ئایندەى جەزائیر بەرەو کوێ؟

لەژێر فشاری خۆپیشاندەراندا کۆتایی بە دەسەاڵتەکەی
بۆتەفلیقە هات
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جەزائیر واڵتێکى گەورە و گرنگە لە ڕووى ڕووبەرى خاک و ژمارەى دانیشتوان ،دەوڵەمەندە بە
نەوت و غازى سروشتى و زەوى کشتوکاڵى .بوونى لەسەر دەریاى ناوەڕاست و هەبوونى هێزێکى
سوپاى بەهێز و دەیان هۆکارى ترى بەهێزبونى لەسەر ئاستى ناوچەکە و جیهانیشدا نیشان
داوە .ڕووبەرەکەى  2381741کیلۆمەتر چوارگۆشەیە ،بەمەش دەبێتە دەهەمین واڵتى جیهان
لە گەورەیدا و یەکەمیش لەسەر ئاستى ئەفریقیا و واڵتانى عەرەبى و دەریاى ناوەڕاست .لە 48
ویالیەت و  1541شارەوانى پێکدێت .داهاتى سەرەکى ئەو واڵتە لە نەوت و غازى سروشتى پێکدێت.
بە پێى ئامارى ڕێکخراوى ئۆپیک جەزائیر لە ڕیزبەندى  16هەمین واڵتدایە لە یەدەگى نەوت لەسەر
ئاستى جیهان و دوەمیش لەسەر ئاستى ئەفریقیادا .داهاتى تاک سااڵنە بریتییە لە  7477دۆالر.
سیستەمى حوکمڕانی تێیدا نیمچە سیستمى سەرۆکایتیە و واڵتێکى کۆمارى و دیموکراسییە.

بۆتەفلیقــە بــۆ یەکــەم جــار لــە نیســاىن ســاڵى 1999دا
هەڵبژێــردرا بــە ســەرۆکى واڵت و لــەو ماوەیــەدا لــە
ناوخــۆدا سیاســەتێکى پیادەکــرد ،کــە چەندیــن کێشــەى
ســیاىس و یاســایى تێیــدا قــوت بونــەوە ،لەهەمــان
مــاوەدا ڕووبــەڕووى ڕۆژنامــەکان بــوەوە و ئازادیەکانیــى
بەرتەســک کــردەوە .هەروەهــا چەندیــن کێشــەى دارایــى
و گەندەڵــى ســەریانهەڵدا ،وەک کێشــەى بانکــى خەلیفــە و
کارە گوماناویــەکان ســەبارەت بــە پێــداىن مۆڵــەىت کارکــردن
بــە کۆمپانیــاکاىن پەیوەنــدى و پێــداىن وەزارەت و پۆســتە
حکومیــەکان بەکەســە نزیکــەکاىن خــۆى .لەهەمــان
کاتیشــدا دەســتیکرد بــە چاکســازى لــە بــوارى تەندروســتى
و پــەروەردە و بــوارى داراى .هەوڵــى زۆریشــیدا بــۆ
گواســتنەوە واڵت بــەرەو بــازاڕى ئــازاد و بوژاندنــەوەى
ئابــوورى واڵت.
لــە مــاوەى ســێیەم خــوىل ســەرۆکایەتیەکەیدا ،کــە لــە
نیســاىن  2009دا ئەنجامــدرا بە ڕێــژەى  90.24%دەنگەکاىن
بــۆ خــۆى مســۆگەر کــرد .کــە دواى هەموارکردنــەوەى
دەســتوور هەڵبژێردرایــەوە ،چونکــە دەســتوورى واڵىت
جەزائیــر تەنهــا بــۆ دوو خــول ڕێگەیــدەدا ببێتــەوە بــە
ســەرۆک .لــە مــاوەى خولــی چوارەمــى ســەرۆکایەتیەکەیدا
کــە لــە نیســاىن 2014دا ئەنجامــدرا ،ئەمجارەشــیان بــە
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ڕێــژەى  81.53%دەنگــەکاىن وەدەســتهێنایەوە .بــەم
شــێوەیە مــاوەى  20ســاڵى تــەواوە بوتەفلیقــە ســەرۆکى
واڵتــە.
جەزائیــر لــەو کاتــەوەى لــە ســاڵى 1962وە ســەربەخۆیى
بەدەســتهێناوە تاکــو ئێســتا دەســەاڵت تەنهــا الى حــزىب
(بــەرەى ئــازادى نیشــتیامىن) بــوە کــە لــە الیــەن کەســاىن
ســەربازییەوە کۆنتــڕۆڵ ک ـراوە و بۆتەفلیقــەش بــۆ خــۆى
یەکێــک بــوە لــەو ســەرکردە ســەربازییانەى شــۆڕش و تــا
ئێســتاش بەنــاو واڵتێکــى دیموکراســیە.
زۆرجــار بــە تونــدى دژى ڕەوتــە ئیســامییە تونــدڕەوەکان
وەســتاوەتەوە و بەتایبەتیــش (بــەرەى ڕزگارى ئیســامى).
لــە ســااڵىن نــەوەدەکاىن ســەدەى ڕابــووردوودا توندتریــن
ڕووبەڕووبونــەوە ڕوویــداوە و گــەر دەســتێوەرداىن ســوپا و
کودەتاکــەى نەبوایــە لــە  1992/12/11لــە هەڵبــژاردىن ئــەو
ســااڵنەدا ئــەوا (بــەرەى ڕزگارى ئیســامى) هەڵبژاردنیــان
دەبــردەوە و دەســەاڵتیان دەگرتــە دەســت لــە جەزائیــردا.
بــەاڵم ئەمــرۆ ســەرجەم جەزائیرییــەکان داواى البــردىن
بۆتفلیقــە دەکــەن ،کــە لــە  28نیســان ویالیــەىت چوارەمــى
تــەواو دەبێــت ،بــەاڵم پێشــنیازى مانــەوەى کــردوە
تــا ئەنجامــداىن چەنــد ڕێکارێکــى چاکســازى ســیاىس
و ڕێکخســتنى دیالۆگێکــى نیشــتامىن سەرتاســەری.
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واو
لە دایکبوی

عەبدولعەزیس بوتفلیقە
2ى ئازارى ساڵي  1331لە شارى وجدەى مەغریبي و بە
بىەچە ئەمازیغیە

زوجیرەی سەرۆکایەتی

دەیەم سەرۆکي جەزائیر لە دروستبووي دەوڵەتەوە و
هەشتەم سەرۆک پاش سەربەخۆبوون.

کاری سیاسی

یەکێک بوو لە شۆڕشگێڕاوي قۆواغي ڕزگارى ویشتماوي
و بەشداریکەرێکي کارایي سەربەخۆیي جەزائیر بوو.

پۆستەکاوی

وەزیرى وەرزش و الوان لە  1393وەزیرى دەرەوە لە
 1393تا  /1313وەزیرى بەرگرى لە  2003سەرۆکي
واڵت بۆ ماوەى  20ساڵي ڕابردوو.

بڕواوامە

ڕۆژی یەکشــەممەى 2019-3-3یــش بــە فەڕمــی خــۆی
وەک کاندیــدی هەڵبژاردنــی ســەرۆکایەتیی واڵتەکــەی
تۆمــار کــردەوە و پەیامێکــی نوورساویــى لــە میدیــاکاىن
واڵتەکەیــدا بــاو کــردەوە .خۆهەڵبژاردنــەوەىش لــە کاتێــک
دایــە ،کــە چەنــد ســاڵێکە بــاری تەندروســتی بــە تــەواوی
تێــک چــوە و بــەردەوام بــۆ ماوەیەکــی درێــژ ،ســەردانی
نەخۆشــخانەکان دەکات و بــە وتــەى هاوواڵتیانــی ئــەو
واڵتــە لــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان ،توانــای بەڕێوبردنــی
واڵتەکــەی نەمــاوە و پێویســتە ڕێگــە بــدات کەســێکى تــر
ببێتــە ســەرۆکى واڵت.
لــە هەمــان کاتــدا خۆپیشــاندان و ناڕەزایەتیــەکان پــێ
دەنێنــە پێنجــەم هەینــى ،ســەربارى بــاراىن بــە لێزمــە و

دکتۆراى فەخرى لە زاوکۆى پەکیه.

کــەش و هەوایەکــى ســارد ،کەچــى هاواڵتیــان لــە پایتەخت
و شــارەکاىن تریــش گردبونــەوە و بڕیارەکــەى ســەرۆک ڕەت
دەکەنــەوە .ئاژانــى ڕۆیتــەرز ژمــارەى خۆپیشــاندەران
بــە ســەدان هــەزار کــەس مەزەنــدە دەکات .کــە چەنــد
دروشــمێکیان بەرزکردۆتــەوە و ڕەخنــەى توندیــش
لــەو ســەردانانەى جێگــرى ســەرۆک دەگــرن کــە بــۆ
ڕووســیا و ئەڵامنیــا و ئیتالیــا ئەنجامیــان دەدات و هــەر
دەســتتێوەردانێکى بیابانیــش بــۆ نــاو کاروبــارى ناوخۆیــى
واڵتەکەیــان بــە تونــدى ئیدانــە دەکــەن و ڕەىت دەکەنــەوە.
لەهەمــان کاتــدا دوو هــەزار ئەنــدام لــە پــارىت گردبونەوەى
نیشــتامىن دیموکــراىس ،کــە ســەرۆک وەزیــراىن پێشــوتر
ئەحمــەد یەحیــا ســەرۆکایەىت دەکات ،دەســتیان لــە
ژمارە ( )40-41نیسانی 2019
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ئەندامیــەىت ئــەو پارتــە کێشــایەوە وەک پشــتیوانیەک
بــۆ ئــەو بزاڤــە جەماوەرییــەى ئێســتا لــە ئارادایــە .کــە
خــودى پارتەکــەى ســەرۆک بۆتەفلیقەشــە ،بــەرەى ڕزگارى
نیشــتامىن ،پشــتیواىن خۆیــان بــۆ ئــەو بزاڤــە جەماوەریــە
دەربــڕى و داواى دیالۆگیــان کــرد بــۆ ئــەوەى واڵت لــەو
قەیرانــە بچێتــە دەرەوە کــە دوو مانگــە درێــژەى هەیــە.
ئەمــە لــە کاتێکــدا ســوپاش لــە الى خۆیــەوە لــە
بەیاننامەیەکــدا ئامادەیــى خۆى نیشــاندا بۆ دەســتبەرکردىن
ئاســایش و ڕێگەگرتــن لــە هــەر ئاژاوەیــەک بــە مەبەســتى
تێکــداىن دۆخــى نــاو واڵت .لــە بەیاننامەیەکــى وەزارەىت
بەرگریــش ،جێگــرى وەزیــر و ســەرۆکى ئــەرکان ئەحمــەد
قائیــد ســاڵح ،جەختــى لەســەر ئــەوە کــردەوە ،کــە واڵت
کەوتۆتــە ســەر لێــوارى بەدەســتهێناىن دەســتکەوتێکى
نیشــتامىن گرنــگ .ســوپاش بــە بــاىش درکــى بــەو ئاڵۆزییــە
ئەمنیــە کــردوە ،کــە هەندێــک واڵىت دەوروبــەرى
جەزائیــر لــە ڕووى جوگرافیایــەوە تێیکەوتــوون ،هەروەهــا
ڕەهەنــدەکاىن ئــەو مەتــرىس و هەڕەشــانەش .ڕونیــى
کــردەوە ،کــە واڵتەکــەى بــە ئامانــج گیـراوە ،بەهــۆى ئــەو
بــارە ســەقامگیرە ئاسایشــەى چەندیــن ســاڵە دەســتەبەر
کــراوە و گەلیــش بــە ئاســودەیى دەژیــت .بۆیــە بــە
پێویســتى دەزانێــت کــە ســوپا وەک پاســەوانێکى دڵســۆز
ئایدیا دیپلۆماتیك

و بــە ئــاگا ،بەرژەوەندییــە نیشــتامنیەکان بپارێزێــت وەک
چــۆن لــە دەســتووردا هاتــووە.
لــە ئەنجامــی ئــەو ناڕەزایــەىت و خۆپیشــاندانانەى
سەرتاســەرى جەزائیــرى گرتــەوە ،عەبدولعەزیــز بۆتەفلیقــە
لــە 11ی ئــاداری 2019دا بڕیاریــدا خــۆی بــۆ گــەڕى
پێنجەمــى ســەرۆکایەىت واڵتەکــەى كاندیــد نەكاتــەوە كــە
وابڕیــار بــوو لــە 18ی مانگــى نیســاندا ئەنجــام بدرێــت.
هەرەوەهــا بەڵێنیــدا كۆنگرەیەكــی نیشــتامنی بــۆ دانانــی
پــڕۆژەی دەســتورێكی نــوێ و ئەنجامدانــی چاكســازی
ســاز بــكات .ئــەو كۆنگرەیــە ،كــە پێویســتە هەمــوو هێــزە
سیاســییەكان و كەســێتییە كۆمەاڵیەتییــەكاىن جەزائیــر تێیدا
بەشــدار بــن ،پاشــان وادەی هەڵبژاردنــی نــو ێ دیــاری
بکرێــت .زۆرێــك لــە خۆپیشــاندەران ،گومانیــان بەرانبــەر
بــە بڕیارەكانــی بۆتەفلیقــە دەربــڕی ،بۆیــە بەردەوامبــوون
لەســەر داواكاری گۆڕانــكاری تەواوەتــی و خێــرا لــە
دەســەاڵتی واڵتەكــەدا .بــە پێــی دەســتوری ئێســتای
واڵتەكــە ،مــاوەی ســەرۆكایەتی چوارەمــی بۆتەفیلقــە لــە
28ی نیســاىن  2019كۆتایــی پێدێــت.
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