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.. . .. . ةبشيماي كوردستانيان بةرز وثريؤزأاطرتةبشيماي كوردستانيان بةرز وثريؤزأاطرتلَلَةي هةةي هةلَلَ سا سا1717كوردةكاين نيشتةجصي فينلةند يادي كوردةكاين نيشتةجصي فينلةند يادي 
  مةهدي خاليد خةمبارمةهدي خاليد خةمبار

  
  که پک هاتون لهکانی کوردستان  سیاسیه ی هاوکاری ڕکخراوه رشتی کۆمیته رپه ر بانگھشت و به سه  سه له 
 کوردستان و ڕکخراوی پارتی دیمکراتی کوردستان و کتی نیشتیمانی ندای یه ی ڕکخستنی فینله کۆمیته(

ی  ه ی کۆمه و کۆمیته ی حیزبی دیمکراتی کوردستانی ئران عراق و کۆمیته/ڕکخراوی حیزبی شیوعی کوردستان
رز و پیۆز  و له پناوی به) کتی دیمکراتی پارتی کوردی سوریا تکشانی کوردستانی ئران و یه حمه شۆڕشگری زه

  ساته و کاره ڵ رودانی ئه  گه مان له هاوزه 12:00 و له کاتژمر 2005 / 3 /16ڕۆژی ، بجه ه ساتی هه ی کارهتنراگر
له  وه  پکهی کوردستان ر چوار پارچه کانی هه کورده، دار کرد که زار و له رمه تی شه م مرۆڤایه جهر  سه ی که ماویه خه
ندان  نجام دا و چه  دوو کاتژمریان ئه ی پتر له تیانها خۆپیشاندانکی ئاشند مانی فینله ڕله  پهی خانه  باهم ر ده به

تی  من و مرۆڤایه ی بیسته ده ی سه نفال دوو تاوانی ب ونه  و ئه بجه ه هه (ک یان دروشمی وه ئای کوردستان ده
نجام  وای دادگایی کردنی ئهدا (و) بجه هرۆشیمای کوردستانه ه هه (و) ئازادی بۆ کوردستان (و) رپرسه لیان به

ی  کی زۆر ونه یه ندان دروشمی تر و ژماره  چهو) بجه ه  ساری هه ین له که  ده بجه ه ساتی هه رانی کاره ده
کان و  ناه ناوخۆییه  که ک له یه نای کوردسات ژماره  که  له و جگه مه ئه،  وه رز کرابونه که به ساته قوربانیانی کاره
 کانیان که و دروشمه ساته کانی کاره ران و ونه ی خۆپیشانده وه ونه  نزیکه  و له بون ندی ئاماده لهمیدیاکانی فین

   .کرد  ده وه ئاماده یه م باره ڕاپۆرتیان لهگرت و  ده
ی  ن کۆمیته  الیه  له کان که  کوردستانیه ی هاوکاری ڕکخراوه  کۆمیته بژی ک وته سی وه  که3فدکی  تا وه ره سه 

ن حیزبی   الیه تروشی و له ت ئه وه عصمه ن ڕکخراوی پارتیه  الیه  و له جگری کۆمیتههدی خالید  مهوه کتیه یه
ندی  مانی فینله ڕله ڵ په  گه که و وتووژ کردن له شه هاوبه یاننامه یاندنی به ریمی بۆ گه وه ڕبوار که دیمکراتیشه

 دواتر  کران ورم  گهوه پشوازی ه) دکتۆر کیمۆ کلیونن (نتار مه ڕله په ن  الیه وداله مان کران و له ڕله پهداواتی 
مه  رده و سه نگی دونیای ئه  ب ده یان به  ئاماژه کرد و بجه ه ساتی هه کاره لی باسییان له سه  تر و ته  بهکه فده وه

  بوو خۆ گرت ی له ند داواکاریه  چه کهست  ده یان دایه که یاننامه  به دواتردا و
رانی  نجام ده ندی بۆ پاپشتی له داوای کورد بۆ دادگایی کردنی ئه مانی فینله ڕله ت و په  حکۆمه دواکردن له/ 1 

   .بجه ه  ساری هه ساته له م کاره ئه
  بجه  ه ی هه وه دان کردنه وه و ئاوه له بنیات نانه ندی تی فینله شداری حکومه اوا کردنی بهد / 2 
ی  ر کردنی ئاشتیانه سه ن له چاره لی کورد بکه  پاپشتی گه ندا کرا که مانی فینله ڕله ت و په داواله حکۆمه / 3

   .ی واکه  ڕه کشه
   .بجه ه ردانی کردنی شاری هه دواکردن لیان بۆ سه / 4 
  سمی   ڕۆژکی ڕه بجه به ه ی ههسات وه بۆ دیاری کردنی ڕۆژی کاره  ڕگای خۆیانه ن له وڵ بده  هه داوا کرا که / 5 
ند حیزبکی  ن چه  الیه یه له یاننامه م به ی که ئه وه ر به رامبه ربی به کی خۆشحالی خۆی ده مدا پشه  وه له 

نی کارکردنی  ربی و به کان ده دواتر سۆزی دا و پشتیوانی خۆی بۆ تکای داواکاریه، وه نوسراوه کوردی جیاوازه
م که  که ز ده  دڵ حه ش ووتی پ به بجه ه ردانی هه سه ت به باره  دیھنیانی داواکانمان و سه وی وه پنا دا له
   . بم ساته و کاره وه ئاگاداری ئه  نزیکه و لهم   بکه و شاره ردانی ئه سه

پشتیوان و  رد کولی خۆنوسینی گه و ئاستی مافی چاره لی کورد وتیان من تا ئه وای گه  بۆ پشتگیریش له داوای ڕه
   .بم هاوکارتان ده

، ندی مانی فینله ڕله ی هاوکاری و په رانی کۆمیته ی نوان نونهمان ڕله ی په وه ی ژوره وه ڵ کۆبونه هاوکات له گه 
شی  برد و ووتاری هاوبه  ده ڕوه  بهکانیان رنامه کی ئجگار ساردا به وایه شو هه و له که وه ره رانیش له ده خۆپیشانده

و باسیان  که قسه ت حای ڕوداوه ک شایه سانکیش وه وه خوندرابۆوه و که ن خاتو شادمان خانه  الیه ش له یتهکۆم
یان  که یاننامه وامیش به رده به. وه گوته قیبیان ده ی ڕه  ئههیدانیان و ی شه نگ سرودی ئه ک ده یه  و به وه پکه، کردبو

لی   گه ی تیاکرابوو داواش له که ساته وه که باسی کاره خشانه به ندیدا ده نلهکانی فی ر خه سه ندی به  زمانی فینله به
   .ی خۆنوسین ن له دیاریکردنی مافی جاره مان بکه که له ندی کرابوو که هاوسۆزی و هاوکاری گه فینله
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وه داوا  کانه ره ن نونه له الیه، مان ڕله ی هاوکاری و په فدی کۆمیته وابونی گفتوگۆی نوان وه  پاش ته له 
ی بۆ  که ته می خۆی و حکومه هاوخهتا ره سه یان بۆ بکات قسه ران و  نو خۆپیشاندهنتاری ناوبراوکرا تا بته مه ڕله په

  کات له ی پی بکرت درغی نه وه  ئه پشتیوانی کردن و دوباره سۆزی پ دان کهرمی   گه ربی و به که ده ساته کاره
واو بونی  دیھنانیان بکات پاش ته ی کار بۆ وه هک ته ی و الی حکومه واکه  ڕه د و کشهلی کور هاوکاری کردنی گه

درانه ئاسمان که گوزارشی   کرابوو هه تر ئاماده باۆنی سپی که پش500وه  رانه دهن خۆپشان  الیه کانی له قسه
کیش بوو بۆ داخوازی  یه ن و ئاماژههید کرا انه شهکرد که ب تاوان   کورده ده  مرۆڤه5000و   بتاوانی ئه له

   .ی کورد ئاشتیانه
  مبار هدی خالید خه مه 
 mehdi. xembar@saunalahti. fi  
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