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لە دوای ڕووخانی دەسەاڵتى مەعەمەر قەزافی لە لیبیا ،كە هەمیشە هەوڵی بەكارهێنانی كارتی
تەواریقەكانى دەدا بۆ بەرژەوەندی ڕژێمەكەی ،ئەیاد ئاغا غالی بزووتنەوەی (انصار الدین)ی
توندڕەو دوای ماوەیەك ونبوون گەڕایەوە بۆ ئۆزواد و زنجیرە چیاكانی ئاگرگاری لە باكووری مالی
كردە بارەگای هێزەكانی و توانی ژمارەیەكی زۆر لە گەنجانی تەواریق ئەوانەی بە (پیاوە شینەكان)
ناسراون لە دەوری خۆی كۆ بكاتەوە .سەرەتا هێزەكانی ئەیاد غالی دەستیان بەسەر شارەكانی
(كیدال) و (جاو) و (ئاگلهۆك) و (تسالیت)دا گرت ،پاشان بەرەو تەمبكتۆ هێرشیان كرد ،كە یەكێكە
لە مەڵبەندە شارستانیە ئایینی و مێژووییەكانی ناوچەی ساحیلى كیشوەری ئەفریقیا و شوێن
پێگەى ئەحمەد بابا تەمبكتی لێیە ،كە چەندین دۆكیۆمێنت و دەستنووسی مێژوویی دەگرێتەخۆ و
هۆكارێك بون بۆ ئەوەی ڕێكخراوی یۆنسكۆ لە ماوەی ڕابردوودا شارەكە لە لیستی كەلتوورەكانی
جیهاندا تۆمار بكات.

کۆمــارى مالــی تەنهــا واڵتــە لــە كیشــوەری ئەفریقیــا،
كــە بــە شــێوەیەكی بەرچــاو لــە نێــوان عەرەبــەكان و
تەواریقەكانــدا دابەشــبووە ،بــە تایبەتــی لــە ناوچــەی
ئــۆزوادی باكــووری ئــەو واڵتــە ،لــە باشــووریش چەنــد
خێڵێكــی بــە ڕەچەڵــەك ئەفریقیایــی بــە درێژایــی ســنوور
دەژیــن تــا دەگاتــە پشــت ڕووبــاری ســەنیگال .مالــی ئــەو
دەوڵەتــە داخ ـراوەی ناوچــەی كەنــاری ئەفریقیــا بووەتــە
پەناگەیەكــی گەشــەكردوو بــۆ ڕێكخ ـراوی ئەلقاعیــدە لــە
مەغریبــی عەرەبــی ،كــە لــە الیــەن ڕێكخ ـراوی (ئەنصــار
الدیــن)ی ئوســوڵیی تونــدڕەوەوە نوێنەرایەتــی دەكرێــت.
جگــە لــە مالــی تەواریقــەكان لــە واڵتانــی نەیجــەر ،بۆركینــا
فاســۆ ،جەزائیــر ،لیبیــا و مەغریــب بوونیــان هەیــە و لــە
بنەڕەتــدا لــە ڕەچەڵەكــی ئەمازیغیــن .ناوچــەی ئــۆزواد
كــە چەقــی ســەرەكی هــۆزی تەواریقەكانــی مالــی
پێكدەهێنێــت ،لــە زۆر ڕووەوە بارودۆخــی ژیانیــان لــە
بارودۆخــی كــوردەكان دەچێــت ،چونكــە دوو هێــزی
ســەرەكی لــەو ناوچەیــەدا بااڵدەســن ،كــە بریتیــن لــە
بزووتنــەوەی نیشــتامنی ڕزگاریخــوازی ئــۆزواد ،كــە
پێدەچێــت زۆرینــەی ئەنــدام و جەنگاوەرەكانــی عــەرەب
بــن .ئــەو بزووتنەوەیــە داوای دامەزراندنــی دەوڵەتــی
ئایدیا دیپلۆماتیك

ئــۆزواد دەكات بــە ڕابەرایەتــی تەواریقــەكان .ســەرەڕای
ئــەوەی كــە ســەركردەكانی دەڵێــن دەســەاڵتی ناوچەكــە
لــە خێڵــە عەرەبــەكان و خێڵەكانــی ناوچەكانــی فــۆالن و
ســەنقای و فالتــە درووســتبووە .زۆربــەی چەكدارەكانــی
ناوچــەی ئــۆزواد ســەر بــە تەواریقەكانــن و لــە الیــەن
ئەفســەرێكی ڕاهێــراوی پێشــووی ســوپای لیبیــاوە
ســەركردایەتی دەكرێــن.
ســەرۆکى بزووتنــەوەی (انصــار الدیــن)ی تونــدڕەو لــە
دوای ڕێكکەوتننامــەی ئاشــتی ســاڵی  1992لــە نێــوان
حكوومەتــی مالــی و تەواریقەكانــدا ،پۆســتی كۆنســوڵی
گشــتی مالــی لــە جــەدەی عەرەبســتانی ســعودیە
وەرگرتــوە ،هەرچەنــدە یەكێــك بــوو لــەو ســەركردانەی،
كــە ڕابەرایەتــی بزووتنــەوەی تەواریقەكانــی كــرد لــە دژی
حكومەتــی باماكــۆ ،چونكــە لــەو ســەردەمەدا كەوتبــووە
ژێــر كاریگــەری بیــرو بــاوەڕی ڕەوتــە ناسیۆنالیســتیە
عەرەبیەكانــەوە ،بــەاڵم دوای ئــەوەی جارێكــی دیكــە
گەڕایــەوە نــاو ڕیزەكانــی یاخیبوونــی ســەربازییەوە
ئەمجارەیــان مێشــكی بــە بیــرو بــاوەڕی ســەلەفیزم و
جیهــادی ئیســامی قاڵدرابــوو.
ئــەو گۆڕانكاریــە دراماتیكییانــەی ناوچەكەیــان تەنگەتــاو

125

بیۆگرافیاى تەواریقەکاني باکوورى ئەفریقیا

تەواریقەکان کێه
شىێىً ویشتەجێبىوویان
بیرو باوەڕي ئاییىً
زماویان
فۆرم و شێىازي ژیاویان

پێکهاتەیەکه لە گەلً ئەمازیغً داویشتىي بیاباوً گەورە
باشىوري جەزائیر ،ئۆزواد لە باکىوري مالً ،باکىوري وەیجەر ،باشىوري
خۆرئاواي لیبیا ،باکىوري بۆرکیىا فاسۆ
تەواریقەکان مىسىڵماوً سىوىیه (سەر بە مەزهەبً مالیکً)
بە هەرسێ شێىەزاري ئەمازیغً (تەماجق ،تەماشق ،تەماهق) قسە دەکەن
هەزاران ساڵە لە بیاباوً گەورەي ئەفریقیا ژیاوێکً دەشتەکً بەسەر دەبەن و
لەو واڵتاوەدا کە بەسەریاودا دابەشبىون پەراوێس خراون

ئەسڵً واوي تەواریق

دەوترێت واوي تەواریق لە واوي سەرکردەي مىسىڵمان (تاریق به زیاد)وە
هاتىوە ،لە وىسیىە ئەوروپییەکاویشدا بە (پیاوە شیىەکان) واودەبرێه

ژمارەي تەواریقەکان

بە پێً ئامارە وافەڕمییەکان ژمارەیان وسیکەي  5.3ملیۆن کەش دەبێت

تایبەتمەودي تەواریقەکان

واسراون بە پشىودرێژي ،ئازایەتً ،ئەستێرەواسً ،پارێسگاري کردن لە زمان و
ڕەچەڵەک و خێرا دۆزیىەوەي سەرچاوەکاوً ئاو
 -ئیماجگه :واتە گەورە پیاوان

دابەشبىووً کۆمەڵگەي
تەواریق

 ئیىسلمه :چیىً گروگیدەر بە دییه و فێرکردن ئیمگاد :ئەواوەي پێکهاته لە وێىان خەڵکیدا دەکەن ئیىادن :چیىً پیشەسازکارە کالسیکییەکان پالش (بسوش) :بڵىد و ئازادەکان -ئیکالن :چیىً کۆیلەکان
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كــردووە ،بوونەتــە هــۆكاری ئــەوەی بــە كــردەوە دەوڵەتــی
تەواریقــەكان درووســت ببێــت و باڵــی ڕێكخــراوی
قاعیــدەی لــە مەغریبــی ئیســامی بــەالی خۆیــدا پەلكێــش
كــرد ،كــە بــۆ یەكەمیــن جــار بەیداخــە ڕەشــەكانی لەســەر
بیناكانــی شــاری متبكتــۆ بــەرز كــردەوە لــە دوای ئــەو
كودەتــا ســەربازیەی بــە ســەركردایەتی ڕائیــد ئەمــادۆ هایــا
ســانۆگۆ ئەنجامــدرا و كۆتایــی بــە دەســەاڵتی ســەرۆكی
هەڵبژێــردراو (ئەمــادۆ تۆمانــی) هێنــا ،بــەاڵم هــەرزوو
ســوپای مالــی لــە ماوەیەكــی كەمــدا لــە باكــووری مالــی
تێكشــكا ،ئــەوەش ڕێگــەی لەبــەردەم درووســتبوونی
دەوڵەتۆكەیەكــدا لــە ناوچــەی ئــۆزواد خۆشــكرد .ئــەم
گۆڕانكارییانــە بوونــە هــۆی زیادبوونــی فشــارە هەرێمــی و
نێودەوڵەتییــەكان لەســەر ئــەو هێــزە ســەربازیە لــە پێناوی
گەڕانەوەیــان بــۆ ســەربازگەكان و دەســتبەكاربوونەوەی

دەســەاڵتی مەدەنــی.
لــە ئێســتادا بەكــردەوە چەكدارانــی بزووتنــەوەی
تەواریقــەكان دەســتیان بەســەر هەمــوو هەرێمــی
باكــووردا گرتــووە ،كــە دەكاتــە نیــوەی ڕووبــەری مالــی،
ڕاســتەوخۆش لــە دوای كۆنرتۆڵكردنــی شــاری متبكتــۆ،
بزووتنــەوەی (انصــار الدیــن) شــەریعەتی ئیســامی
بەســەر دانیشــتوانەكەیدا پەیــڕەو كــرد و ڕێگــە نــادات
ژنــان بــە جلووبەرگــی ســفورەوە بچنــە دەرەوە ،لــە
كاتێكــدا كولتــووری تەواریقــەكان ڕێگەیــان پێــدەدات.
ئــەو بزووتنــەوە ئوســوڵیە چەندیــن كــۆت و بەنــدی
دیكــەی بەســەر ژنانــدا ســەپاندووە و بــە گوێــرەی ڕاپۆرتــە
ڕۆژنامەوانییــەكان دەســتیانكردووە بــە تێكشــكاندنی
هەمــوو ئــەو كولتــوور و ســیامیانەى پێچەوانــەی ئایینــی
ئیســامە ،جگــە لــەوەش پێشــێلكاری بەربــاو لــە دژی

گەلى تەواریق پاشاکانى بیابانى گەورە

ئایدیا دیپلۆماتیك
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کۆمەڵێک لە سەرکردەکانی تەواریق

مافەكانــی مــرۆڤ لــەو ناوچەیــەدا ئەنجــام دەدەن،
ئــەوەش بــە پەیــڕەو کــردىن باكگڕاوندێكــی ئیتنــی  -دیینــى
كــە هیــچ پەیوەندیەكــی بــە الیەنــی ئاینییــەوە نییــە.
لــە ســایەی ئــەو باروودۆخــەدا خواســت و ئامانجەكانــی
تەواریقــەكان لەگــەڵ بزووتنــەوەی (انصــار الدیــن)دا
لەســەر یــەك مەســەلە یەكیــان دەگرتــەوە ،ئــەوەش بریتــی
بــوو لــە ڕزگاربــوون لەژێــر ڕكێفــی حكوومەتــی باماكــۆ،
بــەاڵم ئامانجــی كۆتایــی نێوانیــان دوور دەخاتــەوە،
چونكــە تەواریقــەكان ســەرقاڵی دامەزراندنــی دەوڵەتێكــی
ســەربەخۆن لــە باكــووری مالــی ،لــە ئایندەشــدا بــە نیــازی
دامەزراندنــی دەوڵەتــی مەزنــی تەواریقــن بــە جۆرێــك
كــە ســەرجەم هــۆزو خێڵــە تەواریقییــەكان بگرێتەخــۆ،
كــە لــە ئێســتادا لــە نێــوان  5دەوڵەتــی ناوچەكــەدا
دابەشــبوون ،ئــەوەش بێگومــان پــرۆژەی ئایندەیــی
بزووتنەوەکەیــە ،کــە زۆر پێداگــرى لەســەر ســەپاندنی
شــەریعەتی ئیســام دەکات بــەو شــێوازەی ئەفغانســتان.
لــە ئێســتادا چەنــد ئاماژەیــەك بەدەركەوتــوون ســەبارەت
بــە ڕوودانــی ملمالنــێ و پێكداهەڵپژانــی پێشــبینیکراو

لــە نێــوان بزووتنــەوەی نیشــتامنی ڕزگاركردنــی ئــۆزواد
و بزووتنــەوەی (انصــار الدیــن)دا ،بۆیــە ئاشــكرایە كــە
الیەنگرانــی ئاییــن و ناسیۆنالیســتی هەمیشــە ناكۆكــن
لەســەر پرســی تەواریقــەكان.
تەواریقــەكان ســوودمەند نەبــوون لــەو پڕۆژانــەى
پەرەپێــدان ،كــە لــە ناوچــەی ئــۆزواد و مالــی و ناوچــەی
ئێــری واڵتــی نەیجــەر جێبەج ـێ ك ـراون ،بــە تایبەتــی كــە
ئــەوان بەســەر چەنــد ناوچەیەكــی دەوڵەمەنــدی ئــەو
واڵتانــەدا دابەشــبوون ،كــە نــەوت و کانــزا و یۆرانیۆمــی
زۆریــان تێدایــە .الوازی سیســتمى دەســەاڵىت دەوڵەتانــی
ناوچەكــە لەگــەڵ پابەندنەبوونیــان بــە ڕێكەوتننامــەی
(تەمانــەر گاســت) هەســتی بێهیوایــی لــە الیان بەرجەســتە
كــردووە ،ئــەو باروودۆخــە نوێیــەش كــە هاتەگــۆڕێ بووەتە
هــۆی ســەرهەڵدانی دیــاردەی تیــرۆر و بازرگانیكــردن بــە
مــرۆڤ ،ئــەوەش وایكــردووە تەواریقــەكان هەســت بــە
ســتەمکارى بكــەن .تەواریقــەكان بەشــێكن لــە هۆزەكانــی
ســەنهاجە ،كــە بــە ڕەچەڵــەك دەچنــەوە ســەر مورابیتەكان
كــە شــاری مەراكشــیان دروســتكردووە و بەرگرییــان
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لــە دەســەاڵت و فەرمانڕەوایــی ئیســام كــردووە لــە
ئەندەلــوس .زمانیــان بــە (تەماشــق) نــارساوە ،كــە یەكێكــە
لــە پاكرتیــن شــێوەزارەكانی زمانــی ئەمازیغــی ،ســەرەڕاى
ئــەو كاریگەرییانــەی تووشــی زمانەكانــی دیكــەى ناوچەکە
هاتــووە.
فرانســوا ڕینــوا ،مامۆســتا لــە زانکــۆى پاریــس دەڵێــت:
«لەوانەیــە جۆرێــك لــە ئۆتۆنۆمــی بــۆ تەواریقەكانــی
باكــووری مالــی فەراهــەم ببێــت ،بــەاڵم پێویســتە
فشــارێكی بەهێــز بخرێتــە ســەریان لــە پێنــاو وازهێنانیــان
لــە گروپەكانــی ســەر بــە باڵــی ڕێكخــراوی ئەلقاعیــدە
لــە مەغریبــی ئیســامی بــە تەواوەتــی ،پێشــدەچێت
لــە الیــەن جەزائیــرەوە هەوڵــی نــوێ هەبێــت بــە
ئاڕاســتەی چارەســەركردنی كێشــەكانیان» .ڕەگــو ڕیشــەی
كێشــەی تەواریــق دەگەڕێتــەوە بــۆ پێــش ســەردەمی
داگیركردنــی ناوچــەی ســاحیل و خۆرئــاوای ئەفریقیــا
لــە الیــەن فەڕەنســاوە ،كاتێــك هۆزەكانــی عــەرەب و
تەواریقــەكان خێــڵ و هــۆزە ئەفریقییەكانیــان كربــووە
كۆیلــەی خۆیــان ،بــە تایبەتــی لــە مالــی ،نەیجــەر ،بۆركینــا
فاســۆ و ڤۆڵتــای ســەروو .هەندێــك ڕووبەڕووبوونــەوە
و پێكهەڵپــژان بەهــۆی ملمالنــێ كەڵەكەبووەكانــی
ڕابــردووەوە ســەریانهەڵدا و هــەرزوو گــۆڕا بــۆ پێكــدادان
و کۆمەڵکوژیــى ،بــەو هۆیەشــەوە ژمارەیەكــی زۆر لــە
عەرەبــەكان و تەواریقــەكان لــە ترســاندا كۆچیــان كــردو
لــە زێــدى خۆیــان هەڵكەنـران .یەكێــك لــە دیارترینــی ئــەو
كۆمەڵكوژییانــەی لــە دژی تەواریقــەكان ئەنجامــدرا لــە
ســاڵی 1967دا بــوو لــە ناوچــەی جــاوو كیدالــی باكــووری
مالــی.
ســااڵنێکى زۆر جەزائیــر بــە پەناگەیەكــی ئارامــی
تەواریقــەكان دادەنــرا ،بــە تایبەتــی لــەو كاتانــەدا كــە
دەرگاكان بــە ڕوویانــدا دادەخــران و فشــارى شــەڕ
و نەهامەتییەكانیــان لــە دژییــان بــەرز دەبــۆوە لــە
الیــەن حكومەتــی نەیجــەر و مالیــەوە ،لــە كاتێكــدا كــە
تەواریقەكانــی بۆركینــا فاســۆ لــە ئارامی و ســەقامگیریەكی
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ڕێژەییــدا ژیــان دەگوزەرێنــن ،بــەاڵم هێشــتا پشــكۆی
كێشــەكە لەژێــر ملــی مالیــدا لــە گەشــانەوەدایە ،لەبــەر
ئــەوە لــە پــاڵ الوازبوونــی دەســەاڵتی مەدەنــی لــە مالــی
هۆكارێــك بــوو بــۆ ســەرلەنوێ تەقینــەوەی كێشــەی
تەواریقــەكان.
بەهــۆی ئــەو كۆمەڵكوژییانــەوە ،كــە لــە باكــووری مالــی
ڕوویانــدا زیاتــر لــە  65000كــەس لــە تەواریقــەكان
و عەرەبــەكان بــەرەو مۆریتانیــا و زیاتــر لــە 70000
بــەرەو باشــووری جەزائیــر و 12000یــش بــەرەو بۆركینــا
فاســۆ كۆچیــان كــرد .لــە ســەرەتای دەیــەی نەوەتەكانــدا
تەواریقــەكان ( )4بەرەیــان لــە ناوچەكــەدا هەبــوو ،كــە
شــەڕیان لێــوە دەكــرد ئەوانیــش بریتــی بــوون لــە بــەرەی
میللــی بــۆ ئازادكردنــی ئــۆزواد ،بــەرەی ئیســامی عەرەبــی
ئازادكردنــی ئــۆزواد ،ســوپای شۆڕشــگێڕ و بزووتنــەوەی
میللــی ئــۆزواد .بــە پێچەوانــەی ئــەو بێســەرەو بەرەییــەی
كــە هەبــوو لــە ڕووی دەســتتێوەردانی دەوڵەتانــی
دراوســێو ە لــە كێشــەی تەواریقەكانــدا ،بــەاڵم ســوپای
شۆڕشــگێڕی تەواریــق لەنــاو لیبیــا كاری دەكــرد و
ئەندامەكانــی هاوشــاىن هێزەكانــی لیبیــا بەشــدارییان كــرد
لــە شــەڕی دژ بــە هێزەكانــی کۆمــارى چــاد.
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