
Agahiyên li ser hilbijartinan
Kurdî

 



Li Elmanyayê çi tê hilbijartin? 

Rêveberiyên herêmî:

Parlamentoya Ewropayê: Der Bundestag:
Parlamentoya Almanyayê li Berlînê
4 salan carekê di heman rojê de li
seranserê Almanyayê tê hilbijartin.
"Bundestag" navê parlamentoya
Almanyayê ye. Bundestag qanûnên
ku bandorê li hemû Elmanyayê
dike derdixe.

Almanya yek ji 27 welatên
endamên Yekîtiya Ewropayê (YE)
ye. Hilbijartinên Parlamentoya
Ewropayê 5 salan carekê tê kirin.
Ew qanûnan ji bo tevahiya YE
derdixe û berjewendiyên gelên
Yekîtiya Ewropayê temsîl dike.

Li her eyaletê hilbijartinên herêmî jî
tên kirin. Ev ji hilbijartinên dewletê
serbixwe ne. Di şûna wan de, ew bi
şaredariyên têkildar ve girêdayî ne.
Komên berjewendiyan ên komîn û
navçeyan têne hilbijartin.

Her Bundesland Landtagek xwe
heye. Landtag parlamentoya
dewleta federal e. Li Elmanyayê
16 Landtage hene. Ji 4 heta 5
salan carekê hilbijartin di
demên cuda de têne kirin.

Die Landtage:



Di 8ê Gulana 2022an de dê hilbijartinên eyaletê li Schleswig-Holstein
bên kirin.

16 partî hene ku ji wan hilbijêrin.

Avahiya Parlamentoya Dewletê li Kiel rasterast li Kyllini ye.
Ji endamên parlementoyê yên hatine hilbijartin re
Landtagsabgeordnete tê gotin. Ew berjewendiyên niştecihên
Schleswig-Holstein temsîl dikin.
Parlamentoya Eyaleta Schleswig-Holstein niha ji 73 endaman pêk tê. 
Ev yek girêdayî beşê ye CDU, SPD, Bündnis 90 / DIE GRÜNEN, FDP,
AfD, SSW.
Hikûmeta Schleswig-Holstein koalîsyona partiya Grünen, FDP û CDU ye.

. 

Hilbijartinên eyaletê li Schleswig-Holstein



Çawa tê hilbijartin? 5 prensîbên demokratîk

Gişt: 
Her kes dikare

deng bide
 

Belaş: 
Her kes azad e ku

biryara xwe ya
dengdanê bide

 

Wekhev: 
her dengek xwedî

girîngiyeke
wekhev e

 

Veşartî: 
Deng veşartî

dimîne
 

Rasterast: 
Nûner rasterast ji
aliyê gel ve têne

hilbijartin
 

hilbijartinên li
Elmanyayê



Kesên bê hemwelatîbûna Alman lê xwedî
hemwelatîbûna dewletek endamê Yekîtiya Ewropî
(YE):
      Hilbijartinên herêmî (ji 16)

Kesên bi hemwelatiya Alman:
     Hilbijartinên herêmî (ji 16) 
     Hilbijartinên eyaletan (ji 16an)
     Hilbijartinên federal (ji 18)
     Hilbijartina Parlamentoya Ewropî (ji 18an)

Kî dikare deng bide?

Kesên bê hemwelatîbûna Alman, bê
hemwelatîbûna welatekî din yê endamê YE û
"kesên bê hemwelatî"

    Mafê dengdanê nîne

Hemî kesên ku li Schleswig-Holstein dijîn nikarin dengê xwe bidin!
 



Das Projekt „Transparenz und Respekt“ wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und
Integrationsfonds kofinanziert. Die Projektpartnerschaft arbeitet in enger Kooperation mit
dem Antidiskriminierungsverband Schleswig-Holstein e.V.

Zêdetir agahî:


