گلۆباڵ دیموکراسی
GLOBAL DEMOCRACY

گرنگترین ئەو هەڵبژاردنانەی تا کۆتایی ساڵی  8102بەڕێوەدەچن لە جیهاندا:
ئاسیا

ئەفریقیا

ئەوروپا

هەردوو ئەمریکا

0

ئەفغانستان

سوید

گینیا

کەنەدا

8

بەنگالدیش

بۆسنە

کامیرۆن

کوبا

3

ماڵدیڤ

بەلجیکا

مالی

سلڤادۆر

4

نیپاڵ

لۆکسمبۆرگ

مۆریتانیا

بەڕازیل

5

تایوان

جۆرجیا

ڕواندا

پاراگوای

6

هەرێمی کوردستان

التیڤیا

لیبیا

ڤەنزوێال

7

بەحرەین

چیک

گینیا بیسوا

2

ئیسرائیل

ئیرلەندا

ئامادەکردنی :بابان ئەنوەر
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سیرالیۆن؛ کاندیدی ئۆپۆزسیۆن بووە سەرۆکی واڵت

پــاش ســەرکەوتنی لــە گــەڕی دووەمــی هەڵبژاردنــی
ســەرۆکایەتیی واڵتــی ســیرالیۆن( ،جولیــۆس مــادا بیــۆ)
ی کاندیــدی گەورەتریــن پارتــی ئۆپۆزســیۆن ســەرکەوتنی
بەســەر کاندیــدی پارتــی فەرمانــڕەوادا بەدەســتهێنا ،بــەاڵم
کاندیــدە دۆڕاوەکــە ڕەتــی کــردەوە دان بــە ئەنجامــی
هەڵبژاردنەکانــدا بنێــت .جێگــەی باســە مــادا بیــۆ  22ســاڵ
پیــش ئێســتا و لــە ئەنجامــی کودەتایەکــی ســەربازییەوە
بــۆ ماوەیەکــی کاتــی دەســەاڵتی گرتــە دەســت .هــاوکات
کاندیــدی پارتــی فەرمانــڕەواش (ســامورا کامــارە) بــۆ
لەالیــەن ســەرۆکی ماوەبەســەرچووی واڵت (ئێرنســت بــای
کۆمۆرا)ـــەوە وەک کاندیــدی پارتــی فەرمانــڕەوا (پارتــی
کۆنگــرەی گشــتیی گــەل) دەستنیشــان کــرا .لــە گــەڕی
یەکەمــی هەڵبژاردنەکانــدا مــادا بیــۆی تەمــەن ( 53ســاڵ)
ســەرکەوتنی بەســەر (کامــارا)ی وەزیــری پیشــووتری

دەرەوە و دارایــی واڵتــدا بەدەســتهێنابوو ،بــەاڵم بــە
جیاوازییەکــی زۆر کــەم ،واتــە جیاوازیــی نزیکــەی (15
هــەزار) دەنــگ.
ســیرالیۆن لــە مــاوەی چارەکــە ســەدەی ڕابــردوودا تووشــی
گەلێــک کارەســاتی مرۆیــی و رسوشــتی بــووەوە .لــە
مــاوەی نێــوان ســااڵنی ()2002-1991دا بەهــۆی شــەڕی
ناوخــۆوە نزیکــەی ( 120هــەزار) کــەس بوونــە قوربانــی.
لــە مــاوەی نێــوان ســااڵنی ()2016-2014شــدا نزیکــەی (4
هــەزار) کــەس بەهــۆی پەتــای ئیبــۆالوە لــەم واڵتــە ئینگلیز
زمانــەدا گیانیــان لەدەســتدا .واڵتــی ســیرالیۆن هەرچەنــدە
بــە دەرامەتــی رسوشــتی و ئەڵــاس دەوڵەمەنــدە ،بــەاڵم
بەهــۆی بوونــی گەندەڵییــەوە ،یەکێکــە لــە واڵت هــەرە
هەژارنشــینەکانی ئەفریقیــا.
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شارەوانییەکانی تونس؛ بزووتنەوەکەی غەنووشی یەکەم بوو

ئەنجامی هەڵبژاردنی شارەوانییەکانی تونس (لە کۆی  2727کورسی)
پارت

سەرۆکی پارت

ئایدیۆلۆژیا

دامەزراندن

ژ .کورسی

ڕ .دەنگ

2

بزووتنەوەی نەهزە

ڕاشید غەنووشی

ئیسالمی

2727

7217

%76.82

7

نیدائـ تونس

محەمەد ئەلناسر

سیکۆالر/لیبراڵ

7127

2811

%71.62

1

ڕەوتی دیموکراسی

غازی ئەلشەواشی

سۆسیال دیموکرات

7121

712

%2.27

2

بەرەی گەل

حەمەت ئەلهومامی

چەپ/کۆمۆنیست

7127

782

%1.72

کۆمســیۆنی ســەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی تونــس ڕایگەیاند
کــە ڕێژەیەکــی کــەم لــە هاوواڵتیانــی تونــس بەشــدارییان
لــە هەڵبژاردنــی شــارەوانییەکانی ئــەو واڵتــەدا کــردووە،
کــە ئــەو ڕێژەیــەش بریتییــە لــە ( ،)33.7%بەرزتریــن
ڕێــژەی بەشــداریکردن لــە پارێــزگای (مەنســتیر) بــووە
کــە خــۆی گەنیادۆتــە ( ،)46%بــەاڵم لــە بازنــەی تونســی
یــەک ،ڕێــژەی بەشــداربوون ()26%ی تێنەپەڕانــدووە.
ژمــارەی کــۆی بەشــداربووان لــە هەمــوو واڵتــدا گەیشــتۆتە
(دوو ملیــۆن و  96هــەزار) .جێگــەی باســە ئەمــە یەکــەم
هەڵبژاردنــی شــارەوانییەکانی واڵتــی تونســە پــاش شۆڕشــی
یەنایــەری  .2011کــۆی ژمــارەی کورســییەکانی ئــەم
هەڵبژاردنــە ( )7212کورســییە و دابــەش کــراوە بەســەر
 350شــارەوانییدا.
یەکێــک لــە دیــاردە باوەکانــی ئــەم هەڵبژاردنــە ئــەوە
ئایدیا دیپلۆماتیك

بــوو کــە پارتــە دیــارەکان جگــە لــەو لیســتەی کــە خۆیــان
هەیــە ،لیســتێکی دیکەشــیان بــە ناوێکــی دیکــەوە
دروســت دەکــرد ،کــە گوایــە لیســتێکی ســەربەخۆیە ،بــەاڵم
لەڕاســتیدا تەنهــا بــۆ چاوبەســت بــوو لــە دەنگــدەران.
چاودێرانــی کاروبــاری هەڵبژاردنەکانــی تونــس پێیــان وایــە
ســەرکەوتنی ئیســامییەکان لــەم هەڵبژاردنــەدا کاریگەریی
لەســەر هەڵبژاردنەکانــی ســەرۆکایەتی و پەڕلەمانییــش
دەبێــت .هــۆکاری دەنگــی زۆری پارتــی نەهــزەش
دەگێڕنــەوە بــۆ کەمــی ڕێــژەی بەشــداربوون .هەرچەنــدە
ئەگــەر وەک ئایدیۆلۆژیــا و بیرکردنــەوە تەماشــای
ئەنجامــەکان بکەیــن و پارتــە نائایینییــەکان هەموولــە
یــەک بــەرەدا هەژمــار بکەیــن ،ئــەوا ژمــارە و قەبــارەی
ئەمــان زۆرتــرە لــە ئیســامییەکان.
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مالیزیا؛ مەهاتیر بووە بەتەمەنترین سەرۆکی هەڵبژێردراو

مەهاتیر محەمەد
ئەنجامی هەڵبژاردنە پەڕلەمانییەکەی مالیزیا (لە کۆی  777کورسی)
پارت

سەرۆکی پارت

ژمارەی دەنگ

ڕێژەی
دەنگ

ژمارەی کورسی

ژمارەی کورسیی
هەڵبژاردنی پێشوو

2

هاوپەیمانیی هیوا

مەهاتیر محەمەد

5767390

%27.22

277

82

7

هاوپەیمانیی بەرەی نیشتیمانی

نەجیب عەبدولڕەزاق

2721221

%18.27

27

211

1

پارتی ئیسالمی

عەبدولهادی ئەوانج

2271812

%21.82

26

72

هاوپەیامنێتــی «هیــوا»ی ئۆپۆزســیۆن بــە ســەرۆکایەتیی
سیاســەمتەداری بەئەزمــوون (مەهاتیــر محەمــەد) توانــی
ســەرکەوتنێکی گــەورە لــە هەڵبژاردنــە پەڕلەمانییەکــەی
واڵتــی مالیزیــادا بەدەســتبهێنێت ،بەجۆرێــک کــە
هاوپەیامنێتیــی هیــوا لــە کــۆی  222کورســیی پەڕلەمــان
 121کورســیی بەدەســتهێنا ،لــەو دەمــەی هاوپەیامنێتیــی
«باریســان»ی فەرمانــڕەوا تەنهــا  79کورســیی بەدەســتهێنا
و پلــەی دووەمــی بەرکــەوت .بــەم پێیــە مەهاتیــر محەمەد

توانــی ببێتــە بەتەمەنرتیــن ســەرۆکی هەڵبژێــردراو لــە
جیهانــدا .پێشــریش مەهاتیــر بــۆ مــاوەی  22ســاڵ
پۆســتی ســەرۆک وەزیرانــی ئــەو واڵتــەی بەدەســتەوە
بــوو ،پێــس ئــەوەی ببێتــە ئۆپۆزســیۆن .لــەم هەڵبژاردنــەدا
( 14.940.624کــەس) مافــی دەنگدانیــان هەبــووە ،بــەاڵم
( 12.299.514کــەس) بەشــدارییان کــردووە ،واتــە ڕێــژەی
بەشــداربوون ( )82.32%بــووە.
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تورکیا؛ بردنەوەی ئەردۆگان و گۆڕینی سیستەمی سیاسی
بۆ سەرۆکایەتی
ئەنجامی هەڵبژاردنە سەرۆکایەتییەکەی تورکیا
کاندید

ئایدیۆلۆژیا

پارت

ژ .دەنگ

ڕێژە%

2

ڕەجەب تەیب ئەردۆگان

پارتی داد و گەشەپێدان ()AKP

کۆنزەرڤاتیڤ /نیۆ عوسمانیست

78.111.671

27.27

7

موحەڕەم ئینجە

پارتی گەلی کۆماری ()CHP

ناسیۆنالیست

22.121.172

11.82

1

سەاڵحەدین دەمیرتاش

پارتی دیموکراتی گەالن ()HDP

سۆسیال دیموکرات /چەپگەرا

2712272

6.21

2

میراڵ ئەکشنار

ئی پارتی ()IYI

لیبراڵ کۆنزەرڤاتیڤ

1.827.111

2.77

2

تیمیڵ کەرەمولاڵ ئۆغلۆ

پارتی سەعادە ()SP

میلەلی جوروش /ئەربەکانیزم

221.212

1.67

8

دۆغۆ برینچیک

پارتی نیشتیمان ()VP

چەپی نەتەوەیی

76.722

1.71

کۆتایــی مانگــی حەزەیــران هەڵبژاردنــی ســەرۆکایەتی
و پەڕلەمانیــی تورکیــا بەڕێوەچــوو ،ئــەم هەڵبژاردنــە
چارەنووسســاز بــوو بــۆ گەالنی تورکیــا ،بەتایبەت بــۆ پارتی
دیموکراتــی گــەالن (هەدەپــە) و پارتــی داد و گەشــەپێدان
(ئەکەپــە) ،کــە یەکەمیــان جگــە لــەوەی چــاوی لــەوە
بەربەســتی ()10%ی هەڵبژاردنــەکان تێپەڕێنێت ،خواســتی
ئــەوەی هەبــوو دەنگێکــی زیاتریــش بەدەســتبهێنێت لــە
چــاو هەڵبژاردنەکانــی پێشــوودا ،دووەمیشــیان دەیویســت
لــە ڕێگــەی بردنــەوەی دەنگێکــی زۆرەوە هەنــگاو بــەرەو
خەونــە لەمێژینەکــەی بنێــت ،ئەویــش گۆڕینی سیســتەمی
ئایدیا دیپلۆماتیك

سیاســیی واڵتــە بــۆ ســەرۆکایەتی .پێشــر پەڕلەمانــی
تورکیــا لــە  550ئەنــدام پێکهاتبــوو ،بــەاڵم لــەم خولــەوە
دەبێــت بــە  600ئەنــدام .نزیکــەی  59ملیــۆن کــەس مافــی
بەشــداربوون و دەنگدانیــان لــەم هەڵبژاردنــەدا هەبــوو.
نزیکــەی  180هــەزار ســندوقی دەنگــدان لــە نــاوەوەی
واڵت و ئــەو واڵتــە بیانییانــە داندرابــوون کــە ڕەوەنــدی
تورکــی دەنگــی لــێ دەدەن .جێگــەی باســە ئەمــە یەکــەم
هەڵبــژاردن بــوو لــە مێــژووی تورکیــادا کــە لــە یــەک کاتــدا
هەڵبژاردنــی ســەرۆکایەتی و پەڕلەمانــی بەڕێوەبچێــت.
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لوبنان؛ گۆڕانی بەرچاو لە هاوکێشەی سیاسیدا
ئەنجام و ژمارەی کورسیی پارتە سەرەکییەکان
پارت /هاوپەیمانی
هاوپەیمانێتیی شیعەکان

بە سەرۆکایەتی

2

حزبولاڵ

7

بزاڤی ئەمەل

نەبیە بەڕی

1

ڕەوتی نیشتیمانیی ئازاد

میشال عۆن

2

ڕەوتی موستەقبەل

سەعد حەریری

2

پارتی هێزەکانی لوبنان

سەمیر جەعجەع

8

پارتی سۆسیالیستی پێشکەوتنخواز

وەلید جونبواڵت

2

ڕەوتی عەزم

نەجیب میقاتی

6

پارتی کەتائیب

سامی جەمیل

هەڵبژاردنــە پەڕلەمانییەکــەی ئەمســاڵی لوبنــان
تاڕادەیــەک بــووە مایــەی گۆڕینــی نەخشــەی سیاســی
لــەو واڵتــە( ،حزبولــا) و هاوپەیامنەکانــی زۆرتریــن
کورســیی ئەنجومەنــی نوێنەرانیــان بەدەســتهێنا ،کــە کــۆی
کورســییەکانی پەڕلەمــان بریتییــە لــە  128کورســی؛ لــە
بەرامبــەردا ژمــارەی کورســییەکانی «ڕەوتــی موســتەقبەل»
بــە ســەرۆکایەتیی (ســەعد حەریــری) پاشەکشــەی
بەخۆوەبینــی و روویــان لــە کەمــی کــرد؛ لــە هەمــان کاتــدا
پارتــی «هێزەکانــی لوبنــان» بــە ســەرۆکایەتیی (ســەمیر
جەعجــەع) ســەرکەوتنێکی بەرچــاوی بەدەســتهێنا .ڕێــژەی
بەشــدارییکردن لــەم هەڵبژاردنــەدا ،کــە یەکــەم جــار
بــوو بــە سیســتەمی ڕێژەیــی ئەنجــام بدرێــت ،گەیشــتە
نزیکــەی ( ،)49%لــە کاتێکــدا ڕێــژەی بەشــدارییکردن لــە
هەڵبژاردنەکانــی پێشــووتری لوبنانــدا گەیشــتبووە نزیکــەی
( .)54%لــەم هەڵبژاردنــەدا ( 3750000کــەس) مافــی
بەشــداریکردنیان هەبــوو ،لــەو ژمارەیــەش ()63%یــان

حەسەن نەسرولاڵ

کورسی
21
77
28
77
72
22
7
2
1

موســوڵامن بــوون و ئەوانــی دیکــەش کریســتیان بــوون.
 583کاندیــد لــە پــارت و هاوپەیامنێتییــە جیــاوازەکان
کێبڕکێیــان لەســەر  128کورســییەکەی پەڕلەمانــی ئــەو
واڵتــە دەکــرد .لــە کــۆی کورســییەکانی واڵت ،بەپێــی پشــک
نیــوەی کورســییەکان ،واتــە  64کورســی ،بــۆ موســیحییەکان
و نیوەکــەی دیکــەش بــۆ موســوڵامنەکان ،کــۆی کورســیی
پشــكی موســوڵامنەکان ( 27بــە  )27بــۆ ســوننەکان و
شــیعەکان دابەشــکراوە 8 ،کورســییش بــۆ دروزەکان ،دوو
کورســییش بــۆ عەلەوییــەکان .لەنــاو مەسیحییەکانیشــدا
جــۆرە پشــکدارییەک هەیــە ،پشــکی شــێر بــەر بنەماڵــەی
(میشــال عــۆن) دەکەوێــت بــە  34کورســی ،پاشــان
ڕۆمــە ئەرتەدۆکســەکان بــە  14کورســی ،دواتــر ڕۆمــە
کاتۆلیکــەکان بــە  8کورســی ،ئەرمەنــەکان بــە  6کورســی،
ئینجیلییەکانیــش بــە یــەک کورســی ،کورســییەکی دیکــەش
بــۆ کەمینــەکان.
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عێراق؛ هاوپەیمانێتیی شیعە و شیوعییەکان یەکەم بوون
ئەنجام و ژمارەی کورسیی پارتەکان (بەپێی ڕیزبەندیی کورسییەکان)
پارت /هاوپەیمانێتی

سەرۆک

دەنگ

کورسی

2

سائیرون

موقتەدا سەدر

2112127

22

7

هاوپەیمانیی فەتح

هادی عامری

2722627

28

1

هاوپەیمانیی نەسر

حەیدەر عەبادی

2127111

27

2

پارتی دیموکراتی کوردستان

مەسعود بارزانی

677122

72

2

ڕەوتی حیکمە

عەمار ئەلحەکیم

212172

27

8

هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا

نوری مالیکی

828121

26

2

یەکێتیی نیشتیمانیی کوردستان

کۆسرەت ڕەسوڵ عەلی

267121

26

6

هاوپەیمانیی وەتەنییە

ئەیاد عەالوی

268272

27

7

هاوپەیمانیی قەراری عێراقی

ئوسامە نوجەیفی

122227

6

21

ئەنبار ناسنامەمانە

محەمەد ڕیکان حەلبوسی

272221

8

22

بزووتنەوەی گۆڕان

عومەر سەید عەلی

271728

2

27

نەوەی نوێ

شاسوار عەبدولواحید

721222

2

21

هاوپەیمانیی عەرەبی کەرکوک

ڕاکان سەعید جبوری

62222

1

22

نەینەوا ناسنامەمانە

هاشم ئەلجەماس

26271

1

22

بەرەی تورکومانیی کەرکوک

ئەرشەد ساڵحی

27722

1

28

بزووتنەوەی ئیرادە

حەنان فەتالوی

272727

7

22

هاوپەیمانیی بۆ دیموکراسی و دادپەروەری

د .بەرهەم ساڵح

226277

7

26

یەکگرتووی ئیسالمیی کوردستان

سەاڵحەدین بەهادین

77727

7

27

کۆمەڵی ئیسالمی کوردستان

عەلی باپیر

66818

7

71

عابیرون

قاسم فەهداوی

28217

7

72

هاوپەیمانیی کەفائە بۆ گۆڕانکاری

هەیسەم جبوری

212778

2

77

هاوپەیمانیی سەالحەدین ناسنامەمانە

ڕەواد عەبدولستار

76262

2

بــە گوێــرەی ئەنجامــی دواییــن هەڵبژاردنەکانــی
عێــراق هاوپەیامنێتیــی «ســائیرون» بــە ســەرۆکایەتیی
کەســێتیی ئایینیــی شــیعە مەزهــەب (موقتــەدا ســەدر)
پێشــەنگیی لیســتە بەشــداربووەکانی گرتــووە ،لــە کاتێکــدا
هاوپەیامنێتییەکــەی (حەیــدەر عەبــادی)ی ســەرۆک
وەزیرانــی عێـراق تەنهــا پلــەی ســێیەمی بەدەســتهێناوە .بە
گوێــرەی ڕاگەیەنــدراوی کۆمســیۆنی بــااڵی هەڵبژاردنەکانی
عێــراق تەنهــا ()44.5%ی ئــەو کەســانە بەشــدارییان
تێــدا کــردووە کــە مافــی دەنگدانیــان هەبــووە ،ئەمــەش
نزمرتیــن ئاســتی بەشــدارییکردنە لــە هەڵبژاردنەکانــی
ئایدیا دیپلۆماتیك

عێـراق لــە دوای ڕووخانــی ڕژێمــی ســەدام حســێنەوە لــە
ســاڵی  .2013نزیکــەی  90لیســت و قــەوارەی سیاســیی
کێبڕکێیــان لەســەر بەدەســتهێنانی  329کورســیی پەڕلەمــان
دەکــرد .لەنــاو پارتــە کوردییەکانــدا تەنهــا  7پارتــی سیاســی
تونییــان کورســیی پەڕلەمــان بەدەســتبهێنن ،کــە ئەوانیــش
بریتیبــوون لــە (پارتــی دیموکراتــی کوردســتان ،یەکێتیــی
نیشــتیامنیی کوردســتان ،بزووتنــەوەی گــۆڕان ،نــەوەی
نــوێ ،هاوپەیامنیــی بــۆ دیموکراســی و دادپــەروەری،
یەکگرتــووی ئیســامیی کوردســتان ،کۆمەڵــی ئیســامیی
کوردســتان).
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ئازەربایجان؛ جارێکی دیکە عەلیێڤ وەک سەرۆک هەڵبژێردرایەوە

دیمەنێک لە هەڵبژاردنەکانی ئازەربایجان

ســەرۆکی ئێســتای ئازەربایجــان (ئیلهــام عەلیێــڤ)
توانــی لــە هەڵبژاردنــە ســەرۆکایەتییەکەی ئازەربایجانــدا
جارێکــی دیکــە وەک ســەرۆکی واڵت متامنــەت زۆرینــەی
هاونیشــتیامنییانی بەدەســتبهێنێت و مــاوەی  7ســاڵی
داهاتــوو ســەرۆکایەتیی واڵت بــکات ،ئەمــەش چــوارەم
جــارە ئــەم پۆســتەوەردەگرێت .ســەرۆکی کۆمیتــەی
ناوەندیــی هەڵبژاردنــەکان لــە کۆنگرەیەکــی ڕۆژنامەوانییدا
ڕایگەیانــد کــە بەپێــی ئەنجامەکان(عەلیێــڤ) توانیوەیەتــی
ڕێــژەی ()86.09%ی دەنگــەکان بەدەســتبهێنێت.
هەروەهــا ڕایگەیانــد کــە پاڵێــوراوی پارتــی بــەرەی میللیــی
ئازەربایجانــی یەکگرتــوو (قــودرەت حەســەن قۆلیێــڤ)
ڕێــژەی ()3.4%ی دەنگەکانــی بەدەســتهێناوە ،لــەو دەمەی

پاڵیــوراوی ســەربەخۆ (زاهیــد ئۆرتــەش) ڕێــژەی ()3.07%
ی دەنگەکانــی بەدەســتهێناوە .بــە گوێــرەی لێدوانــی
ســەرۆکی کۆمیتــەی هەڵبژاردنــەکان ڕێــژەی بەشــداریی
هاوواڵتیــان گەیشــتۆتە ( .)74.51%جگــە لــە عەلیێــڤ 7
کاندیــدی دیکــە پاڵێــوراوی ســەرۆکایەتیی واڵت بــوون.
کۆمیتــەی هەڵبژاردنــەکان لــە سەرتاســەری واڵتــدا نزیکەی
( 5641ســندوق)ی دانابــوو بــۆ دەنگدانــی هاوواڵتیــان.
کــۆی ژمــارەی دەنگدەرانــی ئازەربایجانیــش بریتیبــوو لــە
( 5.309.000دەنگــدەر) .هەڵبژاردنەکانــی ئازەربایجــان
لەژێــر چاودێریــی  890چاودێــری نێودەوڵەتییــدا
بەڕێوەچــوون ،کــە لــە  59دەوڵەتــی جیهانــەوە هاتبــوون،
لەگــەڵ  60ڕێکخــراوی نێودەوڵەتــی.
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سلۆڤینیا؛ دژایەتیی کۆچبەر و پەنابەران سەرکەوتنی بەدەستهێنا
ئەنجامی هەڵبژاردنە پەڕلەمانییەکەی سلۆڤینیا
پارت/هاوپەیمانی

سەرۆک

ئایدۆلۆژیا

کورسی

دەنگ

2

پارتی دیموکراتی سلۆڤینیا

لیبڕال کۆنزەرڤاتیڤ /پۆپۆلیست

یانیز یانزا

7773127

72

7

لیستی ماریا ساریک

لیبڕالیست /پۆپۆلیست

ماریا ساریک

2273721

21

1

سۆسیال دیموکراتەکان

سۆسیال دیموکرات

دییان ژیدان

663272

21

2

پارتی ناوەندی نوێ

سۆسیال لیبڕالیست

میرۆ سیرار

683686

21

2

پارتی چەپ

دیموکرات سۆسیالیزم

لۆکا میسیچ

613216

7

8

سلۆڤینیای نوێ

دیموکرات مەسیحی

ماتیج تۆنین

813277

2

2

یەکێتیی دیموکراتخوازەکان

سۆسیال لیبڕالیزم

ئالێنکا براتووشک

223277

2

6

پارتی دیموکراتی خانەنشینان

دادخوازیی کۆمەاڵیەتی

کارڵ ئیریاڤیچ

213667

2

7

پارتی نەتەوەیی سلۆڤینیا

ناسیۆنالیست

زاماگۆ جیلینجیچ

123267

2

پارتــی دیموکراتــی ســلۆڤینی کــە پارتێکــی دژ بــە
کۆچبەرانــە ،توانــی لــە دواییــن هەڵبژاردنــی پەڕلەمانیــی
واڵتــی ســلۆڤینیادا زۆرینــەی ڕێــژەی دەنگــەکان
بەدەســتبهێنێت .بــەاڵم پارتــی ڕاســتی ناوەنــد بــە
ســەرۆکایەتیی ســەرۆک وەزیرانــی پێشــووی واڵت (یانیــز
یانــزا) نەیتوانــی دەنگێکــی ئەوتــۆ بەدەســتبهێنێت
کــە بتوانێــت جارێکــی دیکــە بــە ئاســانی حکومــەت
پێکبهێنێتــەوە .ئەمــەی لــە ســلۆڤینیا ڕوویــدا ،کــە پارتــە
راســتڕەوەکان و دژبەرانــی کــۆچ و پەنابــەری ســەرکەوتنیان
بەدەســتهێناوە ،دیاردەیەکــی تــازە نییــە و مــاوەی چەنــد
ســاڵێکە لــە هەڵبژاردنــی پەڕلەمانیــی واڵتانــی ئەوروپــادا

ئایدیا دیپلۆماتیك

دووبــارە دەبێتــەوە .بــەاڵم پارتــی دیموکراتــی ســلۆڤینی
بــە تونــدی دژ بــە یاســا و ڕێســاکانی یەکێتیــی ئەوروپــا
وەســتاوەتەوە بــۆ دابەشــکردنی پەنابــەران بەســەر هــەر
واڵتێکــدا بەپێــی پشــك .جێگــەی باســە کەســی یەکەمــی
پارتــی بــراوەی هەڵبژاردنــەکان پێشــر و ســاڵی 2006
مــاوەی شــەش مانــگ دەســتگیرکرا بــە تۆمەتــی بەرتیــل
و گەندەڵــی لــە گرێبەســتەکانی چەکــدا .جێگــەی بــاس
پەڕلەمانــی ســلۆڤینیا لــە  90کورســی پێکدێــت .لیســتی
«ماریــا ســاریک» ،کــە تاڕادەیــەک نوێنەرایەتیــی چەپــەکان
دەکات ،توانــی پلــەی دووەم بەدەســتبهێنێت.
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مەکسیک؛ بۆ یەکەم جار چەپێک دەبێتە سەرۆکی واڵت

ئەندرێس مانوێڵ لۆپێز ئۆپرادۆ
ئەنجامی هەڵبژاردنە سەرۆکایەتییەکەی تورکیا
پارت

کاندید

ڕێژە%

ژ .دەنگ

2

ئەندرێس مانوێل لوپێز ئۆپرادۆ

بزووتنەوەی نوێبوونەوەی نیشتیمانی

1132213261

21.27

7

ئێنریکاردۆ ئانایە

پارتی کرداری نەتەوەیی

2738213271

77.76

1

خۆسێ ئەنتۆنیۆ مید

پارتی دامەزراوەیی شۆڕشگێڕ

737673621

28.22

2

خیمی ڕۆدریگێز کاڵدیرۆن

سەربەخۆ

737823217

2.71

2

مارگرێتا زاڤاال

سەربەخۆ

173221

1.18

کاندیــدی چــەپ (ئەندرێــس مانوێــل لوپێز ئۆپـرادۆ) توانی
ســەرکەوتنێکی مێژوویــی بەدەســتبهێنێت و زۆرینــەی
دەنگــی هەڵبژاردنــە ســەرۆکایەتییەکەی واڵت بپخپــی
مســۆگەر بــکات ،ئــەوەش پــاش بەدەســتهێنانی ()53%
ی دەنگــی دەنگــدەران .کاندیــدی کۆنزەرڤاتیڤەکانیــش
(ئێرنیــکاردۆ ئانایــە) لــە پلــەی دووەمــدا دێــت ،پاشــان
(خۆســێ ئەنتۆنیــۆ میــد) لــە پلــەی ســێیەمدا دێــت،
(خیمــی ڕۆدریگێــز کاڵدیرۆن)یــش بــە پلــەی چــوارەم
دێــت .ئەندرێــس مانوێــل لۆپێــز هــەر لــە ســەرەتای

بانگەشــەی هەڵبژاردنەکانــەوە بەڵێنــی ئەنجامدانــی
گۆڕانکاریــی قووڵــی دابــوو ئەگــەر ســەرکەوتن
بەدەســتبهێنێت ،هەروەهــا یەکێــک لــە پڕۆژەکانیشــی
چەســپاندنی دیموکراســییەتی ڕاســتەقینە بــوو لــە واڵتــدا.
هەروەهــا ڕایگەیانــد کــە ئازادیــی ڕاگەیانــدن لــە واڵتــدا
دەپارێزێــت و زامنــی هەمــوو ئازادییــە تاکەکەســیی و
کۆمەاڵیەتییەکانیــش دەکات .لــە سەرتاســەری واڵتــدا
نزیکــەی ( 89ملیــۆن) کــەس مافــی دەنگدانیــان هەبــوو.
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زیمبابۆی؛ یەکەم هەڵبژاردنی پاش کودەتا و مۆگابی

لــە یەکــەم هەڵبژاردنــی پەڕلەمانیــی و ســەرۆکایەتیی
زیمبابۆیــی پــاش کودەتاکەی کۆتایی ســاڵی ڕابردوو بەســەر
مۆگابییــدا ،پارتــی فەرمانــڕەوا ســەرکەوتنی بەدەســتهێنا و
زۆرینــەی کورســییەکانی پەڕلەمانــی بەدەســتهێنا .کێبڕکێــی
کورســیی ســەرۆکایەتی لەنێــوان هەریەکــە لــە (منانــگاوا)ی
تەمەن  75ســاڵ و و (نیڵســۆن شامیســا)ی تەمەن  40ســاڵی

ئایدیا دیپلۆماتیك

ئۆپۆزســیۆندا بــوو .کــە تێیــدا (منانگاگــوا) ســەرکەوتنی
بەدەســتهێنا .هەروەهــا لــە هەڵبژاردنــە پەڕلەمانییەکەشــدا
پارتــی (یەکێتیــی نیشــتیامنیی ئەفریقیــی زیمبابــۆی)
ی فەرمانــڕەوا ســەرکەوتنی بەدەســتهێنا و توانــی ()144
کورســی بەدەســتبهێنێت ،لــە بەرامبــەردا بزاڤــی گۆڕانــی
دیموکراســی توانــی  61کورســی بەدەســتبهێنێت.

خاوەنی ئیمتیاز

لێپرسراوی دەزگا

دەزگای ئايديا بۆ فكر و لێكۆڵینەوە

ئەنوەر حسێن

سەرپەرشتیار
سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

