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   فینالند فینالند   له له88. . 2121 خۆپشاندانی  خۆپشاندانی    له لهکردنکردنشداریشداری  واز بۆ بهواز بۆ به  بانگهبانگه

  
  . بکاتست پ  دهنفال  ی ئهتاوانر  سه له عس رانی به  سهدادگایی، دا ه مانگم  ئه ی21   له بیاره، ک ئاگادارن وه
  له  سته به م مه بۆ ئه.  وه هن رز بکه  بهدا م ڕۆژه  لهانیواکانی خۆ  و داوا ڕهن  بکه م دادگاییکردنه پشتیوانی له  لی کورده که کانی گه رکی ڕۆه ئه

  . کرت  ساز دهخۆپشاندان،  وتانی جیھانیشدا  زۆرک له درت و له نجام ده  چاالکی جۆراوجۆر ئهکوردستاندا
ون و  که ڕێ ده ی ئاق به  بایۆزخانهو ره  خۆپشاندان به به، ک پارت و ڕکخراو  کۆمهرشتیی رپه  سه به، یش فینالند ندی کوردی له وه ڕه

  .  وه نه که رز ده نن و داواکانیان به یه گه عس ڕاده رانی به پشتیوانی خۆیان بۆ دادگاییکردنی سه
م   لهشداری  به کگرتووانه یه، ین که م ئادادیخوازان ده رجه لی کورد و سه یانی دانیشتووی فینالند و دۆستانی گهم کوردستان رجه  سه داوا له

  . ری جیھاندا رانسه  سه ندی کوردی له وه ری ڕه رتاسه  خۆپشاندانی سه  له شکه  به ن که  بکه خۆپشاندانه
  ڕۆ  ی نیوه12کاتژمر   : بۆ خۆپشاندان وه کاتی کۆبوونه
 Rautatientoriری هلسینکی  فه نده مه نیشت وستگای شه پانی ته گۆڕه:  وه شونی کۆبوونه
 و  وه بنه کۆ ده) Rautatientori (ری هلسینکی فه نده مه نیشت وستگای شه پانی ته  گۆڕه  له، ڕۆ  ی نیوه12 کاتژمر   له ران خۆپشانده

  . ون که ڕێ ده ی ئاق به و بایۆزخانه ره به  مترۆ  به ووه له. ڕۆن ده) Hakaniemi  (نیمی  هاکه و ره به
  
  :تدر نجام ده  ئه پارت و ڕکخراوانهم  رشتیی ئه رپه سه   به م خۆپشاندانه ئه
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