ماراسۆنى فەڕەنسا لە سەنیگال

 853ملیۆن دۆالر ئاڵوگۆڕى بازرگانى و  1.7ملیار سەرمایەگوزارى نێوانیانە
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ئەو کەسەى چاودێرى ڕەوشــى هەڵبژاردنى سەرۆکایەتى لە کۆمارى سەنیگال کــردوە ،بۆى
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 58.27%ى
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؟

ســەنیگال ،ئــەو دەوڵەتــە ئەفریقیــەى کــە لــە خۆرئــاواى
ئەفریقیــا زیاتــر لــە دەوڵەتــاىن دیکــەى ناوچەکــە لــە
ڕووى ســیاىس و ئابووریــەوە ســەقامگیرترە ،لــە گەڕێکــى
نوێــى هەڵبــژاردىن ســەرۆکایەتیدا  5پاڵێــوراوى بــۆ پۆســتى
ســەرۆکایەىت هەبــوون ئەوانیــش بریتیــن لــە :ماکــى
ســال (ســەرۆکى تــازە هەڵبژێــردراو) ،عوســان ســۆنکو
(ســەرۆکى حیــزىب باســتیف) ،ئیدریســا ســیک (ســەرۆک
وەزی ـراىن پێشــووى ســەنیگال) ،مادکــى نیانــگ (وەزیــرى
پێشــووى نیشــتەجێکردن و کاروبــارى دەرەوە) و ئیســا
ســال (پاڵێــوراوى ســەربەخۆ).
ڕۆڵــى فەڕەنســا لــە کیشــوەرى ئەفریقیــا بــە بەدەســتهێناىن
ســەربەخۆیى و ڕزگاربــووىن واڵتــەکان لــە کۆڵۆنیالیزمــى
فەڕەنــى کۆتایــى پێنەهــات .ئێســتا  25دەوڵــەىت
ئەفەریقــى ،کــە نیــوەى دەوڵەتــاىن کیشــوەرەکەیان
پێکهێنــاوە بــە زمــاىن فەڕەنــى قســە دەکــەن ،لــە نێوانیاندا
دەوڵەتــاىن خۆرئــاواى عــەرەىب ،کــە زمــاىن عــەرەىب وەک
زمــاىن فەڕمــى بــەکار دەهێنــن ،بــەاڵم بەکارهێنــاىن زمــاىن
فەڕەنســیش هیچــى لــە عــەرەىب کەمــر نییــە لــە تونــس،
جەزائیــر و مەغریــب .لــە ڕاســتیدا فەڕەنســا پەیوەندیەکــى
بــاىش لەگــەڵ دەوڵەتــاىن ئەفریقیــادا هەیــە ،بــە تایبــەىت
ئەوانــەى ســەردەمى ڕابــردوو کۆڵۆنیــەى فەڕەنســا بــوون
و بــە دەوڵەتــاىن (فرانکۆفــۆىن) نــارساون .کیشــوەرى

ئەفریقیــا یەکێکــە لــە گرنگرتیــن خولگــە ســەرەکییەکاىن
سیاســەىت دەرەوەى فەڕەنســا .فرانســوا میتیـران ،ســەرۆکى
کۆچکــردووى فەڕەنســا لــە کۆبوونــەوەى لوتکــەى بیارتیــز
لــە ســاڵى 1994دا ووىت« :بەبــێ ئەفریقیــا ،فەڕەنســا لــە
ســەدەى بیســت و یەکەمــدا مێژوویەکــى پڕشــنگدارى
نابێــت ،چونکــە کیشــوەرى ڕەش جێگــەى شــکۆى
فەڕەنســا و ناوچــەى ژێــر دەســەاڵىت بــووە لــە مێــژوودا».
ســەنیگال لــە ئــاىب ســاڵى  1960ســەربەخۆیى لــە فەڕەنســا
بەدەســتهێنا ،پاشــان هــەر زوو فەڕەنســا و کۆمــارى
ســەنیگال پەیوەنــدى دیپلۆمــاىس ،ئابــوورى و کولتــوورى
پتەویــان پێکــەوە گرێــدا .لــە ســاڵى  ،2010فەڕەنســا
بڕیاریــدا بنکــە ســەربازیەکەى لــە ســەنیگال دابخــات،
بــەاڵم هێشــتا پارێــزگارى کــردوە لــە هێشــتنەوەى بنکــەى
ئاســاىن لــە فڕۆکەخانــەى لیۆپۆڵــد ســیدار ســنکۆرى
نێودەوڵــەىت لــە داکارى پایتەخــت ،هەروەهــا بەمدواییــە
فەڕەنســا هەندێــک چەکــى نوێــى لــە بنکــەى ســەربازى
(تیبێــس)ى ســەنیگاىل لــە دوورى  70کیلۆمەتــر لــە
داکارى پایتەخــت جێگیــر کــردوە ،ئــەوەش بــە ئومێــدى
بەکارهێنــاىن بــۆ کۆتایــی هێنــان بــە ملمالنــێ ئیتنــى و
خێڵەکییــەکان لــەو ناوچەیــەدا.
پەیوەســت بــە پەیوەندیــە بازرگانییــەکاىن نێــوان
هــەردوالش ،تێکــڕاى قەبــارەى بــازرگاىن نێــوان پاریــس و
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بیۆگرافیای كۆماری سەنیگال
ˇ

پایتەخت

داكار

وسمتریه ئاست

ئۆقیاووسی ئەتڵەوتیكی

ڕووبەر
زماوی فەڕمی

فەڕەوسی

ژمارەی داویشتوان
سیستمی دەسەاڵت

كۆماری ویوە سەرۆكایەتی

واوی سەرۆك كۆمار

ماكی سال

سەرۆك وەزیران
ئەوذامێتی وێودەوڵەتی

محەمەد دیان
وەتەوە

یەكگرتوەكان،

یەكێتی

ئەفەریقیا،

رێكخراوی

بازرگاوی

وێودەوڵەتی ،رێكخراوی هاریكاری ئیسالمی ،باوكی وێودەوڵەتی
كۆی داهاتی واوخۆ

ملیار دۆالر877==9

داهاتی تاكە كەش

دۆالر?7،=9

كۆی یەدەگی دارایی

دۆالری ئەمەریكی;<>869>788

هێمای گەشەی مرۆیی

ئاست وسم?;67:

ڕێژەی بێكاری
دراوی ویشتماوی

76%
فرەوگی خۆرئاوای ئەفەریقیXOF

ئاراستەی ڕۆیشته

الی ڕاست

كۆدی ئیىتەروێت

7ml


داکار گەیشــتۆتە  853ملیــۆن یــۆرۆ .ســەنیگال حەوتەمیــن
گــەورە هاوبــەىش بــازرگاىن جیهانــە لەگــەڵ فەڕەنســا
و ســێیەم گــەورە هاوبــەىش بــازرگاىن فەڕەنســایە لــە
ئەفریقیــا .فەڕەنســا لــە ئێســتادا گەورەتریــن وەبەرهێنــى
بیانیــە لــە ســەنیگال و تێکــڕاى گشــتى وەبەرهێنانــەکاىن
گەیشــتۆتە  1.7ملیــار یــۆرۆ .چەندیــن کۆمپانیــاى
فرەڕەگــەزى فەڕەنــى لــەو واڵتــەدا کار دەکــەن ،وەک
ئایدیا دیپلۆماتیك

کۆمپانیــاى bnp Paribas، Ermit، Oranj، nictorans،
 ،General Soseteeئەمــە ســەرەڕاى کڕینــى کۆمپانیــاکاىن
دابیــن کــردىن ئــاو و کارەبــا و تەلەفــۆىن ســەنیگال لــە
الیــەن فەڕەنســاوە .لــە ڕووى پەیوەنــدى کولتووریشــەوە،
شــەقامەکاىن شــارەکاىن ســەنیگال وەک هــەر کۆلۆنیەکــى
تــرى پێشــووى فەڕەنــى لــە ئەفریقیــا ،نــاوى کەســایەىت
فەڕەنســیان هەڵگرتــوە .زۆرێــک لــە نووســەران و چــاالکاىن
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ئەفریقــى ئەوانــەى ســەرداىن ســەنیگالیان کــردوە،
هەســتیان بــە بــووىن ئــەم دیاردەیــە کــردوە ،کــە ســەنیگال
چەنــدە وابەســتەى کولتــوورى فەڕەنســیە ،ئەمــەش
وایکــردوە هەندێــک بــە (فەڕەنســاى بچــووک) نــاوى
ببــەن .مێژونــووس و ســیاىس و ئەکادیمیســتى ســەنیگاىل
(ئیبــا درم تیــام) پێیوایــە بەردەوامــى ناولێنــاىن شــەقامە
گرنگــەکاىن ســەنیگال بــە نــاوى فەڕەنــى ،بــە تایبــەىت
نــاوى ئــەو ســەربازە فەڕەنســیانەى لــە دژى تێکۆشــەراىن
ســەربەخۆیى و پیــاواىن دیینــى لــە ســەنیگال شــەڕیان
کــردوە ،بــە بابەتێکــى شــەرمهێن و بــە ئێــش دەیدەنــە
قەڵــەم.
بــە بۆچــووىن تیــام ،کاتێــک تەماشــاى ڕەوىش کۆمەڵگــە
دەکات دەبینێــت کــە هێشــتا نوخبەیــەک لــە ســەنیگال
هەیــە دەیانەوێــت واڵتەکەیــان ببێتــە ویالیەتێکــى ســەر
بــە فەڕەنســا ،ئەمــەش زۆر جێــى ئــازار و نیگەرانیــە .ئیبــا

درم تیــام پێداگــرى لــە ســەر ئــەوە دەکات ،کــە پێویســتە
ئابــوورى و فێرکــردن لــە دەســتى خــودى ســەنیگالییەکاندا
بێــت ،بەڵکــوو پێویســتە ســەنیگالییەکان خۆیــان مێــژووى
واڵتەکەیــان بنووســنەوە لــە ڕێگــەى گەڕانەوەیــان بــۆ
ســەرچاوە و دۆکیۆمینتــە باوەڕپێکراوەکانــەوە ،هەرچەنــدە
تــا ئێســتا ئەمەیــان نەکــردوە ،بۆیــە ناتوانــن لەژێــر
چەپۆکــى داگیــرکارى فەڕەنــى دەربازیــان بێــت .ئەوانــەى
لــە دژى کۆڵۆنیالیــزم تێکۆشــاون وەک مابــا دیاخوبــە و
شــێخ ئەحمــەد بامبــا ،وەک پاڵــەواىن نیشــتامنپەروەر لــە
مێــژووى ڕەســمى واڵتەکــەدا ناویــان نەهێـراوە .عوســان
ســۆنکو ،بەرهەڵســتکارى بەهێــزى ســەرۆکى ســەنیگال لــە
هەڵبــژاردىن ســەرۆکایەىت شــوباىت  ،2019لــە بانگەشــەى
هەڵبژاردنــدا بیرۆکەیەکــى بــەرز کــردەوە بــۆ هەوڵــداىن
ســەنیگال لــە پێنــاو ڕزگاربــووىن لــە دەســتێوەرداىن
فەڕەنســا لــە کاروبــارى ســەنیگال .ســۆنکو ووىت :مــن

خۆپیشاندانى گەلى سەنیگال
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عوسمان سۆنکو سەرۆکى ئۆپۆزسیۆنى سەنیگال

سەرۆکى سەنیگال ماكى سال

دژى فەڕەنســا نیــم ،بــەاڵم لەگــەڵ ســەنیگامل .بەرنامــەى
هەڵمــەىت هەڵبــژاردىن ســۆنکو بــە نــاوى «گۆتنــا» بــوو
واتــە «گاىت هاتــووە» ،بنەمــاى ســەرەکى بەرنامەکــەىش
لــە جیاکردنــەوەى نێــوان دەســەاڵتەکان و دەربازبــوون
لــە دراوى (ســیفا) خــۆى دەبینێتــەوە ،چونکــە بــە
ئیســتیعامرێکى ئابــوورى فەڕەنســا بــۆ خۆرئــاواى ئەفریقیــا
بــە گشــتى دەیبینێــت.
جگــە لەمــەش بەرنامەکــەى ســۆنکو بــاىس باشــکردىن
ڕەوىش ژنــان ،پاڵپشــتى کــردىن ســێکتەرى کشــتوکاڵ،
پەرەپێــداىن بــەردەوام ،نەهێشــتنى گەندەڵــى و نەهێشــتنى
خۆدزینــەوە لــە پێــداىن بــاج دەکات ،لــە کاتێکــدا زۆرێــک
لــە گەندەڵــى و زیادەڕۆیــى دارایــى لــەو واڵتــەدا بــووىن
هەبــووە کاتێــک پۆســتى ســەرۆکى لیــواى وردبینــى
کــردىن باجــەکاىن بــە دەســتەوە بــوو .لــەو کاتــەدا ســۆنکو
کتێبێکــى بــە ناونیشــاىن «نــەوت و غــازى ســەنیگال»وە
نــووىس و تیایــدا بــاىس ئــەو هەاڵنــەى کــردوە ،کــە لــە
بەڕێوەبــردىن ســەرچاوە رسوشــتییەکاىن ســەنیگال کــراوە.

دواتریــش کتێبێکــى ترى بــە ناونیشــاىن «ڕێگەچــارەکان»وە
نــووىس ،کــە تیایــدا دیارتریــن کێشــە و گرفتــە ئابــوورى
و کۆمەاڵیەتییــەکاىن ســەنیگاىل بەرجەســتە کــردوە .لــە
کاتێکــدا ســەنیگال نیشــاىن جیهــاىن دا ،کــە ئەزموونێکــى
دیموکــراىت ســەرکەوتووى بونیاتنــاوە ،نەدەکــرا کەنــار
خــۆى بگرێــت لــە پارێــزگارى کــردن لــە بەرژەوەندییــەکاىن
فەڕەنســا و هــەوڵ و تەقەلــاکاىن ئەمەریــکا بــۆ ئــەوەى
شــوێن پێیەکــى لــەو واڵتــەدا هەبێــت ،لــە کاتێکــدا
ســەقامگیرى و پەرەپێــداىن ســەنیگال ئــەوە دەخوازێــت.

ئایدیا دیپلۆماتیك
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