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 كانەییەوەتەه ەكهاتێپکۆتای  یخۆد
 ه ەل

 
 كوردشتاهدا  یماهەرلەپ یبژاردهەل

25-7-2009 
 

بژژژژاردن خژژژۆ خژژژولی شژژژێهەمی پەرلەمژژژاهی كوردشژژژتان لەشژژژ   25/70/2009رۆژی  
 
هەل

 و دهۆك(دا ئەهجامدرا.پارێزگای هەرێمی كوردشتان )هەولێرو شلێماهی

بژاردهەكە خەپێی - 
 
بژاردهی یاسپرۆشەی هەل

 
ی (1)ژمارە پەرلەماهی كوردشتان ای هەڵ

 
ی شال

 .هەموواری یاشاکە( پێوجەمین) ئەهجامدراواركراو مهەی 1992

بژژژاردن هژژوێوەرایەتی  
 
بژژژاردن خژژووە شیصژژتمی هەل

 
هەرێمژژی كوردشژژتان یەك خژژاەهەی هەل

 پێکهژاتە هەتەوەییەکژژانکۆتژژای و  ییەکژانکورد خژژۆ لیصژتە رێژەیژی/ لیصژتی داخژژراو خژوو

 .ئەرمەنی پێکهاتەجگە لە 

ی شژەرخەخ  بژاردهەكە لەالیەن كۆمصیۆهی خژاال 
 
بژاردهەكژاهی ێێژراوەوە پرۆشەی هەل

 
ۆی هەل

 شەرپەرشتیكرا.

خژژژژوكەی  )1149(هاوەهژژژژدی تۆمژژژژاركردهی دەهگژژژژدەرانە  )84(هەرێمژژژژی كوردشژژژژتان خەشژژژژەر  

 وێصتگەی دەهگداهدا داخەشكرا. )5353( ودەهگدان

 )111) خە کوردو کۆتژای پێکهاتەکژاهەوە ی کوردشتانپەرلەماه یەکاهیكۆی ژمارەی كورشی 

 .یەكورشی

 -:وەتەرخاهكرا کانهەتەوەییە ی پێکهاتەكورشی خۆ كۆتا (11) 

 كورشی (5)ئاشووری  ویانشر وكلدپێکهاتەی = 

 كورشی (5)توركمان پێکهاتەی  -

 كورشی (1)ئەرمەن پێکهاتەی  -

  اهژژدئەرمە وتوركمژژانە ئاشژژووری ویانشژژر كلژژدو پێکهاتەکژژاهیەوارەی شیاشژژی لەهژژاو و (11) 

 .  کەی کۆتاکەیانکورشییە (11خۆ خردهەوەی ) لە کێبڕکێدا خوون
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 ەهگیان خەدەشتهێواوە. ( د19.665ئاشوری ) ویانشر وكلد پێکهاتەکاهیكۆی  

بژژژاردن  داخەشژژکاری 
 
خژژۆ خەدەشژژتهێواهی ئاشژژوریدا  ویانشژژر وی كلژژدانەکاهلەهژژاو لیصژژتهەل

 ( دەهگی دروشتە.3933یەك كورشی )

 دەهگیان خەدەشتهێواوە. (29845)كۆی لیصتەكاهی توركمان  

بژژژژاردن  داخەشژژکاری 
 
خژژژۆ خەدەشژژژتهێواهی یەك كورشژژژی لەهژژژاو لیصژژژتە توركماهەكاهژژژدا هەل

 دەهگی دروشتە. (5969)

بژاردهژژی و خە شیصژژتمی ( دەهگیژژان خەدەشژژتهێواوە7979ەكاهی ئەرمەن )کاهدیژژدكژژۆی  
 
هەل

 .چووەەوەۆریوەی خراوەی یەکەم خەڕێ

 

 

بژاردهی خولی  لە پێکهاتەکانکۆتای دەهگە دروشتەکاهی ژمارەی  
 
هەل

 گاکاهی هەرێمی کوردشتاهدازپارێ شێهەمی پەرلەماهی کوردشتاهدا خە پێی

 
 پارێزگاکان                         

 كانەكهاتپێ
 شتىگى ۆك كۆده ماهىێشل رێولەه

 29777 5353 10417 14007 توركمان

یئاشور یاهیكلدان شر یلەگ  5709 813 5250 11772 

نەرمەئ  2274 3747 1849 7870 

یگشت ۆیك  21990 14977 12452 49419 
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 :یئاشور وانیشر وكلدان پێکهاتەی کۆتای
بژارده ی یاس  ماددە شی و شەشەمین/ خڕگەی یەکەمژیلە 

 
ژمژارە پەرلەمژاهی كوردشژتان ای هەڵ

ی (1)
 
وەو ااهکرخژخۆ تەر كورشی (5)ئاشووری  ویانشر وكلدپێکهاتەی  واركراومهەی 1992ی شال

بژژژاردهەدا
 
بژژژاردهەکەدا کژژرد یرخەشژژدا یاشژژیش ەیوارەو )4( بە لەم هەل

 
  ەووەلە کێبڕکێژژی هەل

بژژاردن  وەواوێهخەدەشژ اندروشژتی یهگژەد (19665) انیلیصتەکە چوار رەه ەخ
 
داخەشژکاری هەل

 .هگە( د3933) لەم پێکهاتەیەدا یەکصاهە خە

 

یئاشور انیكلدان شر یكاهەصتیل  
 یهگەد

شتهاتووەدەخ  
یژ. كورش  

 3 10.595 یئاشور یاهیكلدان شر یلەگ یهەهجومەئ
 2 5690 نەیدیراف یصتیل

 0 1700 (ة)الموحد كگرتوویە یكلداه یصتیل

 0 1680 كانییەئاشور یاهیشر یكلداه ۆخ یەات یحوكم یصتیل

 كورشي 5 19665 یگشت ۆیك

بژاردن
 
 3933 داخەشکاری هەل

 دەهگ/کورشی
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 تورکمان پێکهاتەی کۆتای

بژاردهی یاس ەمیدووماددە شی و شەشەمین/ خڕگەی لە 
 
پەرلەمژاهی كوردشژتان ای هەڵ

ی (1)ژمژژژژژارە 
 
خژژژژژۆ  كورشژژژژژی (5) تورکمژژژژژانپێکهژژژژژاتەی  ەواركراومژژژژژهەی 1992ی شژژژژژال

بژژژژژژژژاردهەداوەو ااهکرخژژژژژژژتەر
 
ییان لە کێبڕکێژژژژژژژی رخەشژژژژژژژدا لیصژژژژژژژ ( 4) خە لەم هەل

بژژژاردهەکەدا کژژرد
 
 اندروشژژتی یهگژژەد (29845) انیلیصژژتەکە چژژوار رەه ەخ ەووەهەل

بژاردن لەم پێکهاتەیەدا یەکصاهە خە وەواوێهخەدەش
 
 .هگە( د5969) داخەشکاری هەل

  

 

  

 

 

 

 

تورکمان یكاهەصتیل  
 یهگەد

شتهاتووەدەخ  
یژ. كورش  

 3 18.464 كوردشتان ەل یتوركماه یموكراتید ەیوەخزووتو
 1 3.906 رێولەه یتوركماه یصتیل
 1 7.077 یتوركماه یچاكصاە یصتیل
 0 398 رێولەه یخاك یپاراشتو ۆتوركمان خ ۆیخەرخەش یصتیل
 كورشي 5 29845 یگشت ۆیك

بژاردن
 
  5969 داخەشکاری هەل

  ەهگ/ کورشید
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 ئەرمەنپێکهاتەی کۆتای 

بژارده ی یاس  ەمیشێیماددە شی و شەشەمین/ خڕگەی لە 
 
پەرلەمژاهی كوردشژتان ای هەڵ

ی (1)ژمژژژژارە 
 
خژژژژۆ  كورشژژژژی (1)ئەرمەن تەههژژژژا پێکهژژژژاتەی  ەواركراومژژژژهەی 1992ی شژژژژال

بژژژاردهەداوەو ااهکرخژژتەر
 
ییان لە کێبڕکێژژی رخەشژژدا ی تاکەکەشژژیلیصژژت( 3) خە لەم هەل
بژژژژژاردهەکەدا کژژژژرد

 
 اندروشژژژژتی یهگژژژژەد (7979) انیلیصژژژژتەکە شژژژژ  رەه ەخ وووەهەل

بژاردن لەم پێکهاتەیەدا  وەواوێهخەدەش
 
یەک کنرس ییان  چ نهەەهی یە داخەشکاری هەل

بژاردهژژی خە شیصژژتمی  ب  ت رەرن  اهەوا   
 
ە واتە چژژووەەوەۆریژژوەی خژژراوەی یەکەم خەڕێهەل

دۆتەوەە کە لەم خژژژرکورشژژژییەکەی هەر کاهدیژژژدێکیان ەۆرتژژژرین دەهگژژژی خەدەشژژژتهێوا 
بژاردهدا کورشییەکە خەرکەوتەی 

 
 .ە(انیداود خاكو نیشاه ارام)هەل

ئەرمەن یكاهەکاهدید  
 یهگەد

شتهاتووەدەخ  
یژ. كورش   

 0  888 انیصیملكون شرك شخانیا

 1  4189 انیداود خاكو نیشاه ارام

 0  2893 انیصیشرك سیموش سیوارتك

 1  7979 یگشت ۆیك

بژاردن
 
   7979 داخەشکاری هەل
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 : زاهیارییەکان ئاماد کودهی
  ئارام جەمال

بژاردن پوۆژ کاهی بەڕێن بەری 
 
 KIEپەیماهگەی کنردی بت هەڵ

,  
kielections@gmail.com, 
www.kielection.com  

07701573210 

  

 

 

 

 

 ه تب یکنرد ەیگماهەیپ
 
 یاس   ڕها  ،ەس  ی ەقازاهجو تینەربەس  یه اکەنم یەێەخوا ێر بژاردنەڵ

یسا
 
  ەه ەم اهگەیپ ، و وا ێزرەدام   ەەێر زێ  پار اساهاسی هدەچ نیەالە( ڵ2002) ڵ

 
 و ا ێپ ەڵ دات دڵ

 ه یاس  ای یم  نارکودهە  ه ران هگ  د د یاریش  ته  ی ە ک  ودهڵ  ب
 
 ەهەهج  نمەئ ەڵ کانییەگش    ەب  ژاردهەڵ

 ه
 
 .کنردس اهدا یمێرە  ه واقێع یکاه ودرا ێبژەڵ

هی  – ییو       ایب ەیوخ       اهیهزەب: ش       انیها ه  گش        ی پەر  رد ی س        ێماهی یریەراەب نەڕێ       ب رەرام       بەبک       تال 
 23ناهنی ژمار   – 81  ژمار یهتال  ک - 841  ژمار وگزێه یکەڕ گ -بانی هنری عەڵی ئەمین – 

https://goo.gl/maps/Kh4B6tcwCaz4dSp77 

kielections@gmail.com 
www,kielections.com 

07701573210 
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