گڵۆباڵ
دیموکراسی
هەڵبژاردنى پەرلەمانى و سەرۆکایەتى لە هەندێک
دەوڵەتانى جیهان لە 2019
وەرگێڕانی :بابان ئەنوەر

توونس؛ قەیس سەعید
بووە سەرۆکی واڵت

ســەرۆکایەتیی کۆمیســیۆنی بــااڵی ســەربەخۆی هەڵبژاردنەکانــی تونــس لــە ناوەڕاســتی مانگــی ئۆکتۆبــەردا ئەنجامــی
کۆتایــی هەڵبژاردنــە ســەرۆکایەتییەکەی توونســی ڕاگەیانــد ،کــە بــە گوێــرەی ئەنجامــەکان (قەیــس ســەعید) بــە زۆرینــەی
دەنــگ و بەدەســتهێنانی ()72.71%ی کــۆی دەنگــەکان ،بــوە ســەرۆکی واڵت .ئــەم ئەنجامــەی قەیــس لــە کاتێکدایــە کــە
نزیکرتیــن ڕکابــەری (نەبیــل قــەرەوی) تەنهــا ()27.29%ی دەنگەکانــی بــە دەســت هێنــا .ســەرۆکی نوێــی توونــس هــەر
لــە ســەرەتای بانگەشــەکانی خۆیــەوە بــۆ بوونــە ســەرۆک ،جەختــی لەســەر ســەربەخۆبوونی خــۆی کردۆتــەوە و ڕای
گەیانــدوە کــە بــە ســەربەخۆیی لــە دایــک بــوە و بــە ســەربەخۆییش ژیــاوە و هــەر بــە ســەربەخۆییش خــۆی کاندیــد
کــردوە تــا ببێتــە ســەرۆکێکی ســەربەخۆ .جێگــەی باســە قەیــس مامۆســتای زانکۆیــە و پســپۆڕی یاســای دەســتوورییە.
ئەنجامی گەڕی یەکەمی دەنگی کاندیدەکان لە هەڵبژاردنى سەرۆکایەتى توونس
ز
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ناوی کاندید

پارت و الیەن

ژمارەی دەنگ

ڕێژەی دەنگ %

1

قەیس سەعید

سەربەخۆ

117011

14.87

1

نەبیل قەرەوی

دڵی تونس

515510

15.54

3

عەبدولفەتاح مۆرۆ

بزووتنەوەی نەزهە

838537

11.44

8

عەبدولکەریم زوبەیدی

سەربەخۆ

311418

17.03

5

یووسف ئەلشاهید

بژی تونس

182782

0.34

1

ئەحمەد ئەلسافی سەعید

سەربەخۆ

951 239

7.11

ئایدیا دیپلۆماتیك

مۆزەمبیق؛ بۆ جاری دوەم
فلیپی نیوسی بوەوە
سەرۆک كۆمار
بــە گوێــرەی ئەنجامــی کۆتایــی هەڵبژاردنــە ســەرۆکایەتییەکەی مانگــی ئۆکتۆبــەری مۆزەمبیــق ،ســەرۆکی ئێســتای واڵت
(فلیپــی نیوســی) بــە بەدەســتهێنانی ()73%ی دەنگــەکان بــوە ســەرۆکی واڵت .هــەر بــە گوێــرەی ئەنجامــەکان (ئۆســۆفۆ
مۆمــادی)ی کاندیــدی پارتــی «بەرەنــگاری نیشــتیامنیی مۆزەمبیــق»ی ئۆپۆزســیۆن ،ڕێــژەی ()21.88%ی دەنگەکانــی
بەدەســتهێنا .جێگــی باســە زیاتــر لــە  13ملیــۆن دەنگــدەر مافــی دەنگدانیــان هەبــوو لــەو هەڵبژاردنــەدا .جێگــەی
باســە مــاوەی دوو مانــگ پێــش هەڵبژاردنــەکان ڕێککەوتنێــک کـرا بــۆ ڕاگرتنــی شــەڕ لــە نێــوان حکومــەت و یاخیبوانــی
«ڕینامــۆ» ،پــاش ســااڵنێک لــە بەریەککەوتــن و شــەڕی ناوخــۆ .جێگــەی باســە پارتــی فەرمانــڕەوای واڵت ،لــە پــاش
ســەربەخۆیی مۆزەمبیــق لــە پورتــوگال لــە ســاڵی  ،1975فەرمانڕەوایــی ئــەم واڵتــە دەکــەن.
ئەنجامى هەڵبژاردنى پەرلەمانی مۆزەمبیق
کاندید

پارت

ژ .دەنگ

1

فلیپی نیوسی

فرێلیمیۆ

231,936,4

2

ئۆسوفۆ مۆمادی

ڕیناتۆ

63,,13,,1

3

داڤید سیمانگۆ

بسووتنەوەی دیموکراسیی مۆزەمبیق

4,,3,99

4

ماریۆ ئەلبینۆ

()AMUSI

213,2,

143

ژمارە ( )42-43کانوونی یەکەم 2019

نەرویج؛ بردنەوەیەکی
گەورەی چەپەکان و
شکستی پارتە کۆنەکان
ئەنجامــی هەڵبژاردنــە لۆکاڵییەکانــی نەرویــج ،پاشەکشــەی پارتــە کۆنەکانی چەپــی ناوەندی لــێ کەوتەوە .لــە هەڵبژاردنەکەدا
نزیکــەی ()64.5%ی دەنگــدەران بەشــدار بــوون چەپــی ناوەنــد بــە ڕێــژەی ( )8%پاشەکشــەی کــرد بــە بەدەســتهێنانی
()24.8%ی دەنگــەکان ،لــە کاتێکــدا لــە هەڵبژاردنەکانــی پێشــوودا ڕێــژەی ()33%ی دەنگەکانــی بەدەســتهێنابوو .بــەاڵم
پارتەکــەی ســەرۆک وەزیرانــی کۆنزەرڤاتیــڤ (ئیرنــا ســۆلبێرگ) بــە نــاوی پارتــی «هۆیــرا» ،ئەویــش نزیکــەی ()3%ی
دەنگەکانــی لــە دەســت داوە و ()20%ی دەنگەکانــی بەدەســتهێناوە.
یەکێــک لــە ئەنجامــە کتوپــڕەکان بریتــی بــوو لــە هاتنەپێشــەوەیەکی بەهێــزی پارتــی ژینگــە «ســەوزەکان» ،بــە ڕابەرایەتیــی
(گرۆنــا براتیــد) ،لــە چەندیــن شــاری جیاجیــای ئــەو واڵتــەدا.
بــە گوێــرەی ئەنجامــی هەڵبژاردنەکانــی نەرویــج ،ئەگەرچــی چەپــی ناوەنــد پاشەکشــەی کــردوە ،بــەاڵم هێشــتا بلۆکــی چــەپ
زۆرینــەی دەنگەکانــی بــە دەســت هێنــاوە ،کــە زیاتــرە لــە ()56%ی دەنگــەکان.
ئەنجامى هەڵبژاردنى پەرلەمانى نەرویج
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ز

کاندید

پارت

ڕێژەی دەنگ

1

جۆناش غاهیر شتۆرێ

پارتی کار

%3333

2

ئیرنا سۆلبێرگ

کۆنسەرڤاتیڤ

%2331

3

تریگڤێ سالگسڤۆڵد

پارتی ناوەند

%535

4

سیڤ جێنسین

پێشکەوتن

%535

5

ئونی ئارینا ناستۆریم

سەوزەکان

%433

6

ئاودون لیسباکین

سۆسیالیستی چەپ

%431

ئایدیا دیپلۆماتیك

ئەرجەنتین؛ سەرۆکێکی
چەپ هەڵبژێررا

ئەلبێرتــۆ فێرناندێــزی کاندیــدی چەپــەکان لــە هەڵبژاردنــە ســەرۆکایەتییەکەی ئەرجەنتینــدا ،کــە لــە کۆتایــی مانگــی
ئۆکتۆبــەری 2019دا بەڕێوەچــوو ،زۆرینــەی دەنگەکانــی بەدەســتهێنا و زیاتــر لــە نیــوەی دەنگەکانــی بــە دەســت هێنــا،
ســەرۆکی ماوەبەســەرچووی ئەرجەنتینیــش دانــی بــە شکســتەکەی خۆیــدا نــا ،ئەمــە لــە کاتێکــدا کــە نزیکــەی 40%ی
دەنگەکانــی بــە دەســت هێنابــوو.

ئەنجامى هەڵبژاردنى پەرلەمانی ئەرجەنتین
ز

کاندید

پارتى سیاسى

ڕ .دەنگ

1

ئەلبێرتۆ فێرناندێس

Justicialist Party

%4..1

2

ماوریسیۆ ماکری

PRO

%4..4

3

ڕۆبەرتۆ الڤاگنا

سەربەخۆ

%2.2
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پۆڵەندا؛ چەپەکان
جارێکی تر گەڕانەوە
پەڕلەمان

کۆنزێرڤاتیڤــە ناسیۆنالیســتە فەرمانڕەواکانــی پۆڵەنــدا ،توانییــان لــە هەڵبژاردنــە پەڕلەمانییەکــەی ئــەو واڵتــەدا زۆرینــەی
ڕەهــای دەنگــەکان بــە دەســت بهێنــن .وێـڕای ئــەم ئەنجامــە ،بــەاڵم لــە الیەکــی دیکــەوە چەپەکانیــش پــاش دابڕانیــان بــۆ
مــاوەی  4ســاڵ ،جارێکــی دیکــە گەڕانــەوە بــۆ پەڕلەمــان ،هــاوکات ڕاســتە تونــدڕەوە ئۆپۆزســیۆنەکانیش نوێنەریــان نــاردە
نــاو پەڕلەمانــەوە.

ژمارەى کورسییەکاني پارتە سیاسیەکاني پۆڵەندا
ز
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ئایدیۆلۆژیا

پارتي سیاسي

ژ .کورسی

1

داد و یاسا

کۆنسەرڤاتیڤی نەتەوەیی ،کریستان

532

5

هاوپەیمانێتیی مەدەنی

لیبڕالیسم ،هەمەچەشنخواز

131

3

چەپەکان

سۆسیال دیموکرات و پێشکەوتووخواز

14

1

هاوپەیمانێتیی پۆڵەنذا

دیموکرات مەسیح

33

2

کۆنفیذراسیۆن

ڕاستی لیبەرتاری ،ناسیۆنالیسمی نەتەوەیی

ئایدیا دیپلۆماتیك

11

کۆسۆڤۆ؛ بەرەى
ئۆپۆزسیۆن بردییەوە

دوو پارتــی ئۆپۆزســیۆنی کۆســۆڤۆ لــە هەڵبژاردنــە پەڕلەمانییەکــەی ئــەو واڵتــەدا ســەرکەوتنیان بــە دەســت هێنــام لــەو
دەمــەی سیاســییەکانی پێشــوو ،کــە مــاوەی زیــاد لــە دە ســاڵ بــوو دەســتیان بــە ســەر کایــەی سیاســیی ئــەو واڵتــەدا
گرتبــوو ،شکســتیان هێنــا .هــەردوو پارتــی ئۆپۆزســیۆن (فیتفیندۆســی -چەپــی نەتەوەیــی) و (ڕابیتــەی دیموکراســیی
کۆســۆڤۆ -ڕاســتی ناوەنــد) ،هــەر یەکەیــان نزیکــەی یــەک لــە ســەر چــواری دەنگەکانی بە دەســت هێنــا ،بــە جیاوازییەکی
زۆریــش پێــش دوو پارتــە فەرمانڕەواکــە کەوتــن ،کــە ئەوانیــش پارتــی دیموکراتــی کۆســۆڤۆ بــوو بــە ڕابەرایەتیــی (ســەرۆک
هاشــم تاجــی) ،لەگــەڵ پارتــی «هاوپەیامنێتــی لــە پێنــاو داهاتــووی کۆســۆڤۆ» ،بــە ســەرۆکایەتیی ســەرۆک وەزیرانــی
ماوەبەســەرچوو (ڕامــۆش هارادینــای).
ئەنجامى هەڵبژاردنى پەرلەمانى کۆسۆڤۆ
ز

ناوی پارت

ڕێژەی دەنگ

1

VV

%66.16

6

LDK

%64.46

3

PDK

%61.16

4

%111Kosovo

%11.48

5

Serb List

%6.75

6

NISMA–AKR–PD

%4.98
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بۆلیڤیا؛ مۆرالێس
بوەوە بە سەرۆک

دادگای بــااڵی بۆلیڤیــا ،بردنــەوەی (ئیڤــۆ مۆرالێــس)ی ڕاگەیانــد لــە هەڵبژاردنــە ســەرۆکایەتییەکەی ئــەو واڵتــەدا ،ئــەو
هەڵبژاردنــەی کــە دەیــان خۆپیشــاندان و پشــێویی لــێ کەوتــەوە لــە ســەر شــەقامەکانی ئــەو واڵتــە .بــە گوێــرەی ئەنجامــی
جیاکردنــەوەی دەنگــەکان .هــاوکات کاندیــدی ئۆپۆزســیۆن کارلــۆس مێســا نزیکــەی ()36%ی دەنگەکانــی بــە دەســت هێنــا.
لــە بۆلیڤیــا کاتێــک هەڵبژاردنــی ســەرۆکایەتی دووبــارە دەکرێتــەوە ،ئەگــەر جیاوازیــی نێــوان کاندیــدی یەکــەم و دوەم لــە
ڕێــژەی ( )10%زیاتــر بێــت.
پارتە سیاسیەکانى بۆلیڤیا
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ز

کاندید

پارت

ژ .دەنگ

1

ئیڤۆ مۆرالێش

بزووتنەوەی لە پێناو صۆصیالیزمدا

98,,288,2

9

کارلۆس مێضا

جڤاکی مەدەنی

989,28292

8

چی هیون چونگ

کریضتیان دیموکرات

,8282,1

,

ئۆصکار ئۆرتیز ئەنتێلۆ

بزووتنەوەی دیموکراصیی کۆمەاڵیەتى

9228812

,

فلێکش پاتزی

بزووتنەوەی صیضتمی صێیەم

728,97

2

ڤیرگینیۆ لیما

بزووتنەوەی ناصیۆنالیضتە شۆڕشگێڕەکان

42,334

ئایدیا دیپلۆماتیك

ئیماراتى عەرەبى؛
هەڵبژاردنێکی کارتۆنی
ئەنجامدا

لــە ســەرەتای مانگــی ئۆکتۆبــەردا ئیامراتییەکان ڕوویان کــردە ناوەندەکانی هەڵبــژاردن و لە ڕێگەی  39بنکــەی هەڵبژاردنەوە،
دەنگیــان دا بــە نوێنەرانیــان بــۆ ئەنجوومەنــی نیشــتیامنیی یەکگرتــوو ،کــە کــۆی ئەندامەکانی لــە  40کەس پێکهاتــوە و خۆی
دەبینێتــەوە لــە نوێنەرانــی لیســتە بەشــداربوەکان ،هــەر یەکێــک لــەم لیســتانەش تەنهــا ئــەو کەســانە لــە خــۆ دەگرێــت کــە
ســەر بــە ڕژێمــی ئــەو واڵتــەن و خۆیــان دیارییــان کــردون .ڕێــژەی بەشــداربوون لــە هەڵبژاردنەکانــدا گەیشــتبوە نزیکــەی
()34.81%ی دەنگــەکان ،کــە دەکاتــە ( 117592دەنــگ) .لــە کــۆی  40ئەندامەکــەی ئەنجوومەنــی نیشــتیامنی ،تەنهــا 20
ئەندامیــان بــە هەڵبــژاردن دەستنیشــان دەکرێــن 20 ،ئەندامەکــەی دیکــە لــە الیــەن ســەرۆکی دەوڵەتــەوە دەستنیشــان
دەکرێــن .جێگــەی باســە هەڵبژاردنەکانــی ئیــارات یەکێکــە لــە نامۆتریــن پڕۆســە هەڵبژاردنەکانــی جیهــان ،کــە دەنگــدان
تێیــدا بــە بــێ بوونــی ســندوقی دەنگــدان و کارتــی دەنگدانــە ،بەڵکــو لــە ڕێگــەی پڕۆســەیەکی ئەلکرتۆنییــەوە ئەنجــام
دەدرێــت ،کۆمەڵێــک کەســی ســەر بــە دەوڵەتیــش چاودێریــی هەڵبژاردنەکــە دەکــەن .لــە هەڵبژاردنەکانــی ئــەو واڵتــەدا
کاندیــدەکان ناتوانــن هیــچ پرســێکی سیاســی و سـراتیژی تایبــەت بــەو واڵتــە بوروژێنــن.
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ئیسپانیا؛ چەپ و
ڕاستەکان ئەنجامەکانیان
لێک نزیکە

ناوەڕاســتی مانگــی نۆڤەمبــەر هەڵبژاردنــی دەســتەی یاســادانەرانی ویالیەتــی چواردەیەمــی یاســادانان بەڕێوەچــوو،
بــە مەبەســتی هەڵبژاردنــی  350ئەنــدام بــۆ پەڕلەمانــی ئــەو واڵتــە و  208ســیناتۆری ئەنجوومەنــی پیــران .ئەنجامــی
هەڵبژاردنەکانیــش بــەم جــۆرە بــوون.

ئەنجامى هەڵبژاردنى پەرلەمانى ئیسپانیا
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پارت

ئایدیۆلۆژیا

ڕێژەی دەنگ %

ژمارەی کورسی

1

پارتی سۆسیالیستی کرێکاران

چەپی واوەوذ

88

181

8

پارتی گەل

ڕاستی واوەوذ

81.88

88

3

ڤۆکس

ڕاستی ڕادیکاڵ

15.19

58

4

هاوپەیماوێتیی پۆدیمۆس

چەپی ڕادیکاڵ

9.8

86

5

چەپی کۆماریخوازی کەتەلۆویا

چەپی کۆماریخواز

3.63

13

6

هاوواڵتیان

ڕاستی واوەوذ

6.79

11

7

یەکێتی لە پێىاو کەتەلۆویا

ڕاستی واوەوذ

8.19

8

8

هەموومان دەتواویه

8.87

7

ئایدیا دیپلۆماتیك

