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   ةميين ثاريت سؤسيالسيت هؤلَةندي دةكات ةميين ثاريت سؤسيالسيت هؤلَةندي دةكات1818بةشداري كؤنطرةي بةشداري كؤنطرةي ) ) ضاكضاك ( (ناوةندي هةلَةجبةناوةندي هةلَةجبة

  
 لة شاري نامييخين هؤلَةندي ثاريت سؤسيالسيت هؤلَةندي كة ضوارةم ثاريت ئةم 5-28لة بةرواري 

ايدي لة كؤنطرةكةدا ناوةندي هةلَةجبة دذ بة ئةنفال و جينؤس. يةميين خؤي بةست13ووآلتةية كؤنطرةي 
بةِريزان ئةمري قادر لة كوردستاين . ضاك داوةت كرابوو بؤ كؤنطرةكة لة اليةن ثاريت ناوبراوةوة-كورد

عةيل ِرةحيمي لة كوردستاين  وة كاك باشورةوة كة ئةنداميكي ضاالكي ثاريت سؤسيالستيشة
ورتةزايي بة هةروةها كاك ئةمحةد م،  كؤنطرةكة بوونخؤرهةآلتةوة بة نوينةرايةيت ضاك بةشداري

  . نوينةرايةيت كؤمةلَةي شؤِرشطيِراين زةمحةتكيشي كوردستان ئامادةي كؤنطرةكة بوو
لة ناويانا ، ثاريت سؤسيالست و ذمارةيةك بةرضاو ميوان ئامادة بوون  ئةندامي850 لة كؤنطرةكة 

  . نوينةي سةرؤك لؤال سةرؤكي بةرازيل و نوينةري ثاريت ضةثي سويدي
لة ِراثؤرتةكةيدا باسي ، نوينةري ثاريت كاري بةرازيل و سةرؤك لؤال ثيشوازي طةرمي ليكرالة كؤنطرةكة 

وة هةلَمةيت سي ، ئةودةسكةوتانةي كرد لة بردةنةوةي لؤالوة بؤ هةذاراين بةرازيل دةستةبةرييان كردووة
دةرمان بؤ نةخؤشاين  ،زةوي بؤ جوتياراين يب زةوي، ذةم نان خواردن بؤ هةذاران و خويندن بؤ هةموان

ئةوةي شاياين باسة ثارسالَ ئابوري بةرازيل بةرزترين ، كؤمةلَيك دةستكةويت كة.. . ئايدزو هةذاران
  . ِريذةي طةشةكردين هةبوو لة دةيةي دوايندا

هةرضي نوينةري ثاريت ضةثي سويديي بوو لة ووتارةكةيدا وويت ئيمة تةا بة ئاسايش و خواردن و 
ئيمة هةموو ئةو شتانةمان بؤ تةواوي جيهان ، دةرمان و يةكساين ماف لة سويدو هؤلَةندة ِرازي نابني

  . بؤ ووآلتاين هةذار لة ئاسياو ئةفريقاو ئةمةريكاي التني هةموو ئةو دةستكةوتانةمان دةويت، دةويت
ايدكردين بؤ بةشيك لة  نوينةراين ضاك و كؤمةلَة دةردو مةينةتييةكاين طةيل كوردييان لة جينؤس

هةروةها ثةيامي ، ميوانةكان ِرونكردةوة بة تايبةت نوينةراين حكومةيت بةرازيل و ثاريت ضةثي سويدي
ئةمةو بِريار درا لة داهاتوودا ، ضاك نيردرا بؤ سةرؤك لؤال بؤ ثشتطريي كردين لة دؤزي كورد

، نطرةكةدا سيماي سياسي ناسراوي هؤلَةنديلة كؤ. ثةيوةندييةكان بةردةوام بيت لة نيوان هةردوو ال
و بةوةفاي طةيل كورد هاري ظان بؤملَ سةرؤكي كةمثيين نا بؤ دةستوري ئةوروثاي  دؤسيت بة ئةمةك

يةكطرتوو بانطةازي هةموو اليةكي كرد بؤ دةنطدان لة ِرؤذي ضوارشةممة بة نا بؤ دةستوري ئةوروثاي 
 .يةكطرتوو
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لَة لةطةلَ نوينةري حكومةيت بةرازيل و ثاريت ضةثي سويدي و ضةند كةسايةيت نوينةري ضاك و كؤمة

  .ناسراوي ديكة
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