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  !!تريؤري ذنان لةذير هةر ثةردةيةكدا بيت بة تووندي مةحكومةتريؤري ذنان لةذير هةر ثةردةيةكدا بيت بة تووندي مةحكومة، ، دويين سويد ئةمِرؤ فنالنددويين سويد ئةمِرؤ فنالند
  

شةميا كة . وة تريؤركرا) شةميا ( ذنة ثةنابةريكي عرياقي بةناوي2005  /3 / 19 ِرؤذي شةممة ِريكةويت
شةميا . ؤي جيهيشتنزيك بة دوو سالَة هاتووةتة فنالندو دوو مندالَي لةثاش خ،  سالَبوو45تةمةين 

ِرؤذي هةيين مندالةكاين ئاطادار دةكاتةوة كة بؤ بةسةربردين ثشوي هةفتة دةضيتة مالَي دؤستةكةي خؤي 
بةالم دواتر ِرؤذي يةك شةممة ثؤليس مندالةكاين ئاطادار دةكاتةوة كة . كة ئةويش ثياويكي عرياقي ية

   . لة بةندخيانة ليكؤلينةوةي لةطةلَدا دةكريتداكيان لة مالَي دؤستةكةي كوذراوةو ئيستة دؤستةكةي
. شايةين باسة تا ئيستة ثؤليس هيض زانياري يةكي تايبةيت لةبارةي ئةم ِرووداوةوة بالونةكردوةتةوة
. بةالم بةدةر لة كؤمةليك هيما كة ئةطةري تريؤركردين شةميا بةهؤي ناموسثةرسيت يةوة نيشان دةدا

يستةي تريؤري ذناين ثةنابةر لة والتاين ئةوروثاوداو كوشتاري ِرؤذانةيان هةروةها ئةزموونةكاين تا ئ
لة والتاين خؤرهةاليت ناوةرستدا و بةتايبةت لةوالتيكي وةك عرياقدا ئةو ئةطةر ثِر رةنطتردةكاتةوة كة 

وةك دةزانني لةم ضةند . شةميا بةهؤي نامؤس وثةرسيت وداب ونةرييت كؤنةثةرستانةوة تريؤركرابيت
نةي دوايدا عرياق بة كوردستانيشةوة مةيداين تريؤري هةزاران كض وذن بووة بة ثشتيوانةي ساال

   .ياساكاين بةعس و شةريعةت و داب و نةرييت ئيسالمةوة
ش زياتر لة هةرشتيك طؤماين ئةوة دةكريت كةئةويش قوربانيةكي تري ) شةميا (تريؤركردين

مة يةكةم جارة كة ِرووداويكي لةوضةشنة لة فنالندا ئةطةرضي ئة. ناموسثةرسيت وثياوساالري بيت
بةالم لةم ضةند ساالنةي ِرابردودا كوشنت و تريؤركردين ذناين ثةنابةر بووتة دياريدةيةكي ، ِرووبدات

جيطةي خؤيةيت ليرةدا ئةوةش بلَيني كة ئيمة ضةندين جار زةنطي مةترسي . بةرضاو لةوالتاين ئةوروثادا
شنةمان ليداوةو نيطةراين وهةِرةشةو طؤِرةشةي ئةنداماين خيزان وكةساين ِروداويكي لةم ضة

هيض  بةالم بةداخةوة، دةوروبةرمان لةسةر ذنان و كضاين ثةنابةر بةرجةستةكردوةتةوةو ِرامان طةياندووة
 وةك ثةنابةريك بووة) شةميا (تا سةرئةجنام. كةس و اليةنيك نيطةرانيةكاين ئيمةيان بةهةند وةرنةطرت

ئيستة كةكار لةكات ترازاوة تةا كاريك . يةكةمني قورباين ئةو داب و نةريتة كؤنةثةرستانة لة فنالندا
ة كؤمةلَطاي فنالند و هةموو ئازادخيوازان و بةرابةرخوازان دذ كة دةبيت ثيكةوة ئةجنامي بدةين ئةوةية ك

بة تريؤري ذنان و هةر كردةوةيةكي كؤنةثةرستانةو دذي ئينساين لةو ضةشنة هةلبخرينني و بة تووندي 
 نارةزايةيت و بيزاري خؤمان دذ بةو كردوةية دةرين و كاريك بكةين كة هةروا ئاسان ذنان و كضان نةكرينة

هةلثيضاين  ناموس ثةرسيت وثياوساالري وكونةثةرسيت و دةبيت بة يةك دةنط خوازياريقورباين 
   .دةوري هةر فةرهةنط و داب ونةريت و ئاينيك بني كة ِريطة بؤ كوشتاري ذنان خؤش دةكات

 و لةفنالند بووة قورباين داب) شةميا (وئةمِرؤش.. . ثيال لة سويد، هيشو لة بةريتانيا و فاتيمة (دوويين
   .نةرييت ثياوساالري و كؤنةثةرستانة

، ِرؤشنة كةئةم كارةساتة بؤ هةموو ئينسانيكي خاوةن زةمريو شةرافةمتةند بة تووندي جيطةي بيزارية
ئةطةر دةمانةويت ، بةالم ئةطةر دةمانةويت تريؤري ذنان نةبيتة دياريدةيةكي زؤر مةترسيدارتر لةئايندةدا

ة ضوار ديواري مالَةكانيان ناضار نةبن بةخؤكوشنت وترس ودلَةراوكةو ذناين خارجي نةبنة كؤيلةو ل
دا بة تووندترين ) شةميا (ئةوا دةبيت لةبةرامبةر بة كوشتاري، نيطةراين بالَنةكيشيت بةسةر ذيانيياندا

بؤية ئيمة بانطةوازي . شيوة نارةزايةيت خؤمان دةربرين دذ بة تريؤري ذنان بةهةر بةهانةويةوة بيت
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و هةر كردوةيةكي لةوضةشنةو دةربريين ) شةميا (ةموو اليةكتان دةكةين بؤ مةحكوم كردين تريؤريه
نارةزايةتيمان لةثيناوي دابينكردين زؤرترين ئةمةنيةت و ئاسايش بؤ ذناين خارجي و دةستةبةركردين 

وةربطرن و بةم بؤية داواتان ليدةكةين كةداخوازي يةكاين ئيمة بة هةند . ئازادي و ئاسايش بؤيان
  !كةمثينةوة ثةيوةست بن
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  ريكخراوي ئازادي ذناين عرياق لة فنالند

 0405453089 ذمارةي تةلفون 0440464905 ذمارةي تةلفون 
 fediraq@welho. com ala_faraj@yahoo. com   

24 / 3 / 2005   
  

2 

mailto:ala_faraj@yahoo.com

