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بژاردنی 
 
 داتاو زانیاری لەبارەی هەل

 (2009-07-25) خولی سێهەمی پەرلەمانی كوردستان

 

بژژژاردن بژژل خژژولی سژژێهەمی پەرلەمژژانی كوردسژژتان لەسژژێ پار   ژژای هەر  ژژی  25/7/2009رۆژی  -
 
هەل

 و دهلك(دا ئەنجامدرا.كوردستان )هەولێرو سلێ انی

بژژژاردنەكە بەپێژژی  -
 
اردنیهاا ەپرۆسژژەی هەل

ژ
ی 1ژمژژارە لەمژژانی كوردسژژتان پەریاساااهەڵ ب

 
ی 1992ی سژژال

 .هەموواری یاساکە( پێنجەمین) ئەنجامدراواركراو مهە

بژژاردن نژو نەرایەتی ر ژەیژی/ لیتژتی   -
 
بژاردن بژوو  سیتژت ی هەل

 
هەر  ی كوردستان یەك بازنەی هەل

 داخراو بوو.  

بژاردنەكژژژژژانی  -
 
ی سژژژژژەربەخلی هەل بژژژژژژاردنەكە لەۆیەن كلمتژژژژژیلنی بژژژژژاۆ 

 
عێژژژژژرا ەوە  پرۆسژژژژژەی هەل
 سەرپەرشتیكرا.

 5353 وبژژژنكەی دەن،ژژژدان 1149ناوەنژژژدی تلمژژژاركردنی دەن،ژژژدەران   84هەر  ژژژی كوردسژژژتان بەسژژژەر   -
 و تت،ەی دەن،داندا دابەشكرا. 

بژاردنەکە ) -
 
 %(7445ر ژەی دەن،دانی هەل

 دەن،دەر بوو. 245184773كلی ژمارەی ئەوانەی مافی دەن،دانیان هەبوو   -

 ە ینە بوو:راست و( دەن،ی دروست1876196دەن،یاندا  ) كلی ئەوانەی  -

 ( دەن،ی دروستیان بەدەستهێنا.1818707كلی لیتتە كوردەكان ) -

بژاردن بل بەدەستهێنانی یەك كورسی )  -
 
 ( دەن،ی دروستە.18.187لەناو لیتتە كوردەكاندا كللكەی هەل

 وە. ( دەن،یان بەدەستهێنا19665ئاشوری ) ویانسر وكلی كلدان -

بژژاردن بژل بەدەسژتهێنانی یەك كورسژی ) ویانسژر ولەناو لیتتی كلژدان  -
 
( 3933ئاشژوریدا كژللكەی هەل

 دەن،ی دروستە.

 دەن،یان بەدەستهێناوە. 29845كلی لیتتەكانی تورك ان  -
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بژژژاردن بژژل بەدەسژژتهێنانی یەك كورسژژی )  -
 
( دەن،ژژی 5969لەنژژاو لیتژژتە تورك انەكانژژدا كژژللكەی هەل

 دروستە.

 ( دەن،یان بەدەستهێناوە.7979كلی لیتتەكانی ئەرمەن ) -

بژژژاردن بژژل بەدەسژژتهێنانی یەك كورسژژی   -
 
دەن،ژژی  18.187.07لەنژژاو لیتژژتە كوردەكانژژدا كژژللكەی هەل

 راستە ینە بوو.

 كورسی بوو.  111كلی ژمارەی كورسی تەرخانكراوی پەرلەمان   -

 5كورسژی  تورك ژان  5ئاشژووری  ویانسژر وكلژدانكورسی   1كورسی بل كلتا تەرخانكرابوو )ئەرمەن  11 -
 كورسی(.

بژاردنەكەدا كرد:  42 -
 
 و ەوارەی سیاسی لەناو كورددا 31 ەوارەی سیاسی بەشدارییان لە كێبڕكێی هەل

 ئاشووریدا.   ویانسر كلدو وتورك ان وەوارەی سیاسی لەناو ئەرمەن  11

 مان بەدەستبهێنن.  ەوارەی سیاسی توانیان كورسی پەرلە 11تەنها  -

بژژژاردنەكە بەپێژژی ری بەنژژدیی ژمژژارەی لیتژژتەكانیان بە   -
 
ئەنجژژامی  ەوارە سیاسژژییە براوەكژژانی هەل

 شێوەیەی خوارەوەیە:

ذمارةى 
 ليست

 ناوى ئةو قةوارة سياسيانةى 
 كورسيان بةدةستهيَنا

كؤى ئةو دةنطانةى 
  بةدةستيانهيَنا 

 

 ريَذةى سةديى

ذمارةى كورسي 
 بةدةستهاتوو

 75 % .7.70 071.670.1 ليصتى كوردشتانى 45
 0 % 1711 077151 ئازادىء عةدالةتى كؤمةآليةتى 44
 57 % 507.5 4477154 طؤرِاى  45
 5 % 0747 .5.704 بسووتهةوةى ئيصالمى لةكوردشتاى/ عيَراق 45
 00 % 05714 5417145 ليصتى خسمةتطوزاريىء ضاكصازى  45
 5 % 1.01 77651 ليصتى رافيدةيو 75
 0 % 1776 017757 ئةجنومةنى طةىل كلدانى شريانى ئاشورى  75
 0 % 1751 017464 بسووتهةوةى دميوكراتى توركمانى لةكوردشتاى 75
 0 % 1750 07516 ليصتى توركمانى يةوليَر 57
 0 % 1701 ..71. ليصتى ضاكصازى توركمانى 57
 0 % 1.55 47051 ئةرمةى / ئارام شايني داود باكوياى 55
 000 %011 1,876,196 كؤى طشتى 
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ە:ەزدهیانیی کانەئامایەکریه 
ە ئاندمەج مال

اردنینەپرۆژەکاه ەب ڕێوەب نهە
ژ
 KIEپ یماهگ هەکونیهەبۆەڵ ب

ە ,
kielections@gmail.com,ە

ion.comwww.kielect ە

ە07701573210

ە

ە

ەڵەۆبەهکونیە هماهگ یپ 
ژ
ە دسا ەڕهاوە، سا یو قازدهجوەۆهخ نب ساە هااککومە کێکخردوێنەاردنین ب

 سا
ژ
او ڵە مااهگ یپە،ەواردوێزن یدمەەو کێنەزێوەپانەاساهاسیەهد چەنی ال (ەب2002)ەب

ژ
ەوااوێپە بەیدتەدب

ەڵەهاسااایە مااودنکریه وەڵەندنەهگاادەیەهانیشااۆڵەەهو وکااریهڵژەب
ژ
ە ه هجااوم ئە بەکانیی گشاا ە اااردنیه ب

ەڵ
ژ
 .کونیس اهددە مێن وەڵەردقێعە کاهەریندوێار ب

ه ەە–ەی واااااااایبە هوخااااااااهیهز ب:ەشاااااااانیهاوه ەگشااااااا  ەپ نوەنیەهەسااااااا ێماه ە تی ند بەو ڕێااااااابەن ندماااااااا بکاااااااۆالژ
ە23خاهوهەژمانەەە–ە81ەەژمانە هۆالژەکە-ە841ەەژمانەرگزێهە ک ڕەگە-باخ ەهونهەع ب ەئ مینە– 

https://goo.gl/maps/Kh4B6tcwCaz4dSp77 

kielections@gmail.com 
www,kielections.com 

07701573210 
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