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کینیا؛ یەکەم دەوڵەتە لە مێژووی ئەفریقیادا ئەنجامی 

هەڵبژاردنەکان پوچەڵ بکاتەوە

کاتــی  کینیــا،  واڵتــی  لــە   2017 ســاڵی  ئابــی  مانگــی 

ــە  ــەو واڵت ــەرۆکایەتییەکەی ئ ــە س ــی هەڵبژاردن ئەنجامدان

بــوو، بــە گوێــرەی ئەنجامــی هەڵبژاردنــەکان ســەرۆکی 

ــاڵ  ــەن 55 س ــا(ی تەم ــۆرۆ کینیات ــی واڵت )ئۆه هەنووکەی

نزیکــەی )%54(ی دەنگەکانــی بەدەســتهێنا و بە جیاوازیی 

یــەک ملیــۆن و نیــو دەنــگ کەوتــە پیــش ڕکابەرەکەیــەوە، 

تەمــەن  بەرهەڵســتکارە  ڕکابــەرە  لەبەرامبــەردا  بــەاڵم 

72 ســاڵەکەی بــە نــاوی )ڕایــا ئۆدینــگا( کــە ڕێــژەی 

)%44(ی دەنگەکانــی بەدەســتهێنابوو، هەڵبژاردنەکــەی 

کــرد  لــەوە  باســی  و  وەســفکرد  »شــانۆگەری«  بــە 

و  کــراوە  هەڵبژاردنەکانــدا  لــە  زۆر  ســاختەکارییەکی 

ئــەو  بــۆ  گەڕانــدەوە  خەڵکیشــی  توڕەیــی  هــۆکاری 

بێدادییانــە. دوای پشــێوییەکی زۆر کــە  ســاختەکاری و 

دەیــان کــەس کــوژران و ســەدانی دیکــەش برینــدار بــوون، 

ــە  ــی 4 دادوەر ل ــەی دەنگ ــە زۆرین ــا ب ــااڵی کینی دادگای ب

کــۆی 6 دادوەر ئەنجامــی هەڵبژاردنەکانــی ڕەتکــردەوە 

کــرد.  دیکــەی  هەڵبژاردنێکــی  ئەنجامدانــی  داوای  و 

دوای ئــەم بڕیــارەش کاندیــدی هێــزە ئۆپۆزســیۆنەکان، 

ــەم  ــە ئ ــا ک ــۆ کینی ــە ب ــە ڕۆژێکــی مێژوویی ــد ئەم ڕایگەیان

بڕیــارە مێژوویــەی تێــدا دراوە. ســەرۆکی واڵتیــش کــە 

تۆمەتــی ســاختەکاریی درابــووە پــاڵ، ڕایگەیانــد ڕێــز 

ــە  ــاوڕاش نیی ــەاڵم ه ــت، ب ــی دادگا دەگرێ ــە ئەنجامەکان ل

لەگەڵیــدا.

دواجــار هەڵبژاردنــە ســەرۆکایەتییەکە لــە کۆتاییەکانــی 

ــەم جــارە  ــەاڵم ئ ــەوە، ب ــارە کرای ــەردا دووب مانگــی ئۆکتۆب

لەالیــەن هێــزە ئۆپۆزســیۆنەکانەوە بایکۆتــی هەڵبژاردنەکــە 

ناشــەفافیی  پاســاوی  بــە  کاندیدەکەیــان  و  کــرا 

هەڵبژاردنــەکان بەشــداریی نەکــرد، هــەر ئەمــەش هــۆکار 

بــوو کــە ژمارەیەکــی کــەم لــە دەنگــدەران بەشــداریی لــە 

ــەکان  ــار هەڵبژاردن ــەاڵم دواج ــەن. ب ــدا بک هەڵبژاردنەکان

هەڵبژاردنەکانــی  بــااڵی  کۆمیســیۆنی  و  ئەنجامــدرا 

کینیــاش پــاش چەنــد ڕۆژێــک ئەنجامەکانــی ڕاگەیانــد، 

لــە ئەنجامــدا )ئۆهــۆرۆ کینیاتــا( کــە ئێســتا ســەرۆکی 

)98(ی  ڕێــژەی  و  بەدەســتهێنا  ســەرکەوتنی  واڵتــە، 

ــی  ــە تۆمەت ــە ل ــدا جگ ــتهێنا! لەکاتێک ــی بەدەس دەنگەکان

ســاختەکاریی لــە هەڵبژاردنــدا، کینیاتــا پێشــر بەهــۆی 

"گلۆباڵ دیموکراسی" گۆشه یه کی تایبه تی گۆڤاری ئایدیا دیبلۆماتیکه و گرنگی 
هه نگاوه   ئه م  جیهاندا.  سه رتاسه ری  له   ده دات  دیموکراسییه کان  پڕۆسه   به  
بچوکه  هه وڵێکه  بۆ فراوانکردنی دونیابینی خوێنه ران و ئاشنابوون به  پڕۆسه ی 
فۆکه س  تایبه تی  به   گۆشه یه دا  له م  گلۆباڵ.  ئاستێکی  له سه ر  دیموکراسی 
ده خرێته  سه ر الیه نێکی گرنگی پڕۆسه ی دیموکراسی، که  ئه ویش هه ڵبژاردنه . 
لێره دا گرنگترین ئه و هه ڵبژاردنانه  به  کورتی و پوختی رووماڵ ده کرێن که  له  
جیهاندا به ڕێوه ده چن، به  گرنگییه وه  له  هه ڵبژاردنه  پاک و بێگه رده کان ده ڕوانێت 
و هه ڵبژاردنه  الواز و ساخته کانیش به ده رده خات. سه رنجی خوێنه ر بۆ گه شه  و 
نسکۆی ره وت و ئایدۆلۆژیاکان له  واڵته  جیاجیاکان راده کێشێت و که ره سته یه کی 
بیرکردنه وه ش ده خاته  به رده ست خوێنه ر بۆ به راوردکاریی له نێوان که وتن و 
سه رکه وتنی حزبه  جیاجیاکان له  واڵتانی جیهاندا و هۆکاره کانی پاشه کشه ی 
چاودێریکردنی  له   جگه   ئه مه   ئایدۆلۆژیایه ک،  الوازبوونی  و  ئایدۆلۆژیایه ک 

ده رکه وتنی هێزه  ئاینییه کان و توێژی ژنان له  په رله مانه کانی جیهاندا.
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ڕووداو و توندوتیژییەکانــی ســاڵی 2007 ی  واڵتەکەیــەوە، 

ــە  ــی دژ ب ــەوە تۆمەتــی تاوان ــەن دادگای نێودەوڵەتیی لەالی

مرۆڤایەتیــی دراوەتــە پــاڵ.

لیربیا؛ ئەستێرەیەکی تۆپی پێ دەبێتە سەرۆکی واڵت

ــتیامنیی  ــیۆنی نیش ــەرۆکی کۆمیس ــا(ی س ــرۆم کۆرکۆی )جی

هەڵبژاردنەکانــی لیربیــا بــە فەرمیــی ڕایگەیانــد کــە )جــۆرج 

ــا( زۆرینــەی خولــی یەکەمــی دەنگەکانــی هەڵبژاردنــە  وی

ســەرۆکایەتییەکەی واڵتــی لیربیــای بەدەســتهێناوە، کــە 

بــووە،  دەنگــەکان  )%40(ی  نزیکــەی  بەدیاریکــراوی 

واڵت  ســەرۆکی  جێگــری  کــە  )بــواکای(  لەبەرامبــەردا 

بــوو، نزیکــەی )%30(ی دەنگەکانــی بەدەســتهێنا. بەپێــی 

سیســتەمی هەڵبژاردنەکانــی ئــەو واڵتــە لە خولــی یەکەمدا 

20 کاندیــد بەشــدار دەبــن، دوای جیاکردنــەوەی دەنگەکان 

ــتهێناوە،  ــان بەدەس ــن دەنگی ــدەی زۆرتری ــەو دوو کاندی ئ

لــە خولــی دووەمــدا ڕکابــەری یەکــر دەکــەن و براوەیــان 

ــەرۆکی واڵت. ــە س دەبێت

ــە ســەرۆکی  ــە خامن ــت ک ــەوە دێ ــاش ئ ــە پ ــەم ئەنجامان ئ

پێشــووی واڵت و هەڵگــری خەاڵتــی نۆبڵــی ئاشــتی )ئیلیــن 

جۆنســۆن ســێرلیف( کۆتایی بە مــاوەی ســەرۆکایەتییەکەی 

دێــت، پــاش ئــەوەی بۆ دوو خول و 12 ســاڵ ســەرۆکایەتیی 

ــاوەی  ــی م ــی هاتن ــاش کۆتای ــتا پ ــرد، ئێس ــەی ک ــەو واڵت ئ

ســەرۆکایەتییەکەی وازی لــە دەســەاڵت هێنــاوە و واڵت 

لــە چاوەڕوانــی هەڵبژاردنــی ســەرۆکێکی نوێــدا، ئەمــەش 

دەبێتــە یەکــەم ئاڵوگــۆڕی دیموکراســییانەی دەســەاڵت 

لــەو واڵتــە پــاش 70 ســاڵ. جێگــەی باســە هەڵبژاردنــەکان 

بەشــێوەیەکی  ســاڵێکە  چەنــد  مــاوەی  واڵتیلیربیــا  لــە 

ــک  ــاڵ جارێ ــەر 6 س ــن ه ــێ دواکەوت ــک و ب ــک و پێ ڕێ

بەڕێوەدەچــن، لــە هــەردوو هەڵبژاردنــی ســااڵنی 2005 و 

ــتهێنابوو. ــی بەدەس ــەی دەنگەکان ــێرلیف زۆرین 2011 س

ئــەوەی جێگــەی ســەرنجە بــۆ یەکــەم جــارە لــە واڵتێکــی 

وەرزشــییەوە  پاشــخانێکی  بــە  کاندیدێــک  ئەفریقیــدا 

ســەرۆکایەتیی  هەڵبژاردنــی  دەنگــی  زۆرینــەی 

بەدەســتدەهێنێت. جــۆرج ویــا ئەســتێرەیەکی درەوشــاوەی 

دیمەنێک لە هەڵبژاردنەکانی کینیا
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 1995 ســاڵی  بــوو،  جیهانــی  و  ئەفریقــی  پێــی  تۆپــی 

نازنــاوی باشــرین یاریزانــی هەمــوو جیهانــی بەدەســتهێنا، 

جگــە لــەوەی بــۆ چەندیــن یانــەی بەناوبانگــی ئەوروپــی 

یــاری کــردووە، لەوانــە )مانچســتەر ســیتی، چێڵســی، ئــەی 

ــاوکات  ــۆ(، ه ــان، مۆناک ــان جێرم ــس س ــان، پاری ــی می س

تاکــە یاریزانــە لــە مێــژوودا کــە هەرســێ نازنــاوی باشــرین 

یاریزانــی جیهــان و ئەوروپــا و ئەفریقیای بەدەســتهێنابێت. 

ــاو  ــە ن ــێ هات ــی پ ــە تۆپ ــی ل ــاش وازهێنان ــا پ ــۆرج وی ج

ــران  ــی پی ــی ئەنجومەن ــووە ئەندام ــای سیاســەتەوە ب دونی

ــوودا  ــەرۆکایەتییەکەی پێش ــە س ــەردوو هەڵبژاردن ــە ه و ل

بەشــداریی کــرد، بــەاڵم کۆڵــی نــەدا و لــەم هەڵبژاردنەشــدا 

بەشــداریی کــردەوە و ســەرکەوتنی بەدەســتهێنا.

ژاپۆن؛ شینزۆ ئابی جارێکی دیکە سەرکەوتنی بەدەستهێنا

پارتــی دیموکراتــی لیرباڵــی، کــە ســەرۆک وەزیرانی ئێســتای 

ــە  ــی ل ــەرۆکایەتیی دەکات، توان ــی( س ــینزۆ ئاب ــۆن )ش ژاپ

هەڵبژاردنــە پێشــوەختە گشــتییەکانی مانگــی ئۆکتۆبــەری 

فەرمانــڕەوا  بەدەســتبهێنێت. حزبــی  ســەرکەوتن   2017

لەگــەڵ هاوپەیامنــە بچوکەکەیــدا )پارتــی کۆمیتــۆ(، توانــی 

312 کورســیی پەڕلەمانــی ئــەو واڵتــە بەدەســتبهێنێت، کــە 

ــای  ــەی دوو لەســەر ســێی پەڕلەم ــە زۆرین ئەمــەش دەکات

ــە  ــەی باس ــووە. جێگ ــە 465 کورســی پێکهات ــە ل ــۆن، ک ژاپ

ــە  ــش ســێ هەفت ــا پێ ــی دەســتوری تەنه ــی دیموکراتی پارت

ــووە  ــەڵ ئەوەشــدا ب ــوو، لەگ ــەکان دامەزراب ــە هەڵبژاردن ل

کەوتــە  و  واڵتــە  لــەو  ســەرەکی  ئۆپۆزســیۆنی  پارتــی 

پارێــزگاری  ســەرۆکایەتیی  بــە  هیــواوە  پارتــی  پێــش 

شــاری تۆکیــۆ )یۆریکــۆ کویکــی(. حزبــی دیموکراتیــی 

دەســتوری بــە ســەرۆکایەتی گــەورە ئەمینــداری پێشــووی 

ئەنجومەنــی وەزیــران )یۆکیــۆ ئیدانــۆ( توانــی 54 کورســی 

ــە  ــی زۆر ل ــووی کۆمەڵێک ــە توانیب ــتبهێنێت، بەوپێی بەدەس

دەنگــدەرە  و  دەســتوور  الیەنگــری  هاونیشــتیامنییانی 

ــەی  ــەو دەم ــێت، ل ــدا ڕابکێش ــەالی خۆی ــەربەخۆکان ب س

لــە  بەدەســتهێنا.  کورســی   49 کویکــی  پارتەکــەی 

کۆتاییەکانــی مانگــی ســێپتەمبەری ســاڵی 2017 پارتــی 

دیمەنێک لە هەڵبژاردنەکانی لیربیا
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ــاکاو  ــیقاقێکی لەن ــی ئینش ــیۆن تووش ــی ئۆپۆزس دیموکراتی

ــش  ــەوە، ئەوانی ــێ بەش ــە س ــرد ب ــەی ک ــە پارتەک ــوو، ک ب

لەگــەڵ  دەســتوری،  دیموکراتــی  پارتــی  هیــوا،  پارتــی 

کۆمەڵێــک لــە ســەربەخۆکان. بەپێــی ئاژانســەکانی ژاپــۆن 

ڕێــژەی بەشــداریکردن لــە هەڵبژاردنەکانــدا گەیشــتۆتە 

)%53.69( ، کــە ئەمــەش بەرزتریــن ڕێــژەی بەشــداریکردنە 

ــە دوای جەنگــی جیهانیــی  ــدا ل ــە هەڵبژاردنەکانــی ژاپۆن ل

ــی  ــە هەڵبژاردنەکان ــژە ل ــن ڕێ ــەوە، پێشــر بەرزتری دووەم

ســاڵی 2014 تۆمارکرابــوو، کــە بریتیبــوو )52.36%(.

نەرویج و سەرکەوتنی پارێزگارەکان

مانگــی  پەڕلەمانییەکــەی  هەڵبژاردنــە  ئەنجامــی 

ســێپتەمبەری 2017 ســەرکەوتنی بــۆ پارتــی پارێــزگاران 

ــە  ــی خامن ــی لێدوان ــەش بەپێ ــا، ئەم ــدا هێن ــەڵ خۆی لەگ

پارتــی  ســەرۆکی  و  واڵتــە  ئــەو  وەزیرانــی  ســەرۆک 

ــەکان  ــە دوای هەڵبژاردن ــولبێرگ(، ک ــا س ــزگاران )ئیرن پارێ

ڕایگەیانــد ئەمــە ئەنجامــی هەوڵێکــی بەکۆمــەڵ بــوو. 

هەروەهــا گوتیشــی: »دوای ئــەوەی لــە چــوار ســاڵی 

بەڵێنەکامنانــدا،  لەگــەڵ  بوویــن  ڕاســتگۆ  ڕابــردوودا 

جارێکــی دیکــە متامنــەی چــوار ســاڵی ترمــان پێدرایــەوە... 

دیــارە ئەمــە زۆرینەیەکــی ناسۆسیالیســتییە... پێویســتە 

لەنــاو پەڕلەمانیشــدا ڕێگەچــارەی گشــتگیر بدۆزرێتــەوە«. 

الی خۆیــەوە ســەرۆکی پارتــی کرێکارانــی ئۆپۆزســیۆن 

)جۆنــاس جــار ســتۆر( دانــی بــە دۆڕانــی خۆیانــدا نــا 

لــە هەڵبژاردنەکانــدا و ڕایگەیانــد ئەمــە بێئومێدییەکــی 

ســتۆر  هەروەهــا  دەبینــەوە.  ڕووبــەڕووی  گەورەیــە 

لەبــەردەم الیەنگرانیــدا ئەوەشــی ڕاگەیانــد کــە ئامانجیــان 

ــۆ  ــووە ب ــەک ب ــەوەی دەروازەی ــەدا، کردن ــەم هەڵبژاردن ل

ــت ئەمــە  ــەاڵم پێدەچێ ــج، ب ــە نەروی ــوێ ل حکومەتێکــی ن

ــی  ــا پیرۆزبای ــتنەهێنابێت. هەروەه ــەرکەوتنامن بەدەس س

لــە پارتــی بــراوە کــرد و هیــوای بەختێکــی باشــی بــۆ 

کارەکانیــدا،  لــە  خواســت  نــوێ  وەزیرانــی  ســەرۆک 

دیمەنێک لە هەڵبژاردنەکانی ژاپۆن
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بەڵێنیشــیدا ئۆپۆزســیۆنێکی بەهێــز بونیــاد بنێــن.

ئەڵامنیا؛ پاشەکشەی چەپەکان و سەرکەوتنی ڕاست و 

کۆنزەرڤاتیڤەکان

ــژکاری  ــەرۆکایەتی ڕاوێ ــە س ــا ب ــی ئەڵامنی کۆنزەرڤاتیڤەکان

پەڕلەمانییەکــەی  هەڵبژاردنــە  لــە  توانییــان  ئەڵامنیــا 

مانگــی ســێپتەمببەری 2017 ســەرکەوتن بەدەســتبهێنن و 

ــەو  ڕێــژەی نزیکــەی )%33(ی دەنگەکانــی بەدەســتهێنا، ل

دەمــەی ڕاســتی تونــدڕەو و پۆپۆلیســتەکان ســەرکەوتنێکی 

ــتهێنا. ــان بەدەس مێژوویی

سۆســیال دیموکراتــەکان لــە پلــەی دووەمــدا هاتــن و 

بەدەســتهێنا،  دەنگەکانیــان  )%20(ی  نزیکــەی  ڕێــژەی 

ــژەی  ــن و ڕێ ــدا هات ــدڕەوەکان بەدوایان ــتە تون ــان ڕاس پاش

)%13(ی دەنگەکانــی بەدەســتهێنا. لەگــەڵ دەرکەوتنــی 

بــەوەدا  دانــی  مێــرکڵ  هەڵبژاردنەکانــدا،  ئەنجامــی 

نــا کــە ڕازی نییــە لــە ئەنجامــەکان و پێیوایــە دەبــوو 

ــی  ــەوە پارت ــان بەدەســتبهێنایە. الی خۆی دەنگێکــی زیاتری

ئەڵتەرناتیــڤ بــۆ ئەڵامنیــا، کــە هەڵگــری ئایدۆلۆژیایەکــی 

ڕاســتڕەو و پۆپۆلیســتییە و دژ بــە کۆچبەرانــە، بەڵێنــی 

قســەکانی  لــە  هــەروەک  بگۆڕێــت.  ئەڵامنیــا  داوە 

)ئەلکســەندەر گۆالنــد(ی ڕابــەری پارتەکــەدا هاتــووە، 

دەیانەوێــت هــەم پێــش پارتــە چەپــەکان بدەنــەوە، هــەم 

بــەڕووی ئەنگێــا مێرکڵیشــدا بووەســتنەوە و ئامانجەکانــی 

ئەڵامنیایەکــی  لــە  بریتییــە  کــە  بدەیبهێنــن،  خۆیــان 

سۆســیال  پارتــی  پەناهەنــدە.  و  کۆچبــەر  لــە  بــەدەر 

ــە  ــی ناچن ــد و وت ــش هەڵوێســتی خــۆی ڕاگەیان دیموکراتی

هیــچ هاوپەیامنێتییەکــەوە لەگــەڵ کۆنزەرڤاتیڤەکانــدا بــۆ 

ــرکڵ،  ــەرۆکایەتیی مێ ــوێ بــە س ــی ن ــی حکومەت پێکهێنان

بــە  چونکــە  ئۆپۆزســیۆن،  ببنــە  باشــە  پێیــان  بەڵکــو 

گوتــەی خۆیــان داواکاریــی دەنگدەرەکانیــان ئەوەیــان 

هەڵبژاردنەکانــی  لــە  باســە  جێگــەی  لێدەخوازێــت. 

ئەڵامنیــدا نزیکــەی )61 ملیــۆن( بەشــدارییان کــرد.

دیمەنێک لە هەڵبژاردنەکانی نەرویج
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سلۆڤینیا؛ سەرۆکی واڵت جارێکی دیکە هەڵبژێردرایەوە

ــە خولــی  ســەرۆکی ئێســتای ســلۆڤینیا )بــۆرۆت باهــۆر( ل

ســەرکەوتنی  ســلۆڤینیادا  هەڵبژاردنەکانــی  دووەمــی 

ــژەی  ــەکان ڕێ ــۆی دەنگ ــە ک ــەوەی ل ــاش ئ ــتهێنا، پ بەدەس

ــە بەرامبەریشــدا  ــی بەدەســتهێنا، ل )%52.94(ی دەنگەکان

ڕکابەرەکــەی کــە منایشــکارێکی کۆمیدیــی و پارێــزگاری 

ــەی  ــاریتز( نزیک ــا ش ــە، )ماری ــاری )کامنیک(ـ ــتای ش ئێس

)%47(ی دەنگەکانــی بەدەســتهێنا و دانیشــینا بە شکســتی 

ــرد. ــراوە ک ــەرۆکی ب ــە س ــی ل ــدا و پیرۆزبای خۆی

هــەر پــاش ڕاگەیاندنی ئەنجامــە ســەرەتاییەکانیش )باهۆر(

ی تەمــەن ٥٤ ســاڵ سوپاســی دەنگدەرەکانــی خــۆی کــرد و 

بەڵێنیــدا دەنگــی سیاســییان زیاتــر بەرزبکاتــەوە. جێگــەی 

باســە لــە خولــی یەکەمــی هەڵبژاردنــە ســەرۆکایەتییەکەی 

دەنگەکانــی  )%47(ی  ڕێــژەی  باهــۆر  واڵتــەدا  ئــەو 

)24%( رێــژەی  )شــاریتز(  دەمــەی  لــەو  بەدەســتهێنا، 

ــژەی  ــەدا ڕێ ــەم هەڵبژاردن ــتهێنا. ل ــی بەدەس ی دەنگەکان

ــک  ــوو، بەجۆرێ ــەم ب ــک ک ــدەران گەلێ ــداریی دەنگ بەش

ــدا  ــدارییان تێ ــدەران بەش ــەی )%42(ی دەنگ ــا نزیک تەنه

دیمەنێک لە هەڵبژاردنەکانی ئەڵامنیا
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کــرد، کــە ئەمــەش نزمریــن ڕێــژەی بەشــداربوونە لەپــاش 

ئــەوەی ســاڵی 1991 ســلۆڤینیا بۆتــە واڵتێکــی ســەربەخۆ.

نیوزالند؛ پارتی کرێکاران شکستی هێنا

پارتــی نیشــتیامنی کــە ســەرۆک وەزیرانــی ئــەو واڵتــە )بیل 

ئینگلیــش( ســەرۆکایەتیی دەکات توانــی )58 کورســی( 

بەدەســتبهێنێت، کــە ئەمــەش دەکاتــە دەنگــی )46%(

ــی  ــکاران توان ــی کرێ ی دەنگــدەران، لەبەرامبەریشــدا پارت

رێــژەی )35.8%( واتــە  بەدەســتبهێنێت،  )45 کورســی( 

ــیۆنە و  ــی ئۆپۆزس ــکاران پارتێک ــی کرێ ــەکان، پارت ی دەنگ

لەالیــەن )جاکینــدا ئەردێرن(ـــەوە ســەرۆکایەتیی دەکرێت. 

لــە هەمــان کاتــدا پارتــی »نیوزیانــد یەکەمــە«. کــە 

ــتبهێنێت،  ــی بەدەس ــی 9 کورس ــتە، توان ــی پۆپۆلیس پارتێک

هەروەهــا ســەوزەکانیش کــە لــە پارتــی کرێکاتانــەوە 

ــەر  ــتبهێنن. ه ــی بەدەس ــا 7 کورس ــان تەنه ــن توانیی نزیک

دروســتبکات،  حکومــەت  بەتەنهــا  بیهەوێــت  حزبێــک 

ئــەو  پەڕلەمانــی  کورســیی   120 کحــی  لــە  پێویســتە 

واڵتــە، 61 کورســی بەدەســتبهێنێت، کــە بەپێــی ئەنجامــە 

بەدەســتهاتووەکان، هیــچ حزبێــک نەیتوانیــوە ئــەو ڕێژەیــە 

بەدەســتبهێنێت. جێگــەی باســە لــە هەڵبژاردنەکانــی ئــەم 

جــارەی نیوزلەنــدادا لــە کــۆی )3.5 ملیــۆن( دەنگــدەر 

نزیکــەی )2 ملیــۆن و 150 هــەزار( کــەس بەشــدار بــووە.

ــەکان  ــەی هەرێم ــە زۆرب ــادۆرۆ ل ــەی م ــا؛ پارتەک فەنزوێ

ــەرکەوت س

لــە کــۆی 23 شــارەوانیی واڵتی فەنزوێــا پارتەکــەی مادۆرۆ 

توانی لە نزیکەی ١٧ شــارەوانی ســەرکەوتن بەدەســتبهێنن، 

ــی نیشــتیامنی  ــرەی ئەنجومەن ــە گوێ ــەاڵم ئۆپۆزســیۆن، ب ب

تەنهــا لــە ٥ ویایەتــدا ســەرکەوتنی بەدەســتهێنا. دوای 

دەرچوونــی ئەنجامــی هەڵبژاردنــەکان مــادۆرۆ ڕایگەیانــد 

کــە ســەرکەوتنێکی یەکاکــەرەوەی بەدەســتهێناوە. لــە 

بەرامبــەردا نەیارانــی ســەرۆکی فەنزوێــا باســیان لەوەکــرد 

دیمەنێک لە هەڵبژاردنەکانی سلۆڤینیا
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کــە ســاختەکارییەکی زۆر لــە هەڵبژاردنەکانــدا کــراوە. 

هاوپەیامنێتیــی ئۆپۆزســیۆن لەژێــر نــاوی »بازنــەی یەکێتیی 

ــژکارە  ــەو دوو ڕاوێ ــە مــادۆرۆ کــرد ئ دیموکراتــی« داوای ل

نیکاراگۆییــە کــرد و جەختیــان لــەوە کــردەوە کــە بــە 

ــە  ــدا هێرناونەت ــە هەڵبژاردنەکان ــاختەکاری ل ــتی س مەبەس

فەنزوێــا. ئــەم هەڵبژاردنــە پێــوەر و هەڵســەنگاندنێک 

بــوو بــۆ مــادۆرۆ و ئۆپۆزســیۆن، چونکــە دوای کۆمەڵێــک 

خۆپیشــاندان و ناڕەزایەتیــی زۆر دێــت کــە مــاوەی چەنــد 

ــەوە. ــوژراوی لێکەوت ــد و نزیکــەی ١٢٥ ک مانگێکــی خایان

سەرچاوەکان:

بی بی سی

ئەلجەزیرە

دۆچە ڤێا

ئاژانسی ئەنادۆڵ

ڕوسیای ئەمڕۆ

دیمەنێک لە هەڵبژاردنەکانی نیوزالند




