
تاوانەکانی کۆڵۆنیالیزمی فەڕەنسی 
لە ئەفریقیا

نەوتی تااڵنکراوی باشووری تونس لە الیەن فەڕەنساوە 
سااڵنە چوار ملیۆن تۆن بووە.
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بۆ  ڕاسپێردراوە  ڕاستی و شکۆ«، کە  بۆ چەندین جار »دەستەی  زۆرە  لە واڵتی تونس سااڵنێکی 
چاودێری بواری دادوەری ، باسی لە بە هەدەردان و بە تااڵنبردنی سەروەت و سامانی ئەو واڵتە 
کردووە لە الیەن واڵتی فەڕەنساوە، نەک هەر لەو سەردەمەی کە تونس کۆڵۆنییەکی ژێر دەستی 
فەڕەنسا بووە، بەڵکو تەنانەت پاش سەربەخۆبوونیشی لە ساڵی 1956. ئەمە یەکەم جار نییە ئەم 
دەستەیە، بابەتەکە دەوروژێنێت، بەڵکو ساڵی 2018ش داوای لە واڵتی فەڕەنسا کرد کە قەرەبووی 
مادیی تونس بکاتەوە و ئەو زیانە ئابوورییانەیان بۆ بژمێرێت کە بە هۆی دزینی سامانی ئەو واڵتە 

لە الیەن فەڕەنساوە، لێیان کەوتووە.

و  بەڵگــە  بــە  خــۆی  داواکارییەکانــی  دەســتەیە  ئــەم 

چەندیــن  چوارچێوەیــەدا  لــەم  دەخاتــەڕوو،  فاکتــەوە 

واڵتــی  دەیســەملێنن  کــە  ڕوو  خســتۆتە  بەڵگەنامــەی 

فەڕەنســا بــە شــێوەی جۆراوجــۆر ســامانی کانزایــی تونســی 

بــە تااڵنــردووە، هــەر لــە ســەردەمی داگیرکاریــی )1818-

1956(، تــا دەگات بــە ئەمــڕۆش.

ماڵپــەڕە  کــە  دەســتەیە،  ئــەم  ڕاپۆرتــی  گوێــرەی  بــە 

تونســییەکان بەشــێکیان لــێ باوکردۆتەوە، دەســەاڵتدارانی 

فەڕەنســا چەندیــن یاســا و ڕێســایان دانــاوە، پــاش داننــان 

ــە مەبەســتی  ــە ســاڵی 1956، ب ــە ســەربەخۆیی تونــس ل ب

زامنکردنــی  و  تونــس  کانزایــی  ســامانی  بەکارهێنانــی 

دەســتتێوەردانی فەڕەنســا لــە ســامانە رسوشــتییەکانی 

ــا 10  ــە فەڕەنس ــەوە دەکات ک ــاس ل ــتەکە ب ــس. دەس تون

کۆمپانیــای دروســت کــردووە بــە تایبــەت، کــە مافــی 

بەکارهێنانــی کێڵگــە نەوتییــەکان و کانەکانــی پێــداون، 

ــتەمکارانە و  ــتی س ــی گرێبەس ــە ئەنجامدان ــە ل ــە جگ ئەم

ــی و  ــە دوای کێڵگــە نەوت ــەڕان ب ــی بەهــای گ هەڕاجکردن

ــا  ــییانە، هەروەه ــا فەڕەنس ــەو کۆمپانی ــۆ ئ ــەکان ب کانزایی

بەکارهێنانــی کانــزای خوێــی واڵتــی تونــس بــۆ مــاوەی 99 

ســاڵ و بەخشــینی ئــەم کۆمپانیایانــە لــە پێدانــی بــاج، کــە 

دیارترینیــان هــەردوو کۆمپانیــای )ســیرابیت و ئیرابیــت(ن، 

لەگــەڵ کۆمپانیــای )کۆتیســاڵ( کــە بــە نرخێکــی ڕەمزیــی 

زۆر هــەرزان خــوێ لــە ناوچــەی جەریــدی باشــووری 

ــت. ــس دەردەهێنێ تون

دەسەاڵتە کۆڵۆنیاڵییەکان
لــەوە دەکاتــەوە،  دەســتەی ڕاســتی و شــکۆ جەخــت 

ســووربوونی  گرێبەســتانە،  و  ڕێککەوتــن  »ئــەم  کــە 

بەهرەمەندبوونــی  لــە  دەکەنــەوە  دووپــات  فەڕەنســا 

ســەربەخۆکاندا،  دەوڵەتــە  لــە  کۆڵۆنیاڵــی  دەســەاڵتی 

چینەکانــی  بەرژەوەندییەکانــی  جۆرێکیــش  هیــچ  بــە 

خــوارەوەی کۆمەڵگــەی تونســیش ناپارێــزن«. ئاماژەشــیان 

بــەوە داوە کــە دەوڵەتــی تونــس لــە دوای ســەردەمی 

پــاش  تەنانــەت  بۆرقێبــە(وە،  )حەبیــب  ســەرۆکایەتیی 

شۆڕشــی ســاڵی 2011ش، پێداچوونەوەیەکــی نەکــردووە 

بــەم ڕێککەوتننامانــە و باشــرتکردنی پاشــهاتەکانیان، یاخــود 

پێدانــی گریبەســتی کنــە و پشــکنین بــە کۆمپانیاکانــی 

چەنــد  ئــەوەی  وەک  باشــرت،  مەرجــی  بــە  دیکــە، 

کردبــوو. پێشکەشــیان  ئیتاڵــی  کۆمپانیایەکــی 

ــەن دەســتەکەوە،  ــە الی ــە ل ــەم بەڵگەنامان ئاشــکراکردنی ئ

هــاوکات بــوو لەگــەڵ داخوازیــی تونســییەکان بــۆ دانانــی 

بــژاردە  لــە  فەڕەنســا  بــۆ دەســتتێوەردانی  ســنوورێک 

و  پــاش ســەربەخۆیی  لــە  ئــەو واڵتــە  ئابوورییەکانــی 

ــتی  ــس و خواس ــتییەکانی تون ــامانە رسوش ــی س بەکارهێنان
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هێــزە سیاســی و مەدەنییەکانــی تونــس، بــۆ خۆماڵیکردنــی 

ــتی  ــر دەس ــۆ ژێ ــەوەی ب ــتیامنییەکان و گێڕان ــامانە نیش س

دەوڵــەت و دەرکردنــی کۆمپانیــا فەڕەنســییەکان.

هــەر بــە پێــی بەڵگەنامەکانی ئــەو ڕاپۆرتــە، ڕێککەوتنامەی 

ــە الیــەن بۆرقێبــەوە ئیمــزا  ســەربەخۆیی ناوخۆیــی، کــە ل

ــاڵی 1956،  ــە س ــادا ل ــەاڵتی فەڕەنس ــەڵ دەس ــوو لەگ کراب

 بیۆگرافیای كۆماری تونس
  

  
  

 
  

  
  

 بی تووس ري كۆماری عً ڕمی واوی فً

 تووس خت پایتً

 بی ري عً ڕمی زماوی فً

 ماویی رلً پً –تی  رۆكایً سً  ویوي سیستمی سیاسیی

 2:73 خۆیی ربً مێژووی سً

 دیىاری تووسی دراوی ویشتماوی

 عاوبی لشً چیای ئً ی خاك رزتریه لوتكً بً

  تر چوارگۆشً كیلۆمً 274721 ر ڕووبً

 س كً 2234153611 ی داویشتوان ڕێژي

 بسی لسً لباجی قائیذ ئً ئً رۆك كۆمار واوی سً

 لشاٌذ سف ئً یً ت رۆكی حكومً واوی سً

 ئیسالم ئاییه

 دۆالر 59723763523 كۆی داٌاتی واوخۆ

 دۆالر 22547 س كً كۆی داٌاتی تاكً

  
 تی وڵً تی وێودي رایً ووێىً

بی،  ري فریقیا، كۆمكاری عً كێتی ئً كان، یً كگرتووي یً  وي تً وً
تی، ڕێكخراوی  وڵً تی، باوكی وێودي وڵً ڕێكخراوی بازرگاوی وێودي

 تۆم ی ئً بی، ئاژاوسی وزي ري كێتی خۆرئاوای عً فراوكۆفۆوی، یً

 ملیار دۆالر 85:9122646 گی دارایی دي یً

 الی راست ی رۆیشته ئاراستً

 3tn روێت كۆدی ئیىتً

 نێت  : الجزیره رچاوه سه 
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ڕێککەوتننامــەی  لــە  کــە  لەخۆدەگرێــت،  بڕگــە  دوو 

ســەربەخۆیی تەواوەتیشــدا هەڵنەوەشــێراونەتەوە، بــە 

ــوەی  ــە چوارچێ ــا ل ــەش فەڕەنس ــەو دوو بڕگەی ــرەی ئ گوێ

مافــی  کۆڵۆنیالییەکانیــدا،  بەرژەوەندییــە  پاراســتنی 

لەپێشــینەی هەبێــت بــۆ گــەڕان و پشــکنینی کۆمپانیاکانــی 

نــەوت و ســامانە رسوشــتییەکاندا، هــاوکات  بــە دوای 

مــاوەی  نەبێــت  ئــەوەی  مافــی  تونســیش  دەوڵەتــی 

ڕێککەوتــن و گرێبەســتەکان بگۆڕێــت.

ســەربەخۆیی  دوای  لــە  بەڵگەنامــەکان،  گوێــرەی  بــە 

جەزائیــر لــە ســاڵی 1962 تــا دووبــارە دەســتگرتنەوە 

كان ر شۆڕش: داتا و ئاماره سه ( ساڵ به6تونس دوای )  

97 )جیيبنی(   ىێمبی ژیبنخۆشی 

  

  كٌرتيێنبنی بٌدجو 79%

76 )جیيبنی(  ی بێكبری رێژه %15.8 ىێمبی ئبشتی   

66 )جیيبنی(  كبربردن ڵئبًسبنی بو ىو %4.2 ىێمبی دیمٌكراسیبًٌن   

8 فریقیب( )ئبستی ئو   تذاری ىێمبی حكًٌمو  س كو ئبستی داىبتی تبكو دۆالر 4968   

113 )جیيبنی  92 ىێمبی ئبزادی  )جیيبنی(   ىێمبی تٌانبی كێبڕكێكردن 

126 )جیيبنی(  62 ىێمبی ئبزادیی میذیب  )جیيبنی(    ىێمبی ببزاڕی كراًه 

104 )جیيبنی(  رانی ىێمبی خۆشگٌزه   79 )جیيبنی(  ڵی نذه ىێمبی ئبستی گو   

47 )جیيبنی(  رێتیی  ىێمبی كبریگو 

 تیرۆر

 ىێمبی شكستی ئببًٌری )جیيبنی 86

  كان نده تمه تییه تایبه وڵه نێوده  ئاژانسه – RTكان:  رچاوه سه

سەرۆکى تونس ئەلباجى قاید ئەلسەبسى
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ــاڵی 1971،  ــە س ــامانەکانی واڵت ل ــەروەت و س ــەر س بەس

ــاوی  ــە ن ــوو ب ــی دانوســتانی هەب ــس ماف ــای توراب کۆمپانی

حکومەتــی تونســەوە لەگــەڵ دەســەاڵتدارانی جەزائیــر 

ــاو  ــە ن ــەوت ب ــی ن ــانی بۆری ــی ڕاکێش ــە ماف ــەبارەت ب س

ــدا. ــی تونس خاک

ستەمێکی ناڕەوا
ڕاپۆرتــی دەســتە تونســییەکە ئامــاژە بــە ســتەمێکی نــاڕەوا 

ــاو  ــی ن ــامانی کانزای ــی س ــە تااڵنردن ــەر ب ــەن بەرامب دەک

خاکــی تونــس، کــە لــە الیــەن کۆمپانیــا فەڕەنســییەکانەوە 

ئەنجــام دەدرێــت. قەبــارەی ئــەو نەوتــەی لــە کێڵگــە 

پەنجاکانــی  دوای  لــە  تونــس  باشــووری  نەوتییەکانــی 

ســەدەی بیســتەمەوە لــە الیــەن فەڕەنســاوە بــردراوە، بــڕی 

ــووە. ــۆن ب ــۆن ت ســااڵنەی چــوار ملی

بۆچــی  کــە  ئەوەیــە  پرســیارە  جێگــەی  ئــەوەی 

ســامانە  ئێســتا  تــا  نەیتوانیــوە  تونســی  حکومەتــی 

ــتیدا  ــە ڕاس ــکات؟ ل ــی ب ــی خۆماڵ ــتی و کانزاییەکان رسوش

ئــەو  خــودی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  ســەرەکییەکە  هــۆکارە 

ڕێککەوتننامەیــەی دەوڵەتــی تونــس لە ســااڵنی ناوەڕاســتی 

ســەدەی بیســتەمدا لەگــەڵ فەڕەنســادا ئیمــزای کــردووە، 

هــەر بــەو پێیــەش دەســت و پێــی خــۆی بەســتووە و 

ناتوانێــت لێیــان دەربــاز بێــت.

بــە پێــی ئامــار و داتــاکان بەکارهێنــان و تااڵنکردنــی 

ســەروەت و ســامانی تونــس لــە الیــەن فەڕەنســاوە، بۆتــە 

ــە  ــۆ منوون ــی، ب ــی تونس ــۆ الیەن ــەورە ب ــی گ ــەی زیان مای

ــاڵی 1971  ــە س ــس ل ــی تون ــە نەوتییەکان ــی کێڵگ بەرهەم

گەیشــتە نزیکــەی چــوار ملیــۆن تــۆن، بــە بەهــای )چــوار 

لــە کاتێکــدا  ملیــۆن و سێســەد هــەزار دۆالر(، ئەمــە 

داهاتــی خــودی دەوڵەتــی تونــس لــەو ســاڵەدا تەنهــا 

بریتــی بــوو لــە )550 هــەزار دۆالر(، واتــە بــە تێکــڕای 20 

ســەنت( بــۆ هــەر بەرمیلێــک نــەوت، لــە کاتێکــدا نرخــی 

ــی  ــدا، بریت ــی جیهان ــە بازاڕەکان ــە ســاڵی 1971 ل ــەوت ل ن

ــە )6.3 دۆالر(. ــوو ل ب

هیــچ  فەڕەنســا  حکومەتــی  ئێســتا  هەتاوەکــو 

هەڵوێســتێکی نەبــووە ســەبارەت بــەو ڕاپۆرتــە. بــەاڵم 

ئــەوەی چاالکوانانــی دەســتەی ڕاســتی و شــکۆی تونســی 

مادیــی  قەرەبووکردنــەوەی  دەکەنــەوە،  لــێ  جەختــی 

ــەو  ــە ســااڵنێکی زۆرە ب ــەن فەڕەنســاوە، ک ــە الی تونســە ل

هــۆکارە زیانێکــی گــەورەی بەرکەوتــووە. بــەاڵم ســەبارەت 

بــە تۆمارکردنــی ســکااڵ لــە دادگا نێودەوڵەتییــەکان دژ بــە 

فەڕەنســا، دەســتەکە ڕایگەیانــدووە کــە ئەمــە پەیوەندیــی 

ــە  ــەو ئەرکەک ــت ئ ــە و دەبێ ــی تونســەوە هەی ــە دەوڵەت ب

زیانــە  ئــەو  ئەگــەر  باســە  جێگــەی  ئەســتۆ.  بگرێتــە 

ــە  ــەوە، دەبێت ــوو بکرێت ــس قەرەب ــی تون ــۆ واڵت ــە ب مادییان

ــە. ــۆ ئــەو واڵت مایــەی بوژانەوەیەکــی ئابووریــی گــەورە ب

سەرچاوە:
https://raseef22.com/article/185060
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