
www.kurdistannet.org 
 0:58 2005-6-8 بةكايت ناوةندي ئةوروثا  

  
  وةزيري دةرةوةي فنالند وةزيري دةرةوةي فنالند   شئصركي توؤميؤياشئصركي توؤميؤيا  بةريزبةريز

  
   داواكاري :بابةت

سةرةتا خؤشحامل بةوةي كة بةهؤي هةلسوِران و بةتةنطةوة بووين هاوِري يان  شئصركي توؤميؤياشئصركي توؤميؤيابةريز 

ودؤستاين هاوكارمةوة بةِريزتان لة مةسةلةي دةسطريي كردين ئيمةو مانةوةمان لة زينداين حكومةيت 
  . يماين ئاطادار بوونةوةو لةو بارةيةشةوة ديداري ئيمةتان بؤ مةبةست بووناوضةي سل

بةر لة هةرشتيك بة ثيويسيت دةزامن كة ئاطادارتان بكةينةوة كة هؤكاري طةِرانةوةي ئيمة بؤ كوردستان 
 :لةبةدةر لة سةرداين مالَةوةو دؤستانيكي خؤم هةروةها دوو ثرؤذةي سةرةكيمان هةبوو كة برييت بوون 

دابني كردين راثؤرتيكي دؤكيومةنيت بؤ خستنة ِرووي واقعي ئةمين و سياسي و كؤمةاليةيت كوردستان و 
زؤريك لةوالتاين ئةوروثا لة ماوةي يةك سالَي ِرابردودا ، ضؤنكة هةروةك ئاطادارن. عرياق بة طشيت

خراوةكةي ئيمة جيطةي كة ئةمة بؤ ريك. سةرطةرمي دارشتين ثيالين طةِرانةوةي ثةنابةراين عرياقني
بؤية بؤ . هةلويست طرتن و يلَ وردبوونةوةو خستنة ِرووي ئةو واقعةية كة ثيضةوانةي ئةمة نشان دةدات

ليكولينةوة لةم مةسةلةية ريكخراوةكةي ئيمة برياريدا كة ليذنةيةك بنيريتةوة بؤ كوردستان وعرياق تا 
عرياق و كوردستان بةدةست ينن و ئةو ريطري ية بتوانن زانياريةكي وردو واقعي لة رةوشيت ئيستةي 

  . واقعياية خبةنة روو كة طةرانةوةي ثةنابةران لة ئيستةدا مةحال دةكات
 هةروةها ثرؤذةي دووةمان ئةوة بوو كة ئيمة ماوةيةكة دةست بةكاري كةمثينكني لة ثةيوةند بة -2

 سةد هةزار ئيمزاي خةلكي كوردستتامنان دادطايي كردين سةدام حسني و سةراين بةعس كة تا ئيستة سي
شةش سةد ثاريزة داكؤكيان لة ثرؤذةكةي ئيمة كردوة بةدةر لةوةي كة زياتر لة  كؤكردوةتةوةو هاروةها

هةزار كةسايةيت سياسي و كؤمةاليةيت و ئةديب و رؤشنبريي كوردستان بة هةمان شيوة ثشكرييان لة 
ؤي دةسطريي كردين خؤم و هةندي طرفيت ترةوة كاروباري ئةم بةالم بة داخةوة بةه.. . ثرؤذةكةمان كردوة

  .. .. . دوو ثرؤذةية هةر وا بة نيوة ناضلي مايةوةية
تةا ئةوة ،  تاوانيك كة ئيمة كردمان و بووة هؤي هةفتةيةك زينداين كردمنانیا�می�رکی تو�ئبةريز 

 دةقيقة 5كؤي سليماين دا تةا بوو كة لة خؤثيشاندانيكي ئارام و مؤلةتداراوي خويندكاراين زان
كة ئةطةر تةا ئةمة منوونةيةكي ئةو . قسةوبامسان كرد بؤ ثشتطريي لة خواسيت رةواي خويندكاران

بةس بيت بؤ ، سةدان دؤكيومةنتة بيت كة بةلطةي نيشانداين نةبووين ئازادي و دميوكراسي ية
كة .  بة ِرةوشيت ئارامي ئةم ناوضةية دةكريتبةرثةرضدانةوةي ئةو هةموو جارو جةجنالَةي كة سةبارةت

بة دلنياي ئةطةر الفاي ئةو سةدان نامةي حزب و ريكخراوةكاين والتاين ئةوروثاو ، دةبيت ئةوةش بليم
  . دةنطي نارةزايةيت هةزاران كةسيئ ئازادخيوازي عرياق وهةندةران نةبواية بةم زووانة ئازاد نةدةكراين

 ثاش ئازاد كردمنان شكاتنامةيةكمان لةسةر سةرؤكي حكومةيت هةرمي  ئيمةیا�می�رکی تو�ئبةريز 
بة حوكمي ئةوةي كة ئيمة لةسةر فةرماين سةرؤكي حكومةيت هةرمي دةسطري كراين بةيب هيض ، تؤماركرد
ئيمة لةسةر دةربيين بريوراي سياسي زيندانكراين و ئةمةش ثيضةوانةي هةرجؤرة ئيدعايةك لة . تاوانيك

 سةعات يان دروسترة بلني بؤ ماوةي سيرؤذ لة 2ئيمةيان بؤ زياتر لة . دي لة كوردستانداسةربووين ئازا
ئيمة بةيب ئةوةي كة هيض تاوانيكمان بةسةردا ساخ بيتةوة . زيندانا هيشتةوة بةيب هيض ليثسرينةوةيةك
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ري خارجي بؤية بةهيواين كة بةريزتان ض وةك وةزي.. .. دواي كةفالةمتان يل كرا تا ئازادمان بكةن
فنالندو ليثسرينةوةو تاوتؤي كردين حورمةت و ضارةنووسي هاواليةتيةك بةدواضوون و ليكؤلينةوةي 

هةروةها ض وةك كة دةستطريكردين من و شيوازي مامةلةي ئةوان بة تةواوي . جديتان هةبيت لةمبارةوة
مبارةشةوة هةلويسيت بؤية بةهيواين لة، مانا ثيشيل كردين ماف و ئازداية سةرةتايةكاين ئينسانة

هةروةها داواتان يل دةكةم كة هاوكارميان بكةن بؤ بة ئةجمام طةياندين ئةو دوو . خؤتاين دياري بكةن
كة يب شك ثةيوةندي بة حورمةت و ئينساين يةيت هةموو خةلكي ، ثرؤذةيةي كة ئاماذةمان ثي كرد

ِرؤشنترين شيوة بة تاوانةكاين بةعس و عرياقةوة هةيةو خةلكي فنالندو ئةم والتانةش مايف خؤيانة كة 
ضؤنيةيت مامةلةكردن و دادطايي كردين سةراين بةعس ئاشنابن و هةروةها وينةيةكي واقعي يان 
، سةبارةت بة ِرةوشتةكاين ئةمِرؤي مايف مرؤظ و ئازادية فةردي و مةدنيةكان و بارودؤخي سياسي هةبيت

  . لة كوردستان و عرياقدا
  ) و بة ريبوار عارفناسرا (عمر بةهادين

  سكرتريي فيدراسيوين سةرتاسةري ثةنابةراين عرياقي
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