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سةبارةت بة سةبارةت بة : : بؤ هةموو كوردة نيشتةجصكاين فينلةندا و دؤستاين طةلةكةمانبؤ هةموو كوردة نيشتةجصكاين فينلةندا و دؤستاين طةلةكةمانانطةوازصك انطةوازصك بب
  ةجبةةجبةلَلَيادكردنةوةي يادي كارةسايت هةيادكردنةوةي يادي كارةسايت هة

  
 م ی ئه وه  زیندویی هشتنه ستی به به  مه بجه و به ه  گیانی قوربانیانی هه بۆ ڕز گرتن له 

و  ،ادۆستکدموو ئازادی خوا و مرۆڤ  مو کوردیک و هه  له هیزر و ویژدانی ههزنه ساته دته کاره
 بشیمای کوردستان ه ی هه که ماویه  خه ساته ر ڕودانی کاره  سه  ساڵ به17ڕبونی  ی تپه  بۆنه به
 ،ند  فینله کانی کوردستان له  سیاسیه ی هاوکاری ڕکخراوه مان کۆمیته که  کۆمیته،)  بجه ه هه(

 و له کاتژمر 3/2005 /16 وتی  ممه ڕکه  ڕۆژی چوارشه له  که وه کاته ک ده  الیهموو ئاگادری هه
  داوا  بۆیه،ندا مانی فینله ڕله ی په خانه  باهر پش  به ین له که ک ساز دهڕۆ خۆپیشاندان  نیوه12

ر  گه کیش که ئهس رکه بن و هه ی دیاریکراو ئاماده شون و کات ین له که ک ده موو الیه  هه  لهو تکا
ڵ   گه وا له وت ئه که ست ده ی ال ده ساته و کاره کی ئه یه ونهر و  ر پۆسته ئای کوردستان یان هه

وه   ماڵ و منداه کان به  داواکارین له خزاندارهها روه  هه،ین که خۆی بیھنت و سوپاستان ده
   .بن ئاماده

 ساته م کاره ر به رامبه  به خۆمان و دسۆزیکی مه  ئه  بتوانین تۆسقاک به نگه مان ڕه م کاره  به
م  ر به که ساته جگه م کاره قوربانیانی ئهسو کاری   ئازاری که مکیش له ین و که نیشان بده

   .وه ینه بکه
 هز تر  مان به که یامه مان په که رزین و زۆری و چی خۆپیشاندانه ربه بونتان سه  ئاماده به 

  ندی بپکین  لی فینله ت و گه ان الی حکومهکانم توانین ئامانجه کات و زیاتریش ده ده
  کان  کوردستانیه ی هاوکاری هزه کۆمیته 
  ڕکخراوی پارتی دیمکراتی کوردستانی عراق 
 کتی نیشتیمانی کوردستان  یه ڕکخستنیی کۆمیته 
   ڕکخراوی حزبی شیوعی کوردستانی عراق 
  ی حیزبی دیمکراتی کوردستانی ئران  کۆمیته 
   کوردستانی ئرانتکشانی حمه  زهی شۆڕشگری ه ی کۆمه کۆمیته 
  کتی دیمکراتی پارتی کوردی سوریا یه 
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