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  !!عومةر بةهادين خؤشةويستعومةر بةهادين خؤشةويست
  

ند   چه که  ئستاش باشکردنی وته وه،   ئاۆزه ند شوه  چه وای ئستای ناوخۆی عراق به شوهه که
ت   کۆتای نایه یه و شوه  به میشه کان هه تی عراقیه منیه حای حازر ماف و ئه. خانت ساک ده

 حای   که  یه یه و پرۆژه واوی پاپشتی ئه  ته ا بهدEUڵ  گه فنالند له.  هاوتیانی خوازیارین که
ک  ش فنالند وه وه  له جگه.  ی وته وه  پاپشتی بنیاتنانه وه،  ستووردایه زراندنی ده مه  دا حازر له
، نیدا ده تی مه وه ده) ی مه ه نگوچه ته (بوونی ی نه رکردنی کشه سه چاره  له شداره  بهEUوتکی 

ت وپۆلیس وچاودری  وه ری ده ی داد وشکاتکه  خانه  پدان به شه  گه  له کانی بریتیه  ئامانجه که
  . زیندانانی عراق

  ین له یت که هاوپشتیت بکه که پشنیار ده) دا2005. 5. 31  له (تدا بۆ من که وازه  بانگه له
راق بۆ بریاردان تی عراق و باکوری ع منیه رجی ئه لومه تدا بۆ ئاشکرا کردنی هه که پرۆژه

هانت .   گرنگه ند شوه  چه و به تان باشه که  پرۆژه ستی به وه مه  دنیاییه به. ری نابه ی په رباره ده
یاندنی  یت بۆ گه  بکه ه) ulkomaalaisvirasto ( ندی به بةشي خارجييانةوة یوه  په م که ده ده

  .  وه و پشه ره کانت به زانیاریه
 ئامانجی دادگای  که، ت که مپینه  بۆ که تدا داوای هاوپشتیت کردوه که ازهو بانگه ها له روه هه

کجار زۆرتان  کی یه تان ئمزایه مپینه م که بۆ ئه.  عسه رانی به کردنی صدام حسین و سه
  شک له ک به  ئامانجی فنالند وه مدا باسم کرد که که تای نامه ره  سه ک له ر وه هه.  وه کۆکردۆته

EUۆسه  هاوپشتی کردنی ئهراق به  که یه یه و پکی قانونی به ره  عتت و وبۆ دواجاریش . ر
تی  رانی حکومه نووسی نونه  چاره که، ی دادی عراقکی دیموکراتی بت بت بیاڕی خانه ده

  . بت پشوو چی ده
رتان کراوا  رامبه ی به رپچیانه سهو  ی ئه رباره م ده  بکه وه  کۆینه ن که که ها داوام ل ده روه  هه
تیان  که وای گرتنه  هه ی فنالند کاتک که وه ره تی ده زاره وه. تان بم  داواکه  ئاگاداری  عراق وه له

ی  وه کاکردنه  بۆ یه وه ی دیمشقه  ڕیی باوزخانه کار بوون له ست به ر ده کسه بیست یه
) کانی پارتنره (ڵ گه ندیا بووین له یوه  په ها له روه  خۆمان ههکانی ناه  که  له جگه. تان که ته بابه
EUزیان هه که،   وه مانهوزخانه  ڕاسته وه  دیمشقیشه  له وه، بغداد  له یه  باوراق وخۆ بۆ بای ع .
وی   هه  له ی که و گروپه ی ئه وتبووم بۆ دیداری کۆمیته ها پاش زیندانیکردنت ڕککه روه هه

  یه و کۆمیته  دیداری ئه بۆیه، شت وای ئازادبوونتان زوو گه  هه ختانه خۆش به، نتابووئازادکرد
تی   رگاکانمان بۆ یارمه ینم که وخۆ پت راگه  ڕاسته وه یه م ڕگه  له پم باشه. بوو پویست نه

  .  ومت سنوری بۆ دانراوه قه  عراقدا لیان ده ی له و فنالندیانه دانی ئه
  !تان داخوازم که  ریه ئاکتیڤه ماوه  جه وتن بۆ ڕکخراوه رکه شی و سههیوای با
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