەوارە 

ــەرەڕای  ــت، س ــاکان دەبەس ــە جیاجی ــی و کولتووریی سیاس

بــە  دژ  زەق  پێشــێلکاریی  چەندیــن  پڕەنســیپانە  ئــەم 

ــام دەدرا. ــدا ئەنج ــی ڕوان خەڵک

دوەم: کۆڵۆنیالیزمی بەلجیکی
ئەڵامنــی  کۆڵۆنیالیزمــی  دوای  بەلجیکــی  کۆڵۆنیالیزمــی 

هــات و بــە درێژایــی ســااڵنی )1919 تــا 1962( بــەردەوام 

ناڕاســتەوخۆیە  حوکمڕانیــە  لــەو  پەیڕەویــان  بــوو، 

ــە  ــەاڵم ل ــوو، ب ــان داناب ــەکان بناغەکەی ــە ئەڵامن ــرد، ک دەک

ــەو شــێوازە  ــی بیســتەکان و ســەرەتای ســییەکاندا، ئ کۆتای

کۆمەڵێــک  و  هــات  ســەردا  بــە  گۆڕانــی  حکومڕانییــە 

 (2015-1997) ڕواندا لە چەک هاوردەی
 بە دۆالر کەیبەها ساڵ
2015 27,000,000 
2014 14,000,000  
2013 15,000,000  
2012 5,000,000  
2009 11,000,000  
2008 8,000,000 
2007 20,000,000  
2006 2,000,000  
2000 14,000,000 
1999 20,000,000  
1998 9,000,000  
1997 2,000,000  
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حوكمــی  ســایەی  ژێــر  لــە  درا.  ئەنجــام  چاکســازی 

ــی ژێرخــان گەییشــتە ئاســتێکی  ــدا بونیادنان بەلجیکییەکان

بــاش، بــە تایبــەت دروســتکردنی قوتابخانــەكان، بــەاڵم 

ــدن،  ــی خوێن ــاندنی هەل ــە ڕەخس ــوو ل ــەروەری نەب دادپ

چونکــە زیاتــر هەلــی خوێنــدن بــۆ تاقمــی )توتســی( 

بــوون،  بێبــەش  تاقمــی )هۆتــۆ(  بــەاڵم  ڕەخســێرابوو، 

ئەمەیــش وەهــای کــرد لــە ماوەکانــی دواتــردا تۆتســییەکان 

ــدا  ــە حکومییەکان ــت و پل ــەر پۆس ــە س ــت ب ــر دەس زیات

ئــەم  کۆڵۆنیالیزمیــش،  نەگریســی  سیاســەتی  بگــرن. 

کەلێنەکــی لــە نێــوان هــۆز و دەســتە و تاقمەکانــدا زەقــر 

کــردەوە و لــە بەرژەوەندیــی خۆیــدا بــە کاری هێنــا و 

دەســتی لەگــەڵ بەشــێک لــە ڕواندییەکانــدا تێکــەڵ کــرد.

سەربەخۆییی ڕواندا
ــام درا،  ــدا ئەنج ــە ڕوان ــژاردن ل ــەم هەڵب ــاڵی 1960 یەک س

کــە تێیــدا )بارمهۆتــۆ( زۆرینــەی دەنگەکانــی بــە دەســت 

هێنــا، ئەمەیــش ســەرەتای ســەربەخۆی و ئۆتۆنۆمــی بــوو، 

ــا،  ــە دەســت هێن ــوو ســاڵی 1962 ســەربەخۆییان ب ئەوەب

ــا  ــت هێن ــەربەخۆیی بەدەس ــدا س ــەی ڕوان ــەو دەم ــا ئ ت

بەشــێک بــوو لە کۆنگــۆی بەلجیکــی، دوای ســەربەخۆییش 

دەوڵەتێکــی هــەژار بــوو لــە ڕووی ژێرخانــی ئابوورییــەوە.

کۆمەڵکوژییەکەی ساڵی 1994

پەیوەندیــدارەکان،  ڕێکخــراوە  ئامــاری  گوێــرەی  بــە 

ســاڵی  کۆمەڵکوژییەکــەی  قوربانییەکانــی  ژمــارەی 

1994 گەیشــتوەتە )800000( کــەس لــە مــاوەی ســێ 

ــۆی  ــەی )%10(ی ک ــە نزیک ــوو ب ــان ب ــە یەکس ــدا، ک مانگ

دانیشــتوانی ڕوانــدا، بــە گشــتی نزیکــەی )%75(ی تاقمــی 

توتســی کــوژران و تیاچــوون. پێکهاتــەی نەژادیــی ڕوانــدا 

دەگەڕێتــەوە بــۆ سیاســەتی ئیســتعامری، بــە جۆرێــک کــە 

پشــتیوانیی یەکێــک لــە الیەنــەکان بــکات لەســەر حســابی 

الیەنێکــی تــر. بــۆ منوونــە لەبــەر ئــەوەی کــە ســاڵی 1950 

تۆتســییەکان داوای ســەربەخۆییان کــرد، کۆڵۆنیالیزمــی 

بەلجیکــی پشــتیوانیی لــە سیاســەتەکانی هۆتــۆ کــرد، 

ــەاڵت  ــان دەس ــۆ توانیی ــە هۆت ــتەیەک ل ــوو دەس هەتاوەک

ــە  ــن و هەمــوو ئەندامێکــی تۆتســییان ل ــە دەســت بهێن ب

ــی  ــرەوە کۆڵۆنیالیزم ــد، لێ ــەاڵتدا دەرپەڕان ــی دەس پنتەکان

ــی  ــی ناکۆکی ــەر ورووژاندن ــە س ــر کاری ل ــی زیات بەلجیک

  (2017-2007) خەرجیی سەربازیی لە ڕواندا
 بە ملیۆن دۆالربڕی خەرجی  ساڵ

2017 111 
2016 107 
2015 104 
2014 91 
2013 82 
2012 80 
2011 75 
2010 75 
2009 75 
2008 68 
2007 56 
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ــۆ  ــا ب ــەری کێش ــش س ــرد، ئەمەی ــەکان دەک ــوان ئیتنیک نێ

دابەشــبوون و پەرتبوونــی زیاتــری دانیشــتوان.

وەرچەرخانی سیاسی و گۆڕانی سیستەم لە ڕواندا

چاودێــران لــەو بڕوایــەدان، کــە ڕژێمــی سیاســی لــە ڕواندا، 

پێکدێــت لــە تێکەڵەیەکــی لــە دیموکراســی و ســەرکوتکاری 

لــە هەمــان کاتــدا. لــە دوای ســااڵنی نەوەدەکانــی ســەدەی 

بیابــان  باشــووری  ئەفریقییەکانــی  دەوڵەتــە  بیســتەوە 

ــە  ــە ب ــی، ک ــەوە بین ــە خۆیان ــان ب ــەپۆلێک گۆڕانکاریی ش

ــاو دەبرێــت. شــەپۆلی دوەمــی لیبڕالیزمــی ئەفریقيــی ن

پڕۆسەی هەڵبژاردن لە ڕواندا
ــاڵی 1961  ــدا، س ــە ڕوان ــان ل ــی پەڕلەم ــەم هەڵبژاردن یەک

ئەنجــام درا، لــە ژێــر دەســەاڵت و نێوەندگیریــی بەلجیــکادا 

بــوو، لــە ئەنجامیشــدا تاکــە پارتەکەی تۆتســی ســەرکەوتنی 

بــە دەســت هێنــا، کــە لــە الیــەن هێــزە کۆڵۆنیالیســتەکانی 

وەک ئەڵامنیــا و بەلجیــکاوە پشــتیوانیی لــێ دەکــرا.

ــژەی  ــی ڕێ ــدا توان ــتامنی ڕوان ــەرەی نیش ــەوەی ب دوای ئ

 2003 ســاڵی  هەڵبژاردنــی  دەنگەکانــی  )%73.8(ی 

هــەر  دیموکراســی  نائامادەیــی  بهێنێــت،  دەســت  بــە 

دوەمیــن  مایــەوە.   1961 ســاڵی  شــێوەی  هەمــان  بــە 

کۆمەڵکوژییەکــەی  پــاش  ڕوانــدا  واڵتــی  هەڵبژاردنــی 

ــی  ــە ناواخن ــە ل ســاڵی 1994، ســاڵی 2008 ئەنجــام درا، ک

خۆیــدا هەڵگــری کۆمەڵــە ئامانجێکــی نادیموکراســی بــوە. 

چاودێــران جەخــت لــە بوونی سیســتەمێکی ســەرکوتکارانە 

پێــش  لــە  ڕوانــدا،  هەڵبژاردنەکانــی  لــە  دەکەنــەوە 

هەڵبژاردنەکانــدا تێبینیــی بوونــی جــۆرە کرانەوەیەكــی 

ــە  ــەکان ب ــەاڵم دوای هەڵبژاردن ــت، ب ــی دەکرێ دیموکراس

شــێوەیەکی ســتەمکارانە مامەڵــە دەکرێــت.

پەرەســەندنی سیاســەتەکانی ئاوێتــە بوونــی نیشــتامنی لــە 

ڕوانــدا

پێوەندیــی  کۆڵۆنیالیــزم:  پێــش  یەکبــووىن  سیاســەتی 

ــش  ــوا( پێ ــی، ت ــۆ، تۆتس ــەکان )هۆت ــە ئیتنیی ــوان گروپ نێ

گەییشــتنی کۆڵۆنیالیزمــی ئەڵامنــی و بەلجیکیبــۆ ئــەو 

واڵتانــە، پێوەندییەکــی پــڕ لــە هەماهەنگــی و هاریــکاری 

ــی  ــی حکوومەتێک ــزم خاوەن ــش کۆڵۆنیالی ــدا پێ ــوو. ڕوان ب

ــی. ــاکانی تۆتس ــەرکردایەتیی پادش ــە س ــوو، ب ــەزی ب مەرک

سیاسەتەکانی یەکخستنەوە پاش ناکۆکییە نەژادییەکان

ئامانجــی   ،1994 ســاڵی  کۆمەڵکوژییەکــەی  پــاش 

حکوومەتــی نــوێ بریتــی بــوو لــە یەکخســتنی گەلــی 

ئــەو  کاریگەرییەکانــی  لــە  دوورخســتنەوەی  و  ڕوانــدا 

ــدا  ــەوە پەی ــە نەژادییەکان ــۆی ناکۆکیی ــە ه ــەی ب لێکدابڕان

بووبــوو، هەروەهــا هەوڵــدان بۆ دروســتکردنی شوناســێکی 

و  چەســپاندن  ڕێگــەی  لــە  ئەویــش  دەســتەجەمعی، 

هاواڵتیبوونــەوە. چەمکــی  لــە  جەختکردنــەوە 

ئەنجامگیری
ســەرەوە،  لێکۆڵینەوەیــەی  ئــەو  خســتنەڕووی  پــاش 

تێبینیــی ئــەوە دەکەیــن کــە کۆڵۆنیالیــزم و سیاســەتەکانی 

ــە  ــەی لێکدوورخســتنەوەی گروپ ــە ڕێگ ــە ل جــوداکاری، ک

ئیتنیکییــەکان لــە یەکــرەوە، ئامڕازێــک بــوە بــۆ پەرتکردنی 

یەکبــوون  بەســتەرەکانی  لەناوبردنــی  و  ڕوانــدا  گەلــی 

ــزم  ــی کۆڵۆنیالی ــش هاتن ــە پێ ــەی، ک ــەو هەماهەنگیی و ئ

ــەوە  ــی ئ ــوە. تێبینی ــدا هەب ــە نەژادییەکان ــوان گروپ ــە نێ ل

دەکەیــن کــە هەڵبــژاردن لــە ڕوانــدا فۆڕمــی پڕۆســەیەکی 

هەڵبــژاردن(،  )ســتەمکاریی  وەرگرتــوە  نادیموکراســی 

ــیی  ــی دیموکراس ــی ئامڕازەکان ــەر بەکارهێنان ــە کار لەس ک

ــە  ــژاردن ب ــی هەڵب ــەی ئەنجامدان ــە ڕێگ ــی دەکات ل لیرباڵ

ــاو پارێزگاریکــردن  ــە پێن ــی و ڕێکخــراو، ل شــێوەیەکی خول

لــە دەســەاڵتی ســتەمکار و ســەرکوتکار. ئاوێتەبوونــی 

مایەی  بــوە  ناوخۆیییە  ملمالنێ  و  شــەڕ  ئــەم 
و  توتسی  فــەرمــانــڕەوایــی  بــە  کۆتاییهێنان 
)هۆتۆ(وە.  الیەن  لە  دەسەاڵت  بەدەستەوەگرتنی 
ڕواندا  زۆری  هاونیشتیمانییەکی  هۆیەوە  بەم 
وەک  ــەاڵم  ب واڵت،  دەرەوەی  بۆ  کــرد  کۆچیان 

ڕەوەندێکی پاسیڤ نەمانەوە
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ــە  ــە و ل ــە بوونێکــی ناچارانەی ــدا ئاوێت ــە ڕوان نیشــتامنی ل

ســەر بنەمــای پشــکی جیاجیــای گروپێکــی ئیتنــی لــە 

ــاو  ــە ن ــەزراوە. ل ــر دام ــی ت ــی ئیتن ســەر حســابی گروپێک

ڕوانــدا بــە ئاشــکرا هەســت بــەوە دەکرێــت، کــە گروپێــک 

ــوە و  ــدا گرت ــامانی واڵت ــە ســەر ســەروەت و س دەســتی ب

ــن. ــی بێبەش ــە لێ ــی دیک گروپەکان

سەرلەنوێ ژیانەوەی پاش کۆمەڵکوژی
کەمــدا  ماوەیەکــی  لــە  کــە  واڵتەیــە  ئــەو  ڕوانــدا 

ڕووبــەڕووی کۆمەڵکوژییەکــی گــەورە بــوەوە، بــە هەمــان 

شــێوە لــە ماوەیەکــی کورتیشــدا گەڕایــەوە بــۆ ســەرەوەی 

ڕوانــدا  ناوەڕاســت.  ئەفریقــای  گەشــتوگوزاری  لیســتی 

لــە چۆنێتیــی  لــە ئەزموونــە ســەرکەوتوەکان  یەکێکــە 

ــاش  ــتەکانی پ ــە و دەرهاویش ــەوەی لێکەوت ڕووبەڕووبوون

قەیــران و چەســپاندنی بەرژەوەندییــە نیشــتیامنییەکان، 

ــەردەم  ــەورەی ب ــەرە گ ــی ه ــە نیگەرانی ــڕۆدا بۆت ــە لەم ک

واڵتانــی ناوچەکــە.

لــە  فەڕەنســییەکان  ڕۆژنامەنووســە  لــە  یەکێــک 

ســەروبەندی جەنگــی ناوخۆی ســاڵی 1994دا بەم شــێوەیە 

بــاس لــە دیمەنەکانــی هەڵگیرســانی جەنــگ دەکات لــەو 

واڵتــە: »لــە یەکێــک لــە شــەقامەکانی کیغالیــی پایتەختــی 

ڕوانــدا وەســتابووم، دەمڕوانییــە دوورتریــن خــاڵ کــە 

چــاوم دەیبینــی. تــا مەودایەکــی زۆر ئــەوەی لەبەرچاومــدا 

بــوو الشــەی مرۆڤــی مــردوو بــوو کــە لەســەر یــەک 

ــتە  ــەو بارس ــی ئ ــە بەرزای ــک ک ــە جۆرێ ــوون، ب هەڵچراب

الشــانەی مــرۆڤ دەگەییشــتە دوو مەتــر. ئەمــە تەنهــا 

ــن  ــدا دەی ــە نێویان ــوو. ل ــردوەکان ب ــی م ــی کەم ڕێژەیەک

دایــک هەبــوون کــە یــان منداڵیــان لــە ســکدا بــوو، یاخــود 

ــە نیســانی  ــەم شــەڕە ل ــوو«. ئ ــە باوەشــەوە ب ــان ب منداڵی

ســاڵی 1994 لــە نێــوان هــەر دوو هــۆزی »تۆتســی« 

و هــۆزی »هۆتــۆ«دا بەرپــا کــرا، کــە هــۆزی تۆتســی 

کەمینەیــەک بــوو بــۆ مــاوەی دەیــان ســاڵ فەرمانڕەوایــی 

واڵت و زۆرینــەی هۆتــۆی کــرد.

بەلجیکییــەکان، کــە دوای جەنگــی جیهانیــی یەکــەم ئــەو 

ــەوە، پاڵنەرێــک  ــر ئینتیدابــی خۆیان ــان خســتبوە ژێ واڵتەی

سێ  منداڵی خاوەن پێداویستی تایبەت لە ڕواندا
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و  خێڵەکــی  ناکۆکییــە  ئــەم  دروســتبوونی  بــۆ  بــوون 

ئیتنییانــە لــە هۆڵەنــدا، چونکــە لــە ســەر ناســنامەی 

نیشــتیامنیی دانیشــتوانی ڕوانــدا خانەیەکــی تایبەتیــان 

ــان،  ــەژادی هاواڵتیی ــی ن ــۆ دیاریکردن ــوو ب ــان کردب تەرخ

نەتەوەیییــەکان  شوناســە  ئاســانر   هۆیەیشــەوە  بــەم 

دەنارسانــەوە و جیاکارییــان بەرانبــەر دەکــرا و دەکــوژران، 

بەتایبــەت  توتســییەکان.

دوای نزیکــەی 20 ســاڵ لــە کۆمەڵکوژییەکــەی ڕوانــدا، 

کــە لــە مــاوەی 100 ڕۆژدا 800000 کــەس کــوژران، شــاری 

کیغالــی بــە جوانریــن شــاری ئەفریقــا هەڵبژێــررا بــۆ 

ــر  ــەوەی ســاڵی 2014 زیات ــش دوای ئ ســاڵی 2015، ئەوەی

لــە یــەک ملیــۆن گەشــتیار ســەردانی ئــەو شــارەیان کــرد. 

ــی  ــە منوونەیەک ــرد« بوەت ــەم شــێوەیە »خاکــی هــەزار گ ب

ــوەری  ــی کیش ــەپێدانی ئابووری ــەوە و گەش ــۆ بوژان ــااڵ ب ب

ئەفریقــا، بــە جۆرێــک کــە بــە »ســەنگافوورەی ئەفریقــا« 

یاخــود »ڕوخســارە گەشــاوەکەی ئەفریقــا« نــاو دەبرێــت. 

شــاری  جوانریــن  بــە  لــەوەی  جگــە  پایتەخســتەکەی 

ــد نازناوێکــی تریشــی  ئەفریقــا دادەنرێــت، هــاوکات چەن

لــێ نــراوە، لەوانــە »هــەرە ئاســاییش« و »پاکوخاوێنریــن« 

گەشــەپێدانی  »ئایکۆنــی  یاخــود  ئەفریقــا،  پایتەختــی 

ــا«. ــی ئەفریق مۆدێرن

ــازادی، کار،  ــە »ئ ــە ل ــدا بریتیی دروشــمی نیشــتیامنیی ڕوان

ــەم دروشمەیشــدا  ــایەی ئ ــر س ــە ژێ پێشــکەوتن«، هــەر ل

بــە  گــەورەی  بەرەوپێشــچوونێکی  واڵتەکــە  کــە  بــوو 

خۆیــەوە بینــی، پــاش ئــەوەی لــە ناوەڕاســتی نەوەدەکانــی 

ســەدەی بیســتدا ســەرجەم ژێرخانــە ئابوورییەکــەی و 

کشــتوکاڵەکەی، کــە بڕبــڕەی پشــتی ژیانــی ئــەو واڵتەیە، بە 

تــەواوی وێــران بــوو، ســەرجەم دەزگا خزمەتگوزارییەکانــی 

لــە  کــران.  وێــران  قوتابخانــەکان  و  نەخۆشــخانە  وەک 

گەورەکــەی  فاکتــەرە  ئەوانەیشــەوە  هەمــوو  ســەروو 

ــە  ــە نەهێشــتنی جیاوازیی ــوو ل ــی ب ــەوەی واڵت بریت بوژان

ئیتنییــەکان و زەقکردنــەوەی شوناســی نیشــتیامنی. 

لــە ســەر ئاســتی تەندروســتی و پــەروەردە و فێرکردنیــش 

ڕوانــدا قۆناغێکــی باشــی بڕیــوە لــە پــاش کۆمەڵکوژییەکــە، 

بــە جۆرێــک کــە ئێســتا لــە دوای ســاڵی 2013ـــەوە 

قوتابخانــە ســەرەتایییەکان بــە ڕێــژەی )%93( بەرزبۆتەوە، 

لــە  ســەرەتاییەکان  قوتابخانــە  ژمــارەی  دەمــەی  لــەو 

ژمــارەی  هەروەهــا   .50% نەدەگەیشــتە  نەوەدەکانــدا 

نەخوێنــدەواری لــە ڕێــژەی %50وە کــەم بوەتــەوە بــۆ 

ــە )48(  ــەن ل ــڕای تەم ــدە تێک ــەی ناوەن ــەو دەم %25. ل

ــی  ــارەی مردن ــۆ )64( ســاڵ. ژم ــەوە ب ــەرز بوەت ســاڵەوە ب

ــاڵێکدا،  ــە س ــە ل ــا 55 منداڵ ــتا تەنه ــووک ئێس ــی بچ منداڵ

ــداڵ  ــە 2000 من ــر ل ــاڵی 1998 زیات ــە س ــەی ل ــەو دەم ل

ــۆدا،  ــی ناوخ ــەروبەندی جەنگ ــە س ــاڵێکدا. ل ــە س ــوو ل ب

ــوو،  ــە ســاڵێکدا تەنهــا 30 دۆالر ب ــاک ل تێکــڕای داهاتــی ت

لــە کاتێکــدا ســاڵی 2015 گەیشــتە 1800 دۆالر، واتــە ســی 

ــەش  ــەم ژماران ــرد. ئ ــادى ك ــر زي ــاڵ پێش ــدەی 20 س هێن

لەالیــەن پســپۆڕانەوە بــە »موعجیــزە« نــاو دەبرێــت، 

ئــەوەش بــە ڕوانیــن لــە قەبــارەی وێرانکاریــی کۆمەاڵیەتــی 

و ئابووریــی واڵت.

سەرچاوەكان:
التعايش في رواندا

مســتنقع  فــي  والنهــوض  افريقيــا  ســنغافورة 
الجماعــي  التطهيــر 

ماڵپەڕی )قراءات افريقية(، ماڵپەڕی )االخبار(  
http://www.qiraatafrican.com/home/new

https://al-akhbar.com/World/255994



ئامادەكردنی: محەمەد حەسەن

كۆماری ئەفریقيای ناوەڕاست 

تێكەڵەیەك لە ناسەقامگیری سیاسی، پێكدادانی ئایینی و پێشێلكردنی 
مافەكانی مرۆڤ 
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گەمارۆ  وشكانی  بە  ئەفریقيا،  كیشوەری  جەرگەی  ناو  كەوتوەتە  واڵتێكە  ناوەڕاست  ئەفریقيای 
دراوە، واتە هیچ ڕێگەیەكی بۆ دەریا نییە. ئەفریقيای ناوەڕاست كەوتوەتە باشووری چاد، باشوور 
و باشووری خۆرئاوای سودان، خۆرهەاڵتی كامیرۆن و باكووری هەر دوو واڵتی كۆنگۆی كینشازا و 
كۆماری دیموكراتیی كۆنگۆ. زمانی ڕەسمیی ئەو واڵتە فەرەنسییە، ئەوەش بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە، كە 
لە ساڵی 1887وە تا ساڵی 1960 كۆلۆنیای واڵتی فەڕەنسا بوە و زمانی زۆرینەی دانيشتوانيش لە 
پێكهاتەی سانگۆیین. لە یەكی كانوونی یەكەمی ساڵی 1958 ئەفریقيای ناوەڕاست خۆبەڕێوەبەری 
لە فەڕەنسا وەرگرت لە 13ی ئابی 1960 سەربەخۆیی بە دەستهێنا و هەر هەمان ساڵ بوە ئەندامی 

ڕێكخراوی نەتەوە یەكگرتوەكان.

ســەرباری ســەربەخۆبوونی ئەفریقيــای ناوەڕاســت، بــەاڵم 

لــە ســاڵی 1960ـــەوە تــا ئەمڕۆ، ســێبەری فەڕەنســا بەســەر 

ــا و  سیاســەتی ئــەو واڵتــەوە دەبیرێــت و زۆربــەی كودەت

ــتی  ــە پاڵپش ــە ب ــەو واڵت ــەاڵت ل ــتەكانی دەس دەستاودەس

ــوون  ــی پاریــس ب ــان ناڕاســتەوخۆی حكومەت ڕاســتەوخۆ ی

و چەندیــن ســەركردە دوای شكســتهێنانی هەوڵەكانیــان 

ــا و  ــە فەڕەنس ــان كردوەت ــا ڕووی ــی كودەت ــۆ ئەنجامدان ب

ــان  ــاڵی 1976 دا ج ــە س ــاون. ل ــە ژی ــەو واڵت ــەك ل ماوەی

بیــدل بوكاســا، ئیمپراتــۆری ئەفریقيــای ناوەڕاســتى ڕاگەیاند 

ــە 20  ــر ل و تێچوونــی ڕێوڕەســمی تاجلەســەرنانەكەی زیات

ملیــۆن دۆالر واتــە یــەك لەســەر چــواری بودجــەی گشــتی 

ئــەو كاتــەی واڵت بــوو. 

ئەفریقيــای  ئابــووری  ژێرخانــی  بوكاســا  سیاســەتەكانی 

ناوەڕاســتی، كــە پشــت ئەســتور بــە كشــتوكاڵ، لەنــاو 

بــرد، دوا جــار لــە 20ی ئەیلولــی 1979 بــە هاوكاریــی 

فەرەنســییەكان كۆتایــی بــە دەســەاڵتی بوكاســا هێــرا 

و ســەرلەنوێ سیســتەمی كۆمــاری لــەو واڵتــە جێگیــر 

كــە   ،1993 ســاڵی  تــا  1979وە  ســاڵی  لــە  كرایــەوە. 

ــەوە  ــی نەت ــە چاودێری ــی ب ــی دیموكرات ــەم هەڵبژاردن یەك

ــوو،  ــوە چ ــت بەڕێ ــای ناوەڕاس ــە ئەفریقي ــوەكان ل یەكگرت

چەندیــن كودەتــا لــەو واڵتــە ئەنجــام دران.

لــە هەڵبژاردنەكــەی ســاڵی 1993دا فیلیكــس باتاســیە وەك 

ــا ســاڵی 2003 دەســەاڵتی  ــررا و ت ســەرۆك كۆمــار هەڵبژێ

بــە دەســتەوە بــوو. ســاڵی 2003 لــە ئەنجامــی كودەتایەكی 

ژەنــەڕاڵ فرانســوا بوزیــزە كۆتایــی بــە دەســەاڵتی باتاســیە 

هێــرا و دواتــر بوزیــزەی مەســیحی لــە ئەنجامــی كودەتــای 

ســێلكای  پاڵپشــتیی چەكدارانــی  بــە  میشــل جودوتیــا 

ــەاڵت  ــە دەس ــاڵی 2013 ل ــاداری س ــە 24ی ئ ــوڵامن ل موس

ــەوە. دوور خرای

ئەفریقيــای ناوەڕاســت لــە ڕووی پێكهاتــەی ئایینییــەوە 

دابــەش بــوە بــە ســەر ســێ گروپــی مەســیحی، ئانیمیســت 

ئایینــە  لەســەر  كەســانەی  ئــەو  یــان  بــاوەڕ  و  )ڕۆح 

موســوڵامنەكان. و  ئەفریقيــان(  ســەرەتایییەكانی 

ــژەی %25ی دانیشــتوان و  مەســیحییە پرۆتســتانییەكان ڕێ

ــتوانی  ــژەی %15ى دانیش ــۆلیكەكانیش ڕێ ــیحییە كاس مەس

ڕێژەیــان  موســوڵامنانیش  و  پێكدەهێنــن  واڵتــە  ئــەو 

ــە  ــی كەمین ــە كتێب ــر، ل ــم بەك ــە %15. عەبدولكەری دەگات

موســوڵامنەكانی كیشــوەری ئەفریقيــا باســی لــەوە كــردوە، 

كــە ڕێــژەی موســوڵامنانی ئەفریقيــای ناوەڕاســت %30،یــە 

چونکــە ئیســام بــە نــاو كۆمەڵێــك لــە خێــڵ و هۆزەكانــی 

ــەوە(. ــاڵو بوەت ــەدا ب ــەو واڵت خۆرهــەاڵت و ناوەڕاســتی ئ

تــا  كێشمەكێشــەی  ئــەو  دەســتپێكردنی  ســەرەتای 

ــۆ  ــەوە ب ــتی گرتوەت ــای ناوەڕاس ــی ئەفریقي ــتا بەرۆك ئێس

یاخیبوونــی چەكدارانــی ســێلكا دەگەڕێرێتــەوە لــە كۆتایــی 

ســاڵی 2012
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ــە لەگــەڵ بوزیــزە ڕێكەوتبــوون  هەرچەنــد ئــەو چەكداران

ــەوە،  ــەاڵتدا مبێنێت ــە دەس ــاڵی 2016 ل ــا س ــراو ت ــە ناوب ك

بــەاڵم دوا جــار لــە مانگــی ئــاداری 2013 دەســتیان بەســەر 

ــە دەســەاڵتەكەی  ــان ب ــوە و كۆتاییی ــدا گرت بانگــی پایتەخت

فرانســوا بوزیــزە هێنــا.

كودەتــا لــە ئەفریقيــای ناوەڕاســت و ئاڵوگــۆڕی دەســەاڵت 

ــی  ــەربازەكان دیاردەیەك ــتاڵی س ــەك و پۆس ــری چ ــە زەب ب

نامــۆ نییــە لــەو واڵتــە، ئــەوەی ئــەم جــارە جیاوازیــی 

دروســت كــردوە، پاڵپشــتی كەمیینــەی موســوڵامن بــوە لەو 

هێــزە كودەتاچییــە و هــەر ئەوەیــش وای كــردوە بكەونــە 

ــە  ــیحییەكان. ل ــی مەس ــی و نەفرەت ــەپۆلی تووڕەی ــەر ش ب

تۆڵــەی كودەتــای میشــل جوتودیــا و پاڵپشــتیی ســێلكا 

موســوڵامنەكان، مەســیحییەكان لــە بانگــی پایتەخــت و 

ــە  ــای ناوەڕاســت كەوتن ــری ئەفریقي ــد ناوچەیەكــی ت چەن

وێــزەی موســوڵامنەكان و لــەو شــەڕە تایفیانــەدا تــا ئێســتا 

ــە هــەردووال كــوژراون. ــە ســەدان كــەس ل ب

 بیۆگرافیای مۆماری ئەفریقیای واوەڕاست
 

  

  
  

 مۆماری ئەفریقيای واوەڕاست واوي واڵت

 باوگی پایتەخت

 مۆماريی سيستمً حنىمڕاوی

 فەرەوسی، سالگۆیە زماوی فەرمی

 3691ي ئابی 31 بەدەستهێىاوی سەربەخۆیی

 میلۆمەتری چىارگۆشە 999626 ڕووبەر

 مەس 6939634  ژمارەی داویشتىان

 مليار دۆالر 19263 تێنڕای داهاتی واوخۆیی

 دۆالری ئەمەرینی 916143416 تێنڕای یەدەگی دارایی

 دۆالري ئەمەرینی 211 داهاتی سااڵوەی تاك

 SFAفراول  یەمەی دراوي ويشتماوً

 الي راست ئاراستەی ڕۆیشته

 Cf هیمای ئیىتەرویت

236+ مۆدی تەلەفىوً وێىدەوڵەتی  
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ڕۆژانــە چەندیــن وێنــە و گرتــەی ڤیدیۆیــی لــە ســەر 

كوشــتاری موســوڵامنەكان لەالیــەن مەســیحییەكانەوە بــاڵو 

دەكرێنــەوە و بــاس لــە كۆمەڵكوژییەكــی بەربــاڵو دەكرێت 

لــەو واڵتــە، ئەمە ســەرباری ئــەوەی هێــزە ســەربازییەكانی 

ــە  ــەو واڵت ــی ل ــری ئەفریق ــی ت ــد واڵتێك ــا و چەن فەڕەنس

ــە  ــی ب ــەی نێودەوڵەت ــا و كۆمەڵ ــراون. فەڕەنس ــر ك جێگی

تونــدی دژی كودەتاكــەی میشــل جوتودیــا وەســتانەوە 

لــە  ناوبــراو  توندوتیژییــەكان  پەرەســەندنی  لەگــەڵ  و 

میانــەی كۆبوونەوەیەكــدا لەگــەڵ بەرهەڵســتكارەكانی لــە 

ــژی  ــە توندوتی ــان ب ــۆ كۆتاییهێن ــد: ب ــی چــاد، ڕایگەیان واڵت

ــێتەوە  ــەكار دەكێش ــت ل ــەی دەس ــتارەكانی واڵتەك و كوش

ــمی  ــە ڕەس ــاڵی 2014 ب ــی س ــی دوەم و ڕۆژی 10 كانوون

ــد. ــۆی ڕاگەیان ــانەوەی خ ــە كاركێش ــت ل دەس

و  شــادی  جوتودیــا  میشــل  كێشــانەوەی  دەســتلەكار 

پایتەختــی  مەســیحییەكانی  هاواڵتیــە  خۆشــحاڵیی 

نەبــوە هــۆی وەســتانی  ئەمەیــش  بــەاڵم  لێكەوتــەوە، 

ناوەڕاســتی  ئەفریقيــای  ئایینییانــەی  توندوتیــژی  ئــەو 

ــواری پارچــە پارچــە  ــەرەو لێ ــەی ب ــەو واڵت ــەوە و ئ گرتوەت

بــردووە. بــوون 

دوا بــەدوای دەستلەكاركێشــانەوەی جوتودیــا، لــە 12ی 

كانونــی دوەمــی ســاڵی 2014 لــە الیــەن دادگای دەســتوری 

هەمیشــەیی ئەفریقيــای ناوەڕاســت، ئالكســاندر فردینانــد 

واڵتــە  ئــەو  كاتیــی  ســەرۆكی  وەك  ئەنگوئێندنتــی 

ــرا. ــان ك دەستنیش

 سەرۆكـەكـاني ئـەفـریقیاى نـاوەڕاست
 

 

  

  
 1699-1690 دەیڤید داكۆ

 1696-1699 جان بیدل بوكاسا

 1691-1696 دەیڤید داكۆ

 1663-1691 ئاندری كونینگبا

 2003-1663 ئاندی فهیكس باتاسە

 2013-2003 فرانسوا بوزیسە

 10/1/2014 – 24/3/2013 میشم جوتودیا

 29/1/2014 -12/1/2014 ئانیكساندەر فردیناند ئەنگوئیندنتی

..... 26/1/2014 كاترین سامبا پانسا  
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ســەرباری ئــەوەی بەشــێك لــەو كەســانەی بــە هــۆی بــاری 

ــاد  ــەرەو چ ــان ب ــردوەوە واڵتی ــی ڕاب ــد مانگ ــی چەن ئەمنی

جێهێشــتبوو، گەڕابوونــەوە، بــەاڵم لــە مــاوەی دەســتلەكار 

ئەنگوئێندنتــی  هاتنەســەركاری  و  جوتودیــا  كێشــانەوە 

13 كــەس لــە شــەڕ و پێكدادانــی نێــوان موســوڵامن و 

مەســیحییەكانی شــاری بانگــی پایتەخــت كــوژران. بــە پێــی 

ــای ناوەڕاســت پێویســتە  ــتوری هەمیشــەیی ئەفریقي دەس

ــە مــاوەی 15 ڕۆژدا زەمینــە بــۆ  ســەرۆك كۆمــاری كاتــی ل

ــكات. ــۆش ب ــەرۆكایەتی خ ــی س ــی هەڵبژاردن ئەنجامدان

ڕوانــدا   2017 دوەمــى  كانوونــی  مانگــی  16ی  ڕۆژی 

ژمارەیەكــی تــر هێــزی ســەربازی ڕەوانــەی ئەفریقيــای 

ناوەڕاســت كــرد، بەوەیــش ژمــارەی هێــزە ســەربازییەكانی 

ــەرباز،  ــتە 5000 س ــە گەیش ــەو واڵت ــا ل ــی ئەفریقي یەكێتی

هاوكاریكردنــی  مەبەســتی  بــە  فەڕەنســا  پێشــریش 

ــوە  ــەربازی ناردب ــەزار و 600 س ــتیپارێزەكان ه ــزە ئاش هێ

نەتــەوە  ئامارێكــی  پێــی  بــە  ناوەڕاســت.  ئەفریقيــای 

ــی  ــەوەی ملمانێ ــەرەتای توندتربوون ــە س ــوەكان ل یەكگرت

ــای  ــوڵامنەكانی ئەفریقي ــیحی و موس ــوان مەس ئایینــی نێ

ناوەڕاســت تــا مانگــی یەكەمــی ئەمســاڵ زیاتــر لــە هــەزار 

ــوژراون. ــەس ك ك

نەتــەوە یەكگرتــوەكان لــە بەیاننامەیەكدا هۆشــداریی داوە 

لــە ئەنجامدانــی كۆمەڵكــوژی لــە ئەفریقيــای ناوەڕاســت و 

داوای لــە حكومەتــی كاتیــی ئــەو واڵتــە كــردوە هەوڵەكانی 

چــڕ  توندوتیژییــەكان  بــە  كۆتاییهێنــان  مەبەســتی  بــە 

بكاتــەوە.

لــە 18ی مانگــی یەكەمــی 2017 ســەرلەنوێ شــەپۆلێك 

لــە توندوتیــژی، بــە تایبەتــی لــە دژی موســوڵامنەكان 

وتــەی  پێــی  بــە  و  گرتــەوە  ناوەڕاســتی  ئەفریقيــای 

بەرپرســانی خاچــی ســوور، تەنیــا لــە مــاوەی ڕۆژانــی 

18-20ی كانوونــی دوەمــى 2017 تەرمــی 50 كەســیان 

ــە پایتەخــت بــە خــاك ســپاردوە و دوا بــەدوای ئــەوەش  ل

وەزیرانــی دەرەوەی یەكێتیــی ئەوروپــا ڕایــان گەیانــد، 

ــە  ــەو واڵت ــەی ئ ــی ڕەوان ــەزار كەس ــۆ ه ــی 500 ب هێزێك

ئالكســاندەر  ســەرنەكەوتنی  بــەدوای  دوا  دەكــەن. 

فردینانــد ئەنگوئێندنتــی لــە ڕەخســاندنی بوارێــك بــۆ 

ئەنجامدانــی هەڵبژاردنــی ســەرۆكایەتی لــە مــاوەی 15 

ــەكان دادگای دەســتوری  ڕۆژدا و پەرەســەندنی توندوتیژیی

ــی  ــنیاری ئەنجوومەن ــەر پێش ــت لەس ــای ناوەڕاس ئەفریقي

نیشــتامنی گواســتنەوەی دەســەاڵت، كاتریــن ســامبا پانــزای 

وەك ســەرۆك كۆمــاری كاتــی دەستنیشــان كــرد.

ــزا، ســەرۆكی شــارەوانی شــاری بانگــی  ــن ســامبا پان كاتری

پایتەخــت بــوو، یەكــەم ژنــە لــە مێــژووی ئەفریقيــای 

وەربگرێــت.  ســەرۆكایەتی  پۆســتی  كــە  ناوەڕاســت 

ــاری  ــەرۆكایەتی كۆم ــتی س ــدا پۆس ــە كاتێك ــزا ل ــامپا پان س

ــەو واڵتــە  ــت، كــە ئ ــتی گرتــە دەس ــای ناوەڕاس ئەفریقي

ــێلكای  ــی س ــوان چەكداران ــاوی نێ ــی خوێن ــە ملمانێیەك ل

ــەك  ــوە گاوە و ی ــیحییەوە تێ ــاالكای مەس ــوڵامن و ب موس

لــە ســەر پێنجــی دانیشــوانی ئەفریقيــای ناوەڕاســت ناچــار 

ــن. ــێ بهێڵ ــە ج ــان ب ــی خۆی ــوون ماڵوحاڵ ب

كاتریــن ســامبا پانــزا بــە كەســێك دەنارسێــت كــە ئەوەنــدە 

ــەم   ــە یەك ــە، ل ــی نیی ــی و تایەف ــتی ئایین ــدی هەس پابەن

ســەرۆكایەتیی  پۆســتی  گرتنەدەســتی  دوای  وتاریشــیدا 

كۆمــار، داوای لــەو چەكدارانــە كــرد كــە چەكەكانیــان 

پانــزاوە  ســامبا  كاری  ســەر  هاتنــە  دوای  لــە  دابنێــن. 

ســەرەتای دەســتپێكردنی ئــەو كێشمەكێشــەی تــا 
ئێســتا بەرۆكی ئەفریقيــای ناوەڕاســتی گرتوەتەوە 
بــۆ یاخیبوونی چەكدارانی ســێلكا دەگەڕێنرێتەوە لە 
كۆتایی ســاڵی 2012 هەرچەند ئەو چەكدارانە لەگەڵ 
بوزیــزە ڕێكەوتبوون كــە ناوبراو تا ســاڵی 2016 لە 
دەسەاڵتدا بمێنێتەوە، بەاڵم دوا جار لە مانگی ئاداری 
2013 دەســتیان بەســەر بانگی پایتەختــدا گرتوە و 

كۆتایییان بە دەسەاڵتەكەی فرانسوا بوزیزە هێنا.
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توندوتیژییەكانــی ئــەو واڵتــە بــەردەوام بــوون و بــە پێــی 

لــە 28ی  ئامارێكــی تــری نەتــەوە یەكگرتــوەكان، كــە 

كانونــی دوەمــى 2017 بــاڵو كرایــەوە ژمــارەی قوربانییانــی 

توندوتیژییــە تایفییەكانــی ئەفریقيــای ناوەڕاســت 2 هــەزار 

ــەو  ــەرجەم ئ ــان ڕۆژ س ــەر هەم ــدوە و ه ــی تێپەڕان كەس

ــە  ــەوە ل ــت مابوون ــە پایتەخ ــوڵامنانەی ل ــدارە موس چەك

ژێــر چاودێریــی هێــزە ئاشــتیپارێزەكان شــاری بانگیــان بــە 

ــت. ــێ هێش ج

ڕۆژی 28ی كانونــی دوەمــى 2017 ئەنجومەنــی ئاساییشــی 

ــی 500  ــەر ناردن ــە س ــاری دا ل ــوەكان بڕی ــەوە یەكگرت نەت

ــت و  ــای ناوەڕاس ــۆ ئەفریقي ــر ب ــتیپارێزی ت ــەربازی ئاش س

بــە وتــەی جیــرارد ئــارۆ نوێنــەری فەڕەنســا لــە ڕێكخــراوی 

نەتــەوە یەكگرتــوەكان پێویســتە 10 هــەزار هێــزی ئاشــتی 

پارێــز لــە ئەفریقيــای ناوەڕاســت جێگیــر بكرێن بــۆ ئەوەی 

ئــەو واڵتــە ئاشــتی و ئارامــی بــۆ بگەڕێرێتــەوە.

بنبڕكردنــی  بــۆ  هەوڵەكانــی  پانــزا  ســامبا  كاتریــن 

هەمــوو  ســەرباری  بــەاڵم  چڕكــردەوە،  توندوتیژیــەكان 

ڕادەیەكــە  بــە  توندوتیژیانــە  ئــەو  ئاســتی  ئەوانــەش 

لــە ڕێورەســمی بونیاتنانــەوەی ســوپای  كــە تەنانــەت 

لــە ڕۆژی 5ی شــوباتی ســاڵی  ناوەڕاســتدا  ئەفریقيــای 

ــەس  ــوو 20 ك ــادە ب ــدا ئام ــار تێی ــە ســەرۆك كۆم 2014، ك

ــە تۆمەتــی ئــەوەی ئەفســەرێكی  ــە ئەفســەرانی ســوپا ب ل

ــی ســێلكایە، هێرشــیان كردەســەر  ــە چەكداران ــر ســەر ب ت

ئــەو ئەفســەرە و تەنانــەت دەوترێــت دوای كوشــتنی ئــەو 

ــانیش  ــردوە و پاش ــە ك ــە پارچ ــان پارچ ــە، تەرمەكەی كەس

ســوتاندویانە.

ســەرەڕای جێگیركردنــی زیاتــر لــە 7000 هێــزی ئەفریقــی 

و ئەوروپــی ئاشــتیپارێز لــە ئەفریقيــای ناوەڕاســت بــە 

دیمەنی ژیانی ئاسایی ژنان لە ئەفریقیای ناوەڕاست
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تایبەتــی لــە شــاری بانگــی، توندوتیژییــەكان بەردەوامیــان 

هەیــە و مەســیحی و موســوڵامنەكان بــێ ســڵكردنەوە 

لــەو هێــزە ئاشــتیپارێزانە هــەر دەرفەتێــك دەقۆزنــەوە 

بــۆ كوشــتنی بەرانبەرەكەیــان. مەینەتییەكانــی ئەفریقيــای 

ناوەڕاســت تەنیــا بــە كوشــتوبڕ و دەســتدرێژی و ڕاوو 

ناســەقامگیرە  دۆخــە  ئــەو  و  نەهاتــوە  كۆتایــی  ڕووت 

ــەوە  ــەم ببێت ــە ك ــەو واڵت ــۆراك ل ــەوەی خ ــۆی ئ ــە ه بوەت

و گرانیــش ڕوو لــە بازاڕەكانــی بــكات، ئەمــە جیــا لــەوەی 

مەترســی پارچەبــوون، كــە بەرۆكــی ئــەو واڵتــەی گرتــووە. 

دوای ئــەوەی چەكدارانــی ســێلكا بــە تــەواوی پایتەختیــان 

جێهێشــت ئــەوەی بــەدی دەكرێــت توندوتیژییــەكان زۆرتر 

لــە الیــەن مەســیحییەكانەوە ئەنجــام دەدرێــن و تەنانــەت 

ســوپای ئــەو واڵتــە كــە لــە مەســیحییەكان پێكهاتــوە لــەو 

ــدارە. ــە بەش توندوتیژییان

)ئەمنیســتی  نێودەوڵەتــی  لێبوردنــی  ڕێكخــراوی 

لــە  هۆشــداریدا  بەیاننامەیەكــدا  لــە  ئینتەرنەشــناڵ( 

كۆمەڵكــوژی موســوڵامنەكانی ئەفریقيــای ناوەڕاســت و 

ــرد،  ــكرای ك ــدا ئاش ــە ڕاپۆرتێك ــش ل ــەوە یەكگرتوەكانی نەت

زیاتــر لــە یــەك ملیــۆن كــەس لــە دانیشــتوانی ئــەو واڵتــە 

ــە،  ــە خــۆراك و پێداویســتی ســەرەتایی هەی پێویســتیان ب

دانیشــتوانی  چــواری  ســەر  لــە  یــەك  واتــە  ئەوەیــش 

ناوەڕاســت. ئەفریقيــای 

ــوباىت  ــا ڕۆژی 28ی ش ــەرۆكی فەڕەنس ــد س ــوا هۆالن فرانس

2017 ســەردانی ئەفریقيــای ناوەڕاســتی كــرد و وێــڕای 

ــی  ــی خاك ــتنی یەكپارچەی ــەر پاراس ــردىن لەس ــری ك پێداگ

ڕەوانــەی  تــر  ســەربازی   400 ڕایگەیانــد،  واڵتــە  ئــەو 

ژمــارەی  بەوەیــش  دەكات،  ناوەڕاســت  ئەفریقيــای 

ــەس  ــەی 2000 ك ــە نزیك ــییەكان دەگات ــەربازە فەرەنس س

ــە گیانــی  ــە ل و ئەركــی ســەرەكیی ئــەوان پارێــزگاری كردن

ئــەو كەســانەی بەهــۆی توندوتیژییەكانــی پایتەختــەوە 

بــە  گرتــووە.  پەنایــان  شــارە  ئــەو  فڕۆكەخانــەی  لــە 

ئەفریقيــای  ڕووداوەكانــی  كــۆی  لــە  ئاوڕدانەوەیــەك 

كــە  دەبنــەوە،  زەق  پرســیارێك  چەنــد  ناوەڕاســت، 

بــە وەاڵمدانــەوە هەیــە.  پێویســتیان 

هەڵكشــانی توندوتیژییەكانــی ئــەو واڵتــە بــۆ ئاســتی 

ــتە و  ــە پش ــی ل ــی چ هۆكارێك ــی و تایف ــی ئایین پێكدادان

زۆرینــەی  ئاشــتییانە  پێكەوەژیانــی  ســەرباری  بۆچــی 

مەســیحی و كەمینــەی موســوڵامن بــە درێژایــی مێژوویــی 

ئــەو واڵتــە، بــۆ یەكــەم جــارە كــە ئــەو دوو پێكهاتەیــە شــیر 

ــی  ــە خوێن ــتیان چوەت ــوون و دەس ــەك دەس ــە ی ــر ل و تی

ــرەوە. یەك

كاتریــن ســامبا پانــزا ســەرۆكی ئەفریقيــای ناوەڕاســت لــە 

چاوپێكەوتنێكــدا، كــە لەگــەڵ كەناڵــی یــۆرۆ نیــوز هــۆكاری 

ســەرەكی ئــەوە بــۆ هــەژاری دەگێڕێتــەوە.

ــكاری دوو هــۆكارن كــە  ــراو هــەژاری و بێ ــەی ناوب ــە وت ب

ڕێگــە بــە سیاســەمتەدارەكان دەدات هەســتی هاواڵتیانــی 

پــێ هەڵخڕێنــن و بــە زیادكردنــی فاكتــەری جیــاوازی 

و ناكۆكیــی ئایینــی، ئــەو هەســتە ئاڕاســتە بكــەن، بــۆ 

ــە  ــن. ب ــە دی بهێن ــێ ب ــی پ ــی خۆیان ــەوەی ئامانجەكان ئ

پێچەوانــەی ئــەوەی دەگوترێــت، كودەتــای میــل جوتودیــا 

ــێلكای  ــی س ــە چەكداران ــتی ل ــە پاڵپش ــزە ب ــە دژی بوزی ل

ــت،  ــە بێ ــەو توندوتیژیان موســوڵامن، هــۆكاری ســەرەكی ئ

بــە ئاوڕدانــەوە لــە مێژوویــی ئــەو واڵتــە هــۆكاری ترمــان 

ــت. ــۆ دەردەكەوێ ب

ــەو  ــی ئ ــی مێژووی ــە درێژای ــەی مەســیحی ب ڕاســتە زۆرین

واڵتــە لــە دوای ڕاگەیاندنــی ســەربەخۆیی ڕاهاتبــوون، كــە 

ســەرۆك كۆمارەكەیــان لــە خۆیــان بێــت و بــۆ یەكــەم جــار 

بــوو لــە مێژوویــی ئــەو واڵتــەدا ســەرۆكێكی موســوڵامنی 

وەك میشــڵ جوتودیــا حكومڕانیــان بــكات، بــەاڵم ئــەوەی 

ــە  ــەڕن و دەســەاڵت بگرن ــە موســوڵامنەكان كــرد ڕاپ وای ل

دەســەاڵتدارانی  پێشــووتری  سیاســەتەكانی  دەســت، 

ــە  ــەو كەمیین ــەر ئ ــە بەرانب ــوو ل ــت ب ــای ناوەڕاس ئەفریقي

ــەدا.  ئایینیی

موســوڵامنەكانی ئەفریقيــای ناوەڕاســت زۆرتر لــە باكووری 

خۆرهەاڵتــی ئــەو واڵتــە نیشــتەجێن كــە ناوچەیەكــی 

دەوڵەمەنــدە لــە ڕووی ســامانی رسوشــتییە ســەر زەوی 

ــەر  ــوون بەس ــەش ب ــوڵامنەكان داب ــەوە. موس ــن زەویی و ب
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ئەنجامــی سیاســەتی  لــە  گــۆال.  دوو هــۆزی ڕۆنــگا و 

فەرەنســی  دەســەاڵتدارانی  زاڵبــە«ی  و  بكــە  »پــەرت 

دواتــر سیاســەمتەدارانی  و  كۆلۆنیالیــزم  لــە ســەردەمی 

حكوومەتــی ئەفریقيــای ناوەڕاســت، بــە بەردەوامــی ئــەو 

ــەوە و  ــەڕووی یەكــر دەبوون دوو هــۆزە موســوڵامنە ڕووب

هــەزاران كەســیان لــە یەكــر كوشــتوە و بــە بەردەوامیــش 

ــە  ــتییە ك ــامانە رسوش ــەو س ــوە ل ــەش ب ــان بێب ناوچەكەی

ــەوە  ــدا چوون ــە خۆیان ــۆزە ب ــەو دوو ه ــار ئ ــی. دوا ج هەیەت

ــەڵ  ــردن لەگ ــە مامەڵەك ــا، ل ــە كێشــەكانیان هێن ــان ب و كۆتاییی

حكومەتــی ناوەنــدی هەڵوێســتێكی هاوبەشــیان گرتەبــەر. 

چیــر ڕووی تووڕەیــی موســوڵامنەكان نــەك ئاڕاســتەی 

یەكــر، بەڵكــوو ئاڕاســتەی حكوومەتــی ناوەنــدی كــرا، 

ــان  ــۆ گەشــەپێدانی ناوچەكانی ــان ب ــە داواكارییەكانی ــا ل جی

ــە  ــەو ناوچەی ــامانی ئ ــەی س ــكردنی دادپەروەران و دابەش

بــوون  ئــەوە  خوازیــاری  دانیشــتوانەكەی،  بەســەر 

چەكدارانیــان لەنــاو ســوپای نیشــتامنیدا ڕێــك بخرێــن، 

بــەاڵم دەســەاڵتی فرانســوا بوزیــزە لــە ســاڵی 2010دا 

هێرشــی كــردە ســەر ناوچــە موسوڵامننشــینەكان و بــە 

ســەدان كەســی لــێ كوشــن. هــەر لــەو كاتــەدا حكومەتــی 

چــاد پەیامێكــی ئاڕاســتەی بوزیــزە كــرد كــە یــان كۆتایــی 

بــە ســەركوتی موســوڵامنەكان بهێنێــت، یــان دەســتبەرداری 

ــت. ــەاڵت بێ ــیی دەس كورس

ــەی  ــەر ناوچ ــۆ س ــەت ب ــەكانی حكوم ــد هێرش ــەر چەن ه

موسوڵامننشــین كــەم بوونــەوە، بــەاڵم كێشــەكان بــەردەوام 

بــوون تــا ئــەوەی لــە ســاڵی 2012 چەكدارانــی موســوڵامن 

ــوپای  ــەن س ــە الی ــەاڵم ل ــە ڕێ، ب ــت كەوتن ــەرەو پایتەخ ب

چــادەوە ڕێگرییــان لــێ كــرا بچنــە نــاو شــاری بانگییــەوە. 

ــاڵی 2013  ــی س ــی یەكەم ــی كانون ــە مانگ ــوەدا ل ــەو نێ ل

ناوەڕاســت  ئەفریقيــای  بەرهەڵســتكارانی  و  حكومــەت 

پایتەختــی  لیربڤیلــی  شــاری  لــە  كۆبوونەوەیەكــدا  لــە 

ــری  ــی بەرگ ــەوەی وەزارەت ــە ســەر ئ ــن ل ــۆن ڕێككەوت گاب

و پۆســتی ســەرۆكایەتی ئەنجومەنــی وەزیــران بدرێتــە 

كەســێك لــە بەرهەڵســتكاران و فرانســوا بوزیــزە تــا ســاڵی 

ــەو  ــەوە ب ــاردا مبێنێت ــەرۆكایەتی كۆم ــتی س ــە پۆس 2016 ل

ــەكات.  ــد ن ــەو پۆســتە كاندی ــۆ ئ ــر خــۆی ب مەرجــەی چی

ئەمــە جیــا لــەوەی بەرهەڵســتكارانی موســوڵامن داوایــان كــرد 

بــوو حكوومــەت، نوێنەرایەتــی ســەرجەم پێكهاتــەكان بــكات و 

ــت. ــێ بكرێ ــدا پ ــە حكومڕانی موســوڵامنەكانیش بەشــدارییان ل

مەرجێكــی پەیامننامــەی لیربڤیــل بریتــی بــوو لــەوەی 

فرانســوا بوزیــزە لــە مــاوەی ئــەو چەنــد ســاڵەی لــە 

ــەڕی  ــری ش ــەدات ئاگ ــەوڵ ن ــەوە ه ــدا دەمێنێت حكومڕانی

ــام وەك  ــی ئیس ــێنێت و ئایین ــی هەڵبگیرس ــی و تایف ئایین

یەكێــك لــە ئایینــە ســەرەكییەكانی ئــەو واڵتــە بــە ڕەســمی 

بناســێت. پابەندنەبوونــی حكومەتەكــەی فرانســوا بوزیــزە 

ــەر  ــوڵامنی ه ــی موس ــرد، چەكداران ــە وای ك ــەو مەرجان ب

ــاوی  ــر ن ــە ژێ ــرن ل ــەك بگ ــۆال(، ی ــگا، گ ــۆزی )رۆن دوو ه

ســێلكا كــە لــە زمانــی ســانگۆییدا بــە واتــای »پەیامننامەیە« 

ــە هــاوكاری و پاڵپشــتیی چەكدارانــی  ــان ڕێكبخــەن ب خۆی

موســوڵامنی چــاد و ســودان هێــرش بكەنــە ســەر بانگۆیــی 

ــن. ــزە بهێن ــە دەســەاڵتی بوزی ــی ب و كۆتای

حكومەتــی نوێــی میشــڵ جوتودیــا لــە 24ـــی ئــاداری 

و  پێكهاتبــوو  وەزیــر   28 لــە  كــە  ڕاگەیەنــرا،  2013دا 

ــی 2013دا  ــە 13ی ئەیلول ــوون. ل نیوەیشــیان موســوڵامن ب

جوتودیــا فەرمانــی كــرد بــە هەڵوەشــاندنەوەی هێــزە 

ســوپای  لەنــاو  ڕێكخســتنیان  و  ســێلكا  چەكدارەكانــی 

نیشــتامنیدا.

ــە  ــە ســەرتاوە ب ــا هــەر ل ــەی میشــڵ جوتودی حكوومەتەك

و  شادی  جوتودیا  میشل  كێشانەوەی  دەستلەكار 
پایتەختی  مەسیحییەكانی  هاواڵتیە  خۆشحاڵیی 
لێكەوتەوە، بەاڵم ئەمەیش نەبوە هۆی وەستانی 
ئەو توندوتیژی ئایینییانەی ئەفریقيای ناوەڕاستی 
گرتوەتەوە و ئەو واڵتەی بەرەو لێواری پارچە پارچە 

بوون بردووە.
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تونــدی لەالیەن فەڕەنســا و واڵتانی خۆرئاواییــەوە دژایەتی 

دەكــرا و وردە وردە گروپــە چەكــدارە مســیحیيەكانیش لــە 

چوارچێــوە گروپــی »بــاالكا« خۆیــان ڕێكخســت و بەشــێك 

لــە فەرماندەكانــی ســوپای پێشــوویی ئــەو واڵتــەش چوونــە 

ڕیزیــەوە. پێكدادانەكانــی نێــوان ئــەو گروپــە و چەكدارانی 

بــوە هــۆی  یەكــر  ســەر  بــۆ  و هێرشــەكانیان  ســێلكا 

ئــەوەی فەڕەنســا پاســاوی تــەواوی بكەوێتــە دەســت 

ــای ناوەڕاســت.  ــە ئەفریقي ــۆ دەســتوەردانی ســەربازی ل ب

ســەربازانی فەرەنســی و هێزەكانــی یەكێتیــی ئەفریقيــا 

ــی ســێلكا  ــی گروپ ــە چەكداماڵین ســەرەتا دەســتیان كــرد ب

و بەوەیــش باڵــی ســەربازیی میشــڵ جوتودیایــان بــێ 

ــرد. كاریگــەر ك

خۆیــان  زیاتــر  بــاالكا  چەكدارانــی  ئەوەیشــدا  لەگــەڵ 

نــەك  كــرد،  فراوانــر  هێرشــەكانیان  و  ڕێكخســتەوە 

هــەر چەكدارانــی ســێلكا، بەڵكــوو هاواڵتییــە ئاســایییە 

هێرشــەكانیان. ئامانجــی  بوونــە  موســوڵامنەكانیش 

ــار  ــا، ناچ ــل جوتودی ــرا میش ــاس ك ــر ب ــار وەك پێش دوا ج

بــوو دەســت لــە كار بكێشــێتەوە و ڕوو بكاتــە واڵتــی بنیــن 

و دەســەاڵت بكەوێتــەوە دەســت حكومەتــی كاتــی كــە لــە 

الیــەن مەســیحییەكانەوە نوێنەرایەتــی دەكــرا و پاڵپشــتیی 

فەڕەنســا و نەتــەوە یەكگرتــوەكان و خۆرئاوایشــی بــە 

دەســت هێنابــوو. بااڵنســی هێــز بــە تــەواوی بــەالی 

مەســیحییەكاندا شــكابوەوە و ســێلكا و موســوڵامنەكان 

ــۆكاری  ــش ه ــوون، ئەمەی ــەردەوام داب ــێی ب ــە پاشەكش ل

ــوو  ــەوەی هێرشــی مەســیحییەكان ب ســەرەكی توندتربوون

ــۆ ســەریان. ب

پرســیارێكی تــر ئەوەیــە گەرچــی ســاڵی 1960 كۆتایــی بــە 

كۆلۆنیالیزمــی فەڕەنســا لــە ئەفریقيــای ناوەڕاســت هێــرا، 

ــەر  ــە س ــە ب ــەو واڵت ــێبەری ئ ــتا س ــا ئێس ــی ت ــەاڵم بۆچ ب

سیاســەتی حكوومەتــی بانگۆییــەوە دەبیرێــت. ئەفریقيــای 

ــان  ــەی هاواڵتیی ــتوكاڵییە و زۆرب ــی كش ــت واڵتێك ناوەڕاس

بــەو ڕێگەیــە بژێویــی خۆیــان دابیــن دەكــەن، بــەاڵم ئــەم 

واڵتــە زەنگینیشــە لــە ڕووی ئەڵــامس، ئاڵتــون، یۆرانیــۆم و 

نــەوت و تەنانــەت ســەرچاوەكانی ئــاو. ڕەنگــە بەشــێك لــە 

ــەوەی  ــا ل وەاڵمــی پرســیارەكەیش لێــرەدا بێــت. ئەمــە جی

ــەاڵتدارانی  ــەر دەس ــا بەس ــەتی فەڕەنس ــاییی سیاس قورس

ئەفریقيــای ناوەڕاســت وای كردوە كۆمپانیا فەرەنســییەكان 

ئابووریــی ئــەو واڵتــە قــۆرغ بكــەن.

ــەدان، هــەر  ــەو بڕوای ــی سیاســی ل ــە چاودێران ــك ل هەندێ

وەك چــۆن فەڕەنســا لــە هەندێــك لــە واڵتانــی تــری 

ئەفریقــی، كــە پێشــر كۆلۆنیــای خــۆی بــوون، بــە شــێوەی 

جیاجیــا درێژەیــی بــە سیاســەتە كۆلۆنیالیســتییەكانی خــۆی 

داوە بــە هەمــان شــێوە لــە ئەفریقيــای ناوەڕاســتیش 

ــەو  ــن ئ ــش نیی ــەر و كەمی ــە ب ــەتی گرتوەت ــان سیاس هەم

كەســانەی سیاســەتی ئێســتای فەڕەنســا بــە »كلۆنیالیزمــی 

ــەن. ــاو دەب ــوێ« ن ن

ــە،  ــۆ سیاســەتەكانی فەڕەنســا لەوەدای ــەورە ب مەترســی گ

ئەفریقيــای  داهاتەكانــی  و  ســامان  كۆنتڕۆڵــی  كــە 

هاوپەیامنــی  مەســیحییەكانی  دەســت  لــە  ناوەڕاســت 

ــم  ــوڵامنەكان. ئیرباهی ــت موس ــە دەس ــت و بكەوێت دەربێ

جان بیدل بۆكاسو
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ــە  ــا ب ــل جوتودی ــەی میش ــژی حكومەتەك ــامن وتەبێ عوس

ئەفریقيــای  ڕاشــكاوانە ڕای گەیاندبــوو:« موســوڵامنانی 

لــە  نیــن  بوونــی فەرەنســییەكاندا  لەگــەڵ  ناوەڕاســت 

واڵتەكەیــان، بەهــۆی ئــەوەی بازرگانــی زێــڕ و ئەڵــامس كــە 

%80ی كــۆی گشــتی قەبــارەی هەناردەكردنــی ئەفریقيــای 

ناوەڕاســت پێــك دەهێنێت بەدەســت موســوڵامنەكانەوەیە 

ــە مەبەســتی دەستبەســەرداگرتنی  ــس ب ــی پاری و حكومەت

ئــەو هێــزە ئابورییــە و بیــرە نەوتییــەكان و كانەكانــی 

ئەفریقيــای  لــە  ســەربازی  دەســتوەردانی  یۆرانیــۆم 

ناوەڕاســت ئەنجــام داوە«.

ــاو واڵتــە  ــە ن ــا لەمانــەش كــەم نیــن ئــەو دەنگانــەی ل جی

ناوەڕاســت  ئەفریقيــای  ڕووداوەكانــی  موســوڵامنەكان، 

ــان شــەڕی خاچپەرســتان  ــە هۆلۆكۆســتی موســوڵامنان ی ب

ئــەو  تــەواوی  بــە  نەتوانرێــت  ڕەنگــە  دەبــەن،  نــاو 

دەســتەواژانە بــە ســەر ڕووداوەكانــی ببڕینــەوە، یــان 

بــەو جــۆرە لێكدانەوەیەكــی ئایدیۆلــۆژی و ئایینــی بــۆ 

سیاســەتەكانی فەڕەنســا و هەڵوێســتەكانی بكەیــن، بــەاڵم 

دەســەاڵتێك  لەگــەڵ  مامەڵەكــردن  بەدڵنیایییــەوە  خــۆ 

ــە  ــی ل ــش ئایین ــەش ئەوی ــی هاوب ــەم خاڵێك ــی ك ــە الن ك

نێوانیانــدا هەیــە، زیاتــر دەتوانێــت ئامانجــە ســراتیژی 

بــەو  بــكات،  دەســتەبەر  فەڕەنســا  ئابوورییەكانــی  و 

هۆیەشــەوە ئاســایی دەســەاڵتدارانی پاریــس تــا ســەر 

ئێســك داكۆكــی لە شــێوە حوكمــی نەریتــی مەســیحییەكان 

بكــەن لــە ئەفریقيــای ناوەڕاســت.

ــت،  ــێ دێ ــی ل ــی خوێن ــی، بۆن ــاری بانگ ــەقامەكانی ش ش

ڕەنگــە ئــەو خوێنەیــش وشــك بكرێتــەوە و بۆنەكــەی 

نەمێنێــت، بــەاڵم ئاگــری شــەڕێكی خوێناویــی ئایینــی هــەر 

وا بــە ئاســانی دانامركێــت و بیرەوەرییەكــی تاڵــی لــە الی 

ــەكان دروســت  ــەت كەمیین ــە تایب ــە ب ــەو واڵت ــی ئ تاكەكان

كــردووە و هــەر ئەمــەش ڕەنگــە زیاتــر هانیــان بــدات بــۆ 

یەكگرتوویــی و هەنگاونــان بــەرەو جیاكردنــەوەی بــەڕەی 

ــڕەواكان. ــەڕەی مەســیحییە فەرمان ــە ب ــان ل خۆی

ئەگەرێكــی  ناوەڕاســت  ئەفریقيــای  بوونــی  پارچــە 

ئەوەنــدە نزیــك و چــاوەڕوان كــراوە، كــە هەمــوو كەســێك 

باســی لــێ دەكات، فرانســوا هۆالنــدی ســەرۆكی فەڕەنســا 

و كاتریــن ســامبا پانــزای ســەرۆكی ئەفریقيــای ناوەڕاســت 

ــی  ــەاڵم مێژووی ــەن، ب ــاو دەب ــوور ن ــی س ــە هێڵ ــەوە ب ئ

هاوچــەرخ پێــامن دەڵێــت لــە زۆربــەی ئــەو شــوێنانە 

ــی ڕژاوە،  ــۆكاری ئایین ــە ه ــەكان ب ــووری مرۆڤ ــی س خوێن

هێڵــە ســوورەكان واتایــان نامێنێــت یــان ئــەو واڵتــە بــەرەو 

پارچەبــوون دەبــات  بــۆ چەندیــن ســاڵ مەترســیی دابــەش 

بــوون بەربینگــی واڵتــە ســەرەكییەكە دەگرێــت و دەبێتــە 

ــەاڵتدارەكانی. ــۆ دەس ــە ب ــن سەرئێش گەورەتری

سەرچاوەكان:
جمهورية افريقيا الوسطى
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