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.. ژنی تدایه ژنی تدایه99 وه زیر  وه زیر 1919،له ،له تی نۆیی نه رویجتی نۆیی نه رویجحکومه حکومه    

 به ره ی سوری نه رویجی  به رده وامی ڕۆژ باس و کۆبوونه وه ی32پاش  17.10.2005له ڕۆژی 
 له سه ر شوه ی وتی نه رویج 15.09.2005واته به ره ی سه رکه وتوو له هه بژاردنه که ی 

.پک هنانی حکومه تی نۆی  
 وه زاره ت 19که بریتین له .ڕاگه یاندرا وتی نۆی اوی وه زاره ته کان ئاشکرا کراو  سه ر نجام ن

. دانه یان ژنن9 وه زیره دا  19 وه زاره ت، له کۆی ئه و 18واته سه رۆک وه زیرک و   
ندا یه که مین وته که ئه وه نده ژن له وه زاره ته کانیدا هه وه ک مه زه نده ده کرت له جیھا

. بت  
.هه روه ها سه رۆکی پارته کانی سوسیال چه پ و پارتی ناوه ندی نه رویجی  ژنن  

له پارته کانی نۆبه ره ی سوردا هه ردوو پارتی سوسیال چه پ و پارتی کرکارانی نه رویجی 
.وه کانی ڕۆژدا له کوردستان هه ویستیان هه بووهزۆر دۆستی کوردن و له زۆربه ی ڕودا  

پک هنه ری حکومه تی نۆی وتی نه رویج به ره ی سووری سه رکه وتوو له هه بژاردنه کاندا و
. پک هاتووه له م پارتانه ی خواره وه 2009  تا سای 2005له سای   

 

 
 

ۆک وه زیران وه زاره ت له گه ڵ  سه ر9  خاوه نی.پارتی کرکارانی . 1  
  وه زاره ت5 خاوه نی .پارتی سوسیال چه پ. 2
  وه زاره ت 4 خاوه نی .پارتی ناوه ندی .3
 

. پیاو6 ژن و4 وه زیرن ،10وه زاره ته کانی پارتی کرکارانی نه رویج که    



 
. ۆته ن به رگ،   سه رۆک وه زیرانی نه رویجت سس یان  Jens Stoltenberg 
.وه زیری ده ره وه.  گاهر ستۆره یوناس.    Jonas Gahr Støre 

Odd Eriksen . ئودد ئریکسه ن ، وه زیری بازرگانی و پیشه سازی.  

. Bjarne Håkon Hanssen . وه زیری کار و کۆمه یه تی. بیۆرنه هۆکون هانسه ن  

Knut Storberget   .ی وه زیری داد و دادوه ر. کنویت ستۆربه رگه ت  

Karita Bekkemellem  اگه یشتنکاریتا به که مه له م ، وه زیری یه کسانی و پ.  

Trond Giske. ،  تروند گیسکه، وه زیری ڕۆشنبیر ی و  کلیساکان 

Sylvia Brustad .وه زیری ته ندروستی و چاوه دری. سیلڤیا بروستاد .  

Helga Pedersen ماسی وتبه رهه مه کانی وه زیری زه ریاو . پده رسه ن هلگا     . 

. Anne-Grete Strøm وه زیری به رگری.   ئاننه گرته سترۆم  

 

 
. پیاو2 ژن 3  که وهزاره ته5 .وه زیره کانی لیستی پارتی سوسیال چه پ   

 



Kristin Halvorsen,  کریستین هالڤ ئۆرسه ن  وه زیری دارای و ئابوری 

Øystein Djupedal     .           ئۆسته ین دیوپداڵ  وه زیری  زانیاری

Helen Bjørnøy .        هله ن بیۆرنئۆێ  وه زیری پاراستنی ژینگه  

Erik Solheim,  ئریک سولھه یم   وه زیری ئاوه دانی و پشخستن    

Heidi Grande Røys      سازیوه زیری . هه یدی گرانده ڕۆیسکاری و نۆنۆ.  
 
 
 
 
 
 

.ناوی وه زیره کانی لیستی پارتی ناوه ندی   

 
. کۆچ و نیشته ج بوونشاره وانی ووه زیری . الوگ ماریه هاگهئۆس      Åslaug Haga  

.ی وت ئینرژی یه کانزه وگشتوزیری نه وت و. کسه ننوئڕوگه رئوود   Odd Roger Enoksen.  

.هاتوو چۆو گه یاندنوه زیری . لیڤ سیگنه ناڤارسته  Liv Signe 

Terje Riis Johansen .ه زیری کشت و کاڵ و ته داروکی وتو. تریه ڕیس یوهانسه ن    
 

 

 

 

.سه ڕچاوه کان  
. ڕۆژنامه ی ئافته نپۆسته ن  

   ته له  فزۆینی نه رویج،2 و  1کاناه کانی  
. پارت3ماپه ڕی هه ر   

 


