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ئایدیا دیپلۆماتیك

"گلۆباڵ دیموکراسی" گۆش���ه یه کی تایبه تی گۆڤاری ئایدیا دیبلۆماتیکه و گرنگی به  گـ
پڕۆسه  دیموکراسییه کان ده دات له  سه رتاسه ری جیهاندا. ئه م هه نگاوه  بچوکه  هه وڵێکه  
بۆ فراوانکردنی دونیابینی خوێنه ران و ئاش���نابوون به  پڕۆسه ی دیموکراسی له سه ر 
ئاستێکی گلۆباڵ. له م گۆشه یه دا به  تایبه تی فۆکه س ده خرێته  سه ر الیه نێکی گرنگی 
پڕۆسه ی دیموکراس���ی، که  ئه ویش هه ڵبژاردنه . لێره دا گرنگترین ئه و هه ڵبژاردنانه  
به  کورت���ی و پوختی رووماڵ ده کرێن که  له  جیهان���دا به ڕێوه ده چن، به  گرنگییه وه  
ل���ه  هه ڵبژاردنه  پ���اک و بێگه رده کان ده ڕوانێت و هه ڵبژاردنه  الواز و س���اخته کانیش 
به ده رده خات. س���ه 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 س���ه رکه وتنی حزبه  جیاجیاکان له  واڵتانی جیهاندا 
و هۆکاره کانی پاشه کش���ه ی ئایدۆلۆژیایه ک و الوازبوونی ئایدۆلۆژیایه ک، ئه مه  جگه  
ل���ه  چاودێریکردنی ده رکه وتنی هێزه  ئاینییه کان و توێ���ژی ژنان له  په رله مانه کانی 

جیهاندا.

هەڵبژاردنە پەڕلەمانییەکەی گامبیا
دا  ڕاب���ردوو  ئەپرێلی  مانگی  ی   6 ڕۆژی  لە  ئ��ەوەی  پ��اش 

ڕۆژێک  تەنها  بەڕێوەچوو،  گامبیا  لە  پەڕلەمانیی  هەڵبژاردنی 

سەربەخۆیی  کۆمسیۆنی  سەرۆکی  لەالیەن  هەڵبژاردنەکە  دوای 

گرنگیی  وێ��ڕای  ڕاگەیەندرا.  ئەنجامەکان  هەڵبژاردنەکانەوە 

هەڵبژاردنەکە، بەوپێیەی یەکەم هەڵبژاردنی بوو دوای لەسەرکار 

لە  کەم  ڕێژەیەکی  بەاڵم  )جامبی(  پێشوو  سەرۆکی  الچوونی 

 )%42( تەنها  ڕێژەکە  کە  تێداکرد،  بەشدارییان  دەنگدەران 

بوو. یەکێک لە سیما دیارەکانی ئەم هەڵبژاردنە زەقبوونەوەی 

گروپێکی  و  پێکهاتە  هەر  بەجۆرێک  بوو،  ئیتنیکیی  خەسڵەتی 

ئەو  نموونە  بۆ  داوە،  خۆی  کاندیدەکانی  بە  دەنگی  نەژادیی 

ن،  "ج��ۆالت"  گروپی  لە  دانیشتوانەکەی  زۆرینەی  ناوچانەی 

دەنگیاندا بە کاندنی سەر بە حزبەکەی سەرۆکی پێشووی واڵت 

دابەشبوون  "ئەفالن" یش  )یەحیا جامبی(، دەنگدەرانی گروپی 

بەسەر کاندیدەکانی هەردوو حزبی )GDC( بە سەرۆکایە )ماما 

کاندی( و حزبی )PDOIS( بە سەرۆکایەتی )حەلیفە سەالح(. 

 - "سوسان  دانیشتوانەکەی  زۆرینەی  ناوچانەی  ئەو  هەروەها 

بە  ئێستا  فەرمانڕەوای  پارتی  بە  دەنگیانداوە  بوون،  ماندینکا" 

)UDP( سەرۆکایەتیی پارێزەر )حسێن دابۆ( و پارتی )PPP( بە 

سەۆکایەتیی )داودا کیرابا جاورا(. وێڕای کێبڕکێیەکی بەهێز لەناو 

زۆرینەی  توانی   )UDP( پارتی  بەاڵم  هەڵبژاردندا،  بازنەکانی 

گانا  پەڕلەمانی  کورسییەکانی  کۆی  بەدەستبهێنێت.  دەنگەکان 

بەم  حزبەکان  دەنگی  بەرکەوتەی  کە  کورسی،   51 لە  بریتییە 

شێوەیە بوو: 

هاوکات بەپێی دەستووری گامبیا سەرۆکی واڵت بۆی هەیە )5 

کەس( وەک ئەندام لە پەڕلەمان دیاریبکات، بەوپێیەی سەرۆکی 

پارتی  بڵێین  دەتوانین  بۆیە  دەبێت،  حزب  هەمان  لە  واڵتیش 

براوە دەبێتە خاوەنی )36 کورسی(.

ژمارەی کورسیناوی پارت
1UDP31 کورسی

2GDC5 کورسی

3APRC5 کورسی

4NRP5 کورسی

5PDOIS4 کورسی

6PPP2 کورسی

1 کورسیسەربەخۆ7
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هەڵبژاردنی پەڕلەمانی جەزائیر؛ پارتی فەرمانڕەوا 
براوە بوو

ملیۆن   23 کۆی  لە  لەوەکرد  باسیان  جەزائیر  دەسەاڵتدارانی 

هاووواڵتی، کە مافی دەنگدانیان هەبووە، تەنها 8 ملیۆن کەس 

بەشدارییان لە هەڵبژاردنەکاندا کردووە، واتە ڕێژەی بەشداربووان 

ڕێژەیە  ئەم  ڕابردوودا  هەلبژاردنی  لە  لەکاتێکدا  بووە،   )38%(

هەڵبژاردنە  ئەم  پاڵێوراوەکانی  و  کاندید  کۆی  بووە.   )43%(

پارت   57 نوێنەرایەتیی  کە  کەس،  هەزار(   12( لە  بریتییبوون 

بووە  واڵتە  ئەم  هەڵبژاردنی  یەکەم  ئەمەش  دەکرد،  لیستیان  و 

پاش هەموارە دەستوورییەکانی ساڵی 2016. کۆی کورسییەکانی 

پەڕلەمانی ئەم واڵتە بریتیین لە 462 کورسی، کە دەنگی لیستەکان 

بەم شێوەیە بوو:

بە  دووەم  و  یەکەم  پارتی  ه��ەردوو  ئەنجامانەش  ئەم  بەپێی 

هاوبەشیی لەگەڵ چەند پارتێکی بچووکی نزیک لە خۆیان دەتوانن 

پڕۆژەیەک  لەسەر هەر  بڕیار  و  پێکبهێنن  ئاسانیی حکومەت  بە 

بدەن لەناو پەڕلەماندا. دوای هەڵبژاردنەکەش لەالیەن سەرجەم 

لیست و پارتە بەشداربووەکانەوە )230( پەڵپ لە هەڵبژاردنەکان 

گیرا. جێگەی باسە هەڵبژاردنەکان لەژێر سایەی قەیرانێکی دارایی 

گەورەدا بەڕێوەدەچن، کە بەهۆی دابەزینی نرخەکانی نەوتەوە 

هاتووە. هەروەها سەرۆکی  تووشی  جیهانییدا  وزەی  بازاڕی  لە 

تەندروستیی  بارودۆخێکی  لە  بوتەفلیقە(  )عەبدولعەزیز  واڵت 

ئۆپۆزسیۆنەکان  پارتە  سەرنجە  جێگەی  ئ��ەوەی  ناجێگیردایە. 

بەسەر چەندین ڕوانگەی جیاجیادا دابەشبووبوون. بەرەی هێزە 

ئەو  ئۆپۆزسیۆنەکانی  پارتە  کۆنترین  لە  یەکێکە  سۆسیالیستەکان 

واڵتە و لە ساڵی 1963 وە دامەزراوە. هەروەها )پارتی کرێکارانی 

جەزائیر( هێزێکی بەرچاوی نیشانداوە، ئەم پارتە لەالیەن خانمە 

کاندیدی پێشووی سەرۆکایەتییەوە )لویزە حەنون(�ەوە ڕابەرایەتی 

دەکرێت، کە چەپێکی ڕادیکاڵی سەربە هێزێكی ترۆتسکیستەکانە، 

مافی  لە  بەرگریی  و  دام��ەزراوە  1990�ەوە  لە ساڵی  پارتە  ئەم 

کرێکاران دەکات و دژ بە بەتایبەتیکردنی کەرتە حکومییەکان و 

پڕۆژەکانی بانکی نێودەوڵەتییە.

ژمارەی کورسیناوی پارت
164 کورسیبەرەی ڕزگاریی نیشتیمانیی )فەرمانڕەوا(1

97 کورسیهاوپەیمانێتیی نیشتیمانیی دیموکراتی )فەرمانڕەوا(2

33 کورسی)بزووتنەوەی کۆمەڵگەی ئاشتی(ی ئیسالمیی )ئۆپۆزسیۆن(3

19 کورسیهاوپەیمانێتیی هیوای جەزائیر4

19 کورسیلیستی سەربەخۆکان5

15 کورسییەکێتیی دادپەروەری و بونیادنان )ئیسالمیی(6

14 کورسیپارتی هێزە سۆسیالیستەکان7

14 کورسیپارتی بەرەی سەربەخۆ8

13 کورسیبزووتنەوەی میللیی جەزائیر9

11 کورسیپارتی کرێکاران10

9 کورسیهاوپەیمانێتیی ڕۆشنبیریی و دیموکراسی )سیکۆالر(11

8 کورسیهاوپەیمانێتیی نیشتیمانیی کۆماریی12

4 کورسیبزووتنەوەی ویفاقی نیشتیمانی13

هەریەکەیان کورسییەک یان دوو کورسی22 پارتی دیکەی بچووک14
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ئەرمینیا؛ بردنەوەی پارتەکەی سەرکیسیان
پەڕلەمانیی  هەڵبژاردنی  یەکەم  ڕاب��ردوودا  نیسانی  مانگی  لە 

چەسپاندنی  و  دەستووری  هەمواری  پاش  ئەرمینیا  واڵتی  لە 

لەو  چاودێران  لە  زۆرێک  بەڕێوەچوو.  پەڕلەمانیی  سیستەمی 

لە  دوور  بارودۆخێکی  لە  هەڵبژاردنەکە  کە  ب��وون،  ب��اوەڕەدا 

سانسۆر و دیموکراسیدا بەڕێوەچووە. ڕێژەی بەشداریکردن لەم 

هەڵبژاردنەدا گەیشتە )%51(. کێبڕکێکە لەنێوان پارتی کۆماریی 

بە سەرۆکایەتی )سێرگی سەرکیسیان( و هاوپەیمانێتیی ئۆپۆزسیۆن 

تسارۆکیان(  )جاجیک  دەوڵەمەند  بزنسمانێکی  سەرۆکایەتیی  بە 

دا بوو. هەڵمەتی هەڵبژاردنی تسارۆکیان تەوەرە سەرەکییەکەی 

زیادکردنی  و  کارەبا  و  غاز  نرخەکانی  دابەزاندنی  لە  بریتیبوو 

چەقی  بەرامبەردا  لە  خانەنشینان،  و  فەرمانبەران  موچەی 

بریتیبوو  کۆماریی  پارتی  هەڵبژاردنەکەی  هەڵمەتی  سەرەکیی 

لە  ئەرمینیا  پەڕلەمانی  ئەرمینیا.  ی  پێشکەوتن"  و  "ئاسایش  لە 

هەڵبژاردنەکاندا  لە  ڕێژەیی  سیستەمی  پێکهاتووە،  کورسی   101

دەنگەکان  )%5(ی  پێویست  حزبێک  هەر  واتە  پەیڕەودەکرێت، 

و هەر هاوپەیمانێتییەک پێویستە )%7(ی دەنگەکان بەدەستبهێنن 

جارەدا  ئەم  هەڵبژاردنی  لە  پەڕلەمانەوە.  ناو  بچنە  بۆئەوەی 

پێنج پارت و چوار هاوپەیمانێتیی کێبڕکێیان دەکرد بۆ بردنەوەی 

تانەی  ئۆپۆزسیۆنەکان  پارتە  هەڵبژاردنەکان  دوای  کورسییەکان. 

زۆریان لە هەڵبژاردنەکان دا، هاوکات کۆمیسیۆن ڕایگەیاند، کە 

نزیکەی 320 سکااڵی بەدەستگەیشتووە. بەهۆی بارودۆخی نالەباری 

بەڵێنەکانیان  بەشداربووەکان  پارتە  زۆربەی  واڵتەوە  ئابووریی 

پەیوەست بوو بە ڕەخساندنی هەلی کار و بەرزکردنەوەی موچەی 

فەرمانبەر و خانەنشینان، چونکە نزیکەی )%30(ی دانیشتووانی 

واڵت لەژێر هێڵی هەژارییەوە دەژین. ئەنجامی هەڵبژاردنەکان و 

کورسیی الیەنەکان بەم شێوەیە بوو:

کۆریای باشوور؛ کاندیدە لیبراڵەکە بردییەوە
کاندیدی لیبراڵەکان )مۆن جای( سەرکەوتنی خۆی لە هەڵبژاردنە 

بە جیاوازییەکی  ڕاگەیاند و  باشووردا  کۆریای  سەرۆکایەتییەکەی 

زۆر پێش نزیکترین کاندید کەوت. ئەم هەڵبژاردنە، هەڵبژاردنێکی 

ڕێژەی ناوی پارت
دەنگ

ژمارەی 
کورسی

58 کورسی%49پارتی کۆماریی ئەرمینیا1

31 کورسی%27هاوپەیمانێتیی تساروکیان2

9 کورسی%7هاوپەیمانێتیی دەرچوون3

7 کورسی%6فیدراسیۆنی شۆڕشگێڕی ئەرمینیا4

پارتەکانی دیکە ڕێژەی چوونە پەڕلەمانیان تێنەپەڕاند

هەڵبژاردنەکانی جەزائیر
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پێشوەخت بوو، دوای لەسەرکارالچوونی خانمە سەرۆکی پێشووی 

واڵت )پارک گیۆن های( بەهۆی گەندەڵییەوە. مۆن جای لەبەردەم 

ئاپۆرای جەماوەرەکەیدا لە کۆریا ڕایگەیاند، کە دەبێتە سەرۆکی 

کاندیدی  جای  مۆن  ڕکابەری  نزیکترین  کۆرییەکان.  هەموو 

پێشوو  سەرۆکی  ج��ۆن(.  )هۆنگ  ناوی  بە  بوو  پارێزگارەکان 

بەهۆی ئەو تۆمەتانەی درایە پاڵی، کە گوایە کارئاسانیی کردووە 

مۆن  وەربگرێت.  کۆمپانیاکان  لە  پارە  هەتاوەکو  هاوڕێیەکی  بۆ 

جای کوڕی پەنابەرێکی کۆریای باکوورە، لە حەفتاکانی سەدەی 

بەرامبەر  دەربڕین  ناڕەزایەتی  بەهۆی  زیندانیکراوە  دا  ڕابردوو 

فەرمانڕەوایەتی سەربازیی )پارک جۆنگ هی(، کە ئەویش باوکی 

ژنە سەرۆکی پێشووی کۆریای باشوور بوو. ئەنجامی دەنگەکان 

بەم شێوەیە بوو:

کەمبۆدیا؛ هەڵبژاردنە لۆکاڵییەکان بەڕێوەچوو
ناوچە  و  هەرێم  هەڵبژاردنی  ڕاب��ردوودا  حوزەیرانی  مانگی  لە 

ملیۆن(   9.6( کۆی  لە  بەڕێوەچوو.  کەمبۆدیا  واڵتی  لۆکاڵییەکانی 

نزیکەی )7.8 ملیۆن(  تۆمارکرابوو،  بۆ دەنگدان  ناویان  کەس، کە 

ڕێژەیەکی  ئەمەش  لە هەڵبژاردنەکاندا کرد، کە  بەشدارییان  کەس 

پارتی  لە 12  کاندید(   94.595( .)90%( نزیکەی  بەرزە و دەگاتە 

ئەنجومەنە  کورسی(ی   11.572( لەسەر  کێبڕکێیان  سیاسییەوە 

چاودێران  دەک��رد.  واڵتە  ئەو  شارەوانی(ی   1646( لۆکاڵییەکانی 

ئەنجامەکان  لەسەر  زۆریان  ناڕەزایەتیی  ئۆپۆزسیۆنەکان  حزبە  و 

دەربڕی و بە ئەگەری ئەنجامدانی ساختەکاریی پڕۆسەکەیان خستە 

سەرکەوتنی  کەمبۆدیی  گەلی  پارتی  ئەنجامدا  لە  پرسیارەوە.  ژێر 

بەدەستهێنا، ئەگەرچی سەرکەوتنەکە بە زۆرینەیەکی بچووک بوو، 

ئەو دەمەی پارتی ڕزگاریی کەمبۆدیی بەرەوپێشچوونێکی بەرچاوی 

بەدەستهاتووی  ئەنجامی هەڵبژاردنەکە و کورسیی  بەخۆیەوەبینی. 

لیستەکانیش لە ئەنجومەنەکاندا بەم شێوەیەی خوارەوە بوو:

هیندستان؛ کاندیدێکی فەرامۆشکراوەکان سەرکەوتنی بەدەستهێنا

پارتی  کاندیدی  سەرکەوتنی  هیندستان  هەڵبژاردنەکانی  لیژنەی 

فەرمانڕەوا )رامناس کوفیند(ی ڕاگەیاند لە هەڵبژاردنە سەرۆکایەتییەکەی 

ئەو واڵتەدا، بەاڵم ئەوەی جێگەی سەرنجە سەرۆکی تازەی واڵت 

لە چینی فەرامۆشکراو و پەراوێزخراوەکانە )مەنبوزەکان(. سەرۆک 

لەالیەن لیژنەیەکی هەڵبژاردنەوە هەڵدەبژێردرێت، کە لە کۆمەڵە 

ژمارەی ناوی کاندید
دەنگ

ڕێژەی 
دەنگ

%13.423.80041.1مۆن جای ئین1

%7.852.84924هۆنگ جۆن بیو2

%6.998.34221.4ئان چیۆل سوو3

%2.208.9086.8یۆنگ سۆنگ مین4

هەڵبژاردنەکانی کۆریای باشوور
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ئەندامێک پێکهاتووە کە لەالیەن ئەنجومەنی پەڕلەمان و ئەنجومەنی 

یاسادانانی ویالیەتەکانەوە دیاریدەکرێن. ڕامناس ڕێژەی )65.55%(

)میرا  ڕکابەرەکەی  خانمە  دەمەی  لەو  بەدەستهێنا،  دەنگەکانی  ی 

کۆمار(، کە کاندیدی پارتی کۆنگرەی کۆمارییە، ڕێژەی )34.35%(

ی دەنگەکانی بەدەستهێنا. ڕامناس تەمەنی 71 ساڵە و چواردەیەمین 

سەرۆکی هیندستانە لەدوای ساڵی 1950�ەوە. جگە لەوەش ڕامناس 

حکوم،  سەر  دێتە  "دالێت"�ەکان  چینی  لە  کە  سەرۆکە  دووەم 

خوارەوەی  خواری  لە  و  مەنبوزەکان  پێیاندەگوترا  ڕابردوو  لە  کە 

کە ساڵێک  ڕکابەرەکەشی  بوون.  کۆمەاڵیەتیی هیندستان  هەڕەمی 

لەم گەورەترە، سەر بە هەمان چین بوو، پێشتر وەک یەکەم ژن 

سەرۆکایەتیی پەرلەمانی هیندستانی وەرگرتبوو. بەپێی دەستووری 

ئەرکێکی  چەند  و  دیاریکراون  سەرۆک  دەسەاڵتەکانی  هیندستان 

و  پەڕلەمانییە  واڵت  سیستەمی  لەبەرئەوەی  هەیە،  تەشریفاتیی 

دەسەاڵتی یەکەمی جێبەجێکردن بەدەست سەرۆک وەزیرانەوەیە.

فەڕەنسا؛ ڕاستی پەڕگیر نەیتوانی سەرکەوتن 
بەدەستبهێنێت

هەڵبژاردنی  بۆ  فەڕەنسا  سەرۆکایەتیی  گشتییەکانی  هەڵبژاردنە 

سەرۆکی یانزەیەم بۆ کۆماری پێنجەمی فەڕەنسا، لە مانگی نیساندا 

کاندیدێک  هیچ  لەبەرئەوەی  ب��ەاڵم  بەڕێوەچوو،  یەکەمی  خولی 

کۆی کورسییەکانڕێژەی دەنگژمارەی دەنگناوی پارت

6,503%3,540,05650.76پارتی گەلی کەمبۆدیی1

5,007%3,056,82443.83پارتی ڕزگاریی نیشتیمانی2

28%132,3191.90بەرەی نیشتیمانیی یەکگرتوو3

4%122,8821.76پارتی هاوپەیمانێتیی دیموکراسی4

24%78,7241.13پارتی نەتەوەیی یەکگرتووی خەمیر5

1%31,3340.45پارتی سۆسیال دیموکرات6

5%4,9810.07پارتی دیموکراتی جەماوەریی7

هەڵبژاردنەکانی فەڕەنسا
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ژمارە )31-30( ئابی 2017

ژمارەی کورسیڕێژەی دەنگسەرۆکی پارتناوی پارت
317%42.4تێریزامەیکۆنزەرڤاتیڤەکان1

262%40جێرمی کۆربینپارتی کار2

35%3نیکۆال ستروگیۆنپارتی نەتەوەیی سکۆتالند3

12%7.4تیم فارکۆنلیبراڵ دیموکرات4

10%0.9ئارلین فۆستەرپارتی یەکێتیخوازی دیموکرات5

7%0.8گێری ئادامسشین فین6

4%0.5لیان وودپالید کیمری )وێڵز(7

1%1.6کارۆلین لۆکاسسەوزەکان8

خولی  ئایاردا  مانگی  لە  هەربۆیە  بەدەستنەهێنا،  ڕەهای  زۆرینەی 

دووەمی هەڵبژاردنەکان بەڕێوەچوو لەنێوان هەردوو کاندید )ئیمانوێل 

ماکرۆن(ی سەرۆکی پارتی "بۆ پێشەوە" و )مارین لوپان(ی سەرۆکی 

"بەرەی نیشتیمانیی فەڕەنسا"، کە لە خولی یەکەمدا زۆرترین دەنگیان 

ماکرۆن  هەڵبژاردنەکاندا  یەکالکەرەوەی  خولی  لە  بەدەستهێنابوو. 

توانی ڕێژەی )%66.06(ی دەنگەکان بەدەستبهێنێت، کە گوزارشتە لە 

)20.753.798( دەنگ، لەو دەمەی لوپان تەنها )%33.94(ی دەنگەکانی 

لە  هەڵبژاردنەکان  دەنگ.   )10.653.798( دەکاتە  کە  بەدەستهێنا، 

2016وە  ساڵی  دیسمەبەری  مانگی  سەرەتای  لە  کە  بوون،  کاتێکدا 

نوێ  ویالیەتی  بۆ  خۆی  و  کۆتاییهاتبوو  هۆالند  فڕانسۆ  ویالیەتی 

نەپااڵوتەوە. جگە لە دوو پارێزگای فەڕەنسا، لە سەرجەم پارێزگاکاندا 

ماکرۆن سەرکەوتنی بەدەستهێنا. هەڵبژاردنەکانی فەڕەنسا لەکاتێکدا 

ڕاستڕەوەکانیان  بوو کە هەموو جیهان چاودێریی دەرکەوتنی هێزە 

دەکرد لە هەڵبژاردنی واڵتەکاندا، لە فەڕەنساش لۆپان گوزارشتە لە 

کاندیدی ڕاستڕەوەکان و دژایەتیی کەسانی کۆچبەر و بیانی. 

بەریتانیا؛ کۆربین و پارتەکەی ڕوو لە سەرکەوتنن
حوزەیرانی  مانگی  سەرەتای  لە  بەریتانیا  گشتییەکانی  هەڵبژاردنە 

ئەمساڵدا بەڕێوەچوو، کە پاش ساڵێک لە ئەنجامدانی ڕیفراندۆمەکەی 

ئەو واڵتە هات بۆ دەرچوون یاخود مانەوە لەناو یەکێتیی ئەوروپادا، 

کورسی،   650 لە  بریتییە  بەریتانیا  پەڕلەمانی  کورسییەکانی  ژمارەی 

هەر  واتە  هەڵبژاردنەوە،  بازنەی   650 بە  کراوە  واڵتیش  سەرجەم 

ئەم جارەی  موفاجەئەی  پەڕلەمان.  لە  دەبێت  نوێنەرێکی  بازنەیەک 

بە  بوو  کار  پارتی  هەستانەوەی  دووبارە  بەریتانیا  هەڵبژاردنەکانی 

ڕابەرایەتیی سەرۆکە ترۆتسکیستەکەی )جێرمی کۆربین(، توانی )تیریزا 

جیاوازییەکی  بە  و  بکات  شۆک  تووشی  پارێزگاران  پارتی  و  مەی( 

هەڵبژاردنەکانی بەریتانیا
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کەم پلەی دووەمی بەدەستهێنا. هۆکاری دابەزینی دەنگەکانی پارتی 

کاتێک  هاتووە،  تووشی  قەیرانەی  ئەو  بۆ  دەگەڕێتەوە  دەسەاڵتدار 

لە  دەرچ��وون  یان  مانەوە  بۆ  کرد  ڕیفراندۆمی  ئەنجامدانی  داوای 

یەکێتیی ئەوروپا، بەاڵم لەگەڵ بردنەوەی دەنگی بەڵێ بۆ دەرچوون لە 

یەکێتیی ئەوروپا، پارتەکە ناچاربوو )دەیڤد کامیرۆن( لە سەرۆکایەتی 

ئەم  بۆ  چارەسەرێک  نەیتوانیوە  ئێستاش  هەتاوەکو  و  دووربخاتەوە 

ساڵێکە  چەند  م��اوەی  کار  پارتی  لەبەرامبەردا  بدۆزێتەوە.  پرسە 

سیاسەتێکی ڕادیکاڵی گرتۆتەبەر و ئەنجامى پۆزەتیڤیشی لێکەوتۆتەوە. 

ئەنجامی دەنگدان و ژمارەی کورسییەکان بەم شێوەیە بوو.

کۆسۆڤۆ؛ هەڵبژاردنی پێشوەخت بە سەرکەوتنی پارتی 
دیموکرات کۆتاییهات

هەڵبژاردنەکانی کۆسۆڤۆ گرنگییەکی زۆریان هەیە، النی کەم لەبەر 

سێ هۆکار، یەکەم: ئەم کۆمارە کە دوای وەرگرتنی سەربەخۆیی خۆی 

لە ساڵی 2008�ەوە هەتاوەکو ئێستا سەقامگیریی بەخۆیەوە نەبینیوە و 

لەدوای هەڵبژاردنەکانی ساڵی 2014�ەوە کەوتۆتە قەیرانێکی سیاسیی 

قوڵەوە، کە دواجار سەریکێشا بۆ داواکردنی هەڵبژاردنی پێشوەخت. 

دادگای  کارەکانی  دەستپێکردنی  لە  بریتییە  دووەم  هۆکاری  بەاڵم 

نێودەوڵەتی سەبارەت بە تاوانەکانی جەنگی ناوخۆی کۆسۆڤۆ لە سااڵنی 

یەکێتیی  سەرکەوتنی  بۆ  دەگەڕێتەوە  سێیەم  هۆکاری   .1998-2000

ئەوروپا و ئەمریکا لە دەستوەردانیان لە کۆماری مەکدۆنیای دراوسێی 

کۆسۆڤۆ بە مەبەستی ناچارکردنی سەرۆکی واڵت هەتاوەکو سەرکردەی 

ئۆپۆزسیۆن ڕابسپێرێت بۆ پێکهێنانی حکومەت، کە ڕەنگە ڕووداوێکی 

ئاماژەپێدانە  جێگەی  ببێتەوە.  دووب��ارە  کۆسۆڤۆش  لە  جۆرە  لەو 

نێوان  بە ملمالنێی درێژخایەنی  پەیوەستە  قەیرانی سیاسیی کۆسۆڤۆ 

ساڵی  کە  دیموکراسی،  ڕابیتەی  پارتی  سەرەکییەکە:  پارتە  هەردوو 

1989 دامەزراوە بە سەرۆکایەتی ڕابەری سەربەخۆخوازی )ئیبراهیم 

ڕۆگۆڤا(، هەروەها پارتی دیموکرات بە سەرۆکایەتی )هاشم تاتچی( 

بەم  کۆسۆڤۆ  هەڵبژاردنەکانی  ئەنجامی  دامەزراوە.   1999 ساڵی  کە 

شێوەیە بوون:

ژ. کورسیڕ. دەنگسەرکردەی پارتناوی پارت
39%33.74کادری ڤەسیلیپارتی دیموکراتی کۆسۆڤۆ1

32%27.49ڤیسار یەمریڕێکخراوی دیاریکردنی مافی چارەنووس2

29%25.53عیسا مستەفاڕابیتەی دیموکراسیی کۆسۆڤۆ3

9%6.12ئ� . جاڤالۆنۆڤیچسڕب لیست )کۆسۆڤۆ(4

2%1.08ماهیر یاغچیلەرپارتی دیموکراتی تورکیا لە کۆسۆڤۆ5

2%0.89دزیزایر موراتیهاوپەیمانێتیی ڤاکات6

حەوت پارت و لیستی دیکە هەریەکەیان کورسییەکیان 7

بەدەستهێناوە

هەڵبژاردنەکانی کۆسۆڤۆ


