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جیبۆتی؛ پارتی فەرمانڕەوا زۆرینەی 
کورسییەکانی بەدەستهێنا

پارتەکــەی ســەرۆکی جیبۆتــی )ئیســاعیل عومــەر جیلــە(، 

کــە نزیکــەی 19 ســاڵە فەرمانڕەوایــی ئــەو واڵتــە دەکات، 

ــەو  ــەی ئ ــە پەڕلەمانییەک ــە هەڵبژاردن ــۆی ل ــەوەی خ بردن

ــی مانگــی شــوباتی  ــە کۆتاییەکان ــە ل ــد، ک ــەدا ڕاگەیان واڵت

ــەی )90%( ــراو نزیک ــی ناوب ــوو. پارت ــاڵدا بەڕێوەچ ئەمس

ــی  ــااڵی پارت ی کورســییەکانی بەدەســتهێنا. لێپررساوێکــی ب

فەرمانــڕەوا بــە میدیاکانــی ئــەو واڵتــەی ڕاگەیانــد کــە 

ــەی ســەرۆکایەتی«دا، کــە  ــاو زۆرین ــە پێن ــی ل »هاوپەیانی

هەمــان پارتــی فەرمانــڕەوای ئێســتایە، توانیویەتــی لــە 

کــۆی 65 کورســیی پەڕلەمــان، 58 کورســی بەدەســتبهێنێت، 

لەچــاو  کورســی   3 زیادبوونــی  واتــە  ئەمــەش  کــە 

هەڵبژاردنەکــەی ســاڵی 2013دا.

ســەربەخۆیی  1977وە  ســاڵی  لــە  جیبۆتــی  واڵتــی 

کــە  هەیــە،  ســراتیژی  پێگەیەکــی  و  و  بەدەســتهێناوە 

هــاوکات  ســوور،  دەریــای  دەروازەی  ســەر  دەکەوێتــە 

ــەم  ــت. ل ــدا ئەنجامدەدرێ ــی تێ ــن ســاڵە هەڵبژاردن چەندی

هەڵبژاردنەشــدا پارتــی فەرمانــڕەوا ســەرجەم کورســییەکانی 

دەرەوەی پایتەختــی بەدەســتهێنا، لــەو دەمــەی لەنــاو 

کورســی   28 توانــی  کورســی   35 کــۆی  لــە  پایتەختــدا 

ــرد  ــەوە ک ــە باســی ل ــەو بەرپرســە بااڵی بەدەســتبهێنێت. ئ

کــە ئــەم هەڵبژاردنــە بەرەوپێشــچوونێکی جۆریــی بەخۆوە 

بینیــوە، کــە بریتییــە لــە بەرزکردنــەوەی ڕێــژەی کورســیی 

تایبــەت بــە ژنــان لــە )%10( بــۆ )%25(، ئــەم ڕێژەیــەش 

ژمارەیــەش  لــەو  کــە  کورســی،   15 نزیکــەی  دەکاتــە 

جێگــەی  بەدەســتهێنا.  کورســی   14 فەرمانــڕەوا  پارتــی 

ــە  ــاڵی 1999وە ل ــە س ــە( ل ــەر جیل ــاس )ئیســاعیل عوم ب

پۆســتی ســەرۆکایەتیی واڵتدایــە و لــە دواییــن هەڵبژاردنــی 

بەدەســتهێنانی  بــە  لــە ســاڵی 2016  سەرۆکایەتییشــدا 

ــەرۆکی واڵت  ــە س ــە ب ــی دیک ــەکان جارێک )%87(ی دەنگ

هەڵبژێردرایــەوە.

کۆماری چیک؛ میلۆش زیمان 
بووەوە بە سەرۆک

ــەڕی  ــە گ ــان( ل ــۆش زی ــک )میل ــتای چی ــەرۆکی ئێس س

واڵتەکەیــدا  ســەرۆکایەتییەکەی  هەڵبژاردنــە  دووەمــی 

هه ڵبژاردنی په رله مانی جیبۆتی 2018
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بەســەر ڕکابــەرە ئەکادیمییەکەیــدا )بێرجــی دراهــۆش( 

ســەرکەوت کــە لــە کۆتاییەکانــی مانگــی کانونــی دووەمــدا 

بەڕێوەچــوو. لــەو هەڵبژاردنــەدا زیــان توانــی )51.36%(

ــۆش  ــەردا دراه ــە بەرامب ــتبهێنێت، ل ــەکان بەدەس ی دەنگ

میانــەی  لــە  بەدەســتهێنا.  دەنگەکانــی  )%48.63(ی 

دیدارێکیــدا لەگــەڵ میدیــاکاران و الیەنگرانــی خۆیــدا، 

جێگــری پێشــووی ســەرۆکی ئەکادیمیــای زانســتەکانی 

چیــک، دانــی بــە شکســتی خۆیــدا نــا لــە هەڵبژاردنــەکان و 

پیرۆزبایــی لــە زیــان کــرد. بــە گوێــرەی دەســتەی ئامــاری 

ئــەو واڵتــە ڕێــژەی بەشــداریی لە گــەڕی دووەمی پڕۆســەی 

دەنگدانەکــەدا زیاتــر لــە )%66(ی کــۆی ئــەو کەســانە 

بــووە کــە مافــی دەنگدانیــان هەبــووە. جێگــەی بــاس 

ــە ســەرۆکایەتییەکەی ئــەو  ــە گــەڕی یەکەمــی هەڵبژاردن ل

ــەدا  ــەم هەڵبژاردن ــەر ل ــووە. ه ــراوە ب ــان ب ــدا زی واڵتەش

ســەرانی پارتــە ڕاســتڕەوەکان داوایــان لــە الیەنگرانیــان 

ــە  ــگ ب ــدا دەن ــی هەڵبژاردنەکان ــەڕی دووەم ــە گ ــرد ل ک

دراهــۆش بــدەن، ئــەوەش بەهــۆی هەڵوێســتەکانییەوە 

ــۆ  ــووە ب ــک« ب ــۆرۆ ئەتاڵنتی ــتەی »ی ــری ئاڕاس ــە الیەنگ ک

واڵتەکــەی، لەگەڵ هێشــتنەوەی ســزا ســەپێرناوەکانی ســەر 

ڕوســیا و خۆبەدوورگرتــن لــە نزیکبوونــەوە و مامەڵەکــردن 

لەگــەڵ کریملینــدا. جێگــەی باســە زیــان تاکە ســەرکردەی 

ــەرۆکی  ــەی س ــە بڕیارەک ــوازیی ل ــە پێش ــوو ک ــی ب ئەوروپ

ئەمریــکا )دۆناڵــد ترامــپ( کــرد بــۆ داننــان بــە »قــودس«دا 

ــەو  ــک ل ــە یەکێ ــەی باس ــل. جێگ ــی ئیرسائی وەک پایتەخت

واڵتانــەی زۆر بــە گەرمیــی پێشــوازیی لــە ســەرکەوتنی 

زیــان کــرد ڕوســیا بــوو، هەربۆیــە لــە دەمــی بانگەشــەی 

هەڵبژاردنیشــدا یەکێــک لــەو خااڵنــەی کــە دراهــۆش 

ــتتێوەردانی  ــە دەس ــوو ل ــا، بریتیب ــان بەکاریهێن ــە زی دژ ب

ــەکان. ــک و هەڵبژاردن ــاری چی ــە کاروب ــیا ل ڕوس

ئیتاڵیا؛ پۆپۆلیستە ڕاستڕەوەکان دەنگێکی 
بەرچاوییان بەدەستهێنا

هەڵبژاردنــە  ڕکابەرەکانــی  پارتــە  لــە  کام  هیــچ 

ــا  ــی وەه ــی زۆرینەیەک ــا نەیانتوان ــەی ئیتاڵی پەڕلەمانییەک

بەدەســتبهێنن کــە بتوانــن بەتەنهــا حکومــەت پێکبهێنــن، 

شــانۆ سیاســییەکەی ئیتاڵیــا وەهــا دەردەکەوێــت کــە 

هه ڵبژاردنی سه رۆكایه تیی چیك 2018
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هــەر الیەنێــک بــەدوای فراوانکردنــی هاوپەیانێتییەکــەی 

خۆیــدا بگەڕێــت. لەنــاو هاوپەیانێتیــی ڕاســتەکاندا بەرەی 

»یەکێتیــی باکــوور« گەورەتریــن بــراوە بــووە و لەچــاو 

بەســەر  زۆر  جیاوازییەکــی  پێشــوودا  هەڵبژاردنەکانــی 

دەنگەکانیــدا هاتــووە، چونکــە ئــەو ناوچانەی ســاڵی 2013 

دەنگیانــدا بــوو بــە پارتــی »ڕینســی« و »بزووتنــەوەی 

ــا، لــەم هەڵبژاردنــەدا  پێنــج ئەســتێرە« لــە باکــووری ئیتاڵی

دەنگیــان بــە »یەکێتیــی باکــوور« داوە. هــاوکات )ســێرجیۆ 

بیرلســکۆنی( گەورەتریــن دۆڕاوی نــاو ئــەم هاوپەیانێتییە 

بــوو، بەپێچەوانــەی ئــەوەی میدیــاکان باڵویدەکەنــەوە کــە 

ــکۆنی  ــەرۆکایەتیی بیرلس ــە س ــە ب ــە هاوپەیانێتییەک گوای

بــووە، چونکــە لــە ناوچەکانــی باشــوور و ناوەڕاســتی واڵت 

شکســتێکی گــەورەی هێنــاوە، تاکــە شــت کــە ڕزگاری 

کردبێــت ئەوەبــوو لەنــاو هاوپەیانێتیــی ڕاســتەکاندا بــوو.

گەورەتریــن بــراوەی ئــەم هەڵبژاردنــە بزووتنــەوەی »پێنــج 

ــی  ــی هەڵبژاردن ــەر دەنگەکان ــەاڵم ئەگ ــوو، ب ــتێرە« ب ئەس

ــن  ــن بڵێی ــەوا دەتوانی ــوەر ئ ــە پێ ــن ب ــاڵی 2013 بکەی س

ــاس  ــەی ب ــدن. جێگ ــی دۆڕان ــە تام ــووە ب ــەک ب بردنەوەی

و  پەنابــەران  نەیــاری سەرســەختی  بزووتنەوەیــە  ئــەم 

کۆچبەرانــە لــەو واڵتــە و بەشــی زۆری دەنگەکانیشــی لــەو 

ســۆنگەیەوە بەدەســتهێناوە. هــاوکات بەشــێک لــە ڕۆژنامە 

ڕووســییەکان ئاماژەیــان بــەوەداوە کــە هاوپەیانێتیــی 

ــە  ــتهێناوە، ب ــەرکەوتنیان بەدەس ــن« س ــی پۆتی »هاوڕێکان

ــان  ــی ئەوەم ــە ئیتاڵ ــەکان ل ــی هەڵبژاردن ــتی ئەنجام گش

هەمــوو  واڵت  باشــووری  و  باکــوور  کــە  نیشــاندەدەن 

و  سیاســەت  بــە  چاوخشــاندنەوە  و  گۆڕانــکاری  داوای 

پەیوەندییەکانــی ئیتاڵیــا دەکــەن لەگــەڵ یەکێتــی ئەوروپــا.

ــی  ــەس ماف ــۆن( ک ــەی )46 ملی ــەدا نزیک ــەم هەڵبژاردن ل

ملیــۆن(   22( و  ژن  ملیــۆن(   24( هەبــوو،  دەنگدانیــان 

ــە  ــدارییان ل ــەش بەش ــەو ژمارەی ــژەی )73%(ی ئ ــاو، ڕێ پی

هەڵبژاردنەکــەدا کــرد، لــەو دەمــەی ســاڵی 2013 ئــەم 

ــی  ــژەی دەنگ ــەش ڕێ ــە )75%(. ئەم ــوو ل ــە بریتیب ڕێژەی

پــارت و هاوپەیانێتییەکانــە:

هه ڵبژاردنی په رله مانیی ئیتالیا 2018
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ئەرمینیا؛ دۆستەکەی خۆرئاوا 
بووە سەرۆکی واڵت

لــە ســەرەتای مانگی ئــازاری ئەمســاڵدا پەڕلەمانــی ئەرمینیا 

بــە زۆرینــەی 90 دەنــگ )ئەرمیــن سەرکیســیان(ی تەمــەن 

ــەو  ــردرا. ل ــی واڵت هەڵبژێ ــەرۆکی نوێ ــاڵی وەک س 64 س

دەمــەی هاوپەیانێتیــی »یەلیــک«ی ئۆپۆزســیۆن –کــە 

گروپێکــی  سیاســیین و بەشــێکن لــە کۆمەڵــەی نیشــتیانی 

ــە کــۆی 105 کورســیی پەڕلەمــان خاوەنــی  )پەڕلەمــان(- ل

ــوون و  ــیان ب ــی سەرکیس ــە هەڵبژاردن ــیین و دژ ب 9 کورس

پرســیاریان لــە ڕادەی شایســتەیی ئــەو کارەکتــەرە دەکــرد 

بــۆ پۆســتی ســەرۆکی واڵت. دەنگدانەکــەی نــاو پەڕلەمانــی 

ــی  ــەرۆکی نوێ ــە س ــەش دەبێت ــوو. بەم ــی ب ــا نهێن ئەرمینی

واڵت لــە دوای )ســێرج سەرکیســیان(، کــە مــاوەی دوو 

ــر  ــە پێش ــەی باس ــوو. جێگ ــتەی وەرگرتب ــەو پۆس ــول ئ خ

ــەرۆکی  ــە س ــەو واڵت ــیی ئ ــتەمی سیاس ــرەی سیس ــە گوێ ب

وەزیرانیشــی  ســەرۆک  دەســەاڵتەکانی  زۆربــەی  واڵت 

هەبــوو، بــەاڵم ئێســتا  بەهــۆی ئــەو گۆڕانکارییانــەی 

بەســەر سیســتەمی سیاســیی ئەرمینیــادا هاتــووە زۆرینــەی 

تەنهــا  و  وەرگیراوەتــەوە  ســەرۆک  لــە  دەســەاڵتەکان 

دەســەاڵتی پڕۆتۆکۆلیــی و ڕووکەشــی ماوەتــەوە، بــەاڵم 

ــەرۆک،  ــدا وەک س ــش هەڵبژاردنی ــەی پێ ــد هەفت ــە چەن ل

ئەرمیــن بــەردەوام جەختــی لــەوە دەکــردەوە، کــە لەگــەڵ 

ئــەوەی دەســەاڵتێکی ئەوتــۆی نابێــت، بــەاڵم هەوڵــدەدات 

ســەرۆکی ڕاســتەقینە بێــت بــۆ هاوواڵتیانــی واڵتەکــەی لــە 

ــا و  ــدا. جێگــەی باســە سەرکیســیان فیزی هەمــوو بوارەکان

ــی  ــدووە و پێــش هەڵوەشــانەوەی یەکێتی مامتاتیکــی خوێن

کۆمپانیــا  نێوەندگیــری  و  ڕاوێــژکار  وەک  ســۆڤیەتیش 

خۆرئاواییــەکان لەنــاو یەکێتیــی ســۆڤیەتدا کاریدەکــرد، 

ــۆڤیەتیش،  ــی س ــە یەکێتی ــەربەخۆیی ل ــی س دوای وەرگرتن

ــا. ــە بەریتانی ــوو ل ــا ب ــەم کونســوڵی ئەرمینی ــن یەک ئەرمی
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قوبروس؛ کاندیدی چەپەکان 
شکستی هێنا

لــە کۆتاییەکانــی مانگــی یەکــی ئەمســاڵدا گــەڕی دووەمــی 

بەڕێوەچــوو،  ئەرمینیــا  ســەرۆکایەتییەکەی  هەڵبژاردنــە 

ئەناستاســیادس(  )نیکــۆس  دووەم  جــاری  بــۆ  تێیــدا 

کاندیــدی  دەمــەی  لــەو  بەدەســتهێنا،  ســەرکەوتنی 

چەپــەکان )ســتافرۆس مــاالس( نەیتوانــی دەنگــی پێویســت 

بەدەســتبهێنێت. لــە گــەڕی دووەمــی هەڵبژاردنەکانــدا 

دەنگــەکان  )%55(ی  ڕێــژەی  توانــی  ئەناستاســیادس 

بەدەســتبهێنێت و بــە جیاوازییەکــی زۆر پێــش ڕکابەرەکەی 

ڕایگەیانــد،  قوبــرس  فەرمیــی  تەلەفزیۆنــی  بکەوێــت. 

ــاالس  ــەکان م ــی هەڵبژاردن ــی ئەنجام ــاش دەرچوون ــە پ ک

و  کــرد  هەڵبژێــردراوەوە  ســەرۆکی  بــە  پەیوەندیــی 

پیرۆزبایــی خــۆی پــێ ڕاگەیانــد. الیەنگرانــی ســەرۆکە 

تــازە هەڵبژێــردراوە تەمــەن 71 ســاڵەکەش لــە نیقۆســیای 

ئاهەنگــی  و  شــەقامەکان  ســەر  ڕژانــە  پایتەخــت 

خۆشــییان گێــڕا. لــە گــەڕی یەکەمــی هەڵبژاردنەکانــدا 

ئەناستاســیادس توانیبــووی ڕێــژەی )%35.5(ی دەنگــەکان 

)%30(ی  تەنهــا  مــاالس  کاتێکــدا  لــە  بەدەســتبهێنێت، 

دەنگەکانــی بەدەســتهێنابوو. ئەناستاســیادس ئاڕاســتەیەکی 

ــە  ــان وای ــران پێی ــڕەودەکات و چاودێ ــە پەی کۆنزەرڤاتیڤان

ڕۆڵــی ســەرەکی هەبــووە لــە دەربازکردنــی ئابــووری 

قوبــرس لــەو قەیرانــەی ســاڵی 2013 تێیکەوتبــوو. جێگــەی 

یۆنانییەکــەی  بەشــە  لــە  تەنهــا  هەڵبژاردنەکــە  بــاس 

دورگــەی قوبــروس ئەنجامــدراو و بەشــە تورکییەکــەی 

قوبــرس لــەم هەڵبژاردنــەدا بەشــداریی نەکــرد.

کۆڵۆمبیا؛  ڕاستەکان و نەیارانی 
ڕێککەوتنی ئاشتی سەرکەوتن!

ئــازاری  ناوەڕاســتی  پەڕلەمانییەکــەی  هەڵبژاردنــە  لــە 

ئەمســاڵدا، بــەرەی ڕاســتەکان، کــە نەیــاری ڕێککەوتننامەی 

رێکخــراوی  لەگــەڵ  واڵتەکەیانــن  حکومەتــی  ئاشــتیی 

نەیانتوانــی  بــەاڵم  بەدەســتهێنا،  فارکــدا، ســەرکەوتنیان 

ــەدا  ــەم هەڵبژاردن ــەی ڕەهــا بەدەســتبهێنن. هــەر ل زۆرین

هه ڵبژاردنی په رله مانی ئه رمینیا 2018
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ــۆ یەکــەم جــار ڕێکخــراوی فــارک وەک بزووتنەوەیەکــی  ب

ــەکان کــرد و گەیشــتە  ــە هەڵبژاردن ــی بەشــداریی ل مەدەن

پەڕلەمــان. لەگــەڵ ئــەوەی ڕاســتەکان زۆرینــەی ڕەهایــان 

دوودڵیــی  و  تــرس  بردنەوەکــە  بــەاڵم  بەدەســتنەهێنا، 

ــی  ــی جێبەجێکردن ــە بەردەوامی ــەبارەت ب ــدووە س وروژان

نیــو  مــاوەی  لــە   .2016 ســاڵی  ڕێککەوتننامەکــەی 

ــەڕ و  ــێ ش ــارە بەب ــەم ج ــە یەک ــردوودا ئەم ــەدەی ڕاب س

کوشــتار هەڵبــژاردن لــەو واڵتــە بەڕێوەبچێــت. بەپێــی 

»ناوەنــدی  هاوپەیانێتیــی  هەڵبژاردنــەکان  ئەنجامــی 

ســەرۆکی  ســەرۆکایەتیی  بــە  دیموکراسی«)ڕاســتەکان( 

پێشــووی واڵت )ئەلڤــارۆ ئۆرێبــی(ی نەیاریــی سەرســەختی 

ڕێککەوتننامــەی ئاشــتی، بــە پلــەی یەکــەم هــات و توانــی 

)19 کورســی( لــە ئەنجومەنــی پیــران و )33 کورســی( 

ــژەی  ــە ڕێ ــەران بەدەســتبهێنێت، وات ــی نوێن ــە ئەنجومەن ل

ــرات  ــیال دیموک ــی سۆس ــان پارت ــەکان، پاش )%17(ی دەنگ

دێــت بــە بەدەســتهێنانی ڕێــژەی )%13(ی دەنگــەکان. 

یەکێتیــی  بــۆ  »کۆمەاڵیەتــی  پارتــی  دەمــەی  لــەو 

نیشــتیانی« بــە ســەرۆکایەتی ســەرۆکی واڵت )خــوان 

)%12(ی  ڕێــژەی  و  ســێیەم  پلــەی  ســانتۆس(  مانوێــل 

دەنگەکانــی بەدەســتهێنا. هــەر لەگــەڵ ئــەم هەڵبژاردنــەدا 

ــان  ــی پاڵێوراوەکانی ــۆ هەڵبژاردن ــدا ب ــدەران دەنگیان دەنگ

بــۆ هەڵبژاردنــە ســەرۆکایەتییەکەی واڵتەکەیــان.

وەک  و   2016 ســاڵی  ڕێککەوتننامەکــەی  گوێــرەی  بــە 

ــی  ــارک و هاتن ــی ف ــی چــەک دانان ــە مەرجەکان ــک ل یەکێ

ڕێکخــراوی  پەڕلەمانییــەکان،  هەڵبژاردنــە  نــاو  بــۆ 

فــارک، کــە لــە هەڵبژاردنەکــەدا لەژێــر نــاوی »هێــزی 

بەشــداریی  شۆڕشــگێڕی«  ئەڵتەرناتیڤــی  هاوبەشــی 

کورســیی   280 کــۆی  لــە  کــرد،  هەڵبژاردنەکانــدا  لــە 

لــە  ئەگەرچــی  )10 کورســی( وەردەگرێــت،  پەڕلەمــان 

هەڵبژاردنەکانــدا دەنگێکــی ئەوتــۆی بەدەســتنەهێنا و بــۆ 

ئەنجومەنــی پیــران تەنهــا )%0.35(ی دەنگــەکان و بــۆ 

ــی  ــا )%0.22(ی دەنگەکان ــش تەنه ــی نوێنەرانی ئەنجومەن

هێــزە  ڕاســتەکان،  لــە  جگــە  هــاوکات  بەدەســتهێنا. 

بەرچاویــان  پێشــکەوتنێکی  میانــڕەوەکان  و  چەپــەکان 

لــە دەنگەکانیانــدا بەدەســتهێناوە. جێگــەی باســە لــە 

ملیــۆن(   36( نزیکــەی  کۆڵۆمبیــادا  هەڵبژاردنەکــەی 

ــارەی  ــاوکات ژم ــوو، ه ــان هەب ــی دەنگدانی ــی ماف هاواڵت

کاندیدەکانــی ئەنجومەنــی نوێنــەران و ئەنجومەنــی پیــران 

بریتــی بــوون لــە )2700 پاڵێــوراو(.

هه ڵبژاردنی په رله مانیی كۆڵۆمبیا 2018
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ڕوسیا؛ جارێکی دیکەش پۆتین سه ركه وت!
لــە کۆتــا ڕۆژەکانــی زســتانی ئەمســاڵدا هەڵبژاردنێکــی 

ــە  ــش هەڵبژاردن ــە ئەوی ــوو، ک ــیا بەڕێوەچ ــە ڕوس ــەرم ل گ

هەڵبژاردنــەدا  لــەم  بــوو.  ڕووســیا  ســەرۆکایەتییەکەی 

بــۆ چوارەمیــن جــار )ڤالدیمێــر پۆتیــن( بــە ســەرۆکی 

ئــەو واڵتــە هەڵبژێردرایــەوە. ژمــارەی ئــەو کەســانەی 

هەبــوو  دەنگدانیــان  مافــی  ڕووســیادا  ناوخــۆی  لــە 

ــە )110 ملیــۆن کــەس(، ژمــاره ی دەنگدەرانــی  بریتیبــوو ل

دەرەوەی واڵتیــش بریتیبــوو لــە )1.5 ملیــۆن(. ڕێــژەی 

ــارەی  ــۆی ژم ــە )%67.5(ی ک ــوو ل ــداربووانیش بریتیب بەش

دەنگــدەران. ئەنجامــەکان و دەنگــی کاندیددەکانیــش بــەم 

ــوو: ــێوەیە ب ش

ــۆ یەکــەم جــار هەڵبژاردنەکانــی  ئــەوەی شــایەنی باســە ب

ڕوســیا لــە نیمچــە دورگــەی کریــا )قــرم( ئەنجامــدرا، بەاڵم 

زۆرێــک لــە واڵتــان ڕەتیــان کــردەوە دان بــە شــەرعییەتی 

ــان واڵتــی فەڕەنســا  ئــەم هەنــگاوەدا بنێــن، کــە دیارترینی

بــوو. هــاوکات هەڵبژاردنەکــە لەنــاو ڕەوەندیــی ڕوســیی لە 

دەرەوەی واڵتیــش ئەنجامــدرا و جیاواز لــە هەڵبژاردنەکانی 

ــەاڵم  ــی. ب ــەوە بین ــری بەخۆی ــی زیات دیکــە گەرموگوڕییەک

لــە واڵتــی ئۆکرانیــا پۆلیســی ئــەو واڵتــە و خۆپیشــاندەران 

ــان  ــە هەم ــژاردن، ب ــی هەڵب ــە بەڕێوەچوون ــوون ل ڕێگــر ب

ــی  ــەکان نەیانتوان ــە ڕوس ــاش هاوواڵتیی ــە جۆرجی ــێوە ل ش

ــای  ــی یاس ــە پێ ــەن. ب ــەدا بک ــە هەڵبژاردنەک ــداری ل بەش

ئیــدی ســەرۆکی  هەموارکــراوی ســەرۆکایەتیی ڕوســیا، 

ڕوســیا بــۆ مــاوەی 6 ســاڵ هەڵدەبژێردرێــت، بــەم پێیــەش 

ــە پۆســتەکەیدا دەمێنێتــەوە. ــا ســاڵی 2024 ل پۆتیــن ت

میسر؛ سیسی سەرکەوتنێکی 
خەیاڵیی بەدەستهێنا

میــرس  لــە  هەڵبژاردنــەکان  نیشــتیانیی  دەســتەی 

)عەبدولفەتــاح  میــرس  ئێســتای  ســەرۆکی  بردنــەوەی 

ڕێــژەی  هەڵبژاردنەکانــدا.  لــە  ڕاگەیانــد  سیســی(ی 

دەنگــدەران لــەم هەڵبژاردنــەدا گەیشــتە زیاتــر لــە 24 

ملیــۆن کــەس، کــە دەکاتــە ڕێــژەی )%41(ی کــۆی ژمــارەی 

نزیــک  ئــەو ژمارەیــەش  دەنگدەرانــی تۆمارکــراو، کــە 

ــن  ــە زۆرتری ــەم هەڵبژاردن ــوو. ئ ــەس ب ــۆن ک ــە 59 ملی ب

ــوو  ــاو هەم ــە چ ــوو ل ــدا ب ــی تێ ــپی و پوچەڵ ــی س دەنگ

ــە خــۆی دەدا  ــەدا، ک ــەو واڵت ــی پێشــووی ئ هەڵبژاردنەکان

لــە نزیکــەی دوو ملیــۆن دەنگــی ســپی و پوچــەڵ و ڕێــژەی 

)%7(ی دەنگــەکان. سیســی ڕێــژەی )%97.08(ی کــۆی 
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دەنگەکانــی بەدەســتهێنا و نزیکریــن ڕکابەریشــی )موســا 

مســتەفا موســا(ی ســەرۆکی حزبــی »الغــد« نزیکــەی 

)656000 دەنــگ(ی بەدەســتهێنا، کــە دەکاتــە ڕێــژەی 

ــەی  ــی سیســی ڕەخن ــتەکان. نەیاران ــە دروس )2.9(ی دەنگ

ئــەوەی لێدەگــرن کــە چاکســاییە ئابوورییــەکان ژیانــی 

ــەو دەمــەی الیەنگرانــی  ــەواو تێکــداوە، ل میرسییەکانــی ت

بــە  ئــەو هەنگاوانــە دەکــەن و  پێویســتیی  لــە  بــاس 

رووبەڕووبوونــەوەی  و  ســەقامگیریی واڵت  فاکتەرێکــی 

چەکــدارە ئیســالمییەکانی دادەنێــن.

هەنگاریا، ڕاستەکان بردییانه وه 
پارتــی »فیدیــس«ی دژە پەنابــەر، کــە ســەرۆک وەزیرانــی 

لــە  دەکات،  ســەرۆکایەتی  ئۆربــان(  )ڤیکتــۆر  ئێســتا 

ــەرکەوتنی  ــەدا س ــەو واڵت ــەی ئ ــە پەڕلەمانییەک هەڵبژاردن

بەدەســتهێنا و نزیکــەی نیــوەی دەنگەکانــی بەدەســتهێنا. 

دیمه نێك له  هه ڵبژاردنه كانی ڕووسیا 2018 
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ــەرزدا  ــە ئاســتێکی ب ــژەی بەشــداریی کــردن ل هــاوکات ڕێ

مافــی  کەســانەی  ئــەو  )%64(ی  جۆرێــک  بــە  بــوو، 

ــرد.  ــەکەدا ک ــە پڕۆس ــدارییان ل ــوو بەش ــان هەب دەنگدانی

بــە کــۆی گشــتی نزیکــەی )7.9 ملیــۆن( کــەس مافــی 

دەنگدانیــان هەبــوو. پــاش هەڵبژاردنەکــە ڤیکتــۆر ئۆربانــی 

ئاڕاســتەیەکی  خــاوەن  )کــە  بــراوە  پارتــی  ســەرۆکی 

موســوڵانەکانە(  پەنابــەرە  بــە  دژ  و  ڕاســتڕەوانەیە 

ــی  ــوو، هەل ــی ب ــەرکەوتنێکی مێژووی ــە س ــد: ئەم ڕایگەیان

ــا  ــە هەنگاری ــان و ل ــە خۆم ــری ل ــێ بەرگ ــان دەدات ئەوەم

بکەیــن«. بــەاڵم پێویســتە بگوترێــت، کــە ئــەم هەڵبژاردنــە 

جــۆرە پاشەکشــەیەکیش بــوو بــۆ ئۆربــان، وێــڕای ئــەوەی 

ــردوودا  ــی ڕاب ــە دوو هەڵبژاردن ــە ل ــوو، چونک ــراوەش ب ب

دوو  نزیکــەی  و  بەدەســتهێناوە  ڕەهــای  زۆرینــەی 

لەســەر ســێی دەنگەکانــی بەدەســتهێنابوو، بــەاڵم لــەم 

هەڵبژاردنــەدا نەیتوانــی ئــەو ڕێژەیــە بەدەســتبهێنێت.

سه رچاوه : 
ئاژانسه كان

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-43617676
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