
ساڵح مەحروس محەمەد 

ماراسۆنى فەڕەنسا لە سەنیگال

853 ملیۆن دۆالر ئاڵوگۆڕى بازرگانى و 1.7 ملیار سەرمایەگوزارى نێوانیانە
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بۆى  کــردوە،  سەنیگال  کۆمارى  لە  سەرۆکایەتى  هەڵبژاردنى  ڕەوشــى  چاودێرى  کەسەى  ئەو 
دەردەکەوێت کە بێ هۆ نییە فەڕەنسا بۆچى پشتیوانى سەرۆکى تازە هەڵبژێردراو )ماکى سال(ى 
کردوە بۆ خولێکى ترى سەرۆکایەتى لە هەڵبژاردنەکانى 28ى شوباتى ڕابردوو، کە ڕێژەى %58.27ى 
دەنگەکانى بەدەستهێنا. بە ئاسانى هۆکارەکە ئەوەیە، کە سال بەرژەوەندییەکانى فەڕەنسا لە 
سەنیگال دەپارێزێت. بەاڵم ئایا گرنگترین بەرژەوەندییەکانى فەڕەنسا لە کۆمارى سەنیگال چیە؟ 
ئایا ئەزموونى دیموکراتى سەنیگال لە چ ئاستێکدایە؟ بۆچى بەرەى ئۆپۆزسیۆنى سەنیگال کە لە 
هەڵبژاردنەکاندا پلەى دووەمى بەدەستهێنا، پشتیوانى لە پاڵێوراوى سەرۆکایەتى عوسمان سۆنکۆ 

کرد؟ ئایا فەڕەنسا کاریگەرى لە سەر ئەنجامى هەڵبژاردنە هەبوو؟ 

ــاواى  ــە خۆرئ ــە ل ــەى ک ــە ئەفریقی ــەو دەوڵەت ســەنیگال، ئ

ئەفریقیــا زیاتــر لــە دەوڵەتــاىن دیکــەى ناوچەکــە لــە 

ــى  ــە گەڕێک ــەقامگیرترە، ل ــەوە س ــیاىس و ئابووری ڕووى س

نوێــى هەڵبــژاردىن ســەرۆکایەتیدا 5 پاڵێــوراوى بــۆ پۆســتى 

ماکــى  لــە:  بریتیــن  ئەوانیــش  هەبــوون  ســەرۆکایەىت 

ــۆنکو  ــامن س ــردراو(، عوس ــازە هەڵبژێ ــەرۆکى ت ــال )س س

ــەرۆک  ــیک )س ــا س ــتیف(، ئیدریس ــزىب باس ــەرۆکى حی )س

ــرى  ــگ )وەزی ــى نیان ــراىن پێشــووى ســەنیگال(، مادک وەزی

پێشــووى نیشــتەجێکردن و کاروبــارى دەرەوە( و ئیســا 

ــەربەخۆ(.  ــوراوى س ــال )پاڵێ س

ڕۆڵــى فەڕەنســا لــە کیشــوەرى ئەفریقیــا بــە بەدەســتهێناىن 

ــى  ــە کۆڵۆنیالیزم ــەکان ل ــووىن واڵت ــەربەخۆیى و ڕزگارب س

دەوڵــەىت   25 ئێســتا  پێنەهــات.  کۆتایــى  فەڕەنــى 

کیشــوەرەکەیان  دەوڵەتــاىن  نیــوەى  کــە  ئەفەریقــى، 

پێکهێنــاوە بــە زمــاىن فەڕەنــى قســە دەکــەن، لــە نێوانیاندا 

ــەرەىب وەک  ــاىن ع ــە زم ــەرەىب، ک ــاواى ع ــاىن خۆرئ دەوڵەت

ــاىن زمــاىن  ــەاڵم بەکارهێن ــن، ب ــەکار دەهێن زمــاىن فەڕمــى ب

ــە تونــس،  ــە ل ــە عــەرەىب کەمــرت نیی فەڕەنســیش هیچــى ل

جەزائیــر و مەغریــب. لــە ڕاســتیدا فەڕەنســا پەیوەندیەکــى 

ــەىت  ــە تایب ــە، ب ــادا هەی ــاىن ئەفریقی ــەڵ دەوڵەت ــاىش لەگ ب

ــوون  ــەى فەڕەنســا ب ــردوو کۆڵۆنی ــەى ســەردەمى ڕاب ئەوان

کیشــوەرى  نــارساون.  )فرانکۆفــۆىن(  دەوڵەتــاىن  بــە  و 

ــەرەکییەکاىن  ــە س ــن خولگ ــە گرنگرتی ــە ل ــا یەکێک ئەفریقی

سیاســەىت دەرەوەى فەڕەنســا. فرانســوا میتیــران، ســەرۆکى 

کۆچکــردووى فەڕەنســا لــە کۆبوونــەوەى لوتکــەى بیارتیــز 

ــە  ــا ل ــا، فەڕەنس ــێ ئەفریقی ــاڵى 1994دا ووىت: »بەب ــە س ل

ســەدەى بیســت و یەکەمــدا مێژوویەکــى پڕشــنگدارى 

شــکۆى  جێگــەى  ڕەش  کیشــوەرى  چونکــە  نابێــت، 

فەڕەنســا و ناوچــەى ژێــر دەســەاڵىت بــووە لــە مێــژوودا«. 

ســەنیگال لــە ئــاىب ســاڵى 1960 ســەربەخۆیى لــە فەڕەنســا 

کۆمــارى  و  فەڕەنســا  زوو  هــەر  پاشــان  بەدەســتهێنا، 

ــوورى  ــوورى و کولت ــاىس، ئاب ــدى دیپلۆم ــەنیگال پەیوەن س

لــە ســاڵى 2010، فەڕەنســا  پێکــەوە گرێــدا.  پتەویــان 

بڕیاریــدا بنکــە ســەربازیەکەى لــە ســەنیگال دابخــات، 

بــەاڵم هێشــتا پارێــزگارى کــردوە لــە هێشــتنەوەى بنکــەى 

لیۆپۆڵــد ســیدار ســنکۆرى  لــە فڕۆکەخانــەى  ئاســامىن 

ــە  ــا بەمدوایی ــە داکارى پایتەخــت، هەروەه ــەىت ل نێودەوڵ

ــە بنکــەى ســەربازى  ــى ل ــک چەکــى نوێ فەڕەنســا هەندێ

لــە  کیلۆمەتــر   70 دوورى  لــە  ســەنیگاىل  )تیبێــس(ى 

ــدى  ــە ئومێ ــەوەش ب ــردوە، ئ ــر ک ــت جێگی داکارى پایتەخ

ــى و  ــێ ئیتن ــە ملمالن ــان ب ــی هێن ــۆ کۆتای ــاىن ب بەکارهێن

خێڵەکییــەکان لــەو ناوچەیــەدا. 

نێــوان  بازرگانییــەکاىن  پەیوەندیــە  بــە  پەیوەســت 

ــس و  ــوان پاری ــازرگاىن نێ ــارەى ب ــڕاى قەب ــەردوالش، تێک ه
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داکار گەیشــتۆتە 853 ملیــۆن یــۆرۆ. ســەنیگال حەوتەمیــن 

بــازرگاىن جیهانــە لەگــەڵ فەڕەنســا  گــەورە هاوبــەىش 

لــە  بــازرگاىن فەڕەنســایە  گــەورە هاوبــەىش  و ســێیەم 

ــا. فەڕەنســا لــە ئێســتادا گەورەتریــن وەبەرهێنــى  ئەفریقی

ــەکاىن  ــتى وەبەرهێنان ــڕاى گش ــەنیگال و تێک ــە س ــە ل بیانی

کۆمپانیــاى  چەندیــن  یــۆرۆ.  ملیــار   1.7 گەیشــتۆتە 

فرەڕەگــەزى فەڕەنــى لــەو واڵتــەدا کار دەکــەن، وەک 

 bnp Paribas، Ermit، Oranj، nictorans، کۆمپانیــاى 

ــاکاىن  ــى کۆمپانی General Sosetee، ئەمــە ســەرەڕاى کڕین

دابیــن کــردىن ئــاو و کارەبــا و تەلەفــۆىن ســەنیگال لــە 

الیــەن فەڕەنســاوە. لــە ڕووى پەیوەنــدى کولتووریشــەوە، 

ــى  ــەر کۆلۆنیەک ــەنیگال وەک ه ــارەکاىن س ــەقامەکاىن ش ش

ــاوى کەســایەىت  ــا، ن ــە ئەفریقی ــى ل ــرى پێشــووى فەڕەن ت

فەڕەنســیان هەڵگرتــوە. زۆرێــک لــە نووســەران و چــاالکاىن 

 بیۆگرافیای كۆماری سەنیگال  
 ̌

 
  

 پایتەخت داكار

 وسمتریه ئاست ئۆقیاووسی ئەتڵەوتیكی

 ڕووبەر  

 زماوی فەڕمی فەڕەوسی

 ژمارەی داویشتوان  

 سیستمی دەسەاڵت كۆماری ویوە سەرۆكایەتی

 واوی سەرۆك كۆمار ماكی سال

 سەرۆك وەزیران محەمەد دیان

وەتەوە یەكگرتوەكان، یەكێتی ئەفەریقیا، رێكخراوی بازرگاوی 
 وێودەوڵەتی، رێكخراوی هاریكاری ئیسالمی، باوكی وێودەوڵەتی

 ئەوذامێتی وێودەوڵەتی

 كۆی داهاتی واوخۆ 9==877ملیار دۆالر 

 داهاتی تاكە كەش ?9=،7دۆالر 

 كۆی یەدەگی دارایی ;><788<869دۆالری ئەمەریكی 

 هێمای گەشەی مرۆیی ?;:67ئاست وسم 

 ڕێژەی بێكاری 76%

 دراوی ویشتماوی XOF فرەوگی خۆرئاوای ئەفەریقی 

 ئاراستەی ڕۆیشته الی ڕاست

7ml كۆدی ئیىتەروێت 
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کــردوە،  ســەنیگالیان  ســەرداىن  ئەوانــەى  ئەفریقــى 

هەســتیان بــە بــووىن ئــەم دیاردەیــە کــردوە، کــە ســەنیگال 

ئەمــەش  فەڕەنســیە،  کولتــوورى  وابەســتەى  چەنــدە 

وایکــردوە هەندێــک بــە )فەڕەنســاى بچــووک( نــاوى 

ــەنیگاىل  ــتى س ــیاىس و ئەکادیمیس ــووس و س ــەن. مێژون بب

ــەقامە  ــاىن ش ــى ناولێن ــە بەردەوام ــام( پێیوای ــا درم تی )ئیب

گرنگــەکاىن ســەنیگال بــە نــاوى فەڕەنــى، بــە تایبــەىت 

ــە دژى تێکۆشــەراىن  ــەو ســەربازە فەڕەنســیانەى ل ــاوى ئ ن

ســەربەخۆیى و پیــاواىن دیینــى لــە ســەنیگال شــەڕیان 

ــە  ــش دەیدەن ــە ئێ ــەرمهێن و ب ــى ش ــە بابەتێک ــردوە، ب ک

ــەم. قەڵ

ــە  ــاى ڕەوىش کۆمەڵگ ــک تەماش ــام، کاتێ ــووىن تی ــە بۆچ ب

ــەنیگال  ــە س ــەک ل ــتا نوخبەی ــە هێش ــت ک دەکات دەبینێ

ــە ویالیەتێکــى ســەر  ــان ببێت ــت واڵتەکەی ــە دەیانەوێ هەی

بــە فەڕەنســا، ئەمــەش زۆر جێــى ئــازار و نیگەرانیــە. ئیبــا 

ــام پێداگــرى لــە ســەر ئــەوە دەکات، کــە پێویســتە  درم تی

ئابــوورى و فێرکــردن لــە دەســتى خــودى ســەنیگالییەکاندا 

بێــت، بەڵکــوو پێویســتە ســەنیگالییەکان خۆیــان مێــژووى 

واڵتەکەیــان بنووســنەوە لــە ڕێگــەى گەڕانەوەیــان بــۆ 

ســەرچاوە و دۆکیۆمینتــە باوەڕپێکراوەکانــەوە، هەرچەنــدە 

لەژێــر  ناتوانــن  بۆیــە  نەکــردوە،  ئەمەیــان  ئێســتا  تــا 

چەپۆکــى داگیــرکارى فەڕەنــى دەربازیــان بێــت. ئەوانــەى 

لــە دژى کۆڵۆنیالیــزم تێکۆشــاون وەک مابــا دیاخوبــە و 

ــە  ــتامنپەروەر ل ــەواىن نیش ــا، وەک پاڵ ــەد بامب ــێخ ئەحم ش

مێــژووى ڕەســمى واڵتەکــەدا ناویــان نەهێــراوە. عوســامن 

ســۆنکو، بەرهەڵســتکارى بەهێــزى ســەرۆکى ســەنیگال لــە 

ــەى  ــە بانگەش ــوباىت 2019، ل ــەرۆکایەىت ش ــژاردىن س هەڵب

ــداىن  ــۆ هەوڵ ــردەوە ب ــەرز ک ــى ب ــدا بیرۆکەیەک هەڵبژاردن

دەســتێوەرداىن  لــە  ڕزگاربــووىن  پێنــاو  لــە  ســەنیگال 

فەڕەنســا لــە کاروبــارى ســەنیگال. ســۆنکو ووىت: مــن 

خۆپیشاندانى گەلى سەنیگال
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ــەى  ــەنیگامل. بەرنام ــەڵ س ــەاڵم لەگ ــم، ب ــا نی دژى فەڕەنس

ــوو  ــا« ب ــاوى »گۆتن ــە ن ــۆنکو ب ــژاردىن س ــەىت هەڵب هەڵم

واتــە »گاىت هاتــووە«، بنەمــاى ســەرەکى بەرنامەکــەىش 

لــە جیاکردنــەوەى نێــوان دەســەاڵتەکان و دەربازبــوون 

بــە  چونکــە  دەبینێتــەوە،  خــۆى  )ســیفا(  دراوى  لــە 

ئیســتیعامرێکى ئابــوورى فەڕەنســا بــۆ خۆرئــاواى ئەفریقیــا 

ــت.  ــتى دەیبینێ ــە گش ب

جگــە لەمــەش بەرنامەکــەى ســۆنکو بــاىس باشــکردىن 

کشــتوکاڵ،  ســێکتەرى  کــردىن  پاڵپشــتى  ژنــان،  ڕەوىش 

پەرەپێــداىن بــەردەوام، نەهێشــتنى گەندەڵــى و نەهێشــتنى 

خۆدزینــەوە لــە پێــداىن بــاج دەکات، لــە کاتێکــدا زۆرێــک 

ــووىن  ــەدا ب ــەو واڵت ــى ل ــى دارای ــى و زیادەڕۆی ــە گەندەڵ ل

وردبینــى  لیــواى  ســەرۆکى  پۆســتى  کاتێــک  هەبــووە 

کــردىن باجــەکاىن بــە دەســتەوە بــوو. لــەو کاتــەدا ســۆنکو 

ــەنیگال«وە  ــازى س ــەوت و غ ــاىن »ن ــە ناونیش ــى ب کتێبێک

ــە  ــە ل ــردوە، ک ــەى ک ــەو هەاڵن ــاىس ئ ــدا ب ــووىس و تیای ن

ــراوە.  ــەنیگال ک ــتییەکاىن س ــەرچاوە رسوش ــردىن س بەڕێوەب

دواتریــش کتێبێکــى ترى بــە ناونیشــاىن »ڕێگەچــارەکان«وە 

ــوورى  ــە ئاب ــە و گرفت ــن کێش ــدا دیارتری ــە تیای ــووىس، ک ن

و کۆمەاڵیەتییــەکاىن ســەنیگاىل بەرجەســتە کــردوە. لــە 

ــى  ــە ئەزموونێک ــاىن دا، ک ــاىن جیه ــەنیگال نیش ــدا س کاتێک

کەنــار  نەدەکــرا  بونیاتنــاوە،  ســەرکەوتووى  دیموکــراىت 

خــۆى بگرێــت لــە پارێــزگارى کــردن لــە بەرژەوەندییــەکاىن 

ــەوەى  ــۆ ئ ــکا ب ــالکاىن ئەمەری ــەوڵ و تەقەل ــا و ه فەڕەنس

کاتێکــدا  لــە  هەبێــت،  واڵتــەدا  لــەو  پێیەکــى  شــوێن 

ــت.  ــەوە دەخوازێ ــەنیگال ئ ــداىن س ــەقامگیرى و پەرەپێ س

سەرچاوە: 
پێگەى )المیادین(    
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