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"گلۆباڵ دیموکراسی" گۆشهیهکی تایبهتی گۆڤاری ئایدیا دیبلۆماتیکهو گرنگی
ب ه پڕۆس ه دیموکراسییهکان دهدات ل ه سهرتاسهری جیهاندا .ئهم ههنگاو ه
بچوک ه ههوڵێک ه بۆ فراوانکردنی دونیابینی خوێنهران و ئاشنابوون ب ه پڕۆسهی
دیموکراسی لهسهر ئاستێکی گلۆباڵ .لهم گۆشهیهدا ب ه تایبهتی فۆکهس
دهخرێت ه سهر الیهنێکی گرنگی پڕۆسهی دیموکراسی ،ک ه ئهویش ههڵبژاردنه.
لێرهدا گرنگترین ئهو ههڵبژاردنانه ب ه کورتی و پوختی رووماڵ دهکرێن ک ه ل ه
جیهاندا بهڕێوهدهچن ،ب ه گرنگییهو ه ل ه ههڵبژاردن ه پاک و بێگهردهکان دهڕوانێت
و ههڵبژاردن ه الواز و ساختهکانیش بهدهردهخات .سهرنجی خوێنهر بۆ گهش ه و
نسکۆی رهوت و ئایدۆلۆژیاکان ل ه واڵت ه جیاجیاکان رادهکێشێت و کهرهستهیهکی
بیرکردنهوهش دهخات ه بهردهست خوێنهر بۆ بهراوردکاریی لهنێوان کهوتن و
سهرکهوتنی حزب ه جیاجیاکان ل ه واڵتانی جیهاندا و هۆکارهکانی پاشهکشهی
ئایدۆلۆژیایهک و الوازبوونی ئایدۆلۆژیایهک ،ئهم ه جگ ه ل ه چاودێریکردنی
دهرکهوتنی هێز ه ئاینییهکان و توێژی ژنان ل ه پهرلهمانهکانی جیهاندا.
کینیا؛ یەکەم دەوڵەتە لە مێژووی ئەفریقیادا ئەنجامی
هەڵبژاردنەکان پوچەڵ بکاتەوە
مانگــی ئابــی ســاڵی  2017لــە واڵتــی کینیــا ،کاتــی
ئەنجامدانــی هەڵبژاردنــە ســەرۆکایەتییەکەی ئــەو واڵتــە
بــوو ،بــە گوێــرەی ئەنجامــی هەڵبژاردنــەکان ســەرۆکی
هەنووکەیــی واڵت (ئۆهــۆرۆ کینیاتــا)ی تەمــەن  55ســاڵ
نزیکــەی ()54%ی دەنگەکانــی بەدەســتهێنا و بە جیاوازیی
یــەک ملیــۆن و نیــو دەنــگ کەوتــە پیــش ڕکابەرەکەیــەوە،
بــەاڵم لەبەرامبــەردا ڕکابــەرە بەرهەڵســتکارە تەمــەن
 72ســاڵەکەی بــە نــاوی (ڕایــا ئۆدینــگا) کــە ڕێــژەی
()44%ی دەنگەکانــی بەدەســتهێنابوو ،هەڵبژاردنەکــەی
بــە «شــانۆگەری» وەســفکرد و باســی لــەوە کــرد
ســاختەکارییەکی زۆر لــە هەڵبژاردنەکانــدا کــراوە و
هــۆکاری توڕەیــی خەڵکیشــی گەڕانــدەوە بــۆ ئــەو
ســاختەکاری و بێدادییانــە .دوای پشــێوییەکی زۆر کــە
دەیــان کــەس کــوژران و ســەدانی دیکــەش برینــدار بــوون،
دادگای بــااڵی کینیــا بــە زۆرینــەی دەنگــی  4دادوەر لــە
کــۆی  6دادوەر ئەنجامــی هەڵبژاردنەکانــی ڕەتکــردەوە
و داوای ئەنجامدانــی هەڵبژاردنێکــی دیکــەی کــرد.

دوای ئــەم بڕیــارەش کاندیــدی هێــزە ئۆپۆزســیۆنەکان،
ڕایگەیانــد ئەمــە ڕۆژێکــی مێژووییــە بــۆ کینیــا کــە ئــەم
بڕیــارە مێژوویــەی تێــدا دراوە .ســەرۆکی واڵتیــش کــە
تۆمەتــی ســاختەکاریی درابــووە پــاڵ ،ڕایگەیانــد ڕێــز
لــە ئەنجامەکانــی دادگا دەگرێــت ،بــەاڵم هــاوڕاش نییــە
لەگەڵیــدا.
دواجــار هەڵبژاردنــە ســەرۆکایەتییەکە لــە کۆتاییەکانــی
مانگــی ئۆکتۆبــەردا دووبــارە کرایــەوە ،بــەاڵم ئــەم جــارە
لەالیــەن هێــزە ئۆپۆزســیۆنەکانەوە بایکۆتــی هەڵبژاردنەکــە
کــرا و کاندیدەکەیــان بــە پاســاوی ناشــەفافیی
هەڵبژاردنــەکان بەشــداریی نەکــرد ،هــەر ئەمــەش هــۆکار
بــوو کــە ژمارەیەکــی کــەم لــە دەنگــدەران بەشــداریی لــە
هەڵبژاردنەکانــدا بکــەن .بــەاڵم دواجــار هەڵبژاردنــەکان
ئەنجامــدرا و کۆمیســیۆنی بــااڵی هەڵبژاردنەکانــی
کینیــاش پــاش چەنــد ڕۆژێــک ئەنجامەکانــی ڕاگەیانــد،
لــە ئەنجامــدا (ئۆهــۆرۆ کینیاتــا) کــە ئێســتا ســەرۆکی
واڵتــە ،ســەرکەوتنی بەدەســتهێنا و ڕێــژەی ()98ی
دەنگەکانــی بەدەســتهێنا! لەکاتێکــدا جگــە لــە تۆمەتــی
ســاختەکاریی لــە هەڵبژاردنــدا ،کینیاتــا پێشــر بەهــۆی
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ڕووداو و توندوتیژییەکانــی ســاڵی  2007ی واڵتەکەیــەوە،
لەالیــەن دادگای نێودەوڵەتییــەوە تۆمەتــی تاوانــی دژ بــە
مرۆڤایەتیــی دراوەتــە پــاڵ.
لیربیا؛ ئەستێرەیەکی تۆپی پێ دەبێتە سەرۆکی واڵت
(جیــرۆم کۆرکۆیــا)ی ســەرۆکی کۆمیســیۆنی نیشــتیامنیی
هەڵبژاردنەکانــی لیربیــا بــە فەرمیــی ڕایگەیانــد کــە (جــۆرج
ویــا) زۆرینــەی خولــی یەکەمــی دەنگەکانــی هەڵبژاردنــە
ســەرۆکایەتییەکەی واڵتــی لیربیــای بەدەســتهێناوە ،کــە
بەدیاریکــراوی نزیکــەی ()40%ی دەنگــەکان بــووە،
لەبەرامبــەردا (بــواکای) کــە جێگــری ســەرۆکی واڵت
بــوو ،نزیکــەی ()30%ی دەنگەکانــی بەدەســتهێنا .بەپێــی
سیســتەمی هەڵبژاردنەکانــی ئــەو واڵتــە لە خولــی یەکەمدا
 20کاندیــد بەشــدار دەبــن ،دوای جیاکردنــەوەی دەنگەکان
ئــەو دوو کاندیــدەی زۆرتریــن دەنگیــان بەدەســتهێناوە،
لــە خولــی دووەمــدا ڕکابــەری یەکــر دەکــەن و براوەیــان
دەبێتــە ســەرۆکی واڵت.
ئایدیا دیپلۆماتیك

ئــەم ئەنجامانــە پــاش ئــەوە دێــت کــە خامنــە ســەرۆکی
پێشــووی واڵت و هەڵگــری خەاڵتــی نۆبڵــی ئاشــتی (ئیلیــن
جۆنســۆن ســێرلیف) کۆتایی بە مــاوەی ســەرۆکایەتییەکەی
دێــت ،پــاش ئــەوەی بۆ دوو خول و  12ســاڵ ســەرۆکایەتیی
ئــەو واڵتــەی کــرد ،ئێســتا پــاش کۆتایــی هاتنــی مــاوەی
ســەرۆکایەتییەکەی وازی لــە دەســەاڵت هێنــاوە و واڵت
لــە چاوەڕوانــی هەڵبژاردنــی ســەرۆکێکی نوێــدا ،ئەمــەش
دەبێتــە یەکــەم ئاڵوگــۆڕی دیموکراســییانەی دەســەاڵت
لــەو واڵتــە پــاش  70ســاڵ .جێگــەی باســە هەڵبژاردنــەکان
لــە واڵتیلیربیــا مــاوەی چەنــد ســاڵێکە بەشــێوەیەکی
ڕێــک و پێــک و بــێ دواکەوتــن هــەر  6ســاڵ جارێــک
بەڕێوەدەچــن ،لــە هــەردوو هەڵبژاردنــی ســااڵنی  2005و
 2011ســێرلیف زۆرینــەی دەنگەکانــی بەدەســتهێنابوو.
ئــەوەی جێگــەی ســەرنجە بــۆ یەکــەم جــارە لــە واڵتێکــی
ئەفریقیــدا کاندیدێــک بــە پاشــخانێکی وەرزشــییەوە
زۆرینــەی دەنگــی هەڵبژاردنــی ســەرۆکایەتیی
بەدەســتدەهێنێت .جــۆرج ویــا ئەســتێرەیەکی درەوشــاوەی
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تۆپــی پێــی ئەفریقــی و جیهانــی بــوو ،ســاڵی 1995
نازنــاوی باشــرین یاریزانــی هەمــوو جیهانــی بەدەســتهێنا،
جگــە لــەوەی بــۆ چەندیــن یانــەی بەناوبانگــی ئەوروپــی
یــاری کــردووە ،لەوانــە (مانچســتەر ســیتی ،چێڵســی ،ئــەی
ســی میــان ،پاریــس ســان جێرمــان ،مۆناکــۆ) ،هــاوکات
تاکــە یاریزانــە لــە مێــژوودا کــە هەرســێ نازنــاوی باشــرین
یاریزانــی جیهــان و ئەوروپــا و ئەفریقیای بەدەســتهێنابێت.
جــۆرج ویــا پــاش وازهێنانــی لــە تۆپــی پــێ هاتــە نــاو
دونیــای سیاســەتەوە بــووە ئەندامــی ئەنجومەنــی پی ـران
و لــە هــەردوو هەڵبژاردنــە ســەرۆکایەتییەکەی پێشــوودا
بەشــداریی کــرد ،بــەاڵم کۆڵــی نــەدا و لــەم هەڵبژاردنەشــدا
بەشــداریی کــردەوە و ســەرکەوتنی بەدەســتهێنا.
ژاپۆن؛ شینزۆ ئابی جارێکی دیکە سەرکەوتنی بەدەستهێنا
پارتــی دیموکراتــی لیرباڵــی ،کــە ســەرۆک وەزیرانی ئێســتای
ژاپــۆن (شــینزۆ ئابــی) ســەرۆکایەتیی دەکات ،توانــی لــە
هەڵبژاردنــە پێشــوەختە گشــتییەکانی مانگــی ئۆکتۆبــەری

 2017ســەرکەوتن بەدەســتبهێنێت .حزبــی فەرمانــڕەوا
لەگــەڵ هاوپەیامنــە بچوکەکەیــدا (پارتــی کۆمیتــۆ) ،توانــی
 312کورســیی پەڕلەمانــی ئــەو واڵتــە بەدەســتبهێنێت ،کــە
ئەمــەش دەکاتــە زۆرینــەی دوو لەســەر ســێی پەڕلەمــای
ژاپــۆن ،کــە لــە  465کورســی پێکهاتــووە .جێگــەی باســە
پارتــی دیموکراتیــی دەســتوری تەنهــا پێــش ســێ هەفتــە
لــە هەڵبژاردنــەکان دامەزرابــوو ،لەگــەڵ ئەوەشــدا بــووە
پارتــی ئۆپۆزســیۆنی ســەرەکی لــەو واڵتــە و کەوتــە
پێــش پارتــی هیــواوە بــە ســەرۆکایەتیی پارێــزگاری
شــاری تۆکیــۆ (یۆریکــۆ کویکــی) .حزبــی دیموکراتیــی
دەســتوری بــە ســەرۆکایەتی گــەورە ئەمینــداری پێشــووی
ئەنجومەنــی وەزیـران (یۆکیــۆ ئیدانــۆ) توانــی  54کورســی
بەدەســتبهێنێت ،بەوپێیــە توانیبــووی کۆمەڵێکــی زۆر لــە
هاونیشــتیامنییانی الیەنگــری دەســتوور و دەنگــدەرە
ســەربەخۆکان بــەالی خۆیــدا ڕابکێشــێت ،لــەو دەمــەی
پارتەکــەی کویکــی  49کورســی بەدەســتهێنا .لــە
کۆتاییەکانــی مانگــی ســێپتەمبەری ســاڵی  2017پارتــی
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دیموکراتیــی ئۆپۆزســیۆن تووشــی ئینشــیقاقێکی لەنــاکاو
بــوو ،کــە پارتەکــەی کــرد بــە ســێ بەشــەوە ،ئەوانیــش
پارتــی هیــوا ،پارتــی دیموکراتــی دەســتوری ،لەگــەڵ
کۆمەڵێــک لــە ســەربەخۆکان .بەپێــی ئاژانســەکانی ژاپــۆن
ڕێــژەی بەشــداریکردن لــە هەڵبژاردنەکانــدا گەیشــتۆتە
( ، )53.69%کــە ئەمــەش بەرزتریــن ڕێــژەی بەشــداریکردنە
لــە هەڵبژاردنەکانــی ژاپۆنــدا لــە دوای جەنگــی جیهانیــی
دووەمــەوە ،پێشــر بەرزتریــن ڕێــژە لــە هەڵبژاردنەکانــی
ســاڵی  2014تۆمارکرابــوو ،کــە بریتیبــوو (.)52.36%
نەرویج و سەرکەوتنی پارێزگارەکان
ئەنجامــی هەڵبژاردنــە پەڕلەمانییەکــەی مانگــی
ســێپتەمبەری  2017ســەرکەوتنی بــۆ پارتــی پارێــزگاران
لەگــەڵ خۆیــدا هێنــا ،ئەمــەش بەپێــی لێدوانــی خامنــە
ســەرۆک وەزیرانــی ئــەو واڵتــە و ســەرۆکی پارتــی
پارێــزگاران (ئیرنــا ســولبێرگ) ،کــە دوای هەڵبژاردنــەکان

ئایدیا دیپلۆماتیك

ڕایگەیانــد ئەمــە ئەنجامــی هەوڵێکــی بەکۆمــەڵ بــوو.
هەروەهــا گوتیشــی« :دوای ئــەوەی لــە چــوار ســاڵی
ڕابــردوودا ڕاســتگۆ بوویــن لەگــەڵ بەڵێنەکامنانــدا،
جارێکــی دیکــە متامنــەی چــوار ســاڵی ترمــان پێدرایــەوە...
دیــارە ئەمــە زۆرینەیەکــی ناسۆسیالیســتییە ...پێویســتە
لەنــاو پەڕلەمانیشــدا ڕێگەچــارەی گشــتگیر بدۆزرێتــەوە».
الی خۆیــەوە ســەرۆکی پارتــی کرێکارانــی ئۆپۆزســیۆن
(جۆنــاس جــار ســتۆر) دانــی بــە دۆڕانــی خۆیانــدا نــا
لــە هەڵبژاردنەکانــدا و ڕایگەیانــد ئەمــە بێئومێدییەکــی
گەورەیــە ڕووبــەڕووی دەبینــەوە .هەروەهــا ســتۆر
لەبــەردەم الیەنگرانیــدا ئەوەشــی ڕاگەیانــد کــە ئامانجیــان
لــەم هەڵبژاردنــەدا ،کردنــەوەی دەروازەیــەک بــووە بــۆ
حکومەتێکــی نــوێ لــە نەرویــج ،بــەاڵم پێدەچێــت ئەمــە
ســەرکەوتنامن بەدەســتنەهێنابێت .هەروەهــا پیرۆزبایــی
لــە پارتــی بــراوە کــرد و هیــوای بەختێکــی باشــی بــۆ
ســەرۆک وەزیرانــی نــوێ خواســت لــە کارەکانیــدا،
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بەڵێنیشــیدا ئۆپۆزســیۆنێکی بەهێــز بونیــاد بنێــن.
ئەڵامنیا؛ پاشەکشەی چەپەکان و سەرکەوتنی ڕاست و
کۆنزەرڤاتیڤەکان
کۆنزەرڤاتیڤەکانــی ئەڵامنیــا بــە ســەرۆکایەتی ڕاوێــژکاری
ئەڵامنیــا توانییــان لــە هەڵبژاردنــە پەڕلەمانییەکــەی
مانگــی ســێپتەمببەری  2017ســەرکەوتن بەدەســتبهێنن و
ڕێــژەی نزیکــەی ()33%ی دەنگەکانــی بەدەســتهێنا ،لــەو
دەمــەی ڕاســتی تونــدڕەو و پۆپۆلیســتەکان ســەرکەوتنێکی
مێژووییــان بەدەســتهێنا.
سۆســیال دیموکراتــەکان لــە پلــەی دووەمــدا هاتــن و
ڕێــژەی نزیکــەی ()20%ی دەنگەکانیــان بەدەســتهێنا،
پاشــان ڕاســتە تونــدڕەوەکان بەدوایانــدا هاتــن و ڕێــژەی
()13%ی دەنگەکانــی بەدەســتهێنا .لەگــەڵ دەرکەوتنــی
ئەنجامــی هەڵبژاردنەکانــدا ،مێــرکڵ دانــی بــەوەدا
نــا کــە ڕازی نییــە لــە ئەنجامــەکان و پێیوایــە دەبــوو

دەنگێکــی زیاتریــان بەدەســتبهێنایە .الی خۆیــەوە پارتــی
ئەڵتەرناتیــڤ بــۆ ئەڵامنیــا ،کــە هەڵگــری ئایدۆلۆژیایەکــی
ڕاســتڕەو و پۆپۆلیســتییە و دژ بــە کۆچبەرانــە ،بەڵێنــی
داوە ئەڵامنیــا بگۆڕێــت .هــەروەک لــە قســەکانی
(ئەلکســەندەر گۆالنــد)ی ڕابــەری پارتەکــەدا هاتــووە،
دەیانەوێــت هــەم پێــش پارتــە چەپــەکان بدەنــەوە ،هــەم
بــەڕووی ئەنگێــا مێرکڵیشــدا بووەســتنەوە و ئامانجەکانــی
خۆیــان بدەیبهێنــن ،کــە بریتییــە لــە ئەڵامنیایەکــی
بــەدەر لــە کۆچبــەر و پەناهەنــدە .پارتــی سۆســیال
دیموکراتیــش هەڵوێســتی خــۆی ڕاگەیانــد و وتــی ناچنــە
هیــچ هاوپەیامنێتییەکــەوە لەگــەڵ کۆنزەرڤاتیڤەکانــدا بــۆ
پێکهێنانــی حکومەتــی نــوێ بــە ســەرۆکایەتیی مێــرکڵ،
بەڵکــو پێیــان باشــە ببنــە ئۆپۆزســیۆن ،چونکــە بــە
گوتــەی خۆیــان داواکاریــی دەنگدەرەکانیــان ئەوەیــان
لێدەخوازێــت .جێگــەی باســە لــە هەڵبژاردنەکانــی
ئەڵامنیــدا نزیکــەی ( 61ملیــۆن) بەشــدارییان کــرد.
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سلۆڤینیا؛ سەرۆکی واڵت جارێکی دیکە هەڵبژێردرایەوە
ســەرۆکی ئێســتای ســلۆڤینیا (بــۆرۆت باهــۆر) لــە خولــی
دووەمــی هەڵبژاردنەکانــی ســلۆڤینیادا ســەرکەوتنی
بەدەســتهێنا ،پــاش ئــەوەی لــە کــۆی دەنگــەکان ڕێــژەی
()52.94%ی دەنگەکانــی بەدەســتهێنا ،لــە بەرامبەریشــدا
ڕکابەرەکــەی کــە منایشــکارێکی کۆمیدیــی و پارێــزگاری
ئێســتای شــاری (کامنیک)ـــە( ،ماریــا شــاریتز) نزیکــەی
()47%ی دەنگەکانــی بەدەســتهێنا و دانیشــینا بە شکســتی
خۆیــدا و پیرۆزبایــی لــە ســەرۆکی بــراوە کــرد.

ئایدیا دیپلۆماتیك

هــەر پــاش ڕاگەیاندنی ئەنجامــە ســەرەتاییەکانیش (باهۆر)
ی تەمــەن  ٥٤ســاڵ سوپاســی دەنگدەرەکانــی خــۆی کــرد و
بەڵێنیــدا دەنگــی سیاســییان زیاتــر بەرزبکاتــەوە .جێگــەی
باســە لــە خولــی یەکەمــی هەڵبژاردنــە ســەرۆکایەتییەکەی
ئــەو واڵتــەدا باهــۆر ڕێــژەی ()47%ی دەنگەکانــی
بەدەســتهێنا ،لــەو دەمــەی (شــاریتز) رێــژەی ()24%
ی دەنگەکانــی بەدەســتهێنا .لــەم هەڵبژاردنــەدا ڕێــژەی
بەشــداریی دەنگــدەران گەلێــک کــەم بــوو ،بەجۆرێــک
تەنهــا نزیکــەی ()42%ی دەنگــدەران بەشــدارییان تێــدا
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کــرد ،کــە ئەمــەش نزمرتیــن ڕێــژەی بەشــداربوونە لەپــاش
ئــەوەی ســاڵی  1991ســلۆڤینیا بۆتــە واڵتێکــی ســەربەخۆ.
نیوزالند؛ پارتی کرێکاران شکستی هێنا
پارتــی نیشــتیامنی کــە ســەرۆک وەزیرانــی ئــەو واڵتــە (بیل
ئینگلیــش) ســەرۆکایەتیی دەکات توانــی ( 58کورســی)
بەدەســتبهێنێت ،کــە ئەمــەش دەکاتــە دەنگــی ()46%
ی دەنگــدەران ،لەبەرامبەریشــدا پارتــی کرێــکاران توانــی
( 45کورســی) بەدەســتبهێنێت ،واتــە رێــژەی ()35.8%
ی دەنگــەکان ،پارتــی کرێــکاران پارتێکــی ئۆپۆزســیۆنە و
لەالیــەن (جاکینــدا ئەردێرن)ـــەوە ســەرۆکایەتیی دەکرێت.
لــە هەمــان کاتــدا پارتــی «نیوزیالنــد یەکەمــە» .کــە
پارتێکــی پۆپۆلیســتە ،توانــی  9کورســی بەدەســتبهێنێت،
هەروەهــا ســەوزەکانیش کــە لــە پارتــی کرێکاتانــەوە
نزیکــن توانییــان تەنهــا  7کورســی بەدەســتبهێنن .هــەر
حزبێــک بیهەوێــت بەتەنهــا حکومــەت دروســتبکات،

پێویســتە لــە کحــی  120کورســیی پەڕلەمانــی ئــەو
واڵتــە 61 ،کورســی بەدەســتبهێنێت ،کــە بەپێــی ئەنجامــە
بەدەســتهاتووەکان ،هیــچ حزبێــک نەیتوانیــوە ئــەو ڕێژەیــە
بەدەســتبهێنێت .جێگــەی باســە لــە هەڵبژاردنەکانــی ئــەم
جــارەی نیوزلەنــدادا لــە کــۆی ( 3.5ملیــۆن) دەنگــدەر
نزیکــەی ( 2ملیــۆن و  150هــەزار) کــەس بەشــدار بــووە.
فەنزوێــا؛ پارتەکــەی مــادۆرۆ لــە زۆربــەی هەرێمــەکان
ســەرکەوت
لــە کــۆی  23شــارەوانیی واڵتی فەنزوێــا پارتەکــەی مادۆرۆ
توانی لە نزیکەی  ١٧شــارەوانی ســەرکەوتن بەدەســتبهێنن،
بــەاڵم ئۆپۆزســیۆن ،بــە گوێــرەی ئەنجومەنــی نیشــتیامنی
تەنهــا لــە  ٥ویالیەتــدا ســەرکەوتنی بەدەســتهێنا .دوای
دەرچوونــی ئەنجامــی هەڵبژاردنــەکان مــادۆرۆ ڕایگەیانــد
کــە ســەرکەوتنێکی یەکالکــەرەوەی بەدەســتهێناوە .لــە
بەرامبــەردا نەیارانــی ســەرۆکی فەنزوێــا باســیان لەوەکــرد
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کــە ســاختەکارییەکی زۆر لــە هەڵبژاردنەکانــدا کــراوە.
هاوپەیامنێتیــی ئۆپۆزســیۆن لەژێــر نــاوی «بازنــەی یەکێتیی
دیموکراتــی» داوای لــە مــادۆرۆ کــرد ئــەو دوو ڕاوێــژکارە
نیکاراگۆییــە کــرد و جەختیــان لــەوە کــردەوە کــە بــە
مەبەســتی ســاختەکاری لــە هەڵبژاردنەکانــدا هێرناونەتــە
فەنزوێــا .ئــەم هەڵبژاردنــە پێــوەر و هەڵســەنگاندنێک
بــوو بــۆ مــادۆرۆ و ئۆپۆزســیۆن ،چونکــە دوای کۆمەڵێــک
خۆپیشــاندان و ناڕەزایەتیــی زۆر دێــت کــە مــاوەی چەنــد
مانگێکــی خایانــد و نزیکــەی  ١٢٥کــوژراوی لێکەوتــەوە.

ئایدیا دیپلۆماتیك
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