
چت  ده ڕوه  به18/3/2007 تا 7/3   له بژاردنی پارلمان، که بۆ ههند  ی حیزبی کۆمۆنیستی فینله رنامه  به ند خاک له چه  

نوێ  رله ب سه  ده گایه م کۆمه وی ئه عنه ی ماددی و مه رمایه موو سه هه
!  وه شکرته به  

  نده م فینله م له ، به نده مه وه ند وتکی ده  فینله دا که وه ڵ ئه گه له
  حیزبه. ژین ژارییدا ده ژر هی هه  مناڵ له16000  دا زیاتر له نده مه وه ده
واردن،  ژاریی و هه  هه  پش بگرن به نییان دابوو که کان به تداره سه ده
   ڕۆژ به ، که یارهک ڕۆژی ڕۆشن د  و وهمووان رچاوی هه به مۆ له م ئه به

.بن تر دهند مه وه ندان ده هم وه ژارتر و ده  ههارانژ ڕۆژ هه  

ت زیادی دنت و  وه ی ده  بودجه و کردندا بووه شه  گه لهند   ئابووری فینله  ساه  ده ت زیاتر له نانه  ته ی که وه ئه
  نت، که یه گه  ده وه ژین ئه ژارییدا ده  هه س له زار که دان هه شکنی و سه کان ریکۆردی سوود ده بۆرسی کۆمپانییه

   له و ئاوه کو ئه  ناگرت، به چاوه  سه وه  خراپی باری ئابووری وته ک له ران و بژیوی خه گوزهخراپی 
 و خودی پارلمان  تهم و کانی ئه که  دوای یه ک له  یه ته حکوومهستانی  ده کاربه.   قوڕاوه وه ته ی سیاسه رچاوه سه
.  دارانییان پ کردووه رمایه ی هاووتییان گیرفانی خۆیان و سهژارکردن  ههتی  قیمه به  

می  نیکهال   که،گرت  داده وه ر ئه سه کی پنج خای پ له یه رنامه ڕووی به  خستنه ند به حیزبی کۆمۆنیستی فینله
:کی یاسایی باشتر بکرت  گارانتییه  به م وته ران و بژیوی دانیشتووانی ئه کان و باری گوزه تییه یه کۆمه  بیمه  

هۆی بکاریی، کاری  به  بۆ نموونهکی دیاریکراودا رج لومه  هه  له  ساڵ، که18رووی  ن سه مه سکی ته ر که هه) 1
 یا ، دنی نییه ئیمکانی کارکر شنه م چه کی تری له رهۆیه  هه ی یان بهخۆش کاتی و پچ پچ، خوندن، پیریی، نه

 800ی یتکی ئابوور مانه می زه  النیکه  له ب مانگانه  ده ژیانی خۆی دابین بکات،اتووانن کی تر یه شوه   بهخود
. تند ب مه هره  باجی لنادرت به یۆرۆیی، که  

   به م گۆڕانکارییه ئه. نریت ڕ ناکات، ناب باجی لبسه  یۆرۆ تپه1000ی له   داهاتی مانگانه ک کهس که) 2
و   به ب بۆ نموونه  دهیشمداهاتان ی که دانه م باجنه  ئه  و وه گرته کان ده وانییه  شارهتی باجی کی تایبه یه شوه
ی ج ژیر ڕکفی سیستمی با ته بخریشداران رمایه  داهات و سوودی سه ، که وه بوو بکرته ره  قه یه شوه
. وه کانه وانییه شاره  

باری  ی له ی کاری مانگانه  موچه  بکات، که وه زمینی ئه  ته ی کار دابنرت، که می موچه النیکهب یاسای   ده)3
  گیرت، که نکاران ده یی خاوه سئاوه  ده ر به  به ۆرهمج  به.متر بت  یۆرۆ که1300   نۆرماڵ، ناب له وه نییه مه زه

.رزان ی کاری هه وره  بازاڕکی گه نه ند بکه فینله  

  تیه دانی یارمه   دا ڕووبدات، که)ک(کان  تییه یه  کۆمه تی بیمه رایه به ڕوه  به  ها له کی وه ب چاکسازییه ده) 4
  کی دابینکردنی بیمه زگایه  ده ک تاقانه وه) ک ( جۆرهم به. پردرتبس )ک ( تی به واوه ته کان  به ئابوورییه

رگرتنی   ناچار نابن بۆ وهکات و هاووتییان دری پارلماندا کار ده  ژر چاوه کان له تیه یه کۆمه
.ن ی شونی تر بکه کانیان موراجعه تییه یارمه  

 سای   له دا واته کارکردی پارلمانی ئایندهخولی ی  ماوه کان له تییه یه  کۆمه ی بیمه اکسازییهچم  ئهب  ده )5
تی  یارمه ب ده ی زووتررچ هه مدا  که نگاوی یه  هه له.  بکرتج  جبه وه  کرده  به2010 تا سای   وه2007



نشینی  تی خانه و یارمه تی بژیو کی یارمه ره  سهیش تی خوندکاران و به تی بکاریی، یارمه بازاڕی کار، یارمه
  تییه خۆشن و یارمه ی نه وانه ی ئه تی ڕۆژانه ها یارمه روه  و هه، مه یان که که تیه  یارمه ی که سانه و که ئه

ڕووی   له ی که سانه و که نشینی ئه تی خانه رچی زووتر یارمه ههب  ده   بۆ نموونه.کرنکانی تر زیاد  ڕۆژانه
  .15 %ئاستی  تی خوندکارانیش تا  و یارمهکرت یۆرۆ زیاد 50ی  نشین کراوون تا ڕاده  خانه وه نه مه ته

  سانه بچت،  ڕوه  بهدا هی خولی کارکردی پارلمانی ئایند  ماوه لهب   ده ، که م چاکسازییه نجامدانی ئه ئهبۆ 
داران و  رمایه  قازانجی سه  دابین بکرت، کهجۆرک بهکرێ   ده  غه بله و مه ئه.  سه بهیۆرۆ ک ملیارد   یه متر له که

ن کۆمپانیاکان   باجی قازانجی خاوه ور  سه اجی بخرتهی کاری کرکاران ب  موچهوک وهدروست نکاران  خاوه
 . وه  ژر ڕکفی باجه ی بۆرسیش بخرته ه ها مامه روه   وههOECD ستی باجی وتانی بۆ ئا وه کرتهرز به

  

  ند حیزبی کۆمۆنیستی فینله
  

  

  ! وه  کرتهش  به یه ههرچی  نوێ هه رله  سهب ده
 دنگیان ێ هیچ کو م بۆ بیاردان له تکی ترن، به وونی سیاسهچ ڕوه کان خوازیاری به ندییه ی فینله زۆربه
  له. وز خاییه پ و سورو سه ی چه ترناتیڤکی ڕۆشن و جی متمانهی ئا نددا جگه  پارلمانی فینله  له.تنابیسر

ری  بانسه کسانی و له م نایه ئهئایا   ، که یه وه کی ئه ره ی پارلماندا پرسیاری سه م جاره کانی ئه بژاردنه هه
؟ وه بته رز ئه سیر به داخوازی گۆڕینی مهدا  بژاردنانه م هه ان لهت یب ی ده روا درژه  هه  بیاردانه وه که خه  

ر  ژاری هه  ههشداو ڵ ئه گه م له به.  ندندایه سه شه  گه  له هسا  ده ند زیاتر له تی فینله وایه ته ی نه رانه داهاتی سه 
  تگوزارییه یی و خزمه میشه کی هه یه  دیارده ته ڵ بووه کۆمه  بکاریی به جۆرک که بهو    زیادبوون بووه ڕوو له
. منتر بووه گشتی نائه  و ژیان به وه ته مکراونه کانیش که گشتییه  

  وه کی تره الیه ن و لهدر تی ده  ئاسانکاریی باج یارمه هم و به  و سهسوود ملیۆنھا  داران به رمایه  سه وه که الیه له
ی  ر سفره  سه کرته نشینان دسدرژی ده کان و خانه  مناداره زانهندکاران و خمداهات و بکاران و خو کی که خه
مدا  کی که یه ستی ژماره  ده ت له سه ر دێ و ده  هه وه مالشه بن و له زایاکانیان ده تی و مه  یارمه قیان و له ونه به
.  وه تهب کۆده  

   له یان نییه وه  هاووتیانی ئیمکانی ئه ، کهن د وه که وروپایه تی ئه کیه  یه ند له ی یاساکانی فینله زۆربه
یدانی  ن مه ده وڵ ئه  هه وروپاوه تی ئه کیه ستووری یه ی ده  ڕگه له. بت کیان هه رییه کاریگه بیارداندا بچووکترین

و ماف  له و ، وه نه رفراوان که رچی زیاتر به  هه کاندایه لالحه به ندارتی کۆمپانیا زه  خاوه  له ستی بازاڕک که دهبا
  .سھاتوون ده  بهکان رییه ماوه  جه وه  کرکاران و بزووتنهباتی  خه  به ، که وه نه م که  که  ئینسانییانه وته سکه هو د

وروپا و  تی ئه کیه کانی یه ربازییه  سه ی هزه  ڕگه ها له روه هه.  دی کردووه جیھاندا زیا ر له هشترسی  مه 
  کهمانکاتدا،   هه ، له مانه ئه. ن که نگیی ئیمریالیستی ده تی جه  پشتگیری سیاسه،)ناتۆ ( ی زیاتر له وه نزیکبوونه
کان، بۆ   گشتییه تگوزارییه  خزمهزراندنی بکاران، بۆ رکاردامه سه بۆ له   نییه ه پار ن، که که ئیددیعا ده



سازی  یدانی پیشه  مه خۆیان له،ن رخانی بکه تهژار   تانی ههتی و  و بۆ یارمه نشینان، بۆ پاراستنی ژینگه خانه
.  ن که رج ده خهنی  رده که ڕنه باوهلکی  غگه بله کوچۆدا مه چه  

تیی،  وه زگای ده موده کان و ده لالحه به کۆمپانیا زه. کات  دواڕۆژی مرۆڤ ده  له  شه ڕه وی هه وای زه رمبوونی هه گه
  رن، که  به  خرا و ڕادیکاه و ڕگاچاره س بۆ ئه  نین ده کات، ئاماده کانیان ده نده وه رژه تی به رایه  نونه که

. تی کیه ره مان گه که ئاسایشی ژینگه  

  سته به م مه بۆ ئه.  یی پویسته سیرگۆڕینکی بنچینه ندا مهکا منیه کان و نائه کسانییه ر نایه سه وتن به رکه بۆ سه
ر،  نته حیزبی سه(کان  تداره سه  ده حیزبه.  وه کرتهش نوێ دابه رله  سه ته سه رچی داهات و کار و ده  ههب ده

  ، کهبخوڕنی تا ئستایان ل مان شوه  هه وت به یانه ده) کان حیزبی سۆسیالدموکرات و حیزبی سویدیزمانه
  ندیی کاسبکارانه تی ناوه کیه  و یهئیئتالفی حیزبی  رنامه کی زۆر پراتیککردنی به یه  خۆی تا ڕاده مه ئه
)Elinkeinoelämän keskusliitto(.ر نرخ  هه ن به  ئامادهیشوز پ و حیزبی سه  حیزبی چهو بۆ   بووه ک که 

  لمنت، که یسه کانی پشوو ئه بژاردنه ی هه جرووبه ته.  وه نه ی خۆیان بکه تدا جگه  حکوومه جارکی تر له
نی  نگ و کزکردنی الیه فیۆدانی ده  بهنیا نیا و ته ، ته پارلماندان ی ئستا له و حیزبانه پشتگیریکردنی ئه

  . سیرگۆڕه مه

 و  وه شارهو ژر گ یته  بخهران تی بیارده یه رینی کۆمه  هزکی به  به  که،تکر  ده وه سیری سیاسی به گۆڕینی مه
نگی   ده ین، که ب کارک بکه ده.  وه یته رفراوانتر که هاووتییان به ت و بیاردانی  سه یدانی ده مجۆره مه به

الری   ته  له ، خوازیاری گۆڕانکارییه نگک که کان، ده رییه ماوه  جه وه کاریی و بزووتنهی کر وه بزووتنه
    .پارلمانیشدا ببیسرت

وزی دژی  پی سور و سه  ئاترناتیڤکی چه وه بژاردنانه م هه ی ئه  ڕگه  لهSKP)(ند  حیزبی کۆمۆنیستی فینله
   لهمان هبژاردنی پارلمان ی هه رنامه م به ئه  . ی خاییه مۆدا جگه  پارلمانی ئه  له ، که  ئاراوه کاپیتالیستی دنته

دیالۆگی ی   ڕگه کان و شونی کار و له که ڕه  و گه یدانی شار و شارۆچکه مه  ک له ی دیالۆگ و بینینی خه ڕگه
بژاردنی پارلمانیش   دوای هه ین، که ده نی ئه به.   کردووه  ئاماده وه ری جۆراوجۆره ماوه لکی جه ڕکخراوگهناو 
سپاندنی  بات بۆ چه ر خه هس بین له ش سوور  بژاردنی پارلمانی ئاینده  تا هه وه بژاردنه م هه  له واته

 ژیان  ی که وانه موو ئه ڵ هه گه  له کارییهوکی ها یه ، پشنیارنامه یه رنامه م به مان کاتدا ئه  هه له. کانمان داخوازییه
  . سوودی بازرگانی و نرخی بۆرس و ملمالنی ئابووری  له رانی ئینسان و سرووشت الیان گرنگتره و خۆشگوزه

  

       www.skp.fi/uusimaa ند ی فینلهحیزبی کۆمۆنیست

  :ین که داوا ده!)  وه شکرته ێ دابهون رله ب سه موو شتک ده هه (ی رنامه  به  له

،  رمایه شکردنی نوان کار و سه دابهم رهه به. ش بکرن تر دابه رانه روه کی دادپه یه شوه ب به کان ده داهاته -
جۆریک باش  کان به تییه یه  ئابووری و کۆمه ته مانه شب سیستمی زه و ده قازانجی کرکاران بگۆڕت  ب به ده

   .ب بکرت ژاری بنه  هه بکرت، که

ری  سه رمه ردی بکاریی و چه  ده کی له ب خه ده. تش بکر کسان دابه کی یه یه شوه ب به کار و کاتی کار ده -
  .رکی بۆ دابنرت مپه لهیش  کۆمه کردنی به بکار و، و پچپچ رزگارییان بتێو رولهلکاری 



خواست و ر شتک   هه ر له بهب   ده،کاندا  گشتییه تگوزارییه کان و خزمه وانییه  چاکسازی ساختاری شاره له -
چاو   شونی ژیان ڕه کانی تگوزارییه تی خزمه منییه رچاوبگیرت، پاراستنی ئه به  لهکانی دانیشتووان پداویستییه

  . وه ریدانانیان فراوانتر بکرته  کاریگهیدانی مه دانیشتووان   کارک بکرت، کهب ها ده روه  و ههبکرت

  وه کرده به  و وه منته دا نه ی قسه  چوارچوه لهر  کسانی نوان ژن و پیاو هه کانی ژنان و یه  مافه  دیفاع لهب ده -
  .ربت ده

بواری   له ک که کسانییه  نایه سنووررکی بۆ دابنرت ون سکه رج و تچوونی مه دبوونی خه زیاب ده -
  . کۆتایی پبت ،یه  جیاجیاکاندا هه پدانی ناوچه شه گه

ب ڕگای   ده وه پارزیشه ی ژینگه  ڕوانگه م دابنرت و له حکه کی مه یه رنامه ب به  ده وه بواری ئکۆلۆژییه له -
   .ر  به رتهیگ ب رانه روه ندنکی دادپه سه شه گه

  ب له ده.  وه وته کهکگرتوو دوور  وروپای یه کانی ئه ره  داپۆسنه ربازییه  سه  هزه لهو ) ناتۆ ( ند له  فینلهب ده -
  .ین بات بکه تردا خه رانه روه  پناو جیھانیکی دادپه ڕ و ڕاسیسم بین و له هشدژی 

   لهت دموکراتیه ئازادکردنی  انانی هاووتییان و بهرید ی کاریگه ی بازنه وه  فراوانکردنه ب به ده -
 و بیاردان  وه شکرته ت بۆ جارکی تر دابه سه ورووپا، ده تی ئه کیه کان و یه لالحه به کانی کۆمپانیا زه نده کۆتوبه

  .  خۆیان بۆ هاووالتییان وه ڕته بگه

  اتکاری ڕۆژانهع ی سه وه مکردنه که. ر زیاتر کار بکات کاتژم6   ڕۆژکدا له ندک له ناب هیچ کرکار و کارمه -
 .زایاکانی تر ی کار و مه ی موچه وه مکردنه ی که  مایه ک ببته یه هیچ شوه ناب به

 

 

  کوردی  به  کردوویه وه ندییه  فینله لهکی  سۆران زه
 

   ند نلهتی فیحیزبی کۆمۆنیس لیستی   و لهUusimaa پارزگای   له کی پاوراوه سۆران زه
 .چت  ده وهڕ به 18/3/2007 تا 7/3   له  کهبژاردنی پارلمان بۆ هه

  
. یه 183کی  سۆران زه) کاندیداتۆری(ی پاوراوی  ژماره  

soran.zaki@yahoo.com 
0440-604 778 


