
سنگال (دەکار، سان-لوی):
راپۆرت و فۆتۆی: خالد سلمان

برپرسانی  پش  لالفاو  ترس  چیرۆکی 
سنگال پشوازیمان لدەکات. ئوارەی 
ڕۆژی یک شمم ڕککوتی ٢٠١٥/٨/٩
دوای سفرکی (٩) سعاتی وەفدکی 
بۆ  لوبنان  ئـــوردن و  تورکیاو  عــیــراق و 
بشداریکردن لکۆنگرەیکی نودەوتی 
سنگاڵ  ــــاری  رووب ـــوزی  ح لــســر 
 .تو ئو  پایتختی  دەکــاری   دەگات
(ستراتیژیک  ڕکخراوی   ک  کۆنگرەک
فۆرسایت گروپ)ی ھیندی ڕکی دەخات، 
 ک دەبت  سنگال  ڕوبـــاری  لسر 
لگینیاو    (٪٨٥)  ، ســرچــاوەکــانــی 
سنگالوە  مۆریتانیاو  لمالی و   (٪١٥)
وتکش  ــوار  چ ھــر  ھدەقوت و 
نودەوتی  رکخراوکی  لچوارچوەی 
بناوی (ڕکخراوی وەبرھنانی رووباری 
سنگال)دا ک کورتکراوەکی (ئۆ ئم 
پش  ڕۆژێ  کۆدەکاتوە.  ئس)ە  ڤی 
بشکی   ک  ،کۆنگرەک دەسپکردنی 
بوو،  الفــاو  ئیدارەدانی  لسر  گرنگی 
بارانکی زۆر لدەکار باری و ناوچ پەکان 
لدانیشتوان لماکانیان چوون دەرەوە، 
بارانکی زۆر لدەکار باری و ناوچ پەکان 
لدانیشتوان لماکانیان چوون دەرەوە، 
بارانکی زۆر لدەکار باری و ناوچ پەکان 

سۆلی)  (لــۆ  رۆژنــامــی  وەک   چونک
ئاماژەی   ٢٠١٥/٨/١٣ ڕۆژی  لژمارەی 
بۆ دەکات لناوچ پەکان لدانیشتوان، 
ــان)دا  ــک ڕەش  ــخــا)  لــ بتایبتی 
بۆ دەکات لناوچ پەکان لدانیشتوان، 
ــان)دا  ــک ڕەش  ــخــا)  لــ بتایبتی 
بۆ دەکات لناوچ پەکان لدانیشتوان، 

ترس  لدەنت،  ناوی   کڕۆژنام وەک 
 خۆی زیاترە، چونک الفاوەکالفاو، لل
بکو  پایتخت،  ــاری  دەک تنھا  نک 
وتو  ئم  لشارەکانی  تر  ژمارەیکی 
ئوانی  بتایبتی  دەوروبری،  وتانی 
زەریـــای  سنگال و  ــــاری  رووب نــزیــک 
ماددیان  گیانی و  زۆری  زیانی  ئتسی 

بدەست الفاوەوە چشتووە.  
 نخا لــو  یکک  ــاو  الف کشی 

(ھاوبشی  کۆنگرەی  لڕۆژانی   ک بوو 
دەکــراو  لوە  باسی  ـــاو)دا  ئ  شبل
 کی زۆر بوو. کۆنگرەکی گفتوگۆیگج
گروپ)  فۆرسایت  (ستراتیژیک  لالین 
ھیندیو  تانکی  تینک  سنترکی   ک
رکخرابوو،   بۆمبای-ی لشاری  ئۆفیسی 
ھروەھا ڕکخراوی وەبرھنانی ڕووباری 
سنگال (ئۆ ئم ڤی ئش) ک لسای 
ھروەھا ڕکخراوی وەبرھنانی ڕووباری 
سنگال (ئۆ ئم ڤی ئش) ک لسای 
ھروەھا ڕکخراوی وەبرھنانی ڕووباری 

بنمای   بۆت دامـــزراوەو  (١٩٧٢)ەوە 
رکوتنکی سیاسی، ئابووری و سۆسیۆ-
موریتانیاو  لنوان سنگال و  کلتووری 

مالی و گینیا.

بنمایک بۆ سقامگیریی
 کابین  کخراوەکر بای  سرۆکی 
لوتاری کردنوەی  کۆنگرەکدا  کۆمارا 
بۆ  سنگال  رووبـــاری  گرنگیی  باسی 
رۆژئاوای ئفریقیا دەکات و چۆن ڕکخراوی 

بۆت بنمای  (ئم ئۆ ڤ ئس) 
سقامگیرییکی 

بردەوام لناوچکدا، ئویش لڕگی 
 شبل ــن  ــژخــای در ڕککوتنکی 
لھموو   روبارەک سر  وتانی  ئاوی 
 شبل ــن  ــژخــای در ڕککوتنکی 
لھموو   روبارەک سر  وتانی  ئاوی 
 شبل ــن  ــژخــای در ڕککوتنکی 

رووەکـــانـــی کــشــتــوکــاڵ و راوەمــاســی و 
پاراستنی سروشتی  ژینگو گواستنوەو 
 کابینل دەرەوەی کۆنگرەکل .کناوچ
ئم  ئۆ  پۆژەی  ئگر  دەپرسم  کۆمارا 
ڤی ئس میوەی پۆست-کۆۆنیالیزم بت 
ئم  ئۆ  پۆژەی  ئگر  دەپرسم  کۆمارا 
ڤی ئس میوەی پۆست-کۆۆنیالیزم بت 
ئم  ئۆ  پۆژەی  ئگر  دەپرسم  کۆمارا 

دەت:  لوەمدا  ئفریقا،  ڕۆژئاوای  بۆ 
میوەی   مئ  ،وای بدنیایوە   ب”
دەت:  لوەمدا  ئفریقا،  ڕۆژئاوای  بۆ 
میوەی   مئ  ،وای بدنیایوە   ب”
دەت:  لوەمدا  ئفریقا،  ڕۆژئاوای  بۆ 

 .“خۆبوونربفریقای دوای سئ

ژینگو ئاسایشی خۆراک
 کخراوەکر دروستبوونی  سرەتای 
١٩٧٢ ســـاـــی  ـــۆ  ب دەگــــڕــــتــــوە 
 شبل دەبت  ھاوکاریی  ئامانجکشی 
ئاو،  وەک  نــک  وتکدا،  ھــر  ــاوی  ئ
 مکری یی ئاو فاکتو بوارانکو لب
وەک  پرەپدانیاندا،  لپشخستن و 
گشپدانی  ژینگو  خۆراک و  ئاسایشی 
ئابووری و سۆسیۆ-کۆمیتی و نھشتنی 
ھژاری، ھروەھا دابینکردنی ئاشتییکی 
بردەوام لنوان وتاندا، چونک بپی 
ھۆکاری   ٪٣٠ ئفریقییکان  پسپۆڕە 
لسرەتادا  ــاون.  ئ گرفتی  گرفتکان 
لسنگال و  پکدت   ــکــخــراوەکــر
گینیا-  ٢٠٠٦ سای  مالی،  مۆریتانیاو 
ئۆفیسی  ئستاش  ئندام و   تدەب ش 
 ی کابینکرۆکدەکارەو سرەکی لس
٢٠٠٨-٢٠٠٨-٢٠١٠- لسای   ک   کــامــارۆ-یــ

سرۆک وەزیرانی گینیا بوو. 
ڕکخراوی (ئۆ ئم ڤی ئس) ل بواری 
کشتوکاڵ، وزە، ئاوی خاون و ڕاوەماسی و 
ڕکخراوی (ئۆ ئم ڤی ئس) ل بواری 
کشتوکاڵ، وزە، ئاوی خاون و ڕاوەماسی و 
ڕکخراوی (ئۆ ئم ڤی ئس) ل بواری 

ژینگ، ھروەھا گواستنوەو (المالحة)دا 
زیانکانی  کمکردنوەی  کــاردەکــات. 
لــپــۆژەکــان،  تــرە  بشکی  الفــاویــش 
زیان  بــنــداو   بب ئاستدا  ــدوو  ل  ک
دانیشتووان،  ناوچکو   تنیدەگ

 یخو ــژەی  ڕی زیــادکــردنــی  یکمیان 
زیان  دووەمیان  سنگالدا،  لڕووباری 
بۆ  کشتوکاڵ.  بدانیشتوان و   یاندنگ
زیان  دووەمیان  سنگالدا،  لڕووباری 
بۆ  کشتوکاڵ.  بدانیشتوان و   یاندنگ
زیان  دووەمیان  سنگالدا،  لڕووباری 

روبڕوبونوەی الفاو تائستا س بنداو 
لسر رووبارەک دامزراوەو چوارەمیش 

.کردندایجبجل

زیانکانی الفاو
جگ لوەی ک بنداوەکان لوەرزی 
بــارانــبــاریــنــدا زیــانــکــانــی الفـــاو کم 
تری  گـــورەی  سوودکی  ــوە،  ــن دەک
زەریا  ئاوی  وشکانیدا  لوەرزی   وەدایل

زیاددەکات و بۆ ماوەی ١٥٠ تا 
ئاوی  ناو   تدەڕژ کم   ٢٠٠
ڕژەیکی  ڕووبارەکوەو 
خۆیدا  لگڵ  خوێ  زۆر 
ڕژەیکی  ڕووبارەکوەو 
خۆیدا  لگڵ  خوێ  زۆر 
ڕژەیکی  ڕووبارەکوەو 

ـــت،  ـــ ـــن ـــ دەھ

گورە  زیانکی  ھۆی   تدەب ئمش 
ھروەھا  کشتوکاڵ و  ماسی و  بسامانی 
 وەی کل نداو جگرەدا بن. لئاوی خاو
سرچاوەی ئابووری و گواستنوەو ھلی 
لبردەم  رگرە  دانیشتووان،  بۆ  کارە 
رووبارەکو  ناو  بۆ  زەریــا  ئاوی  ھاتنی 

راگرتنتی لئاستکی دیاریکراودا.

درژیکی    ک سنگال  ــاری  رووب
ژینگیکی  مـــتـــرە   کیلۆ  ــــزار  ھ
باندە.  ماسی و  رەوی  بۆ  دەومندە 
بگورەی بڕوەبری ئیداری و رکخری 
لم  کۆنات  محمد  لۆجیستیکی  کاری 
دەت،  بارەیوە 
ـــۆری  ج زۆر   ”
 یماسی ھ
ــاوی  لــئ
سوردا 

دەژی، بۆی رووبارەک بج دەھت و 
برەو زەریا رەو دەکات، بپچوانوە ئو 
جۆرانی ماسی لئاوی شیریندا دەژین، 
زەریا بجدەھن و برەو ڕوبارەک ڕەو 
دەکن و تیایدا جگیر دەبن“.  محمد 
زەریا بجدەھن و برەو ڕوبارەک ڕەو 
دەکن و تیایدا جگیر دەبن“.  محمد 
زەریا بجدەھن و برەو ڕوبارەک ڕەو 

کۆنات لقسکانیدا بۆ کوردستانی نوێ 
بردەوام دەبت دەت، ” جگ لوەی 

بۆ  لبارە  ژینگیکی   ــارەکــ ڕووب  ک
باندەی  بۆ   کیشۆنیکۆ وەک  ماسی، 
بۆ  لبارە  ژینگیکی   ــارەکــ ڕووب  ک
باندەی  بۆ   کیشۆنیکۆ وەک  ماسی، 
بۆ  لبارە  ژینگیکی   ــارەکــ ڕووب  ک

جۆری  ھــزار   (٦)  ل زیاتر  کۆچری و 
باندەی تیادایو بشکیان لئوروپاوە 
بۆ ئفریقا کۆچ دەکن و ک وەرزەکیان 

تواو دەبت دەگڕنوە“. 
بۆ ئفریقا کۆچ دەکن و ک وەرزەکیان 

تواو دەبت دەگڕنوە“. 
بۆ ئفریقا کۆچ دەکن و ک وەرزەکیان 

کریند ختپایت
لوەفدەکی  بنداوانی  لو  یکک 
لگڵ  لوبنان  ئوردن و  تورکیاو  عیراق و 
رکخرانی ئۆ ئم ڤی ئس-دا سردانی 
 تودەک نداوی دیاما بوو ککرد، ب
نزیک  سنگال  مۆریتانیاو  نوان 
لشارە   ککی  ک سان-لوی  شاری 

لسای درینکانی  ســــنــــگــال و 
تا  (١٨٩٥)ەوە 
 (١٩٠٢) سای 
ــتــخــتــی  پــای
ی  یقیا فر ئ

خۆرئاوای فرەنسی دەبت و ئیتر دەکار 
سانی   دوای  دەگرتوە.  جگکی 
-١٩٦٠-١٩٦٠-١٩٦٢) دەکار  -١٩٥٩-١٩٥٩- سربخۆیی (
ھروەک پایتختی وتک دەمنتوە. 
تــواو   ١٩٨٦ سای   ک بــنــداوە  ئــم 
کارو   تودەک  ١٩٨٨ سای  دەبت و 
لسر رووبری ٣٤٠٠٠٠ کم٢ دامزراوە، 
یکک لو بنداوانی جگ لبوارەکانی 
سرچاوەیکی  ئاودری،  ژینگو  وزەو 
مۆریتانیاو  نوان  گواستنوەی  گرنگی 
زۆر  ژمارەیکی   ــ رۆژان سنگالیشو 
لھاووتیانی ھردووال بسر پردی ئم 
بنداوەدا جووی بازرگانی و گشتوگوزارو 
سردانی جۆراوجۆر دەکن. ئم بنداوە 
١٢٠٠٠٠  ل زیاتر  ئاودریکردنی  توانای 
لساکدا  ھیو  زەوی  ھکتار  ھــزار 
ھایدرۆلیکی  وزەی  کیلۆوات  ملیۆن   ٨٠٠

 .یھ

بنداوی دیاما
جگی  چوارچوەیدا  لم  ئوەی 
ڤی  ئم  ئۆ  رکخراوی   ،کردنپ ئاماژە 
ھۆکاری  وتکدا  چوار  لنوان  ئس 
بتوانن  ھاووتیان   ک  وای رکوتنکی 
بناسنامی  تنھا  پاسپۆرت و   بب
گشتوگوزار  وتــکــیــان  نیشتمانی 
کارکردنیان  مــانــوەو  تــوانــای  بکن و 
دیاما  بنداوی  لسر  ئمش  ھبت. 
تنانت  دەکــوــت و  برچاو  بڕوونی 
لئۆتۆمبل،   جگ لھاووتیان  ھندک 
تنانت  دەکــوــت و  برچاو  بڕوونی 
لئۆتۆمبل،   جگ لھاووتیان  ھندک 
تنانت  دەکــوــت و  برچاو  بڕوونی 

بۆ  گواستنوە  ئامرازی  وەک  ھستریش 
شتومکانیان بکاردەھنن، ھندکیشیان 

بپ دەھاتن و دەچوون.
مۆریتانی  وزەی  پترۆل و  ــری  وەزی
وزەو  وەزیـــری  بشیرو  ســال  محمد 
فایی  منسور  سنگال  ھایدرۆلیکی 
ئامادە  کۆنگرەکدا  ــی  دووەم ــڕۆژی  ل
ئۆ  لپۆژەی  باس  بگرنگییوە  دەبن و 
وەک  تنھا  نک  دەکن،  ئس  ڤی  ئم 
لخۆرئاوای  ھرمایتی  پۆژەیکی 
ئزموونکی  وەک  بکو  ئفریقا، 
لخۆرئاوای  ھرمایتی  پۆژەیکی 
ئزموونکی  وەک  بکو  ئفریقا، 
لخۆرئاوای  ھرمایتی  پۆژەیکی 

سنگال   ـــاری  رووب  چونک جیھانی، 
قسی  بپی  نودەوتییو  رووبارکی 
ھردوو وەزیر سای داھاتوو ک سنگاڵ 
ئاسایشی  لئنجومنی  ئندام   تدەب
نودەوتی سر بنتوەیکگرتووەکان، 
 مت ئکی ڕەسمی داوا دەکروەیشب

لیاسا نودەوتیکاندا بچسپنرت.
 مت ئکی ڕەسمی داوا دەکروەیشب

لیاسا نودەوتیکاندا بچسپنرت.
 مت ئکی ڕەسمی داوا دەکروەیشب

ئامانجی ئم کۆنگرەی ک سنتری 
ـــرووپ)  ــت گ ــۆرســای (ســتــراتــدجــیــک ف
ئزموونی  گواستنوەی  بوو،  ڕکخری 
دنیای بۆ خۆرھتی ناوەڕاست لپناو 
ئزموونی  گواستنوەی  بوو،  ڕکخری 
دنیای بۆ خۆرھتی ناوەڕاست لپناو 
ئزموونی  گواستنوەی  بوو،  ڕکخری 

ئاشتی و  سرچاوەی   تبکر ئاو  ئوەی 
بتایبتی  ــــردەوام،  ب گشپدانی 
لنوان عیراق و تورکیاو سوریا لالیک و 
لنیوان لوبنان و ئوردن و سوریاو ئیسرائیل 
لالیکی ترەوە، چونک رووباری ھاوبش 
دەکرت  ھیو  وتاندا  ئم  لنوان 
رکوتنی  بنمای   ببن  رووباران ئم 
کۆمیتی،  و  کلتووری  ئابووریی و 
ئیکۆ-سیستمی  پاراستنی  ھــروەھــا 
دەوــمــنــدەکــی.   ژینگ ناوچکو 
 ناوی کۆنگرەک ئم ھۆیش  لبر  ھر 

(ئاشتی شین)ە.
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١٩ / ٨ / ٢٠١٥ ممی بیست و چوارەم ژماره : (٦٧٥٥) چوارشسا

سنگال
سنگال ک زمانی  رەسمیی فرەنسیی، یکک لو وت ئفریقیانی 
رووبرەکی  ئتسی.  زەریای  لسر  ئفریقاوە  خۆرئاوای   تودەک
 .سزار کی ١٣ ملیۆن و ٧٠٠ ھکزار کم٢ و ژمارەی دانیشتوان١٩٧ ھ
مالی،  لخۆرھتوە  مۆریتانیا،  لباکوورەوە  سنگال  دراوسکانی 

گینیاو گینیای بساو لباشوورەوە. 
 کتو کشی  ھاتووە.  سنگالوە  لڕووباری  وتکش  ناوی 
کۆۆنیالیزمی  لسردەمی   .وشکانیی بــاران و  وەرزی  ساڵ  بدرژای 
 کتو کشی  ھاتووە.  سنگالوە  لڕووباری  وتکش  ناوی 
کۆۆنیالیزمی  لسردەمی   .وشکانیی بــاران و  وەرزی  ساڵ  بدرژای 
 کتو کشی  ھاتووە.  سنگالوە  لڕووباری  وتکش  ناوی 

فرەنسی و  خۆرئاوای  لئفریقای  بوو  بشک  سنگال  فرەنسیدا 
دەستی  لسر  ھر   ١٩٠٢ سای  بوو،  سان-لوی  شاری  پایتختکی 
Afrique Occidentale) ختیپایت تکان دەکار دەبرەنسییف

Francaise  یان  AOF) وات ئفریقای خۆرئاوای فرەنسی. 
سای ١٩٦٠ دوای ئوەی سنگال سربخۆیی بدەست دەھنت، 

دەکار وەک پایتخت دەمنتوە.
ئایین و   کریستیان، ١٪ب دانیشتووانی وتک ٩٤٪ موسمانن و ٥٪ 

گروپی ئاینی کۆنی جیاجیان.
ساک  پنج  ھر   ،فرەحزبیی دیموکراتی و  سنگال  دەوتی 
دەکات و  دیاری  وەزیــران  سرۆک  ئویش  ھدەبژرت و  سرۆککی 
١٢٠پرلمانیش پکدت ل ١٢٠پرلمانیش پکدت ل ١٢٠ کورسی، ھر پنج ساڵ جارک ھدەبژردرت. 
ئابووریی وتک پشت بڕاوەماسی و گشتوگوزارو کشتوکاڵ دەبستت، 

ئمی سیمیان سرچاوەی ٧٠٪ی دانیشتووانکیتی. 

ل ئفریقا
کورد        ستانی نوێکورد        ستانی نوێ

کابین کامارا سرۆکی کۆمیتی بای ئۆ ئم ڤی ئس

ئفریقیا ل میوەی پۆست-کۆۆنیالیزم دەخوات
حوزی ڕوباری سنگال دەبت کۆکی ئاشتییکی بردەوام

محمد بشیر سالم وەزیری پترۆل و وزەی مۆریتانیا

سندیپ والسیکار: سرۆکی ستراتیجیک فۆرسایت گروپ

 منسور فایی وەزیری وزەو ھایدرۆلیکی سنگال

شدارانی کۆنگرەکبک لنالی

مۆنۆمنتی ئازادی ل دەکار


