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   وه  هکان ه  حزب و ڕکخراو و کۆمه هب،  وه هکوردستانیانی دانیشتووی فینالند  یاندنک له ڕاگه
  
  وساوه لکی چه ك گه واکانیدا وه ه ڕ  پناوی مافه و لهو درژایی مژ به،  کوردستانباشووری   کورد لهلی گه

ی   و پرۆسه1991رینی   ڕاپه تا توانی له ، قوربانی ته هوکانی کردو  ڕۆله ها له زاره  هه  و به تکۆشاوه
 . کانی بگات  مافه شك له بهمریکا به  تی ئه رۆکایه  سه کان به یمانه  هاوپه هزه هاوکاری  ئازادیدا به

   بکرت و کۆتایی بهج ی دستووری عراق جبه 140ی   ماده ڕوانه لی کوردستان چاوه  کاتکدا گه له
 هاملتۆن -ر ڕاپۆرتی بیکه، چی  که بھندرتلی کورد نۆسایدی گهی ژ ۆژه و پر وه وسانه وتی چه هڕ
موکراتیزاسیۆنی عراق وتی دی ه و ڕرت بار به لی کوردستان له ی گه هکان ئاواتهوت و  سکه دهوت  یه ده
  .  بباتپاشترو  ره به

 2006. 12. 15 وتی ینی ڕکه ی ڕۆژی هه  ئواره لهی کوردستانیانی دانیشتووی فینالند  ئمه
هاملتۆن -ر ی بیکه که  ڕاپۆرته ت به باره ست و گفتوگۆی چوپمان سه رفراوانمان به کی به یه وه کۆبوونه

  . کرد
لی  انی گهک رییه روه  هاملتۆن دا سه-ر ی بیکه که  ڕاپۆرته  له ین که و خانه دژی ئه  نین که یه گه  ڕایدهئمه

ل دهکوردستان پم  و ههن که شندکردن و  سه په، ن ده  ده واره  قه لهکانی  ندییه وه رژه ی کوردستان و بهر
دا  که  ناوچه لهساتک  ڕ کوردستان کاره مه  هاملتۆن له-ر ی بیکه که اپۆرتهی ڕ و خانه کردنی ئه ج جبه

  . ند نابت  لی سوودمهنک  تیرۆریستان هیچ الیه  له جگه، کات دروست ده
   له وه که کانه  و ڕکخراوه ه  تاک و حزب و کۆمه ک کوردستانیانی دانیشتووی فینالند به  وه ئمه  بۆیه
  :  پویسته نین که یه گه ڕایده ،   ه ئمزامان کردوو وه خواره
   تائستا له  که وه هی کوردستان و ناوچانه  به  سته یوه  په  کهدا شه بهو  تی له تایبه به، 140ی  بگه .1

 . ج بکرت جبه 2007  سایتا کۆتایی، رمی کوردستانن سنووری ههی  وه ره ده
 . لی کوردستان  گه رمی کوردستان بسپررت به داهات و سامانی سروشتی هه .2
   بت لهر خۆی بیاردهلی کوردستان  گهرمی کوردستان بپارزرت و  کانی هه رییه روه سه .3

 .  کگرتوو رمکی یه ك هه  وهنووسی داهاتووی کورستان چاره
 . لی کوردستان بکرت  گه  پرس به پویسته  وه  کوردستانه ست بت به یوه  په ربیارک که هه .4
 ین ده  ده  وه کی زۆره  ئیمزایه وه و به ڕۆکه م ناوه مان ئه  هه بهک  یه یاداشتنامه کهنین  یه گه ڕایدهک  روه هه
 و خۆپیشاندان و  وه  ئیمزا کۆکردنه کانمان به  چاالکییه بین له وام ده رده بهمریکا و  ی ئه  باۆزخانه به
موو  بۆیه داوا له هه، کانمان دیھنانی داواکارییه  تا به یانهشوازکی تری شارستان ر گرتن و ههمان

و  دیھنانی ئه بۆ بهن  شداری و هاوکاریمان بکه ین که به که کوردستانیانی دانیشتووی فینالند ده
   . داواکارییانه

  
  :ئیمزاکان

   ڕکخراوی فینالند-پارتی دیموکراتی کوردستان
  ی فینالند  کۆمیته-کتی نیشتیمانی کورستان یه

  ی فینالند یته کۆم-حزبی دیموکراتی کوردستانی ئران
  ی فینالند  کۆمیته- ئران–حیزبی دموکراتی کوردستان 

   ڕکخراوی فینالند-حزبی شیوعی کوردستان
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  ی فینالند  کۆمیته-تکشانی کوردستانی ئران حمه گی زه شی شۆڕ ه ۆمهک
   فینالند-کتی ژنانی کوردستان یه

   ئسپۆ  له آوردی ژنانی ه کۆمه
  ی ئاشتی بۆ کوردستان ه کۆمه
   فینالند-ی خوندکارانی کوردستان ه کۆمه
   فینالند نجانی کورد له ری گه نته سه

   فینالند-تی کورد یه مهی کوتووری کۆ ه کۆمه
  ی فینالند  کۆمیته-ی ڕیفراندۆمی کوردستان وه بزووتنه
  نگی کورد  ده-ر  یاندنی کۆچه ی کولتووری و راگه ه کۆمه

   فینالند-ندی چاک ناوه
15 /12 /2006  

  هلسینکی


