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هەڵبژاردنــی ســەرۆکایەتی کامیــرۆن لــە مانگــی ئۆکتۆبەری 

ــان  ــەی جیه ــی دیک ــەر هەڵبژاردنێک ــە ه ــاواز ل 2018، جی

چاوێکــی زۆری لەســەر بــوو، ئەویــش لەبــەر دوو هــۆکاری 

ســەرەکی، یەکەمیــان: ســەرۆکی ئێســتای واڵت )پــۆڵ بیــا( 

مــاوەی 30 ســاڵە فەرمانڕەوایــی ئــەو واڵتــە دەکات و 

ــۆکاری  ــان، ه ــی جیه ــەرۆکە ماوەدرێژەکان ــە س ــە ل یەکێک

دووەمیــش بریتییــە لــە بوونــی 22 کاندیــدی ســەرۆکایەتیی 

لــە بــەرەی ئۆپۆزســیۆن، کــە گشــتیان خۆیــان بــە جێگــرەوە 

و بەدیلــی پــۆڵ بیــا دەزانــی، بــەاڵم ئــەم هەمــوو کاندیــدە 

بــووە جێگــەی ڕەخنــەی چاودێــران و بــە پەرتکردنــی 

دەنگــی بــەرەی ئۆپۆزســیۆنی ئــەو واڵتــە لێکدرایــەوە. 

ــرۆن  ــەرۆکایەتییەکەی کامی ــە س ــاس هەڵبژاردن ــەی ب جێگ

ــوو،  ــک الواز ب ــتییەوە گەلێ ــی و لۆجیس ــە ڕووی تەکنیک ل

هەربۆیــە هەندێــک لــە بنکەکانــی دەنگــدان دوای چەنــد 

ئینجــا  هەڵبژاردنەکــە  دەســتپێکردنی  لــە  کاتژمێرێــک 

ــە ســەرجەم  ــدا کــردەوە. ل ــە ڕووی دەنگدەران ــان ب دەرگای

ــوو،  ــان هەب ــی دەنگدانی ــەس ماف ــدا )6.587.383( ک واڵت

لــەو ژمارەیــەش )3.524.326( کــەس دەنگــی خۆیــان داوە، 

ــە )53.50%(. ــوو ل ــژەی بەشــداربوون بریتیب ــە ڕێ وات

کامیرۆن: پۆڵ بیا دوای 30 ساڵ شکستی هێنا

 8102 كامیرۆن هەڵبژاردنی ئەنجامی

 ئەنجامی دەنگی پاڵێوراوانی هەڵبژاردنی سەرۆکایەتیی کامیرۆن
 ڕێژەی دەنگ ژمارەی دەنگ پارتەکەی کاندید ز

 بزووتىەوەی ڕابوووی کامیرۆوی ماوریس کامتۆ 1
2,461,733 %71.09 

 بزووتىەوەی دیموکراسیی خەڵکی کامیرۆن پۆڵ بیا 2
635,894 %14.40 

 یوویڤێرسە کابراڵ لیبی 3
218,834 %6.32 

 بەرەی سۆسیال دیموکراتەکان جۆشوا ئۆسی 4
110,449 %3.19 

 دیموکراسیی کامیرۆنیەکێتیی  ئادامۆ وادم 5
59,884 %1.73 

 هاوپەیماوی بۆ دیموکراسی و گەشەپێدان گارگا هامان 6
55,971 %1.62 

 یەکێتی بۆ ووێبوووەوەی کۆمەاڵیەتی سێرج ماتۆمبا 7
34,106 %0.98 

 بزووتىەوەی هاوویشتیماویی وەتەوەیی کامیرۆن فڕاوکلیه ئەفاووی 8
23,298 %0.67 

 ئێستا! ئاکیری مووا 9
16,753 %0.48 
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هەڵبژاردنەکانــی  لیژنــەی  ڕاگەیەنــدراوی  گوێــرەی  بــە 

زۆرینــەی  توانــی  منانگاگــوا(  )ئیمرســۆن  کامیــرۆن، 

ــی  ــەرۆکایەتییەکەی حوزەیران ــە س ــی هەڵبژاردن دەنگەکان

2018 بەدەســتبهێنێت و ببێتــە ســەرۆکی ئــەو واڵتــە. بــەاڵم 

ئــەم ئەنجامانــە هــەروا بــە ئاســانی قبــووڵ نەکــرا، بەڵکــو 

بــەرەی ئۆپۆزســیۆن ئەنجامەکانــی ڕەتکــردەوە و ئەمــەش 

ــە 6  ــر ل ــەوە زیات ــەو هۆیەش ــەوە، ب ــی لێکەوت توندوتیژی

کــەس کــوژران. پێــش چەنــد مانگێــک لــە هەڵبژاردنــەکان 

و لــە نۆڤەمبــەری 2017دا منانگاگــوا پێشــر بەرپرســی 

ــی  ــی کودەتایەک ــە ئەنجام ــووە و ل ــری ب دەزگای هەواڵگ

ســەربازییەوە هاتــە ســەر دەســەاڵت و جێگــەی )مۆگابــی(

ــەوە.  ی گرت

زیمبابۆی؛ ئۆپۆزسیۆن ئەنجامی هەڵبژاردنە 
سەرۆکایەتییەکە ڕەتدەکاتەوە

 

 8102 زیمبابۆی هەڵبژاردنی ئەنجامی

 زیمبابۆی سەرۆکایەتیی هەڵبژاردنی پاڵێوراوانی دەنگی ئەنجامی
 ڕێژەی دەنگ ژمارەی دەنگ پارتەکەی کاندید ز
یەکێتیی نیشتیمانیی ئەفریقی  منانگاگوا ئیمرسۆن 1

 50.8% 2,460,463 بەرەی نیشتیمانی -زیمبابۆی

 هاوپەیمانی بۆ گۆڕانی دیموکراسی نیڵسۆن کامیسا 2
2,147,436 %44.3 

 دیموکراسی گۆڕانی بسووتنەوەی سۆکۆزانی خوپێ 3
45,573 %0.9 

  FreeZim Congress جۆزێف ماکامبا 4
17,566 %0.4 

 هاوپەیمانێتی لەپێناو ئەجێندای خەڵکدا نکۆسنا مۆیۆ 5
15,223 %0.3 

 پارتی بونیادنانەوەی زیمبابۆی ئیڤاریستۆ چیکانگا 6
13,141 %0.3 

 



439

ژمارە )39-38( کانونی یەکەم 2018

پەڕلەمانییەکــەی  هەڵبژاردنــە  ئەنجامــی  گوێــرەی  بــە 

ــێپتەمبەری 2018دا  ــی س ــەرەتای مانگ ــە س ــە ل ــدا، ک ڕوان

فەرمانــڕەوا  نیشــتیامنیی  بــەرەی  پارتــی  بەڕێوەچــوو، 

ــدا  ــە کاتێک ــە ل ــەی کورســییەکانی بەدەســتهێنا. ئەم زۆرین

هــەر لــە ڕێگــەی هەمــان هەڵبژاردنــەوە، بــۆ یەکــەم جــار 

ــاو  ــووە ن ــیۆن چ ــی ئۆپۆزس ــاڵی 1994، هێزێک ــاش س و پ

پەڕلەمانــەوە، کــە ئەویــش پارتــی دیموکراتــی ســەوزە. 

ــاو  ــە پارتێکــی ســەرەکیی ن ــدا ک ــەرەی نیشــتیامنیی ڕوان ب

توانــی  ڕواندایــە،  نیشــتیامنیی  بــەرەی  هاوپەیامنێتیــی 

زۆرینــەی کورســییەکانی پەڕلەمان و هاوپەیامنێتییەکەشــی 

باســە  جێگــەی  کورســی.   )36( واتــە  بەدەســتبهێنێت، 

لــەو  پێکدێــت،  ئەنــدام   )80( لــە  ڕوانــدا  پەڕلەمانــی 

ژمارەیــە 53 کەســیان لــە ڕێگــەی دەنگدانــی ڕاســتەوخۆوە 

وەک  دیکــەش  کورســییەکەی   )27( هەڵدەبژێردرێــن، 

خــاوەن  و  الوان  و  ژنــان  بــۆ  تەرخانکــراوە  کۆتایــەک 

پێداویســتییە تایبەتــەکان، کــە ئەمانــەش لەالیــەن لیژنــە و 

ــاوە  ــە دوای پاکت ــن. ل ــەوە هەڵدەبژێردرێ ــتەی تایبەت دەس

نەژادییەکــەی ســاڵی 1994ـــەوە ئەمــە چــوارەم هەڵبژاردنە 

دیموکراتــی  پارتــی  ئەنجامدەرێــت.  روانــدا  لــە  کــە 

ســەوزیش، کــە وەک پارتێکــی ئۆپۆزســیۆن چۆتــە نــاو 

پەڕلەمانــەوە، پارتێکــی تــازە دامــەزراوە و ســاڵی 2009 

لەالیــەن )فرانــک هابینــزا(وە دامــەزراوە. ئــەوەی جێگــەی 

لــە  هەڵبژاردنــەکان  دوای  حکومەتــەی  ئــەو  ســەرنجە 

ــان  ــۆ ژن ــاوی ب ــەنگییەکی بەرچ ــتکرا، هاوس ــدا دروس ڕوان

ــە کــۆی 26 کورســیی  ــدا ڕەچاوکــراوە، بەجۆرێــک کــە ل تێ

ئەنجومەنــی وەزیرانــی ئــەو واڵتــە، 13 کورســی بــۆ ژنــان 

تەرخانکــراوە.

ڕواندا؛ بەرەی نیشتیمانیی فەرمانڕەوا زۆرینەی 
 کورسییەکانی بەدەستهێنا

 8102 ڕواندا هەڵبژاردنی ئەنجامی

 ئەنجامی هەڵبژاردنە پەڕلەمانییەکەی ڕواندا

 ژمارەی کورسی پارت ز

1 
هاوپەیماوێتیی بەرەی 

 ویشتیماویی ڕواودا

 36 ویشتیماویی ڕواودا بەرەی

44 

 1 پارتی دیموکراتی واوەودگەرا

 1 پارتی دیموکراتی وموووەیی

 1 پارتی پێشکەوته و تەبایی

 1 یەکێتیی ویشتیماویی خەڵکی ڕواودا

 4 پارتی سۆسیالیستی ڕواودا

 5 پارتی سۆسیال دیموکرات 2

 4 پارتی لیبراڵ 3

 2 دیموکراتی سەوزپارتی  4

 2 پارتی سۆشیاڵی ئیمبێراکۆری 5

 27 کۆتاکانکاودیدە  6
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کەمبۆدیا؛ پارتی فەرمانڕەوا )125 کورسی(، 
پارتەکانی تر )0 کورسی(!

پــاش ئــەوەی لــە کۆتاییەکانــی مانگــی حوزەیرانــی ســاڵی 

2018دا هەڵبژاردنــی پەڕلەمانــی لــە کەمبۆدیــا ئەنجامــدرا، 

ــد و  ــۆی ڕاگەیان ــەرکەوتنی خ ــۆدی س ــی کەمب ــی گەل پارت

بــووە خاوەنــی 125 کورســی، واتە ســەرجەم کورســییەکانی 

لەالیــەن  هەڵبژاردنــە  ئــەم  واڵتــە.  ئــەو  پەڕلەمانــی 

ــە  ــەوە ب ــە مافپەروەرەکان ــی و لیژن ــی نێودەوڵەت چاودێران

هەڵبژاردنێکــی ناپــاک و پــڕ لــە خــەوش وەســفکرا. بــەاڵم 

ــەرۆک  ــین(ی س ــۆن س ــەرکەوتنی )ه ــدا س ــەڵ ئەوەش لەگ

ــچ  ــوو، چونکــە هی ــەی چاوەڕوانکــراو ب ــران و پارتەک وەزی

هێزێکــی ئۆپۆزســیۆنی بەهێــز بوونــی نەبــوو، تاکــە حزبــی 

حکومەتــەوە  لەالیــەن  ڕابــردوو  ســاڵی  ئۆپۆزســیۆنیش 

هەڵوەشــایەوە. جێگــەی باســە وەکــو دەنــگ پــاری گەلــی 

بــەاڵم  بەدەســتهێنا،  دەنگەکانــی  )%80(ی  کەمبــۆدی 

ــی دیکــە و کەمــی  ــی دەنگــی الیەنەکان بەهــۆی پەرتبوون

ــوو  ــش چ ــی ئەوانی ــەرجەم دەنگەکان ــەوە، س دەنگەکانیان

ــی یەکــەم. جێگــەی باســە هــۆن ســینی ســەرۆک  ــۆ پارت ب

وەزیــران، کــە ئێســتا تەمەنــی 65 ســاڵە، مــاوەی 33 ســاڵە 

ئەندامــی  پێشــریش  و  دەکات  واڵتەکــەی  حکومڕانیــی 

)خەمیــری ســور( ماویســتەکان بــووە، کــە لــە مــاوەی 

ــد فەرمانڕەوایــی  ــە شــێوەیەکی تون ســااڵنی 1975-1979 ب

هەڵبژاردنــی  لــە  ئــەوەی  پــاش  کــرد.  واڵتەیــان  ئــەو 

نیشــتیامنیی  ڕزگاریــی  پارتــی   2013 ســاڵی  پێشــووی 

هاونیشــتیامنیان  ناڕەزایەتیــی  لــە  ســوودی  کەمبۆدیــا 

وەرگــرت بەرامبــەر حکومــەت و دەنگێکــی بەرچــاوی هێنا، 

دواتــر ئــەم دەنگانــە لــە هەڵبژاردنــی شارەوانییەکانیشــدا 

دووبــارە بوونــەوە، هەربۆیــە هــۆن ســین کەوتــە خــۆی و 

لــە ڕێگــەی تۆمەتبارکردنیــان بــە هەوڵــدان بــۆ کودەتــاوە، 

ــردن. ــەرکوتی ک س

دیمەنێك لە هەڵبژاردنەكانی كەمبۆدیا
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ناوەڕاســتی هاوینــی ســاڵی 2018 پاکســتان هەڵبژاردنێکــی 

هەڵبژاردنــی  ئەویــش  بەخۆوەبینــی،  گەرموگــوڕی 

پەڕلەمانــی ئــەو واڵتــە بــوو، کــە تێیــدا پارتــی »ئینســاف«، 

ــاوی  ــە ن ــت ب ــاری کریکێ ــی ی ــکارێکی دێرین ــە وەرزش ک

)عیمــران خــان( ڕابەرایەتیــی دەکات، توانــی زۆرینــەی 

دەنگی دەنگدەران بەدەســتبهێنێت و 149 کورســی بۆخۆی 

ــەو  ــی ئ ــیی پەڕلەمان ــۆی 272 کورس ــە ک ــۆگەربکات ل مس

واڵتــە. هــاوکات بــە گوێــرەی ڕاگەیەنــدراوە فەرمییەکانــی 

ــە  ئــەو واڵتــە پارتــی »ڕابیتــەی ئیســامی- باڵــی نــەواز« ل

پلــەی دووەمــدا دێــت بــە بەدەســتهێنانی 82 کورســی، 

لــەو دەمــەی پارتــی گەلــی پاکســتانی )کــە پێشــر لەالیــەن 

بێنەزیــر بۆتــۆوە ڕابەرایەتیــی دەکــرا و ئێســتاش لەالیــەن 

ــە  ــەی باس ــتهێنا. جێگ ــیی بەدەس ــەوە(، 54 کورس کوڕەکەی

ــەر  ــان لەس ــد( کێبڕکێی ــەدا )12027 کاندی ــەم هەڵبژاردن ل

نیشــتیامنی و ئەنجومەنــی  849 کورســیی ئەنجومەنــی 

هەرێمــەکان دەکــرد، واتــە 272 کورســیی پەڕلەمــان و 577 

ــاو پەڕلەمانیشــدا  ــی هەرێمــەکان. لەن کورســیی ئەنجومەن

ــان  ــان هەریەکەی ــاو پەڕلەم ــە بەشــدارەکانی ن ــر حزب دوات

بــە گوێــرەی ڕێــژەی هێــزی خــۆی، 70 کورســیی کۆتــا دابەش 

دەکــەن، کــە 60 کورســییان بۆ ژنانە و 10 کورســیی دیکەشــی 

بــۆ کەمینــە ئایینییەکانــە. بەمــەش کــۆی کورســییەکانی 

ــە 342 کورســی. ــی پاکســتان دەبێت پەڕلەمان

پاکستان؛ حزبی وەرزشکارێکی دێرین زۆرینەی 
کورسییەکان بەدەستدەهێنێت

 

 8102 پاكستان هەڵبژاردنی ئەنجامی

 پاکستانئەنجامی هەڵبژاردنە پەڕلەمانییەکەی 

 ژ. کورسی سەرۆک ئایدیۆلۆژیا پارت ز

 149 عیمران خان میانڕەو بسووتنەوەی ئینساف 1

 82 شەهباز شەریف ڕاستی میانڕەو )نەواز( ڕابیتەی ئیسالمی 2

 54 بیالوال بۆتۆ زەرداری چەپ پارتی گەل 3

 15 فەزڵ ڕەحمان ڕاستی توندڕەو ئەنجومەنی ئاشتەوایی یەکگرتوو 4

 7 سدقی خالید مەقبول نەتەوەیی بسووتنەوەی نەتەوەیی یەکگرتوو 5

 5 چۆدری شوجاعەت میانڕەو ڕابیتەی موسوڵمانانی پاکستان 6

 5 جام کەمال خان میانڕەو پارتی بلوچستانی عەوامی 7

 4 ئەختەر مەنغال چەپ پارتی بلوچستانی نیشتیمانی 8

 3 پێر باجارۆ فرەالیەن هاوپەیمانێتیی دیموکراسیی گەورە 9

 13 - - سەربەخۆکان 11
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ئایدیا دیپلۆماتیك

سوید؛ وێڕای بەرزبوونەوەی دەنگەکانیان، بەاڵم 
راستە توندڕەوەکان سەرکەوتوو نەبوون

 

 8102 سوید هەڵبژاردنی ئەنجامی

 ڕێژەی دەنگ و ژمارەی کورسیی الیەنەکان

 ژمارەی کورسی % ڕێژەی دەنگ پارت ز

 011 82.82 پارتی سۆسیال دیموکرات 1

 01 08.21 پارتی مۆدێرات 2

 28 00.71 دیموکراتەکانی سوید 3

 10 2.20 پارتی ناوەند 4

 82 2.11 پارتی چەپ 5

 88 2.18 کریستیان دیموکراتەکان 6

 81 7.18 لیبراڵەکان 7

 02 1.10 پارتی سەوز 8

 
ســوید،  فەرمانــڕەوای  دیموکراســتی  سۆســیال  پارتــی 

واڵتەکــەی  هاوواڵتیانــی  دەنگــی  زۆرینــەی  توانــی 

بەدەســتبهێنێت، ئەمــەش لــە میانــەی ئــەو هەڵبژاردنــەی 

کــە لــە مانگــی ســێپتەمبەری ســاڵی 2018 لــەو واڵتــە 

بەڕێوەچــوو. پێــش هەڵبژاردنــەکان زۆرێــک لــە چاودێــران 

ــۆ  ــە ب ــز هەی ــە ئەگەرێکــی بەهێ ــرد ک ــەوە دەک باســیان ل

ــەاڵم پێشــبینییەکان  ــدڕەەوەکان، ب ســەرکەوتنی ڕاســتە تون

بــەو جــۆرە نەبــوو، ڕاســتە تونــدرەوەکان نەیانتوانــی وەک 

پێویســت دەنگــی ســەرکەوتن بهێنــن، وێــڕای ئــەوەی 

لــە چــاو هەڵبژاردنەکانــی پێشــوودا بــە ڕێــژەی )4%( 

دەنگەکانیــان بەرزبۆتــەوە. جێگــەی باســە پەڕلەمانــی 

ــەرجەمیان  ــە س ــت، ک ــدام پێکدێ ــە 349 ئەن ــە ل ــوید ل س

لــە میانــەی نوێنەرایەتیــی ڕێژەیــی لیســتە بەشــدارەکانەوە 

هەڵدەبژێردرێــن.
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لــە ســەرەتای مانگــی ئۆکتۆبــەری ســاڵی 2018 هەڵبژاردنــە 

تێیــدا  کــە  بەڕێوەچــوو،  بۆســنە  واڵتــی  گشــتییەکانی 

دەنگــدەران دەنگــی خۆیــان دا بــۆ هەڵبژاردنــی ئەنجومەنی 

ســەرۆکایەتیی بۆســنە و ئەنجومەنــی نوێنــەران )پەرلەمانــی 

بۆســنە و هەرزەگۆڤیــن(، ئەمــە جگــە لــە هەڵبژاردنــی 

ســەرۆکی دەســتە تەرشیعییەکانــی نــاو هــەردوو قــەوارەی 

)یەکێتیــی بۆســنە و هەرزەگۆڤیــن و کۆمــاری بۆســنەی 

ســڕبيا. 

بۆسنە و هەرزەگۆڤین ؛ هیچ پارتێک زۆرینەی 
بەرچاوی بەدەستنەهێنا

 8102 بۆسنە هەڵبژاردنی ئەنجامی

 ژمارەی کورسی ڕێژەی دەنگ پارت ز
 9 17.71 پارتی کردەی دیموکراسی 1
 6 16.73 هاوپەیمانێتیی سۆسیال دیموکراتە سەربەخۆکان 2
3 SDS–NDP–NS–SRS 9.87 3 
 5 9.78 پارتی سۆسیال دیموکرات 4
5 HDZ–HSS–HKDU–HSP-AS BiH–HDU BiH 9.75 5 
 3 5.81 بەرەی دیموکراسی 6
 2 5.76 پارتی پێشکەوتووخوازی دیموکرات 7
 1 4.18 هاوپەیمانێتیی گەلی دیموکراسی 8
 2 4.16 یەکێتیی داهاتوویەکی گەش 9
 2 2.92 پارتی ئێمە 17
 1 2.51 بەرەی سەربەخۆ 11
 1 2.32 کردەی دیموکراسی بسووتنەوەی 12
 1 1.89 پارتی سۆسیالیست 13
 1 1.84 پارتی چاالکیی دیموکراسی 14
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