مۆریشیۆس ....پڵنگەکەى کیشوەرى
ئەفریقیا

بە هێواشى بەرەو ئایندەیەکى گەش هەنگاو دەنێت

حامد موسلیمى
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کۆمارى مۆریشیۆس نمونەیەکى دیموکراسى ئەفریقیایى بەرچاوى پێشکەش کردوە؛ لە ڕووى
ئاڵوگۆڕکردنى دەسەاڵت لە نێوان پارتە جیاجیاکان بە شێوەیەکى دیموکراسیانە .پێکهاتە ئیتنى و
زمانەوانى و ئایینیە ئاڵۆزەکەى هیچ کاریگەرییەکى ئەوتۆى لەسەر ئەو ڕێچکەیە دروست نەکرد ،کە
هەر لە دواى سەربەخۆبونیەوە لە  12ئازارى 1968ەوە گرتویەتەبەر .هەرچەندە زۆربەى چاودێرانى
سیاسى پێیشبینى شکستهێنانى نمونەى مۆریشیۆس و هەرەسهێنانیان کرد هەر لە ساتى لە
دایکبونیەوە بەهۆى سروشتە فرەییەکەى (ئیتنى ،زمانەوانى ،ئایینى ،دانیشتوان) ،هەروەها
ئەگەرى دورستبونى زنجیرەیەک پشێوى و ئاڵۆزى لەناو واڵت و نا سەقامگیرى ،سیاسەتى جیاکارى
ڕەگەزى ،یان ڕەگەزپەرستى دژى کەمینەکان .هاوکات ئاستەنگەکانى لەبەردەم پرۆسەى گەشەى
ئابوورى هەبوون ،چونکە مۆریشیۆس خاوەنى هیچ جۆرە سەرچاوەیەکى سروشتى وەک نەوت ،یان
کەرەستەیەکى سروشتى نییە .بۆیە پێشبینى کرا زنجیرەیەک ئاڵۆزى و پشێوى بەخۆیەوە ببینێ.

ئابوورى واڵتى مۆریشیۆس

ئابــوورى مۆریــى تێکــڕاى گەشــەیەکى بــەرزى تۆمــار
کــرد ،کــە لــە  5%تێپەڕانــد تــا ســاڵى  2008بــەراورد بــە
 3.2%واڵىت باشــوورى ئەفریقیــا .لــە نەوەدەکانیــش کــۆى
بەرهەمــى ناوخۆیــى لــە  100%زیــادى کــرد تــا .2009
داهــاىت تــاک گەیشــتە  500دۆالر لــە  1970و لــە 2016
گەیشــتە  9770دۆالر بــە پێى ئامــارەکاىن بانکى نێودەوڵەىت.
ئابــوورى مۆریــى لــە تەنیــا کااڵ و جوگرافیــا ،کــە خــۆى لــە
ئابــوورى شــەکر و هەناردەکــردىن بــۆ یەکێتــى ئەورووپــا و
بــە تایبــەىت بــۆ بەریتانیــا دەبینینــەوە ،گــۆڕا بــۆ جۆرەهــا
ئابــوورى و هاوبــەىش بــازرگاىن .زیاتــر پشــتى بــە چانــدىن
چەندیــن جــۆرە بەرهــەم دەبەســت وەک :چــا ،پیشەســازى
خــورى .هەروەهــا گرنگیــدان بــە کــەرىت گەشــتیارى،
چاکســازیى کــردن لــە ئــەداى کــەرىت بانکــى و دارایــى.
مۆریشــیۆس بــوە ناوەندێکــى لۆجیســتى بــۆ بەســتنەوەى
باشــوور و ڕۆژهــەاڵىت ئەفریقیــا و هینــدو چیــن ــــ یــش.
هەروەهــا کارى کــرد بــۆ کەمەندکێشــکردىن وەبەرهێنــەران
بــە ڕێگــەى هانــدەرە باجیــەکان و بەرەنگاربونــەوەى
گەندەڵــى حکومــى و ڕێگــە خۆشــکردن و زەمینەســازى

ئایدیا دیپلۆماتیك

کــردن بــۆ ڕەخســاندىن ژینگەیەکــى تەرشیعــى ســەرنج
ڕاکێــش بــۆ وەبەرهێنــان.

گەشەى مرۆیى

تەنیــا باشــرکردىن ئابــوورى لــە مۆریشــیۆس تاکــە
ئاماژەیــەک نەبــوو بــۆ بوژاندنەوەیەکــى سەرتاســەرى
مۆریشــیۆس ،بەڵکــوو باشــرکردنێکى هاوســەنگانە لــە
ئامــاژەکاىن گەشەســەندىن مرۆیــش بەشــدار بــوو ،چونکــە
ڕێــژەى تەمــەىن مــام ناوەنــدە پێشــبینکراو لــە کاىت لــە
دایکبــون لــە ( 62. 93ســاڵ) ســاڵى  1968بــۆ ( 35.74ســاڵ)
لــە  .2016لــە بەرامبەریشــدا ژمــارەى مــردوان زۆر دابــەزى
بــۆ منــااڵن بــۆ  64منــاڵ لەهــەر  1000منــاڵ لــە ســاڵى
 1970بــۆ  15منــاڵ لــە  1000منــاڵ لــە  .2008لــە 100%
ئــاوى پــاک دەگاتــە دانیشــتوان ،بــە ڕێــژەى لــە 103%
منــااڵن ڕەوانــەى قوتابخانــە ســەرەتاییەکان دەکرێــن.
لــە مۆریشــیۆس خوێنــدن بــێ بەرامبــەرە تــا قۆناغــى دوا
ناوەنــدى ،بــە نزیکــەى  3.7٥لــە کــۆى بەرهەمــى ناوخۆیى
بــۆ کــەرىت پەروەردەیــە ،ڕادەى هــەژارى لــە  40%لــە
ســاڵى  1970دابەزیــوە بــۆ  0.5%تــا ســاڵى  .2012بــە
پێــى ئامــارەکاىن بانکــى نێودەوڵــەىت .ڕێــژەى بێکاریــش لــە
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بیوگرافیاى ئەمینە غەریب فەقیم سەرۆکي ئێستاى واڵتي مۆریشیۆس

ناو
لەدایکبىي
پلەي زاًستً

ئەمینە غەریب فەقیم /تەمەن  95ساڵ
11ي تشریًٌ یەکەهً ساڵً  1191لە سىریٌاهً دورگەي هۆریشیۆش
بڕواًاهەي بەکالۆریۆش  -دکتۆرا لە فەلسەفە /زاًکۆي سري ،زاًکۆي ئەکستیر /زاًا لە بىاري
بیۆلۆجً  -ئەًذام لە سەًتەري ًێىدەوڵەتً بۆ تىێژیٌەوە و داهێٌاى (.)CIDP

باري خێساًً
پیشە

لە ساڵً  1111هاوسەرگیري لەگەڵ دکتۆر ئەًىەر فەقین کردووە.
سەرۆک کۆهار لە 9ي حىزەیراًً  2019بەڕێىەبەري جێبەجێکاري سەًتەري تىێژیٌەوە بۆ
چارەسەري گژوگیا -هاهۆستاي واًەبێژ لە هادەي کیویا و جێگري سەرۆکً زاًکۆي هۆریشیۆش

کاري سیاسً
ئاییي
خەاڵت

سەر بە پارتً سەربەخۆیە
ئیسالم
خەاڵتً (ًىبل لىریال) ڕێکخراوي یۆًسکۆي ئەفریقیا لەساڵً  .2001خەاڵتً یەکێتً ئەفریقیا
بۆ ژًاى لە بىاري زاًستً لە .2001

کتێب

خاوەًً ( )21کتێبە لە بىاري پاراستًٌ جۆري بیۆلۆجً و گەشەي درێژخایەى .هەروەها چەًذیي
واًەي زاًستً لە واڵتاًً جیهاى پێشکەش کردووە.

 20%لــە حەفتــاکان گەیشــتوەتە لــە  5%لــە دوا ســاتەکاىن
نــەوەدەکان .بــە پێــى ســەرژمێرى حکومــەىت مۆریشــیۆس
ڕێــژەى بێــکارى لەنــاو ڕەگــەزى نێــردا لــە  4.6%یــە و لــە
نــاو ڕەگــەزى مێــدا لــە  10.6%یــە.

هەڵسەنگاندنێک بۆ ئەداى مۆریشیۆس

بــە پێــى ئامــار و مێــژووى ســیاىس و ئابــوورى مۆریشــیۆس،
بۆمــان دەردەکەوێــت کــە گــەىل مۆریشــیۆس ڕووبــەڕووى
ئاڵنــگارى ســیاىس و ئابــوورى و کۆمەاڵیــەىت زۆر بــووەوە.
ژمارە ( )40-41نیسانی 2019
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بیۆگرافیاى پێکهاتەى واڵتى مۆریشیۆس
1

ساڵى  1968سەربەخۆیى وەرگرتووە ،پاش ئەوەى لە الیەن
هەریەک لە واڵتانى هۆڵەندە و فەڕەنسا و بەریتانیا لە ماوەى
جیاجیادا داگیر کراوە.

2
لە هەردوو دورگەى (مۆریشیۆس و ڕۆدریگز) پێکدێت .لەگەڵ
دوو دورگەى تر لە دەرەوەى (ئەگالیگا و سانت براون) و دوو
دورگە کێشە لەسەر.
3

ژمارەى دانیشتوانى دەگاتە ( )1.3کەس و لە نەژادەکانى
هیند و بەنگال و چینى پێکدێت.

4

هیندۆسەکان لە  %50و ئەنسارەکان لە  %32و %17
ئیسالمن.

5

زمانى فەڕمى مۆریشیۆس کریۆل و ئینگلیزیە ،بەاڵم زۆربەى
دانیشتوانەکە فەڕەنسى دەزانن.

6

زیاتر لە  %50خاکى مۆریشیۆس بۆ کشتوکاڵ کردنە،
شەکریش بە نزیکەى لە  %90زەویەکان دەگرێتەوە لە کۆى
کشتوکاڵ کردن.

7

بە پێى ئامارەکانى بانکى نێودەوڵەتى ئابوورى لە  %3.5لە
 2015بەرزبوەتەوە.

8

لە کەرتەکانى گەشتوگوزار و تەکنەلۆژیاى زانیارى و
پەیوەندیکردن گەشەیەکى بەرچاوى بەخۆیەوە بینیوە.

9

هەڵکەوتەى جوگرافیاى مۆریشیۆس سودى زۆرى هەبووە
بۆى .چونکە ئەو واڵتە دورگەیە و لەسەر زەریاى هیندە و
دیموگرافیاکەشى هەمە جۆرە.

10

خوێندنى سەرەتایى و دوا ناوەندى بە خۆراییە .حکومەتیش
پەیڕەوى سیاسەتى بابەندبوون بە خوێندن دەکات لەو
قۆناغەدا .ڕێژەى خوێندەواران دەگاتە  %60لە کۆى
دانیشتوان.

بــەاڵم توانیویــەىت منونەیەکــى دیــار پێشــکەش بــکات لــە
ڕووى ســیاىس ،ئابــوورى .هەروەهــا منوونەیەکیــش لەســەر
تێکەاڵوبــوىن نیشــتامىن ،بەاڵم پێــش هەر هەڵســەنگاندنێک
لــە ئــەداى مۆریــى ،پێویســتە هەندێــک ســەرنج و تێبینــى
ئایدیا دیپلۆماتیك

لەبەرچــاو بگریــن ،کــە لــە رسوشــتە ڕیشــەدارەکەیدا
قابیــى هەمــوار کردنــەوە نییــە لــە دەوڵەتــدا .دواتریــش
دوورخســتنەوەى لــە کێشــەکاىن ســنوور و تێکهەڵکێشــاىن
ئیتنــى ،ئەمــە جگــە لــە نەبــووىن هیــچ جــۆرە گروپێــک
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هێماکاني گەشەى ئابووری مۆریشیۆس
1

کۆى بەرهەمي واوخۆیي

3

کۆى بەرهەمي واوخۆیي بۆ تاک

2

تێکڕایي گەشەى ڕاستەقیىە

2

تێکڕاى هەاڵوسان

3

دەستي کار

 %2.4لە 3112
 %2.3لە 3112
 %2.3لە 3113
 %2.3لە 3112
 2.3لە 3112
 411.311لە 3112

4

بەرهەمي واوخۆیي بە گوێرەى کەرتە
جیاجیاکان

 %2.2کشتوکاڵ
 %33.2پیشەسازى
 %52.2خسمەتگوزارییەکان

5

کرێیەکان

لە وێوان  211روپیە بۆ  521روپیە بۆ فەرماوبەراوي
کەرتي تایبەت

6

ورخي ڕوپیەى مۆریشیۆش بەرامبەر
دۆالرى ئەمەریکي

 1دۆالرى ئەمەریکي =  23.77روپیەى مۆریشیۆش

7

باج و داهاتەکاوي تر

 %31.5کۆى بەرهەمي واوخۆى

11

متماوەى وەبەرهێىەران

بە پێي باوکي وێودەوڵەتي .مۆریشیۆش یەکێکە لەو
واڵتاوەى دەرگاکاوي وااڵیە بۆ ئابوورییەکاوي بیاوي
و یەکێکە لە دیاتریه ئەو واڵتاوەى پێشىیازى
وەبەرهێىاوي بیاوي ڕاستەوخۆى بۆ دێت.

کــە بانگەشــە بــۆ ئــەوە بــکات ،ئــەوان خــاوەىن بنــەڕەىت
ئــەو واڵتــەن و مــاىف تەواوەتیــان هەیــە ،چونکــە هەمــوو
هاواڵتیــان بــە ڕێگــەى کــۆچ کردنــەوە هاتــوون .هــەر
ئەوەشــە وایکــردووە هیــچ جــۆرە بزوتنەوەیــەک بــۆ ئازادى
ئاشــتى ،یــان چەکــدارى دەربکەوێــت و داواى ئازادکــردىن
خــاک بکــەن لــە داگیرکــەر .پــاش ســەربەخۆبونیش ســوپا
پێکنەهێــرا ،تەنیــا هەبــوىن دام و دەزگاى پۆلیــى بــۆ
پاراســتنى ئاســایىش ناوخۆیــى و ئەنجامــداىن ڕێککەوتننامــە
بــۆ بەرگریەکــى هاوبەشــانە لــە بەرامبــەر ڕووداىن

 32.32ملیار دۆالر لە 3112
 33.51ملیار دۆالر لە 3112
 33.11ملیار دۆالر لە 3113
 16.511دۆالر لە 3112
 16.111دۆالر لە 3112
 15.311دۆالر لە 3113

هــەر دەســتدرێژەیەکى دەرەکــى .هــەر ئــەوەش بــووە
وایکــردووە یارمەتیــدەر بێــت کــە حکومــەت ســەرجەم
ئاڕاســتەکاىن بــەرەو ئابــوورى بێــت و خــۆى دوروبخاتــە لــە
ڤایــرۆىس کودەتــا ســەربازییەکان ،یــان تێچــووى زۆر بــۆ
دروســتکردىن ســوپا.
سەرچاوە:
http://www.qiraatafrican.com/home/new
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