ڕاپرسی سەبارەت بە ڕێژەی بەشداربوون و دەنگی الیەنەکان
لە سۆران و دەوروبەری بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق٨١٠٢-

پێشەکی و میتۆدی ئەنجامدانی راپرسی
ڕۆژی ٠٨ـی ئایاری  ٨١٠٢پڕۆسەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق بەڕێوە دەچێت .لە
هەڵبژاردنەکەدا  ٬هەزار و  ٤١٪کاندید لە  ٨١٪پارت و لیستی جیاواز پێشبڕکێ لە سەر بەدەستهێنانی
 ٩٨٤کورسیی پەرلەمانی عێراق دەکەن.
بۆ پێشبینیکردن و مەزەندەکردنی زانستییانەی ڕێژەی بەشداربوون لەم هەڵبژاردنە و هەروەها ڕێژەی
ئەو دەنگانەی کە لیست و پارتە سیاسییەکان بەدەستی دێنن ،ژماریەک لە قوتابیانی بەشی پەیوەندییە
نێودەوڵەتییەکانی زانکۆی سۆران ،لە ژێر سەرپەرشتیی مامۆستا هۆشەنگ دارا ،مامۆستای
فاکەڵتییەکە ،راپرسییەکیان ئەنجام دا.
لە ڕاپرسییەکە  ٫١١کەس وەک نموونەیەک لە دەنگدەرانی سۆران و دەوروبەری وەرگیران و فۆڕمی
تایبەت بە راپرسییەکەیان پڕ کردەوە .نموونەی ڕاپرسییەکە بە شێوەی هەڕەمەکی و لە شوێنە
گشتییەکان وەرگیراوە .لە وەرگرتنی نموونەکاندا هەوڵدراوە بااڵنس لە نێوان دانیشتوانی ناوەوەی
سۆران و دەوروبەری و هەروەها رەگەز و تەمەنە جیاوازەکاندا رابگیرێت .ناو و زانیاریی تایبەت لە
بەشداربووان داوا نەکراوە و ئازادیی دراوەتە هەرکەسێک کە بەشدار بێت یان نەبێت ،هەروەها دەنگ
بە چ الیەنێک دەدات.
فۆڕمی راپرسییەکە چەند پرسیارێکی لە خۆ گرتبوو؛ لەوانەی پرسیارکردن لە ڕەگەز ،تەمەن ،شوێنی
نیشتیەجێبوون – ئەمەش بۆ کۆکردنەوەی داتا سەبارەت بەوەی کە چ ڕەگەزێک و چ تەمەنێک زیاتر
لە هەڵبژاردنەکەدا بەشدار دەبن و دەنگ دەدەن و هەروەها دەنگدەرانی پارتە سیاسییەکان زیاتر سەر
بە چ توێژێکن .جیا لەمە پرسیار لە بەشداربوون یان نەبوون لە پڕۆسەی دەنگدان کراوە تا بزانرێت
ڕێژەی بەشداربوون لە دەنگدان دەگاتە چ ئاستێک .هاوکات ئەگەر وەاڵمی ئەو کەسەی کە بە نموونە
وەرگیراوە بۆ بەشداربوون لە دەنگدان بەڵێ بووبێت ،پرسیاری لێکراوە کە چ هۆکارێک پاڵی پێوە
دەنێت تا بەشداریی دەنگدان بکات.

1

لە کۆتا بەشی راپرسییەکەدا پرسیار لە نموونە وەرگیراوەکان کراوە کە دەنگ بە چ پارتێکی سیاسیی
یان لیستێک دەدەن بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق .لەم بەشەدا ،ناوی بەشێک لە پارتە سیاسییەکان
وەک بژاردە دانراوە و دەرفەتیش دراوە بۆ نووسینی ناوی پارتێکی سیاسیی یان لیستێک کە ناوی لە
ناو بژاردەکاندا نەبووبێت .جیا لەمە ،بژاردەیەک دانراوە بۆ ئەوانەی کە بڕیاریان داوە بەشداریی لە
هەڵبژاردنەکاندا بکەن ،بەاڵم هێشتا بڕیاریان نەداوە کە دەنگ بە چ الیەنێک بدەن ،واتە ئەو دەنگانەی
کە هێشتا خۆیان بۆ دەنگدان بە لیستێک یەکال نەکراوەتەوە ،یان ئەوانەی کە بە دەنگە خۆڵەمێشییەکان
ناودەبڕێن ،هێڵدراوەتەوە.

خستنەڕووی ئەنجامی راپرسییەکان بە داتا
ئەو داتایانەی کە لە ئەنجامدانی ڕاپرسییەکە کۆکراونەتەوە ،لە شێوەی داتای کوانتیتەیتیڤ یان
ژمارەییدا ئامادە کراوە .لێرەدا داتاکان بە ڕێژەی سەدی و لە شێوەی پایچارتدا دەخرێنە روو تا
ئاسانکاریی زیاتر بکرێت بۆ تێگەیشتنێکی فراوان لە بیروبۆچوونی دەنگدەرانی سۆران و دەوروبەری
سەبارەت بە هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق ،کە ڕۆژی ٠٨ـی ئایاری  ٨١٠٢بەڕێوە دەچێت.

تەوەری یەکەم :زانیارییە کەسییەکانی بەشداربووانی ناو ڕاپرسییەکە
 :١ڕەگەز
نێر٫..٠% :
مێ٪٨.٤% :
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 :٢تەمەن
کەمتر لە  ٩١ساڵ%٬..٠ :
زیاتر لە  ٩١ساڵ%٩٨.٤ :
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 :٣شوێنی نیشتەجێبوون
ناوەندی سۆران%٫٬.٠ :
دەوروبەری سۆران%٪٩.٤ :
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تەوەری دووەم :مەزەندەکردنی ڕێژەی بەشداربوون لە دەنگدان
دەنگدان%٤٪ :
دەنگنەدان%٬ :

5

تەوەری سێیەم :هۆکارەکانی بەشداربوون لە هەڵبژاردن و دەنگدان
هۆکاری نیشتیمانی%٬٢.٪ :
هۆکاری سیاسی%٠٠ :
هۆکاری ئابووری%٠.٫ :
هۆکاری کۆمەاڵیەتی%٪.٠ :
هۆکاری تر%٬.٠ :
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تەوەری چوارەم :دەنگی چاوەڕوانکراوی لیست و پارتە سیاسییەکان لە هەڵبژاردنەکەدا
پارتی دیموکراتی کوردستان%٫٢.٤ :
جوواڵنەوەی نەوەی نوێ%..٪ :
هاوپەیمانی بۆ دیموکراسی و دادپەروەری%٫.٤ :
بزووتنەوەی گۆڕان%٪.٩ :
یەکێتیی نیشتیمانیی کوردستان%٩.٢ :
کۆمەڵی ئیسالمی لە کوردستان%٠ :
یەکگرتووی ئیسالمی لە کوردستان%٠ :
هێشتا بڕیارم نەداوە%٠٬.٠ :
ئەوانیتر٠.٫% :
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ئەنجام:
بە گوێرەی ئەنجامەکانی ئەم ڕاپرسییە ،هەر وەک چۆن لە داتاکاندا بە ڕوونی دەردەکەوێت ،لە ناو
ئەوانەدا کە فۆڕمی ڕاپرسییەکەیان پڕکردووەتەوە ،ڕێژەی بەشدارییکردن لە هەڵبژاردندا زۆر بەرزە
و دەگاتە  ٤٪%و بەشداربووان هۆکاری سەرەکیی بەشدارییکردنیشیان بۆ هۆکاری نیشتیمانی و
نەتەوەیی گەڕاندووەتەوە .لە ناو پارتەکانیشدا ،پارتی دیموکراتی کوردستان لەو ناوچەیەی کە
راپرسییەکەی تێدا ئەنجامدراوە پارتی یەکەم دەبێت و نزیکەی %٬١ـی دەنگەکان مسۆگەر دەکات.
هاوکات ئەو پارتانەی کە تازە دامەزراون و یەکەمجارە بەشداریی لە کێبڕکێکانی هەڵبژاردندا دەکەن
دەتوانن بە سەر هەندێک لە پارتە کۆنەکاندا سەر بکەون .بۆ نموونە ،جوواڵنەوەی نەوەی نوێ بە
ڕێژەی زیاتر لە  %.و هاوپەیمانی بۆ دیموکراسی و دادپەروەری بە رێژەی نزیکەی  %٬دەتوانن بە
سەر یەکێتی بە رێژەی کەمتر  %٪و هەریەکە لە کۆمەڵی ئیسالمی و یەکگرتووی ئێسالمی بە ڕێژەی
 ،%٠سەر بکەون .جیا لەمە ،ڕێژەی ئەوانەی کە هێشتا خۆیان یەکال نەکردووەتەوە کە دەنگ بە چ
الیەنێک دەدەن ،یان دەنگە خۆڵەمێشییەکان ،رێژەیەکی بەرزە و %٠٬ـی تێپەڕاندووە ،ئەم دەنگە
خۆڵەمێشییانە دەتوانن ڕیزبەندیی دەنگی پارتە سیاسییەکان بگۆڕن ،بەاڵم ناتوانن پارتی دیموکراتی
کوردستان لە یەکەمی بخەن.
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پاشکۆ:
نموونەیەک لە فۆڕمی راپرسی
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