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ڕیوی کوردستان  ڕاپهکی  خه تگیری لهبۆ پش ی هلسینکیۆپیشاندانڕیپۆرتاژی خ  
 

هتی،  کانی تورکو، پۆرڤۆ، له کی ئازادیخوازی دانیشتووی شاره  خه رچاو له کی به یه ژماره، 13کاتژمر  2/8/2005مۆ  ئه
سپۆ، کاونیاینراڤا، ڤانتا، ئلسینکی دوڕگهنکاریا، کنه  بانگه ی ماریانھامینا به ، هه ی کۆمهت رایه وازی نو ی  وه ره  ده  له

کی  شدارییه  به،کانی کوردستانی ئران ریوی شاره کی ڕاپه ڵ خه گه ردی له  خۆپشاندانی پشتگیری و هاوده ند له  فینلهــوت 
 .  شکۆداریان کرد

 
کاتژمر . وه نکی کۆبوونهندی شاری هلسی  ناوه ر له فه نده مه  نزیک وستگای شه  لهران ۆپیشاندهڕۆ خ دوانیوهی  13کاتژمر 
و  ره  به، وه کانیانه زمانیه  فره رنجاکشه  و سه وره  سوور و گه ۆهر دروشمدان و باند ران به ی خۆپیشانده  ئاپۆره13.15
 .تنو ڕێ که ند وه مانی فینلهی پار خانه باه

 
ندی، کوردی و فارسی نووسرابوون یان   فینلهکانی  زمانه  به  که م خۆپیشاندانه کانی ئه کیه ره  سه  دروشمه هندک له

ڕینی کوردستان  کانی ڕاپه ستگیرکراوه دهین،  که کانی کوردستانی ئران ده ڕینی شاره پشتگیری ڕاپه:   بریتی بوون له وه وترانه ده
ۆماری ئیسالمی یانی کب دادگایی کرن، کانی کوردستان ده ختکردووانی شاره ج ئازاد کرن، بکوژانی گیانبه سبه ب ده ده

ب ئازاد کرن،  کی کوردستان، زیندانیانی سیاسی ده نووس بۆ خه ک، بژی مافی دیاریکردنی چاره رکوتی خه ماشنی سه
تی  ری، حکوومه رابه مان بۆ کۆماری ئیسالمی، ئازادی، به ، نه وه ره  کوردستان بۆ ده کانی کۆماری ئیسالمی له ره  داگیرکه هزه

 و ین، مافی ڕکخراوبوون بۆ کرکارانی ئران که حکووم ده رکاری کوردستان مهکسووڕاوانی  دادگایی کردنی ههکرکاری، 
.... 

  
ی وت  وه ره  ده  له ه تی کۆمه رایه ن نونه  الیه  له)د ممه حه ستا مه وه (ھوڕی د که ممه حه هاوڕێ مه ،ند م پارلمانی فینله رده به له
  ری به زه ر نه وزه کی و نه ری، سۆران زه زه  نه رزیه  هاوڕیان مه 13.30کاتژمر . ی کرد بووان قسه  ئامادهند بۆ  فینلهــ

ند  رۆکی کۆمیسیۆنی مافی مرۆڤی پارلمانی فینله  جگری سه ند چاویان به مانی فینلهی پار خانه  باه  له، ه تی کۆمه رایه نونه
ی  وه  ئاگادارکردنه به  ه تی کۆمه رایه تی نونه یئه هه. وت  که)ئڤا ئاهۆنن(ی خانمی  که ره تیده  و یارمه)ۆتیالوکاری ئ(ڕز  به

ی  تازهی  نامه گه ک به  نیشاندانی کۆمه لدا و به سه  ڕاپۆرتکی تروته کانی کوردستان، له واه  دواهه  له که کۆمیسیۆنه
 داخوازی  ه تی کۆمه رایه تی نونه یئه هه . کمیل کرد کانی پشوویان ته وه نووسرا ، ڕاپۆرتهکانی ڕژیم تکاریه نایه هج
کانی  می پرسیاره  و پاشان وهند کۆمسیۆنی مافی مرۆڤی پارلمانی فینلهرۆکی  م جگری سه رده  به کیان خسته یه که مهنا

  . وه  دایهناوبراویان
 
دا  که وه  کۆبوونه  له یتووانیوه  نه وه ی پشووی هاوینه  بۆنه رۆکی کۆمسیۆن به  سه  داوای لبوردنی کرد که)ۆتیالوکاری ئ(ڕز  به
کانی  ی شاره م دواییه ختکردووانی ئه سدانی گیانبه ده ڕ گیانله مه خۆی لهی  ژاره مو په ربینی خه هات و وای دکشداری ب به

  وه ر باس و لکۆینه  به نه ی کۆمسیۆندا بده وه  کۆبوونه  له ه ی کۆمه که  داخوازینامه ایندهی ئ فته  هه نی دا که  بهکوردستان،
 ،ندامانی کۆمسیۆن بوونی ئه ر کارنه سه ی له  بۆنه  به ناوبراو وتی که. یمژتی ڕ فاره تی بنرن بۆ سه زایه کی ناڕه یه هو نام

نگوباسی کوردستان و   ده شدا له  ئاینده  له  داوای کرد که)کاری ئوۆتیال(ڕز  به.  ی ئاینده فته  هه وته که  ده که نووسینی نامه
 .ین که ریان نه به ئران ب خه

 



زگاکانی  ده وانرانی  و هه که  خۆپیشاندانهشداربووانی ندی به کانی کوردی، فارسی و فینله  زمانه کی به ئینجا هاوڕێ سۆران زه
ند   و کۆمسیۆنی مافی مرۆڤی پارلمانی فینله ه تی کۆمه رایه تی نونه یئه وتنی هه ئاکامی چاوپکه  ندی له فینلهیاندنی  ڕاگه

و هاوڕێ ند  ندی حیزبی کۆمۆنیستی فینله ی ناوه ندامی کۆمیته دا هاوڕێ تۆیڤۆ کۆیڤیستۆ ئه وه شون ئه   به .وه هئاگادار کرد
ش  کانیان پشکه یامی پشتیوانی حیزبه  عراق په کان له کۆمۆنیستهتی  کیه  یهندی رپرسی ڕکخستنی فینله د به ممه حه فین مه سه
کی کرد و  ڵ هاوڕێ سۆران زه گه وتنکیان له چاوپکهکانسانئانی ی کانسان ئووتیست و  رنگاری ڕۆژنامه به خهپاشان . کرد
ئامانجی   ت به باره کرد سهری  زه ر نه وزه وڕێ نهڵ ها گه  لهوخۆی ڕادیۆی وتنکی ڕاسته  چاوپکهند ڕادیۆ فینلهرنگاری  به خه

   درووشمدان و به ران به  خۆپیشانده وه دوای ئه. کانی کوردستان  خرۆشاوه مۆی شاره  و بارودۆخی ئه که خۆپیشاندانه
تی  رایه ی نونه یانیه  به و دا بیارنامه که ی خۆپیشاندانه  میانه له. وتن ڕێ که ژیم وهڕتی  فاره و سه ره  به وه مۆسیقای مارشه

   کان و ونه دروشمه   که شایانی باسه.  وه کرانه ندی و فارسی و کوردی بو ده  زمانی فینله ی وت به وه ره  ده  له ه کۆمه
 . کشا ندی بۆ الی خۆی ڕاده ری فینله ماوه رنجی جه  سه،وختکرد  قادری گیانبه شوانهکانی  کراوه وره گه
 
ی کۆماری ئیسالمی یتکار نایه  جه دا و تووڕیی خۆیان له رز دروشمیان ده نگی به  ده ران به تی ڕژیم خۆپیشانده فاره م سه رده به له

کانی  ڕینی شاره ی ڕاپه م دوواییه ختکردووانی ئه  گیانبه نگی بۆ ڕزلنان له  بده قیقه ک ده یاندنی یه دوای ڕاگه. دا نیشان ده
با ( و سروودی  وه کی شیعرکی خونده دوایدا هاوڕێ سۆران زه به. ش کرا  پشکه )بان خرۆشاوهخیا(وودی رکوردستان، س

و سوپاسکردنی وباسک   قسه ھوڕی به د که ممه حه ئینجا هاوڕێ مه. ش کرد ی پشکه) ران نجده و ڕه مووجوتیار و پاه هه
 سروودی   به که  هاتبوون، خۆپیشاندانه وه نده ری فینله شونی نزیک و دوو  له  که،ر ری خۆپیشانده ماوه جهی  دووباره

 . کۆتایی پ هات،وترا  ده وه شداربووانه ن به الیه  له رناسیۆناڵ که نته ئه
 

 نالند ی وت ـ فه وه ره  ده  له ه تی کۆمه رایه نونه
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