ڕواندا ستەمکارێکى دادپەروەر
لە ئەفریقیا

ڕواندا وەک هێزێکى ئابوورى ئیقلیمى بەدیارکەوت ،هەندێک ناویان نا
(سەنگاپورەى ئەفریقیا)
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لەدەیەى ڕابــردودا ڕوانــدا وەک هێزێکى ئابوورى ئیقلیمى بەدیارکەوت ،هەندێک ناویان نا
(سەنگاپورەى ئەفریقیا) وەک بەراوردێک لە نێوان ڕۆڵى پۆل کاگامى لەگەڵ کوان یو دروستکەرى
بوژانەوە و گەشەکردنە بەهێزەکەى سەنگاپۆرە.
ئەو گەشەکردنە بەرچاوەى ڕواندا دوا بەدواى ئەزمونى ڕواندییەکان هات لەگەڵ یەکێک لە
دیارترین و گەورەترین کارەسات لە مێژوویى مرۆڤایەتیدا .ڕەنگە ئەو سەرکەوتنە ئابووریەى
ڕواندا هیوایەکى زۆرى الى واڵتانى ترى هەژاری ئەفریقیایى دروست بکات ،ئەوانەى خاوەنى هیچ
جۆرە سەرچاوەیەکى سروشتی نیین ،چ لەناو ئەفریقیا ،یان لە دەرەوەى ئەفریقیادا.
ئەدەبیاتى گەشەکردن بە مەرجعیەتە ئەورووپیەکەى واتە :کۆکردنەوە لە نێوان ڕێچکەى گەشەى
سیاسى (دیموکراسى) و ڕێچکەى گەشەى ئابوورى بە هۆى ئەو پەیوەست بونەى بە یەکتریانەوە هەیە.

لــە ڕاســتیدا پەرجــوە ئابوورییەکــەى ڕوانــدا لــە ئەنجامــى
ڕوئیــاى یــەک کەســەوە دروســتبوو ،ئەویــش پــۆل کاگامــى
بــوو ،بێگومــان ســەرەتا مشــتومڕە ســیاىس و ئابوورییــەکان
لــە فیکــرى گەشــەکردن و دانــاىن گەشــەى ئابــوورى لــە
پێشــەنگى هەمــوو کارەکاىن ترەوەیــە ،وەک لــە ئەزمــوىن
ڕوانــدا ڕەنگــى داوەتــەوە .ئەمــەش خــۆى لــە خۆیــدا
پرســیارێکى گرنــگ بــۆ واڵتــاىن تریــش دەوروژێنــی:
ئایــا دەکریــت واڵتێــک لــە ڕابــردودا لــە نــاو گێــژاوى
ملمالنێــکان و ناڕەزایــەىت جەمــاوەردا بوبێــت ،ئــەو جــۆرە
منونەیــە پێشــکەش بــکات لــە گەشــەى ئابووریــدا؟
هەمیشــە سیســتەمى گۆڕانکارییــەکان لــە ســەرەوە لــە
هەرەمــى سیاســیەوە کۆنتــڕۆڵ کــراوە؛ لێــرەدا ڕابــەر
ڕۆڵێکــى تــەوەرى دەگێڕێــت لــە گۆڕینــى ڕێســاکاىن یارییــە
سیاســییەکان و بەدیهێنــاىن ئابووریەکــى بەهێــز و دژایــەىت
کــردىن گەندەڵــى.
وەک دیــارە کــە ڕۆڵــى ڕابــەر لــە ســەرکردایەىت کــردن
گەلەکــەى لــە ســاىت گۆڕینــى شۆڕشــگێڕى ،یــان لــە
ڕۆژگارى داســتانە خەباتیــە نیشــتامنیەکان لەگــەڵ
حەقیقــەىت مێژوویــى و گێڕانــەوەى پاڵەوانیەتــەکان لــە
ژیــاىن گەالنــدا دژ بــە یــەک نابــن .نیلســۆن ماندێــا لــە
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باشــوورى ئەفریقیــا ســونبولێکى ئەفســانەیى بــوو بــۆ
بزووتنــەوەى خەبــاىت نیشــتامىن دژى ڕژێمــى جیــاکارى
ڕەگــەزى ،بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا منونەیەکــى پێشــکەش
کــرد و پاشــان ڕەىت کــردەوە جارێکــى تــر خــۆى کاندیــد
بکاتــەوە .بــە پێچەوانــەى کەســێکى وەکــو رۆبێــرت
مــوگاىب ،کــە بەهەمــان شــێوە ڕۆڵێکــى دیــارى لــە جەنگــى
ڕزگارى نیشــتامىن و ســەرکردایەىت حزبەکــەى گێ ـڕا ،بــەاڵم
دواتــر ســوربو لــە مانــەوەى لەســەر دەســەاڵت .وەک
دیــارە منونــەى بــاو لــە ئەفریقیــا تــا ئێســتا لەســەر هێڵــى
موگابــی دەڕوات نــەک ماندێــا.
ڕوانــدا پێشــکەوتنێکى بەرچــاوى بــە خۆیــەوە بینــى
کــە گەیشــتە  8%لــە تێکــڕاى گەشــەى ئابــوورى لــە
ســاڵى  .2001یەکێکــە لــەو واڵتــە ئەفریقیــە کەمانــەى
توانیویــەىت ئامانجــەکاىن گەشــەکردن بــەدى بهێنێــت بــە
دابەزانــدىن ڕێــژەى هــەژارى بــۆ نیــوە کەمــر لــە ســاڵى
 .2015هەروەهــا بەرزتریــن ڕێــژەى نوێنەرایــەىت ژنانیــى
هەیــە لــە پەرلەمــان ( ،)64%بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا
ئابووریناســان پێیــان وایــە ئالنگارییــە گەورەکــەى
بەردەمــى ڕوانــدا بریتییــە لــە مانــەوەى ئــەو گەشــەکردنە
بــۆ ماوەیەکــى دوورودرێژتــر و بــەردەوام بــوىن ،بــە تایبەىت
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بیوگرافیاى واڵتى رواندا

1

رواندا واڵتێکى ئەفریقیە و کیگالى پایتەختى فەڕمى ئەو واڵتەیە .لە ڕووى جوگرافیایەوە دەکەوێتە سەر دەریاچە
مەزنەکانى ئەفریقیا .دروشمى نیشتمانى (ئازادى ،کارکردن ،پێشکەوتن)ە.

2
3

زمانى فەڕەنسى و ئینگلیزى دو زمانى فەڕمى واڵتن .جگە لە زمانى ناوخۆیى.

4
5
6
7
8
9
10
11

ئەندامە لە رێکخراوە نێودەوڵەتیەکانى :کۆمنۆلس ،دامەزرواەى گەشەکردنى نێودەوڵەتى ،رێکخراوى بازرگانى جیهانى،
نەتەوەیەکگرتوەکان ،بانکى نێودەوڵەتى ،یەکێتى ئەفریقیا.
دراوى فرەنک ،دراوى فەڕمى واڵتە .کۆى گشتى ناوخۆیى  11.260ملیارى دۆالرى ئەمەریکیە.
هاوسنورە لەگەل تەنزانیا لە ڕۆژهەاڵت و ئۆگەندە لە باکوور .ڕۆژئاوا لەگەڵ کۆنگۆى دیموکراسى ،بۆرۆندى لە
باشوور.
بە کەش و هەوا کەمەریە هەمیشە باراناویەکەى بەناوبانگە .سروشتێکى کەم وێنە و دەوڵەمەند بە ئاژەڵى غورێالى
شاخاوى دەگمەن.
لە چەندین نەژاد پێکدێت :هۆتۆ لە  ،%84توتسى  %15و توا و کورتە بااڵکان.
زۆربەى زۆرى دانیشتوانەکەى مەسیحى کاتۆلیکین .هەروەها بەشێکیان پرۆتستانت و ئیسالمن.
لەساڵى  1994ڕووبەرووى کۆمەڵکوژى بوەوە لەسەر دەستى گروپەکەى هۆتو و بوە هۆى کوژرانى زیاتر لە هەشت
هەزار کەس لە گروپى توتسى.
گریگۆرى کاییباندا یەکەم سەرۆکى ئەو واڵتە بوە و لە  1962تا  1973حوکمى کردوە.
لە ساڵى  1962سەربەخۆى وەرگرتوە .لە نێوان هەریەک لە ئەڵمانیا و بەلژیکا دابەش کرابوو.

لــە قۆناغــى دواى ســەرۆک کاگامــى لەبــەر چەنــد هۆیەک:
یەکــەم :بەهێزکــردىن بوژانــەوەى ئابــوورى بــە ڕێگــەى
یارمەتیــە زۆرەکاىن ڕۆژئــاوا بــەدى هــات ،کــە هەمیشــە
لەبــەردەم ئەگــەرى کەموکــوڕى و گــۆڕان دایــە لــە
داهاتــوو .چونکــە ناکرێــت منونەیەکــى درێژخایــەن بــە
ڕێگــەى یارمەتیــە دەرکیــەکان بەشــێوەیەکى هەمیشــە
بونیــاد برنێــت.

دوەم :ئــەو منونــە ئابوورییــەى ســەرۆک کاگامــى تەبەنــاى
کــرد ،کــە پشــتى بــە یارمەتیــە دەرکیــەکان دەبەســت،
ڕەنگــە بــۆ واڵتــاىن ئەفریقــى گونجــاو نەبێــت .هەرچەنــدە
هەمــان منونەبــوو کــە واڵتــاىن پڵنگــە ئاســیایەکان تەبەنایان
کــرد ،یــان منونــەى ڕابەرەکــەى ســەنگاپۆرە ىل کــوان یــو
بــوو ،کــە بریتییــە لــە منونــەى گەشــەى ئابــوورى لەژێــر
ساســەى حکومێکــى ســتەمکارانە ،یــان گرتنەبــەر میتــۆدى
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هۆکارەکانى گەشەى ئابوورى واڵتى رواندا
1
2

ژینگەیەکى لەبار و ئارامە بۆ وەبەرهێنان .سااڵنە نزیکەى  10هەزار کۆمپانیا لەو واڵتە دروست
دەکرێن .بەهۆى کارئاسانى حکومەتەکە.
گەشتوگوزار یەکێکە لە بوارە هەرە گرنگەکە لەستراتژیەتى رواندى بۆ ساڵى  .2020هەڵمەتێکى
جیهانى دەست پێکردووە بۆ سەردانى کردنى واڵتەکەى بەناوى ( .)Visit Rwandaهەروەها سپۆنسەرى
فەڕمى تیپى ئەرسنالى ئینگلیزیە ،ئەمەش وایکردووە پروپاگەندەیەکى چڕ بۆ هەڵمەتەکەى بکات.

3

بە یەکێک لە جوانترین و پاکترین واڵت لە کیشوەرى ئەفریقیا هەژمار دەکرێت.

4

بە شەفافترین واڵتى ئەفریقى دانراوە سەبارەت بە نەهێشتنى گەندەڵى .بۆیە نزمترین رێژەى گەندەڵى
تییدا تۆمار کراوە.

5
6

پەروەردە و فێرکردن لە ئاستیکى یەکجار بەرز دایە و خوێندن بە خۆراییە.
کەرتى کشتوکاڵى یەکجار پێشکەوتووە .بەرهەمە بەناوبانگەکانى :چا ،مۆز ،توتن.

7

قەبارەى بازرگانیکردن گەیشتۆتە  603.44ملیۆن دۆالر .بەهاى هەناردە  439.30ملیۆن دۆالر .بەهاى
هاوردە  164.14ملیۆن دۆالرە.
داهاتى سااڵنەى تاک 1500 :دۆالرە.

9

ڕێژەى گەشەکردن ،%75 :رێژەى هەاڵوسان %5.9یە

8

ئــازادى ئابــوورى پێــش چاکســازى ســیاىس.
منونــەى پڵنگــە ئابوورییــەکاىن ئاســیایى لەگــەڵ ئەفریقیــا
ناگونجێــت ،هەروەهــا ناکرێــت هەمان کــردەوەش دووبارە
بکرێتــەوە ،چونکــە رسوشــتى هــەردوو کیشــوەرەکە
تــا ڕادەیەکــى زۆر جیــاوازن لــە یەکــرەوە .مێــژووى
ئەفریقیــا پــاش ئیســتعامریش پێــان نیشــان دەدات ،نــە
هیــچ دکتاتۆرێــک ــــ مــەدەىن یــان ســەربازى یــان نیمچــە
ســەربازى ،نەیتوانیــوە گەشــەیەکى هەمیشــەیى بــۆ
واڵتەکــەى فەراهــەم بــکات .قۆناغــى دواى ســەربەخۆبون
شــێوەیەکى دیــارى لــە شــێوەکاىن ڕابــەرە پۆپۆلیزمیــەکاىن
بەدیارخســت ،کــە وەکــو ســراتیژیەتێک وابــوو بــۆ
گەشــەى نیشــتامىن و دوژمنایــەىت کــردىن داگیرکــەر بەشــێوە
جیاجیاکانیــەوە.
پۆپۆلیزمــەکاىن ســەرەتا لــە ئەفریقیــا هەوڵیانــدا تەبەنــاى
میتۆدێکــى سوسیالیســتى ئەفریقیــى بکــەن ،چ بــە
پشــت بەســن بــە چەمکــە تەقلیدیــەکان یــان مارکســییە-
لینینــەکان ،یــان هەردوکیــان بــە یەکــەوە .ڕەنگــە
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سوسیالیســتى ســیکۆتورى ،یــان گروپــى نیریــرى ،یــان ڕووە
مرۆییەکــەى کاونــدا هارمبى(واتــە :هەمومــان بەیەکــەوە
کار دەکەیــن) منونــەى دیاربــن بــۆ ئــەو ڕەوتــە پۆپۆلیزمیــە
سوسیالیســتیەى بەدیارکەوتــن پــاش ســەربەخۆبوون.
بێگومــان ئــەو میتــۆدە بــە چەمکــە نیشــتامنیەکاىن و
دژومنایــەىت کــردىن ســەرمایەدارى ،شــکۆمەندکردىن گــەل،
کاریگەربــون بــە ئاڕاســتە سیاســییە مارکســیەکان ،خۆیــان
نیشــان دەدا .بەمــەش زۆربــەى ڕابــەرە ئەفریقیــەکاىن ســەر
بــەو میتۆدە بــون ســەرکردایەىت بزاڤــى ڕزگارى نیشــتامنیان
کــرد لــە واڵتەکانیــان ،بــەاڵم هــەر هەمویــان شکســتیان
هێنــا لــە بــەدى هێنــاىن منونەیەکــى گەشــەکردوى
درێژخایــەن.
ڕاســتە دیموکراســیەىت ڕاســتەقینە زۆر پێویســت نییــە
بــۆ ئەندازیاریکــردىن پەرجویەکــى ئابــوورى ،وەک چــۆن
منونەکــەى چیــن و منونەکــەى پڵنگــەکاىن ئاســیا نیشــانیان
دایــن ،بــەاڵم واقیعــى ئەفریقیایــى زۆر جیــاوازە .چونکــە
ئەزمــوىن گەشــەى ســەرکەوتو و درێژخایــەن لــە واڵتــە
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کەرتی کشتووکاڵ لەڕوەندا گەشەی کردووە

دیموکراســیە فرەییەکانــدا بــە زەقــى دیــارە ،وەک لــە
بۆتســوانا و مۆریشــیۆس ــــ نــەک واڵىت هەژمونــدار.
گرتنەبــەرى سیاســەتەکاىن ئــازادى ئابــوورى تەنیــا یــەک
ســیامى هەیــە بــۆ چاکســازیی و بــۆ بەدیهێنــاىن مــاوەى
ڕاگــوزەرى دیموک ـراىس ،کەچــى ڕووەکــەى تــرى جەخــت

لەســەر چەمکــەکاىن چاکســازى ســیاىس و دەســتوورى و
دامەزراوەیــى دەکاتــەوە.
بەمــەش بیرۆکــەى (ســتەمکارێکى دادپــەروەر) بــۆ بــە
هێزکــردىن دەوڵــەىت دیموکــراىس گەشەســەندوو لــە
ئەفریقیــا مێژوویەکــى دوورودرێــژى هەیــە و زۆر لــە
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پۆڵ کاگامێ سەرۆکى ڕواندا

پێــش ئەزمونەکــەى ڕوانــداوە هەبــوە و تەنانــەت لەگــەڵ
دامەزرێنــەرە یەکەمــەکاىن ڕاســتەوخۆ دواى ســەربەخۆیى
هەبــوە .ڕەنگــە هــۆکارى ئەمــەش بگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەى
کــە هەماهەنگــە لەگــەڵ میتــۆدى حوکــم کــردىن کــەىس،
کــە لەســەر بنەمــاى لەباربــردىن دیســپلین و پارســەنگە
دەســتورییەکان دروســت بــون .بــەو پێیــەى شــارەزایى
ئەفریقیــى بەڵگەیــەک ناخاتــەڕوو لەســەر ئــەوەى کــە
حکومەتــە دەســەاڵتدارەکان ئەدایەکــى باشــر دەگێڕێــن
بــە پێــوەرى گەشــەکردن و حوکمێکــى دانایانــە.
حکومــەىت ســتەمکاراکان بــە شــێوەیەکى خراپــر لــە
بــوارى حوکــم و گەشــەى ئابــوورى کارى دەکــەن ،بۆیــە
ئایدیا دیپلۆماتیك

گەشــەکردن لــە کیشــوەرى ئەفریقیــا زۆر ئاڵۆزتــرە و زۆر
جیاوازتریشــە لــە میتــۆدى گەشــەى ئاســیایى.
سەرچاوە:
پێگەى (قراءات افریقیە)
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