
  



  

 %49ثارَيزطاى سلَيمانى    
 676032 دةنطى دروست 1377071 ذ. دةنطدةر

 ذ. كورسى رَيذة ذ. دةنط كيانى سياسي ژ
 8 %40.89 267442 يةكَيتى 1
 4 %23.21 156973 بزوتنةوةى طؤِران 2
 2 %9.52 64389 نةوةى نوَي 3
 1 %7.65 51763 كؤمةَلى ئيسالمى 4
 1 %7.22 48820 ثارتى 5
 1 %6.5 46967 هاوثةميانى  6
 1 %4.48 30297 يةكطرتوو 7
 0 %0.72 4895 سؤسياليست 8
 0 %0.26 1792 شيوعى 9
 0 %0.18 1262 تيار احلكة الوطنى 10
 0 %0.13 918 هاوثةميانى نصر 11
 0 %0.07 514 هاوثةميانى وطنية 12

 18 %100 676032 كؤى طشتى

  سلَيمانىتايبةت بة ثارَيزطاى 

ى بةرةددددداو دابة ى  لة هةَلبذاردنى ثةرلةمانى عَيراقدا رَيذةى بةشدددددداريكردن لة ةددددداو هةَلبذاردنى رابردودا بةرَيذةيةك   
سددددت بريو بووة لة % ذمارةى دةنطى درو49بةتايبةتى لة ثارَيزطاى سددددلَيمانيدا رَيذةى بةشددددداريكردن لةا هةَلبذاردنةدا  

 رون كراوةتةوة: بةا شَيوةيةى لة خشتةكةدا 676032
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 ثارَيزطاى سلَيمانى
 رَيذةى بةشداريكردن ذ. دةنطدةرى بةشداربوو ذ. دةنطدةر ريفراندؤا/ هةَلبذاردن

 %48.59 652900 1343571 2017ريفراندؤا 
 %49 676032 1377071 2018هةَلبذاردنى عَيراق 

 كةمكردنى دةنط 2018ذ. دةنط  2014ذ. دةنط  كيانى سياسيي ژ
 202627 156973 359600 بزوتنةوةى طؤِران 1
 51281 267442 318723 يةكَيتى نيشتيمانى كوردستان 2
 37835 48820 86655 ثارتى دميوكراتى كوردستان 3
 35800 30297 66097 يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 4
 3694 51763 55457 كؤمةَلى دادطةرى كوردستان 5
 0 64389 0 جوآلنةوةى نةوةى نوَي 6
 0 46967 0 هاوثةميانى دميوكراسي و دادثةروةرى 7

 رَيذةى بةشداريكردن

ثرؤسةى ريفراندؤمدا    بةشداريكردن لة رَيذةى بةشداريكردن لة ثارَيزطاى سلَيمانيدا جَيطةى سةرجنة بةبةراورد بة رَيذةى    
 هةمان رَيذةى بةشداريكردنة كة لةا خشتةيةدا روون كراوةتةوة:

 

 ةدا2018ء 2014بةراوردَيك لة نَيوان دةنطى اليةنةكان لة ثارَيزطاى سلَيمانى لة نَيوان هةَلبذاردنى 
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 جياوا ى دةنط 2018ذ. دةنط  2014ذ. دةنط  كيانى سياسيي ژ
 77965 156973 234938 بزوتنةوةى طؤِران 1
 59210 267442 208232 يةكَيتى 2
 7794 48820 56614 ثارتى  3
 12886 30297 43183 يةكطرتو 4
 15532 51763 36231 كؤمةَل 5
 0 64389 0 نةوةى نوَي 6
 0 46967 0 هاوثةميانى 7

 طرميانةكان

مارةى دةنطى اليةنةكان % بووة ئةوا ئةوا ذ49دا رَيذةى بةشداريكردن 2014ئةطةر وادابنَيني لة ساَلى طرميانةى يةكةا: 
 بةا شَيوةية دةبَيدت.

 بة دةنطى طؤِرانتايبةت  -

 234938*س =  0.75/  359600* 0.49
 تايبةت بة دةنطى يةكَيتى  -

  208232* س =  0.75 /318723*0.49

 تايبةت بة دةنطى ثارتى -

 56614*س = 0.75/ 86655*0.49

 تايبةت بة دةنطى يةكطرتوو -

 43183*س = 0.75/  66097*  0.49

 تايبةت بة دةنطى كؤمةَل -

 36231* س = 0.75/  55457*  0.49

% 49تيبووة لة بري 2018ء  2014ئةطةر وا دابنَيني رَيذةى دةنطدةر بؤ هةردوو هةَلبذاردنةكةى ةا: وطرميانةى دو
 ئةوا جياوا ى دةنطى اليةنةكان بةا شَيوةية دةبوو: 
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 ذ. دةنطى طرميانةيي 2014ذ. دةنط  كيانى سياسيي ژ
 399475 359600 بزوتنةوةى طؤِران 1
 354066 318723 يةكَيتى 2
 96246 86655 ثارتى  3
 73.426 66097 يةكطرتو 4
 60606 55457 كؤمةَل 5
 0 0 نةوةى نوَي 6

 0 0 هاوثةميانى 7

ذ. دةنطى طرميانةيي  كيانى سياسيي ژ
 % 49بة رَيذةى  2014

 جياوا ى دةنط 2018ذ. دةنط 

 104017 156973 260990 بزوتنةوةى طؤِران 1
 36210 267442 231323 يةكَيتى نيشتيمانى كوردستان 2
 14060 48820 62880 ثارتى دميوكراتى كوردستان 3
 17674 30297 47971 يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 4
 12168 51763 39595 كؤمةَلى دادطةرى كوردستان 5
 0 64389 0 جوآلنةوةى نةوةى نوَي 6
 0 46967 0 هاوثةميانى 7

 طرميانةى سَييةا: طرميانةى نزيك لة راستى

ى اليةنةكان بةثَيى بووة  ئةوا دةنط 2018هةمان ذمارةى دةنطدةرى ساَلى  2014ئةطةر وادابنَيني ذمارةى دةنطدةرى ساَلى 
 % بةا شَيوةية دةبَيت. 75بةشدارى دةنطدةران بة رَيذةى 

 1.239.611بريتيية لة  2014ذمارةى دةنطدةر لة ساَلى  -

 1.377.071بريتيية لة  2018ارةى دةنطدةر لة ساَلى ذم -

ى بةشدارى دةنطدان بووةء رَيذة 2018دا ذمارةى دةنطدةر هةمان ذمارةى دةنطدةرى  2014ئةطةر وادابنَيني لة ساَلى  -
 .% بووة ئةوا ئةوا دةنطى اليةنةكان لة ثارَيزطاى سلَيمانى بةا شَيوةية دةبوو75

 

 2018ريكردن لة ء هاوتا كردنى لةطةَل رَيذةى بةشدا2014طة طرميانةييةكان بؤ هةَلبذاردنى لة سةر بنةماى خشتةى دةن
 % ئةوا دةنطى اليةنةكان بةا شَيوةية دةبَيدت: 49لة ثارَيزطاى سلَيمانى بة رَيذةى 
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  دةرئةجناا:

 كورسي ثةرلةمان 4 – 3دةنط كةميكردووة كة دةكاتة  104017بزوتنةوةى طؤِران  -1

كورسي  1ة دةنط  يادى كردووة كة دةكات 36210يةكَيتى لةطةَل ئةوةى كة هاوثةمياني لَي جيابؤتةوة بةآلا  -2
 ثةرلةمان

 كةميكردووة  دةنط 14060ثارتى   -3

 دةنط كةميكردووة  17674يةكطرتوو  -4

 دةنط  ياديكردووة  12168كؤمةَلى ئيسالمى  -5

 تَيبينى: 

 135751يةكطرتوو( دةكاتة  –ثارتى  –دةنطى كةمكردوى هةرسَي اليةنى )طؤِران  -

 48378دةنطى  يادكردوى )يةكَيتى ء كؤمةَل ( دةكاتة   -

 111356دةنطى هاوثةميانىء نةوةى نوَي دةكاتة  -

طى هاوثةميانىء نةوةى نوَي بةثَيى لَيكدانةوةى ئةا ذمارانة دةتوانني بَلَيني دةنطى  يادكراوى يةكَيتىء كؤمةَل لةطةَل دةن -
  159734دةكاتة 

 135751بةآلا دةنطى كةمكراوى اليةنةكانى تر دةكاتة  -

يستة نوَييةكة لبةا ثَييةش ئةطةر وادابنَيني سةرجةا دةنطى كةا كردوى ئةا سَي اليةنة بؤ يةكَيتىء كؤمةَلء دوو  -
 دةنط ديار نيية.   23983رؤشتون ئةوا هَيشتا 
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 رَيذةى بةشداريكردن دةنطى دراو ذ. دةنطدةر بةراورد
 %79 744489 936557 2014هةَلبذاردنى 
 %52 629385 1194592 2018هةَلبذاردنى 

 جياوا ى 2018دةنطى  2014دةنطى  كيانى سياسي ذ
 29902 321833 354735 ثارتى دميوكراتى كوردستان 1
 88961 79727 168688 يةكَيتى نيشتيمانى كوردستان 2
 63145 40914 104059 بزوتنةوةى طؤران  3
 43637 36855 80492 كؤمةَلى دادطةرى كوردستان 4
 3149 24564 27713 يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان  5
 0 70848 0 جوآلنةوةى نةوةى نوَي 6
 0 50561 0 هاوثةميانى دميةكراسي و دادثةروةرى 7

 تايبةت بة ثارَيزطاى هةولَير 

ردووةء لةا او كةميكةبةهةمان شَيوةى ثارَيزطاى سلَيمانى لة ثارَيزطاى هةولَيريشدا رَيذةى بةشداريكردن بةشَيوةيةكى بةر 
 .2018ى ى ئايار12ء 2014ى نيسانى 30خشتةيةدا بةراوردى رَيذةى بةشداريكردن دةردةخةين لة نَيوان هةَلبذاردنى 

 

 بةراوردو طرميانةكان بؤ دةنطى اليةنةكان بةا شَيوةيةية دةبَيت
 

 تَيبينى:

ها دةنطى ليستة ةدا يةكطرتوو بةشى كورسيةك لة هةولَير دةنطى نةهَينا  هةروةها كؤمسيؤنيش تةن2014لة ساَلى  -
 منان بةكارهَيناوة. ى ئةجنومةنى ثارَيزطاكا 2014براوةكانى راطةياند لةبةرئةوة دةنطى يةكطردتو بؤ هةَلبذاردنى 

.2014َلبذاردنى ةنطى اليةنةكان ثيشان دةدات بةبةراورد بة هةئةو كؤَلؤمةى كة جياوا ى دةردةكات ئاستى كةمكردنى د  
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 جياوا ى 2018دةنط  %52 /2018دةنط  كيانى سياسيي
 88337 321833 233496 ثارتى دميوكراتى كوردستان

 31308 79727 111035 يةكَيتى نيشتيمانى كوردستان
 27580 40914 68494 بزوتنةوةى طؤران 

 16127 36855 52982 كؤمةَلى دادطةرى كوردستان
 6323 24564 18241 يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 

 0 70848 0 جوآلنةوةى نةوةى نوَي
 0 50561 0 هاوثةميانى دميةكراسي و دادثةروةرى

 %79دةنطى طرميانةيي  كيانى سياسى
 452469 ثارتى 

 215163 يةكَيتى 
 132728 طؤِران 
 102668 كؤمةَل 

 35348 يةكطرتوو

 طرميانةى يةكةا:

اليةنةكان لة ساَلى  % دةبوو ئةوا دةنطى52شدا رَيذةى بةشدارى بةهةمان شَيوةى ئَيستا 2014ئةطةر وادابنَيني لة ساَلى 
 بةا شَيوةية دةبوو: 2018بةبةراورد بة دةنطى اليةنةكان لةساَلى  2014

 بةثَيى ئةا طرميانةية تةنها ثارتى ء يةكطرتوو دةنطةكانيان  يادى كردووةتَيبينى: 

 طرميانةى دووةا: نزيك لة راستى 

 بَيت ئةوا:  2018هةمان دةنطدةرى  2014ئةطةر وادابنَيني ذمارةى دةنطدةرى ساَلى 

 % بةا شَيوةيةى خوارةوة دةبَيدت79ذمارةى طرميانةيي دةنطى اليةنةكان بةثَيى رَيذةى  -1
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 جياوا ى 2018دةنطى  %52دةنطى طرميانةيي  كيانى سياسي
 24006 321833 297827 ثارتى

 61899 79727 141626 يةكَيتى
 46451 40914 87365 طؤِران
 30723 36855 67578 كؤمةَل

 1297 24564 23267 يةكطرتوو
 0 70848 0 نةوةى نوَي
 0 50561 0 هاوثةميانى

بةا  2018بذاردنى % ء بةراورد كردنى بة دةنطى اليةنةكان بؤ هةَل52ذمارةى طرميانةيي دةنطى اليةنةكان بةرَيذةى  -2
 شَيوةيةية:

 

 تَيبينى: 

 دةنط  يادى كردووة 24006ثارتى  -1

 دةنط كةميان كردووة 140370يةكَيتىء طؤِرانء كؤمةَلء يةكطرتوو  -2

 دةنطيان هَيناوة 121365هاوثةميانىء نةوةى نوَي بةهةردوكيان  -3

 دةنط  ياديان كردووة 145371واتا هاوثةميانىء نةوةى نوَيء ثارتى  -4

 دةنطديار نيية. 5001ذمارةكان بةلَيكدانةوةى ذمارةيي  يادء كةمى  -5
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 رَيذةى بةشدارى ذ. دةنطى دراو ذ. دةنطدةر كيانى سياسي
 %80 490452 612066 2014هةَلبذاردنى 
 %60 475551 790340 2018هةَلبذاردنى 

 جياوا ى 2018دةنطى  2014دةنطى  كيانى سياسيي
 12200 353177 340977 ثارتى دميوكراتى كوردستان

 41047 43417 84464 يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 
 11882 25575 37457 يةكَيتى نيشتيمانى كوردستان

 19058 3797 22855 بزوتنةوةى طؤِران  
 0 3627 0 دادطةرى كوردستانكؤمةَلى 

 0 18026 0 جوآلنةوةى نةوةى نوَي
 0 26565 0 هاوثةميانى دميوكراتى و دادثةروةرى

 تايبةت بة ثارَيزطاى دهؤك 

زطاى دهؤك بةشَيوةيةكى بةهةمان شَيوةى ثارَيزطاى سلَيمانىء هةولَير لةا هةَلبذاردنةشدا رَيذةى بةشداريكردن لة ثارَي
 د كة لةا خشتةيةدا دةخيةينة روو: بةرةاو كةميكر

 

 دا دةخةينة روو : ء جياوا ييةكانيان لةا خشتةية 2018ء هةَلبذاردنى 2014بةراوردى دةنطى اليةنةكان لة ساَلى 
 

 تَيبينى: 
 بةبةراوردكردنى ذمارةكان دةردةكةوَيت كة تةنها ثارتى  يادى كردووة -

 ليستى كانديدى نةبوو بؤ ثارَيزطاى دهؤك 2014كؤمةَلى ئيسالمى ساَلى  -
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 جياوا ى 2018دةنط  %60 /2014دةنط  كيانى سياسيي
 97445 353177 255732 ثارتى

 19931 43417 63348 يةكطرتوو
 2517 25575 28092 يةكَيتى
 13344 3797 17141 طؤِران 
 0 3627 0 كؤمةَل

 0 18026 0 نةوةى نوَي
  26565 0 هاوثةميانى

 2014% بؤ 80دةنطى طرميانةيي  سياسي كيانى
 440291 ثارتى  

 109065 يةكطرتوو  
 48366 يةكَيتى  
 29511 طؤِران  

 طرميانةى يةكةا:

% ئةوا 60ووة واتا ب 2018دا رَيذةى بةشداريكردن هةمان رَيذةى بةشداريكردنى ساَلى 2014ئةطةر وادابنَيني لة ساَلى 
 دةنطى اليةنةكانء جياوا ى دةنط لةهةردوو هةَلبذاردنةكةدا بةا شَيوةية دةبَيت:

ى تر بةراورد بةثَيى ئةا طرميانةية تةنها ثارتى بة رَيذةيةكى  ؤر  يادى كردووةء سةرجةا اليةنةكانتَيبينى: 
 دةنطيان كةميكردووة. 2014بةهةَلبذاردنى 

 دووةا: نزيك لةراستى طرميانةى

ةكان دةنطى اليةن %80هةبووة  ئةوا بةرَيذةى  2018ةدا هةمان ذمارةى دةنطدةرى 2014ئةطةر وادابنَيني لة ساَلى  -1
 لةا خشتةيةدا روندةكةينةوة. 
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 جياوا ى 2018دةنط  %60دةنطى طرميانةيي  كيانى سياسيي
 22959 353177 330218 ثارتى

 38381 43417 81798 يةكطرتوو
 10699 25575 36274 يةكَيتى
 18336 3797 22133 طؤِران 
 0 3627 0 كؤمةَل

 0 18026 0 نةوةى نوَي
 0 26565 0 هاوثةميانى

ةية ئةوا دةنطى 2018ئةطةر وادابنَيني رَيذةى بةشداريكردن بةثَيى دةنطى طرميانةيي هةمان رَيذةى ساَلى  -2
 : بةا شَيوةية دةبَيت 2018ان بة بةراورد بة دةنطى ساَلى اليةنةكانء جياوا ى دةنطةكاني

 

 تَيبينى: 

 دةنط  يادى كردووة 22959ثارتى  -1

 دةنط كةميان كردووة 67416يةكطرتوو  يةكَيتىء طؤران  -2

 دةنطيان هَيناوة 48218هاوثةميانىء كؤمةَلء نةوةى نوَي  -3

 71177هاوثةميانىء نةوةى نوَي و كؤمةَل دةكاتة دةنطى  ياد بوى ثارتى لةطةَل دةنطى  -4

 ةدةنط ديار نيي 3761بة لَيكدانةوةى ذمارةكان بؤ  يادو كةمى دةنطةكان دةردةكةوَيت كة  -5
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