
گلۆباڵ دیموکراسی
GLOBAL DEMOCRACY

 ئامادەکردنی: ئاران عەلی
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لــە  ڕووی  ئــەردۆگان  بەختــی  ئەســتێرە  پێدەچێــت 

ئاوابــوون کردبێــت، پــاش ئــەوەی ســااڵنێکی زۆر، بــە 

زەبــری ئابــووری و ســەربازی، هینــدە لەخۆبایــی بــوو 

ــە  ــەر ل ــت، ه ــت واڵت بەڕێوەبەرێ ــوو هەرچۆنێ ــی واب پێ

جێگــەی خــۆی دەبێــت و هەمــوو نەهامەتییــە ئابــووری و 

مرۆییەکانــی واڵتەکەشــی، ناتوانــن پێگەکــەی لــەق بکــەن. 

پــاش هەڵبژاردنــی شــارەوانییەکانی کۆتایــی مانگــی ئــاداری 

ئەمســاڵ، ئــەو وەهمــەی ئــەردۆگان و حزبەکــەی پووچــەڵ 

ــە  ــاس ل ــەردۆگان ب ــەی ئ ــەوەی پارتەک ــڕای ئ ــەوە. وێ ببێت

ــا دەکات  ــەوەی وەه ــەاڵم ئ ــۆی دەکات، ب ــەرکەوتنی خ س

ــە  ــە ل ــت، بریتیی ــدن بێ ــی دۆڕان ــە تام ــەم ســەرکەوتنە ب ئ

پاشەکشــەی ئــەو پارتــە لــە ســەرۆکایەتیی شــارەوانییە 

ــت  ــەرەی پایتەخ ــی ئەنک ــا و دۆڕان ــەرەکییەکانی تورکی س

ئیزمیــر، کــە چیــر بوونەتــە دوو شــاری ســەرەکیی  و 

ئۆپۆزســیۆن، ئەمــە جگــە لــەوەی لــە پایتەختــی ئابووریــی 

واڵتەکــەی، واتــە لــە شــاری ئەســتەنبوڵ، بەشــێکی زۆر لــە 

ــتهێنانی  ــە بەدەس ــەبارەت ب ــتداوە. س ــی لەدەس دەنگەکان

ــی داد و  ــدا، پارت ــە شــارۆچکە الوەکییەکان ــەی یەکــەم ل پل

گەشــەپێدان توانیویەتــی 576 شــارەوانی بەدەســتبهێنێت و 

پلــەی یەکــەم بەدەســتبهێنێت، لــەو دەمــەی پارتــی گەلــی 

کۆمــاری توانیویەتــی 211 شــارەوانی بەدەســبهێنێت، بزاڤی 

نەتەوەیــی 156 شــارەوانی، هەدەپــە 63 شــارەوانی، پارتــی 

ــارەوانی. ــەش 21 ش ــی دیک ــارەوانی، پارتەکان ــاش 18 ش ب

تورکیا:
 بردنەوەی ئەکەپە بە تامی دۆڕان
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ــا  ــن عەبدول ــەد ب ــەنیگال )محەم ــی س ــەرۆک وەزیران س

ــاری دووەم  ــۆ ج ــال( ب ــی س ــە )ماک ــد ک ــۆن( ڕایگەیان دی

وەک ســەرۆک هەڵبژێــردراوە و بــە النــی کەمــەوە )57%(

یەکەمــی  خولــی  لــە  بەدەســتهێناوە  دەنگەکانــی  ی 

مانگــی  ناوەڕاســتی  ســەرۆکایەتییەکەی  هەڵبژاردنــە 

شــوباتی ئەمســاڵ.

سەنیگال:
  ماکی سال جارێکی دیکە بووەوە بە سەرۆک

 ئەنجامی کۆتایى هەڵبژاردنى سەرۆکایەتى سەنیگال

 ڕێژەی دەنگ ژ. دەنگ حزب کاندید ز
 %2,.52 555555,2, هاوپەیماوی لەپێىاو کۆماری ماکی سال 1
 %5.51, 2335552 ڕێومی ئیدریسا سێک ,
 %15.21  یەکێتی کاری سەویگالی ئۆسماوی سۆوکۆ 3
 %5.51  پارتی یەکبوون و یەکگرته عیسا ساڵ 5
 %1.52  سەربەخۆ مادیچیک ویاوگ 5

 



277

ژمارە )41-40( نیسانی 2019

کاپ  و  گینیــا  ســەربەخۆیی  لەپێنــاو  ئەفریقیــا  پارتــی 

ڤێــردی )رأس االخــر(، کــە فەرمانــڕەوای واڵتــی گینیایــە، 

ــە کــۆی  ــی ســەرکەوتنێکی ســادە بەدەســتبهێنێت و ل توان

ــی  ــا 47 کورس ــە تەنه ــەو واڵت ــی ئ ــیی پەڕلەمان 102 کورس

بەدەســتبهێنێت.

بــە گوێــرەی ئەنجامــە ڕاگەیەنــراوەکان، پارتــی فەرمانــڕەوا 

لــە چــاو هەڵبژاردنــی پیشــوودا، 10 کورســی کەمــری 

هێنــاوە، لــەو دەمــەی پارتــی نوێبوونــەوەی کۆمەاڵیەتــی، 

کــە ڕابەرایەتیــی بــەرەی ئۆپۆزســیۆن دەکات، 21 کورســیی 

بەدەســتهێناوە و لــە پلــەی ســێیەمدایە. بــەاڵم بــەرەی 

ــان  ــە بەشــی زۆری ــراو، ک ــارت و رێکخ ــی 15 پ هەماهەنگ

پارتــی فەرمانــڕەوا جودابوونــەوە،  لــە  پێــش 8 مانــگ 

دووەم  پلــەی  و  بەدەســتبهێنن  کورســی   27 توانییــان 

بەدەســتبهێنن.

ــی  ــراوەی یەکەمــی هەڵبژاردنەکان ــی ب جێگــەی باســە پارت

ببەســتێت  سیاســی  هاوپەیامنێتیــی  پێویســتە  گینیــا، 

لەپێنــاو بەدەســتهێنانی زۆرینــەی کورســییەکانی پەڕلەمــان 

بــۆ پێکهێنانــی حکومــەت، هــەر بۆیــە لــەم پێنــاوەدا 

نزیکریــن الیــەن کــە هاوپەیامنێتیــی لەگەڵــدا ببســەتێت، 

لیســتی دووەمــە بــە ســەرۆکایەتیی وەزیــری یەکەمــی 

پێشــووی واڵت.

گینیا بیسیاو:
 پارتی فەرمانڕەوا بە زۆرینەیەکی الواز سەرکەوت
 

 ئەنجامی کۆتایی هەڵبژاردنى گینیا پیسیاو

 ژ. کورسی ڕێژەی دەنگ سەرۆکی پارت پارت ز
پارتی ئەفریقیا لەپێناو  1

 سەربەخۆیی گینیا و کاپ ڤێردی
 74 %22.33 دۆمۆنیگۆس سیمۆس پیرێرا

پارت و  12بەرەی هەماهەنگی  3
 رێکخراو

 34 %31.12 ئەلبێرتۆ نامبێیا

 31 %31.24 برایما کامارا کۆمەاڵیەتیپارتی نوێبوونەوەی  2
 2 %7.74 نونۆ گۆمێس نابیام ئەنجومەنی گەلی یەکگرتوو 7
 1 %1.22 مامادۆ الیا دیالۆ پارتی دیموکراسیی نوێ 2
 1 %1.73 ئەنگێلۆ ئۆگۆستۆ ڕێگاال یەکێتی لەپێناو گۆڕانذا 6
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هەڵبژاردنــی  ئەمســاڵ،  ئــاداری  مانگــی  ســەرەتای 

پەڕلەمانــی لــە کۆریــای باکــوور بەڕێوەچــوو. هەڵبژاردنەکە 

ــچ  ــەوە، چونکــە هی ــێ نەکەوت ــچ کێشــە و گرفتێکــی ل هی

جــۆرە ڕکابەرەییەکــی تێــدا نەبــوو، لــە هــەر بازنەیەکیشــدا 

تەنهــا یــەک ڕکابــەر هەبــوو. پارتــی کرێکارانــی فەرمانــڕەوا 

بــە ســەرۆکایەتیی )کیــم جــۆن ئــون(، تاکــە فەرمانــڕەوای 

ــە. ــیی میللیی ــای دیموکراس ــاری کۆری کۆم

لــەم واڵتــەدا هــەر پێنــج ســاڵ جارێــک هەڵبژاردنــی 

ئەنجومەنــی یاســادانان بەڕێوەدەچێت، کە دەســەاڵتەکانی 

لــە دەســەاڵتی ڕووکەشــیدا  تەنهــا خــۆی دەبینێتــەوە 

وەک  میللــی«.  بــااڵی  »ئەنجومەنــی  بــە  نــارساوە  و 

نەگۆڕەکانــی  درووشــمە  لــە  یەکێــک  جێبەجێکردنــی 

پیۆنــگ یانــگ »یەکبــوون بــە یــەک فکــر«، لــە هــەر 

بازنەیەکــدا تەنهــا نــاوی یــەک کاندیــد هەبــوو کــە دەبــوو 

دەنگــدەران دەنگــی پــێ بــدەن.

بــە گوێــرەی ئاژانســی هەواڵــی فەرمیــی کۆریــای باکــوور، 

ــتە )99.97%(،  ــە گەیش ــداربوونی دەنگدانەک ــژەی بەش ڕێ

ئــەو چەنــد کەســە کەمــەی کــە دەنگیشــێان نــەداوە، 

لــە  یاخــود  بــوون،  واڵت  دەرەوەی  لــە  ئەوەتــا  یــان 

ــردووە.  ــان ک ــادا کاری ــاو دەری ــتەکانی ن ــە دووردەس ناوچ

ــژەی  ــداربووەکانیش، ڕێ ــدە بەش ــە کاندی ــک ل ــەر یەکێ ه

بازنــەی  کــۆی  بەدەســتهێناوە،  دەنگەکانــی  )%100(ی 

هەڵبژاردنەکانیــش بریتــی بــوو لــە 686 بازنــە.

ــی  ــۆ دوو پارت ــش ب ــییەکی کەمی ــد کورس ــا چەن هەروەه

ــی  ــان هاوپەیامن ــە هەردووکی ــراوە، ک ــان ک ــووک تەرخ بچ

فەرمییــن لەگــەڵ پارتــی فەرمانــڕەوا، ئەوانیــش ›پارتــی 

ــت  ــی شۆندویس ــی« و »پارت ــیال دیموکراس ــای سۆس کۆری

شــۆنگدۆ«.

کۆریای باکوور:
 سەرجەم کاندیدەکان %100ی دەنگەکانیان بەدەستهێنا
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توندکردنــەوەی  الیەنگــری  سۆسیالیســتی  پارتــی 

پەیوەندییــەکان لەگــەڵ ڕووســیا، لــە پێشــەوەی ســەرجەم 

پەڕلەمانییەکــەی  هەڵبژاردنــە  دیکــەی  لیســتەکانی 

ــوباتی  ــی ش ــی مانگ ــە کۆتاییەکان ــە ل ــت، ک ــا دێ مۆڵدۆڤ

ئــەم ســاڵدا لــەو واڵتــە بەڕێوەچــوو. پارتــی سۆسیالیســت 

ــەم  ــەاڵم ئ ــتهێنا، ب ــی بەدەس ــەی )%32(ی دەنگەکان نزیک

ڕێژەیــە زۆرینــەی ڕەهــای پــێ نابەخشــێت بــۆ پێکهێنانــی 

حکومــەت بــە تەنهــا. جێگــەی باســە پارتــی سۆسیالیســت، 

ــۆر دۆدۆن( ــتای واڵت )ئیگ ــەرۆکی ئێس ــی س ــان پارت هەم

ـــە. هــاوکات هاوپەیامنێتــی »ئاکــۆم- ئێســتا«، کــە مەیلــی 

تەنهــا  لــە ڕووســیا،  زیاتــر وەک  بــە الی ئەوروپادایــە 

)%26(ی دەنگەکانــی بەدەســتهێنا. پارتــی دیموکراتیــش 

بــە ســەرۆکایەتی )فیــالد بالخۆتینــۆک( ڕێــژەی )24(ی 

ــە  ــەم پارت ــدا ئ ــە کاتێک ــە ل ــتهێنا، ئەم ــی بەدەس دەنگەکان

ــەی کورســییەکانی  ــدا زۆرین ــی پێشــووی پەڕلەمان ــە خول ل

بەدەســتەوە بــوو، کــە پەڕلەمنــی ئــەو واڵتــە پێکدێــت لــە 

101 کورســی. بــە پێــی ئــەم ئەنجامانــەش کــە هیــچ کام لــە 

پارتــەکان نەیانتوایــوە زۆرینەیەکــی گــەورە بەدەســتبهێنن، 

ــەی  ــەک. جێگ ــد بەرەی ــەر چەن ــە س ــەش دەبێت واڵت داب

کۆمارەکانــی  واڵتانــی  لــە  یەکێکــە  مۆڵدۆڤــا  باســە 

پێشــوو، ژمــارەی دانیشــتوانەکەی  یەکێتیــی ســۆڤیەتی 

دەگاتــە نزیکــەی ســێ ملیــۆن و نــوێ، ســااڵنێکی زۆرە 

ــووە بەســەر الیەنگرانــی  ــە رووی سیاســییەوە، دابــەش ب ل

نزیکبوونــەوە لــە ڕووســیا و الیەنگرانــی نزیکبوونــەوە لــە 

ــا. ــی ئەوروپ یەکێتی

مۆڵدۆڤا:
  هیچ الیەنێک زۆرینەی گەورەی بەدەستنەهێنا

 مۆڵدۆڤائەنجامی کۆتایی هەڵبژاردنى 

 ژ. کورسی ژ. دەنگ پارت ز
 18 441,191 پارتی سۆسیالیست 1
 ACUM 381,181 14هاوپەیمانێتی  2
 13 334,539 پارتی دیموکرات 3
4 Șor Party 117,779 5 
 1 53,175 پارتی کۆمۆنیست 5
 1 41,769 پارتی ئێمە 6
 1 17,741 پارتی لیبراڵ 7
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ــە  ــەر ب ــە س ــراڵ، ک ــی لی ــۆرم و پارت ــی ڕیف ــەردوو پارت ه

ڕاســتی ناوەنــدن لــە ئیســتۆنیا، وەک دوو گەورەتریــن 

ــی  ــەرەتای مانگ ــەی س ــە پەڕلەمانییەک ــراوەی هەڵبژاردن ب

ئــاداری ئــەم ســاڵی ئــەو واڵتــە دەرکەوتــن، بەمــەش ڕێگــە 

دەکرێتــەوە لەبــەردەم )کایــا کاالس( تــا وەک یەکەمیــن ژن 

پۆســتی ســەرۆک وەزیــران لــەو واڵتــە بەدەســتبهێنێت. بــە 

گوێــرەی ئەنجامــە فەرمییــەکان، پارتــی ڕیفۆرمــی نزیــک لە 

کەرتــی بزنــس لــەو واڵتــە، ڕێــژەی )%28.8(ی دەنگەکانــی 

بەدەســتهێناوە، لــەو دەمــەی پارتــی ناوەنــد، کــە ســەر بــە 

ــتا  ــی ئێس ــەرۆک وەزیران ــەرۆکایەتیی س ــە س ــە ب چەپەکان

)جــۆری ڕاتــاس(، تەنهــا ڕێــژەی )%23(ی دەنگەکانــی 

بەدەســتهێنا. پارتــی گەلــی کۆنزێرڤاتیڤیــش، کــە ســەر 

دەنگەکانــی  )%17(ی  ڕێــژەی  تونــدڕەوە،  ڕاســتی  بــە 

ــتهێنا. بەدەس

ئیستۆنیا:
 پارتی ڕیفۆرمی ئۆپۆزسیۆن سەرکەوتنی بەدەستهێنا

 

 

 ئیستۆنیائەنجامی کۆتایی هەڵبژاردنى 

 ژ. کورسی ژ. دەنگ پارت ز
 21 163,261 پارتی ڕیفۆرم 1
 36 139,617 پارتی ناوەند 3
پارتی گەلی  2

 کۆنسەرڤاتیڤ
99,673 19 

1 Pro Patria 61,319 13 
پارتی سۆسیال  5

 دیموکرات
55,168 11 
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ســلڤادۆر  پێشــووی  پایتەختــی  شــارەوانیی  ســەرۆکی 

ــە  ــتینییە، ل ــەک فەڵەس ــە ڕەچەڵ ــە ب ــی(، ک ــب بۆکیل )نای

هەڵبژاردنــە ســەرۆکایەتییەکەی ســەرەتای مانگــی شــوباتی 

ئــەم ســاڵدا ســەرکەوتنی بەدەســتهێنا و بــە جیاوازییەکــی 

بۆکیلــی  ڕکابەرییــەوە.  نزیکریــن  پێــش  کەوتــە  زۆر 

دەتوانیــن  »ئێســتا  ڕایگەیانــد:  الیەنگرانیــدا  لەبــەردەم 

بــە متامنــەوە ڕایبگەیەنیــن کــە لــە خولــی یەکەمــی 

ســەرکەوتنامن  واڵتــدا،  ســەرۆکایەتییەکەی  هەڵبژاردنــە 

بەدەســتهێناوە، ســوپاس بــۆ هەمــوو دەنگــدەران«. دادگای 

فیدڕالیــی ســلڤادۆر ڕایگەیانــد کــە بۆکیلیــی بەڕەچەڵــەک 

فەڵەســتینی، کاندیــدی »هاوپەیامنێتــی گــەورە لەپێنــاو 

یەکبــوون«ی کۆنزەرڤاتیــڤ، نزیکــەی )%54(ی دەنگەکانی 

بەدەســتهێناوە.

ڕکابــەری ســەرەکیی بۆکیلــی بزنســامنێکی دەوڵەمەنــد 

ــی  ــی پارت ــە ئەندام ــا(، ک ــۆس کایخ ــاوی )کارل ــە ن ــوو ب ب

»هاوپەیامنێتــی کۆماریــی نیشــتیامنی«، بــە بەدەســتهێنانی 

هوگــۆ  دەمــەی  لــەو  دەنگــەکان.  )%32(ی  نزیکــەی 

بــۆ  مارتــی  فارابۆنــدۆ  بــەرەی  کاندیــدی  هێرناندێــزی 

ــڕەوا، تەنهــا پشــتیوانیی )14%( ڕزگاری نیشــتیامنی فەرمان

بەدەســتهێناوە. دەنگدەرانــی  ی 

سلڤادۆر:
 کەسێکی بە ڕەچەڵەک فەڵەستینی بووە سەرۆکی واڵت
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ئایدیا دیپلۆماتیك

لــە  توانــی  کابۆتۆڤــا(  )زۆزانــا  لیبڕالیســت  پارێــزەری 

ســەرۆکایەتییەکەی  هەڵبژاردنــە  دووەمــی  خولــی 

و  بەدەســتبهێنێت  دەنگەکانــی  زۆرینــەی  ســلۆڤاکیادا 

ئــەو  پۆســتی ســەرۆکایەتیی  کــە  یەکەمیــن ژن  ببێتــە 

واڵتــە وەربگرێــت. کابۆتۆڤــای 45 ســاڵ پارێزەرێکــە و 

بــەوە نــارساوە کــە دژایەتیــی گەندەڵــی دەکات، بــەاڵم 

هیــچ ئەزموونێکــی سیاســیی نییــە، توانــی )%58.35(ی 

دەنگــەکان بەدەســتبهێنێت، لــەو دەمــەی ڕکابەرەکــەی 

دەنگــەکان  )%41.64(ی  توانــی  ســیڤکۆڤیچ(  )مــارۆس 

بەدەســتبهێنێت.

سلۆڤاکیا: 
یەکەم ژن لە مێژوودا بووە سەرۆک کۆماری واڵت
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مانگــی  کۆتایــی  ســەرۆکایەتییەکەی  هەڵبژاردنــە  لــە 

ســەرۆکی  بوخــاری(ی  )محەمــەد  ئەمســاڵدا،  شــوباتی 

ماوەبەســەرچووی ئێســتای نەیجیریــا، توانــی جارێکــی 

بــە  و  بەدەســتبهێنێت  دەنگــەکان  زۆرینــەی  دیکــە 

جیاوازییەکــی زۆر پێــش نزیکریــن ڕکابــەری بکەوێــت، کــە 

ڕکابەرەکــەی جێگــری پێشــووی خــۆی )عەتیقــۆ ئەبوبەکــر( 

ــوو. ب

کــە  بەرهەڵســتکار،  دیموکراســی«ی  گەلــی  »پارتــی 

ئەبوبەکریــان کاندیــد کردبــوو، چەنــد ڕۆژێــک پێــش 

ڕایاندگەیانــد  دەنگــەکان،  جیاکردنــەوەی  تەواوبوونــی 

چونکــە  ڕابگیرێــت،  پڕۆســەیە  ئــەو  دەبێــت  کــە 

ســاختەکارییەکی زۆر ئەنجامــدراوە. جێگــەی باســە هــەر 

ــت  ــار دەبێ ــەرۆک کۆم ــە س ــەوەی ببێت ــۆ ئ ــک ب کاندیدێ

گشــت  لەنــاو  بەدەســتبهێنێت  دەنگــەکان  زۆرینــەی 

کاندیدەکانــدا، بــەاڵم ئــەو زۆریەنەیــەش نابێــت لــە یــەک 

ــی  ــت. واڵت ــر بێ ــەکان کەم ــۆی دەنگ ــواری ک ــەر چ لەس

نەیجیریــا لــە ٣٦ ویالیــەت پێکدێــت، جگــە لــە ویالیەتــی 

پایتەخــت.

نەیجیریا:
 سەرۆکی ماوەبەسەرچوو جارێکی دیکە هەڵبژێردرایەوە

 نەیجیریا ئەنجامی کۆتایی هەڵبژاردنەکانى

 ڕێژەی دەنگ ژ. دەنگ ناوی پارت ناوی کاندید ز

 %55.65 1511911847 کۆنگرەی پێشکەوتووخوازی هەمووان محەمەد بوخاری 1

 %41.22 1112621978 پارتی گەلی دیموکراسی عەتیقۆ ئەبوبەکر 2

 %5.45 1151196 پارتی هاریکاریی خەڵک فلێکس نیکۆالس 3

 %5.36 971874 کۆنگرەی دیموکراسیی ئەفریقیا ئۆبادیا مایالفیا 4

 


