دیموکراسیەتە پەرش و باڵوەکەى
کونگۆى دیموکراسى

یەکەم جارە لە مێژووى کۆمارى کۆنگۆ دەسەاڵت بە شێوەیەکى
ئاشتیانە ئاڵۆگۆڕ بکرێت
ئەمەل عەلی داود*
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تا هەنوکە کۆمارى کۆنگۆى دیموکراتى (زائیر) بەدەست نا سەقامگیرى و ملمالنێکانەوە
دەناڵێنێت ،دواى پەنجا ساڵ لە دەستەبەرکردنى سەربەخۆیى و ئازاد بوون لە داگیرکاری ،کەچى
نەتوانراوە سەقامگیریەکى هەمیشەیى دەستەبەر بکات کە بە هۆى دابەشبونى نەژادى و خێڵەکى
و ناوچەییەوە توشی بووە ،زۆربەى جاریش بە هۆى خراپ بەڕێوەبردنى واڵت و سەرکردایەتى
کردن و ملمالنێکانى لەسەر سەرچاوە سروشتیەکان دروست بووە ،ئەمەو سەرەڕای ناکۆکى لەسەر
مافەکانى هاواڵتیبون و پەراوێزخستن و دورخستنەوەى هەندێکى تر ،ئەنجامى ئەو ملمالنێیانەش
وێرانکەر بون بۆ سەر واڵت و دانیشتوانەکەى.

کۆمــارى کۆنگــۆ ،واڵتێکــى فــراوان و دەوڵەمەنــد بــە
کەرەســتەى رسوشــتى ،کەچــى ئابوورییەکــى الوازى هەیــە،
ســەربارى ئــەو هەوڵــە زۆرانــەى دراون بــۆ دەســتبەرکردىن
ئاشــتى  ،هەمیشــە ئــەو واڵتــە لــە دۆخــى شــەڕدایە.
مێــژووى نوێــى ئــەو واڵتــە پــڕە لــە ملمالنێــى ،کــە پــاش
ڕووداوەکاىن بــەىش ڕۆژهــەاڵىت واڵت لــە هــەردوو واڵىت
دراوســێ ئۆگەنــدە و رونــدا ســەریان هەڵــدا ،نزیکــەى
یــەک ملیــۆن کــەس ئــاوارە بــون و ڕویــان لــە کۆنگــۆ
کــرد ،بەمــەش ملمالنێیەکــە گواس ـرایەوە بــۆ نــاو کۆنگــۆ
و کاریگــەرى زۆریــى لەســەر دانیشــتوانەکەى دروســت
کــرد.
یەکێــک لــە دیارتریــن کێشــەکاىن کۆنگــۆى دیموکــراىت
بریتیــە لــە پــەرش باڵوبــوىن بەرژەوەندییــەکان بــە پــەرش
و باڵوبــوىن واڵت و گەلەکــەى ،دەرەئەنجامــى ئەمــەش
وایکــرد واڵت بکەوێتــە نــاو قەیرانێکــى قــوڵ کــە هەندێــک
لــە چاودێـران بــە (جەنگــى جیهــاىن ئەفریقــى) نێوزەنــدی
دەکــەن.
بــە فراوانبــوىن جیاوازییــەکاىن نێــوان هــەژار و
دەوڵەمەندیــش ،ئەوەنــدەى تــر ملمالنێــکان ئاڵۆزتــر بوون.
ســەربارى ئــەوەى کۆنگــۆ دەوڵەمەنــدە بــە ســەرچاوەى
رسوشــتى ،کەچــى نەیتوانیــوە ژێرخــاىن ســەرەکى دابیــن
بــکات بــۆ گەلەکــەى ،بــوىن ئــەو ســەرچاوە رسوشــتیانەش

هــۆکارى کەمەندکێــش کــردىن کەســاىن چاوچنــۆک و
کۆمپانیــا فــرە ڕەگــەزەکان و حکومەتــە گەندەڵــەکان
بــوە ،دواجاریــش کۆمەڵگــە دابــەش بــوە بەســەر چەنــد
گروپێکــى نــەژادى رکابــەر.
قەبــارەى واڵتەکــە هێنــدە گەورەیە ،کــە بەرامبــەر قەبارەى
ئەورووپــاى ڕۆژئاوایــە ،هــەر ئــەوەش بــوو وایکــرد واڵت
بکەوێتــە نــاو چەندیــن کێشــەوە هــەر لــە ســەردەمى
داگیرکارییــەوە کەتــا هەنوکــەش بەردەوامیــان هەیــە ،بۆیــە
ســەرۆکى پێشــوو مۆبۆتــۆ ویســتى ئــەو دۆخــە بگۆڕێــت
پــاش هاتنــى بــۆ ســەر هەرەمــى دەســەاڵت ،چونکــە واڵت
بــەرەوە هەڵوەشــاندنەوە و دابــەش بــون دەچــوو .جەنگــى
نێــوان گروپــە چەکــدارەکان بەردەوامــى هەبــوو ،بۆیــە
ســەرۆک مۆبۆتــۆ هەوڵــى تێکشــکاندىن ئــەو گروپانەیــدا
و دواجــار نــاوى واڵتەکــەىش گــۆڕى بــۆ (زائیــر) .بــەاڵم
زۆربــەى لێکۆڵینــەوەکاىن لەســەر مۆبۆتــۆ ک ـراون ،ئامــاژە
بــەوە دەدەن ،هــەر دواى کۆنتڕۆڵکــردىن واڵت ،دەســتیکرد
بــە تااڵنکــردىن ســامانەکەى و بەکارهێنــاىن بــۆ مانــەوەى
خــۆى لــە دەســەاڵت.
دواى ئــەو لــۆران کابێــا تــواىن بــە کودەتایــەک مۆبۆتــۆ
الدات لەدەســەاڵت و سودیشــی لــەو خواســت و
تامەزرۆییــەى زۆرەى گــەل وەرگــرت بــۆ ئــازادى ،بــۆ
ئــەوەى ئەویــش شــەرعیەىت بــون و مانــەوەى خــۆى لــە
ژمارە ( )40-41نیسانی 2019
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سەرچاوە سروشتیەکاني کۆمارى کۆنگۆى دیموکراسي

کاوساکان

مێژووي دەرهێىاوً کاوسا لەو واڵتە دەگەڕێتەوە بۆ ویى ضەدە و ڕۆڵێکً گروگً گێڕاوە لە
ئابىوریدا .گروگتریشیان مص و زیى یۆراویۆم ،ئەڵماش ،زێڕ ،کادیۆم.

کشتىکاڵ

بە یەکیک لە پایە ضەرەکیەکاوً ئابىوري واڵت دادەورێت و لە  %75کۆي بەرهەمً گشتً
پێکدەهێىێت ،هەروەها لە  %66داویشتىاوەکەي خەریکً کشتىکاڵکردوه .گروگتریه
بەربىمەکاویشً :خىرما ،لۆکە ،قاوە ،شەکر.
ماضً بە گروگتریه ضەرچاوەي پرۆتیىً ئاژەڵً لە واڵتدا هەژمار دەکرێت .کۆي گشتً
بەرهەمً ضاماوً ماضً بە  999267تۆن مەزودە کراوە.

ڕاوەماضً
ئاژەڵداري

دارضتاوەکان

وزە

کۆوگۆي دیمىکراضً بە دەوڵەمەودتریه واڵت داوراوە لە ڕووي ئاژەڵداریەوە .بەهۆي ژیىگە
باراواویەکەي چەودیه جۆر ضاماوً ئاژەڵً هەیە .واوچە شاخاویەکاوً لە رۆژهەاڵت و
باشىوري رۆژهەاڵت گىوجاوتریه شىێىه بۆ بەخێىکردوً ئاژەڵ.
ویىەي ڕووبەري واڵت بە دارضتاوً کەمەریً داپۆشراوە .لە  %66ڕووبەري واڵت پێکدەهێىێت.
قەبارەي تەختە و دارەکاوً دەبڕدرێىەوە ضااڵوە دەگاتە م .59..56.666 3بە وسیکەي 97.5
ملیۆن دۆالر هەواردە کراوە.
ضەرچاوە ئاوییەکاوً واڵت گروگتریه ضەرچاوەي وزەي کارەبان کە دەگاتە وسیکەي .66.666
مێگابات ،واتە لە  %.3لە بەرهەمً جیهاوً.

دەســەاڵت بــۆ ماوەیەکــى دوورودرێــژ فەراهــەم بــکات،
بــەاڵم ئەمجــارە بــە شــێویەکى جیاوازتــر و بــە جــل و
بەرگێکــى جیاوازتــرەوە هاتــە ســەر شــانۆى ڕووداوەکاىن
ئــەو واڵتــە ،کەچــى چارەنــوس بــوارى نــەدا و لەســەر
دەســتى یەکێــک لــە پاســەوانەکاىن لــە  2001کــوژرا و
جۆزیــف کابێــاى کــوڕى جێگــەى گرتــەوە ،بەمــەش
ڕوکنێکــى خێــزاىن ســیاىس لــە کۆنگــۆ دروســت بــوو.
هەرچەنــدە جۆزیــڤ کابێــا جیاوازتــر بــوو لــە باوکــى،
پێشــر لــە دژى دەســەاڵىت مۆبۆتــۆ لەگــەڵ باوکــى
کارى کردبــوو ،پاشــان وەک ڕاوێژکارێکــى ســەربازى بــۆ
ســەرۆک هەڵبژێردرابــوو ،بــەاڵم کابێــاى بــاوک لــە دوایــن

ئایدیا دیپلۆماتیك

ڕۆژەکانیــدا هەڵوێســتێکى دوژمنکارانــەى لەگــەڵ واڵتــاىن
دراوســێ نواندبــوو ،وەک ڕوانــدا و ئۆگەنــدە ،جۆزێفــى
کــوڕ ســەربارى پەیڕەوکــردىن دەســەاڵتێکى ســەرکوتکەرانە
لــە نــاوەوە ،بــەاڵم سیاســەىت ئاشــتەوایى و کرانــەوەى
لەگــەڵ واشــنتۆن و پاریــس و برۆکســل گرتەبــەر ،ئەمــە
جگــە لــە واڵتــاىن ئەفریقــى ،بــە تایبــەىت ئەوانــەى لــەڕووى
جوگرافیــاوە دراوســێى بــون.
پــاش دواخســتنى هەڵبژاردنەکانیــش ،لــە دیســەمبەرى
ســاڵى  2018هەڵبــژاردن ئەنجــام دراو لیژنــەى
هەڵبژاردنــەکان ســەرکەوتنى کاندیدەکــەى ئۆپۆزســیۆن
فیلێکــس چشسیســیکدی ڕاگەیانــد ،کــە وەک شــۆکێک
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سەرۆکي هەڵبژێردراوى نوێي کۆنگۆى دیموکراسي

واو
کارى سیاسي

فیلیکس ئەوتوان چشیسیکیدى لە دایکبوى حوزەیراوي ساڵي .1<93
ساڵي  2011وەک ووێىەرى واوچەى مبوجي ــ مبایي هەڵبژێردراوە ،بەاڵم ڕەتي کردەوە لەبەر رێسى
باوکي کە دوبارە هەڵبژاردوەوەى کابێالى پەسەود وەکرد.

چاالکیەکاوي

ساڵي  201:بە ئامادەبووي ئاژاوسي فراوس پریس باسي لە ئەگەرى دامەزراودوي (لیژوەى
ڕاستي و ئاشتەوایي)کرد گەر دەسەاڵتي گرتە دەست بۆ ئەوەى ڕێگە بە کابێال بدات لە واڵت
بمێىێتەوە

پۆست

سەرۆکي پارتي یەکێتي لەپێىاو دیموکراسیەت و پێشکەوتىي کۆمەاڵیەتییە /سەرۆک کۆمارى
کۆوگۆى دیموکراسي.

ڕێژەى

بە پێي دادگاى بااڵى دەستوور کۆمارى کۆوگۆ لە  %3;.8:دەوگەکاوي بەدەست هێىاوە و بوە

دەوگەکاوي

پێىجەم سەرۆک کۆمار .بە سەرکەوتىێکي مێژوویی هەژمار کرا ،چووکە یەکەمجارە کاودیدێکي
ئۆپۆزسیۆن لە گەورتریه واڵت لە باشوورى بیاباوي گەورە ببێتە سەرۆک کۆمار.

وابــوو بــۆ هەمــوان ،چونکە لەگەڵ ئاڕاســتەکاىن ڕاى گشــتى
نەدەگونجــا ،چاودێرانیــش پێیان وایە حکومەت دەســتکارى
ئەنجامــەکاىن کــردوە لــە بەرژەوەنــدى ئۆپۆزســیۆن لەبــەر
مەتــرىس فراوانبــوىن ئــەو بزاڤانــەى بــەم دواییانــە لەواڵتــدا
ســەریان هەڵــداوە ،کــە دەیانەویــت خەڵــک ئاشــنا بکــەن
بــە مافــە مەدەنیــەکان و وشــیارکردنەوەیان بەرامبــەر ئــەو
نایەکســانیەى لەنێــوان چــن و توێــژەکاىن گەلــدا هەیــە
بکــەن.
ئەمــەش یەکــەم جــارە لــە مێــژووى کۆمــارى کۆنگــۆ
دەســەاڵت بــە شــێوەیەکى ئاشــتیانە ئالۆگــۆڕ بکرێــت ،دوا
بــەدواى ئــەوەش هەریــەک لــە ویالیەتــە یەکگرتــوەکان و

یەکێتــى ئەورووپــا و ئەفریقیــا و فەڕەنســاش جەختیــان
لەســەر کارکــردن کــردەوە لەگــەڵ چشیسیســکیدى وەک
ســەرۆکى ئــەو واڵتــە ،ســەربارى هەبــوىن گومــان بەرامبــەر
بــە دەرچــوىن.
ســەرچاوەhttp://www.bbc.com/arabic/ :
topics

ژمارە ( )40-41نیسانی 2019

توێژینەوە جیهانییەكان
بەشی چوارەم
توێژینەوەكان  -بەشی چوارەم
ژ

ناوی كتێب

1

ئەزموونی ئەڵمانیا

2

ئەزموونی ئەندەنوسیا

3

ئەزموونی بەرازیل

4

ئەزموونی پاكستان

5

ئەزموونی مالیزیا

6

ئەزموونی باشووری ئەفەریقیا

7

ئەزموونی چیللی

8

ئەزموونی كۆریای باشوور

9

ئەزموونی ئیماراتى عەرەبى

10

ئەزموونی هیندستان

ئامادەكردنی :ئایدیا دیپلۆماتیک
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پرۆژەی توێژینەوە جیهانییەكان بۆچی؟

توێژینەوە جیهانییەکان ،زنجیرەیەك نامیلكەی تایبەتە بە ڕووداو،
ئاڵوگۆڕ ،كێشە ،قەیران ،پەرەسەندنە سیاسی و ئابورییەكانی
جیهانە ،كە ناوەندە سیاسی و ئابورییە زەبەالحەكانی بەخۆیەوە
ســەرقــاڵــكــردووە و بـــەردەوام لێكۆڵینەوەی ورد و زانستی و
ئاكادیمییان لەسەر دەكرێت ،بە مەبەستی باشتر درككردن بە
ڕەوشی قەیرانەكان و دۆزینەوەی ڕێگاچارەی گونجاو بۆ چارەسەر،
یان زاڵبوون بەسەریاندا.
ڕووداوە سیاسییەكان و ئاڵوگۆڕە ئابورییەكان ،پۆزەتیڤ یان نێگەتیڤ
لە هەر كوچە و سوچێكی ئەم جیهانەدا ،كاریگەريیان لەسەر كۆی
سیستمە سیاسییە لۆكاڵ ،یان گڵۆباڵەكان دروستكردووە .جا
هەندێك لەوانە سروشتی یان خۆرسكن هەندێكیشیان بەهۆی
دەخالەتی واڵتانی زلهێزی سیاسی و ئابوری و سەربازییەوە
ڕوودەدەن (لە بابەتی پیالنگێڕی و كودەتای سەربازی و دەخالەتی
ئابوری و سەرمایەداری) یان بە ئارمان و ئامانجی سیاسی جۆراوجۆر.
لە ماوەی سەد ساڵی ڕابردوودا ،لەسەر گۆی زەوی گەواهی ئاڵوگۆڕی
چاوەڕوانكراو ،یان چاوەڕواننەكراو بووبن ،كە هەندێكیان خزمەتی
مرۆڤایەتییان كــردووە و هەندێكیشیان بوونەتە هۆی شەڕ و
كوشتاری بێ ئامان و ماڵوێرانكەر ،كە بە ملیۆنان مرۆڤ گیانیان
لەدەستداوە.
دەزگای ئایدیا ،ئەم هەنگاوەی لەو پێناوەدایە كە خوێنەری كورد
ئاشنا بكات بەو ئاڵوگۆڕە باش و خراپانە و ڕوانگە و تێڕوانینی
فراوانتر بكات ،كە جیهان بە تەنها بریتی نییە لە ڕووداوگەلێكی
لۆکاڵ كە لەناوخۆمان یان لە دەوروبەرمان دەگوزەرێت .بەڵکو
ڕووداوەکــان فۆڕمی گڵۆباڵیان وەرگرتووە و کاریگەرییان لەسەر
هەموو جیهان داناوە و سیستەمی گلۆبالیزەیشنیش هێندەی تر
ملمالنێکانی ئاڵۆزتر و توندتر کردووە.
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