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  کانی فینالند  کوردستانییه تییه ایهس  و که ه ارت و ڕکخراو و کۆمهۆ گشت پب، و بانگھشتواز  بانگه

 
نفالکردن و  ر ئه سه له، دام و هاوکارانی  دادگاییکردنی سه8. 21 ڕۆژی  بیاره، ک ئاگادارن وه

 خۆپشاندان نجامدانی ۆ ئهوازی ب  بانگهیش) چاک (ندی ناوه. ست پ بکات ده، لی کورد کوژیی گه کۆمه
 دا 8. 21 ڕۆژی   له وه ره  کوردستان و ده رفراوان له و چاالکیی تری بهی عاق  م بایۆزخانه رده بۆ به
  .  یاندووه ڕاگه
  لمنین و له نگ پشتگیریی خۆمان بۆ دادگاییکردنیان بسه ک ده  یه به، دا  مژووییه م ڕۆژه  لهی وه بۆ ئه
 هاوکاریی  پویستیمان به،   وه ینه رز بکه  بهلی کورد ک گه  وهواکانی خۆمان  ڕه اکارییهمان کاتدا داو هه
  .  یه  ناو خۆماندا هه زن له مه

مووان بکات بۆ  زانت بانگھشتی هه  پویسستی ده  فینالند به ندی چاک له ناوه،  سته به م مه بۆ ئه
کاری و  ئاماده ر سه گفتوگۆ له بۆ، ت شی تایبه  هاوبهرفراوان و کی به یه وه  کۆبوونه شداریکردن له به

  . کتر  هاوکاری یه   و به وه مووانه  به ناوی هه فینالندرشتیکردنی خۆپشاندانی رپه ڕکخستن و سه
  :وه کۆبوونهی کات

   شی ئواره  واتا شه18:00کاتژمر  2006. 7. 27،  ممه ڕۆژی پنجشه
  :ناونیشان

Palkkatilankatu 1-3 F 
LänsiPasila 

م   ئه ر شانمانه که رکی سه  و ئه یه ک مافمان هه ک یه موومان وه هه.  انهمموو  ڕۆژی هه ڕۆژهم  ئه
 و  ه ر پارت و ڕکخراو و کۆمه هه. نین یه وتنی بگه رکه  سه ین و به رشتی بکه رپه  سه خۆپیشاندانه

م  دا و ئه یه وه م کۆبوونه شداریکردن له  و به هاتن  له سته ربه سه،  کوردستانکی یه ر پارچه ی ههسک که
  . مووان  بۆ هه رمییه گھشتی فهن جیاتی با له،  یه  کراوه وازه بانگه

  : ن به ندی بکه یوه  په ۆ زانیاری زیاتر تکایهب
  :ئیمایلی چاک

chak_org@yahoo. com 
  :فۆن له ی ته یان ژماره

 0405335376  ساالر سۆفی
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