
 
 

 .زموون ئهند و  فینالند، په  ک کۆمار له ره کانی سه ڵبژاردنه هه
 

 د ممه فین محه سه
 

  م به که ی خولی یه پاڵێوراوی براوه ٢رکێی  كێبه  لهو  ستی پێکرد دهخت  نگدانی پێشوه ده  لهمیش  کۆتایی هات و خولی دوهپاڵێوراو  ٨شداری  به  بهفینالند  ک کۆماری له ره ڵبژاردنی سه م خوڵی هه که یه
 !جۆرێکی تازه کۆتایی هات

 

 
 ک کۆماری ره اڵێوراوانی سهپ

 
 ک ره هێنانی پۆستی سهست ده کان بۆ به کاندیدهکێی پێشبڕ ٢٢/١/٢١١٢پارتی سیاسی خۆیان کاندید کرد و  ٨پاڵێوراوی  ٨شداری  به  فینالند به  ک کۆماری له ره سه نگدانی ده یم که یهخولی واوبوونی  دوای ته

 .بوو  وه پشته ی خۆیان له که یان پارته که ریه دانه بوون و هه ٨  کان کاندیده. کرد رمترده ان گهیاندنی خۆی کانی ڕاگه مپینه گرانی که هاوکاری پارت و الیه  ندیدێک بهر کا ستی پێکرد و هه رمی ده گه کۆماری به
م زۆرتین  که خولی یه له  کان که شداری دوو له پاڵێوراوه به به ٠/٢/٢١١٢م له  خولی دووه  نێت بۆیهدست بێ کان به نگه ی کۆی ده% ٠١یتوانی زیاتی له  نهم  که خولی یه  ی هیچ پاڵێوراوێک له وه ر ئه به له
  .چوو  ڕێوه ست هێنابوو به ده نگیان به ده
 
ستنی توانای خر جۆری پێشبڕکێ بۆ ناسینن و ده  خرا له ت ڕێک ده وڵه کانی ده یه فزیۆنی له زگا ته ن ده الیه بوون که له و ڕیکاڵمانه ئه میان که شی یه به. ش بوون کان دوو به یدهکاند بۆ کان ۆری ڕیکالمکردنهج
رێکی  اوهم ن کاتیش جهما هه کرد له ڕێکخستنی گفت و گۆکان ده  شداری یان له کان به یاندنه بواری ڕاگه توانا له سی زۆر به ی که وه له  جگه  دیاره. کانیان ه ره ڕکابهر  رامبه تی به رایه سێتی و زانیاری و ڕکابه که

ینی کی بۆ ناس ره شیکی سه ئامێزیش ڕێک خرا که به نین تی پێکه ی تایبه رنامه ت به نانه دا ته نانهمپی م که له  دیاره. کرد شداریان ده به  وه رنێت و فێسبووکه نته ی ئه ڕێگه یان له نیشتن ستۆدیۆکان داده  زۆر له
بوو و   وه ڕی یه میش په ی دووه وره بۆ ده  کێکیان پێککه هاڤیستۆبوو که شداریان کرد که یه دانه پاڵێوراو به ٣تدا  کی تایبه یه رنامه به  له  کان بوو که پاڵێوراوه  سه ر که سه کردن له بوڵکردنی نوکته ناو قهتوا
 . (پارتی پارێزگاران)ری ساوڵی نینۆستۆی باڵی ڕاست ابهڕک  تاکه به
 

توانای  که  وت که که رانه ده و نوێنه ر ئه شی شێر به دیاره به. برد یان ده ڕێوه فزیۆن و ڕادیۆکان به له کان و ته زی یه کرۆنی و  کاغه له ئه  که ڕۆژنامه  پینانه بوون که و که کانیش ئه نهیاند ڕاگه  له م دووهشی  به
شداری  کان، ڕێکخستن و به ته تایبه  ڕانیان بوو بۆ شار و شوێنه جۆری ریکالم کردنی پاڵێوراوان گه  شیکی تریش له به. خۆیان بۆ ڕیکاڵم کردن بۆ  پشته کانیان له نده مه وڵه ده  سه پارت و کهئابووری و زۆری 

 ٨  سه که ٤م  کۆتاییشدا ئه کردبوو بۆ گفتوگۆ و له بانگڕووسیان  زای  سی شاره که ٤وتنێکدا  چاوپێکه  له  ١فزیۆنی ئولێ  له بوو که ته وه خاڵێکی تر ئه .رزش چوونه بواری وهواز بۆ بانگهکۆنسێرت،   له
کانی  ری  یه ماوه جه  بوو که هاڤیستۆ ڕێکخراوه وه شیان ئه که ڵگه وزه و به یان دا به پێککه هاڤیستۆ کا پاڵێوراوی پارتی سه١١له  ٥،٠و   یه به جره اڵێوراوی پارتی تهپ  یان دا به نینیستۆ  که ١١ر  سه له

  !رپرسانی کرملین به  ناسێت له هڕوسسیا باشتر د
 

ک کۆماری   ره ، تیڕوانینی سه ره تی ده ش سیاسه وانه ڕا له گه کان ده دوای خاڵی جیاوازی تێڕوانینه  بوون و مێدیاش به میشه زیاد ده رۆک کۆماری هه ان بۆ پێشبڕکێ ی سهرێنروروژ که ده کان یهکی ره سه  باسه
ی ئابووری و  شه گه کان بۆ نموونه  ، تێروانین بۆجیرانهڵی گه له  وه ڕووبوونه تێڕوانین بۆ ڕووبه و ئێور ی ی ئابووری جیهانی و  ناوچه نگژه ڵ دۆخی جیهانی بۆ نموونه  ته گه وت له ڵسوکه داهاتوو بۆ هه

کان،  تی یه مایه و که و  کولتووره  مه ز واڵتانی تر و هه  گه ڕه ڵکی به تی تێڕوانین بۆ خه چۆنیهنالند، فی ر بۆسهترسی  مه  شه ه ڕ ری بوونه هه گه ئهنوێ ی  رله ی سه وه ڵسانه هه و   ڕووسیای تازه ربازی سه
 .کان ، هتد زه گه واجی هاوڕه سمی ناسینی زه ڕه ی به یرکردنی کێشه تی سه ڕاسیسزم، چۆنیه

 
بێ   نگدان به کاکنی ده ندیش ڕێک خراو بنکهالناوخۆی فین له  خته نگدانی پێشوه مان ده هه. وابوودیاری کر  خته نگدانی پێشوه ت و ده تی فینالند ڕێوشوێنی تایبهی واڵ ره ده بۆ :نگدان دهچوونی  ڕیه بهی   هوێش

ش  وانه نگدان له کرا خۆیان برۆن بۆ ده ده ران بۆیان نه نگده ده  ش نێردرا که و شوێنانه ت بۆ ئه تیمی تایبه. ڵبژاردن ڕێک خرابوون ت به هه ن تیمی تایبه الیه کان له بردنی بنکه ڕێوه بوونی پۆلیس و به
کارتی  .ن نگ بده ڕی ئازادی ده وپه ران به گده ده  نگدان وا ڕێکخرابوو که واوی شوێنی ده ته  کانیش به بنکه له. ن به ر ده سه خۆشخانه ژیان به نه له  کان که نه درێژخایه  خۆشه خێوکردنی پیر و نه شوێنی به

 . وه ی خواره م وێنه ی ئه هاوشیوه  رمی فینالندی و سویدی نوسرابوو به دوو زمانی فه  تیش به هتایب
 

  .ک کۆماری ره ری بۆ سه ابهمی ڕک خولی دووهو  ره به هاڤیستۆ  ساوڵی نینیستۆ و پێککه
 

می  بۆ خولی دووه  وه ڕێته هاڤیستۆش توانی بپه  ست هێنا و چۆن پێککه ده نگی به زۆرتین دهم  که خولی یه  لهچۆن ساوڵی نینیستۆ   که  وه ی ڕوون کردۆته وه کانی ئه وه لێکۆڵینه  به ئا نیفزیۆ له ستیۆدیۆی ته
  پێککه. ک کۆماری ره وێت بۆ کورسی سه رکه ی سه وه بوو بۆئه% ٠١  پێوستی به  بوو که١٣٠٠٢٤٢کانی  نگه ی ده ژماره  ست که ده کانی به نگه ده%  ٤٤بژاردندا ساوڵی نینیستۆ ل می هه که خولی یه  له. ڵبژاردن هه

ی زانکۆیان  و شارانه  زانکۆیان تیایه یان نزیکن له  و شارانه بوون که کان له نگه ی ده زۆربه  که شارو شارۆچکه ٣٣٣  لهکانی  نگه ی ده که ژماره%  ١٨،٨ی  ست هێنا که ڕێژه ده نگی به م ده هاڤیستۆ دووه
 .تیادایه

  



  ی که ناسراوانه سه وکه ئه  تیان بۆ نموونه اڵیه رانن بۆ ناسینی جێپێ ی کۆمه نگده ران و شوێنی ژیانی ده نگده ک کۆماری خودی ده ره می سه ی بۆ خولی دووه م دوو پاڵێوراوه بۆ ناسینی ئه ڕاکێشجرن خاڵێکی سه
ساوڵی نینیستۆ   نگ به ده  یاندووه که کان ڕایان گه وه ڕاستڕه  مانتاره رله ندام په و و ئه پاپ و پیاوانی ئاینی و پارتی پۆپۆلیستی ڕاستڕه  کی زۆر له یه یاندووه بۆ نموونه بوونی ژماره ڕاشکاوانه ڕایان گه

 .ن بده
 

مین پاپی ساڵی  که یه رزی ڕۆشنبیری بۆنموونه ند پاپیکی ئاستی به چهساڵن، ( ٣١ - ١٨)نێوان   نگرانی تیپی الوان له ی الیه وز زۆربه م پێککه هاڤیستۆ پاڵێوراوی پارتی سه که ی یه مه ی ئه انهو پێچه  به
  رهکولتوو مه گرانی هه ک نافینالندی و الیه   ڵه چه ه ڕ ڵکی به خه. زانکۆکانیان تیایه  ی که و شارانه ری ئه وروبه کان و ده شاره  لهرانی پێککه  نگده ی ده زۆربه. کان ندان و موسیقاره رمه ، هونهڵبژێردراو ی هه٢١١١

ی %٣١سویدی یه رمیش  و سوید و زمانی فه وێته نیوان فیینالند که ده  هڤێنانما که بێنێت و له ئهست  ده  کان به نگه ی ده نیوهتوانی ( ختی فینالند پایته)هێلسینکی   هاڤیستۆ له.کان بوون تی یه مایه و و که
 .ست هێنا ده کانی به نگه ده
 

  وه سێتی مرۆڤ به رزی ئاستی که سی و چیتر به واوی که ته کی به یه له سه مه  ژیانی هۆمۆ و لێسپۆکان بۆته  نده چه  ی نیشانداندا که وه نگدان بوو، زیاتر ئه دوایین ڕۆژی ده ٠/٢/٢١١٢  م که ی دووه وره ده له
زیری  ی وه مانی یان بۆ پله رله ندام په بێت خۆی کاندید بکات بۆ ئه یه ژن بۆ نه وه واڵتانی تردا له  ندێک له هه  له  وه ی ئه دیاره هاوشێوه!  زی تره گه یان ڕه  زه گه ی هاوڕه ره ئایا هاوسه  حساب ناکرێت که

گووت  نی یان ده ده ری مه هاوسه  له  و جووته کرا و به یر ده م سه که دادگا به  رمی له رگیری فه ی هاوسه وه ره ده  ت و پیاوێک له ژیانێکی ئافره وه که یه موو به فینالند جاران هه  له. ک کۆماری ره سه  که یانه
 ! گورگین  سانێک دههڵێن ئێمه جووته وه که وه دنهشۆخیکر  ندێ جار به کرێت و هه یر ده واوی نۆڕمال سه ته به  مه و ئیستاش ئه! گورگ جووته

 
 :ڵبژاردن می هه کی کورت بۆ دوو پاڵێوروای خولی دووه یه پێناسه

 
 . زو پاڵێوراوی پارتی سه: پێککه ئۆاڵڤی هاڤیستۆ -١
 

 ٣١١١ستهێنانی زیاتر له  به  ڵبژاردن توانی به گفت و گۆی هه  وتنی له رکه دوای ده  له. وت رکه ده مانی به رله ی پهکان ڵبژاردنه هه  له ١٥٨٥ساڵی   م جار له که یه. دایک بووه له هێلسینکی له ١٥٠٨رواری  به له
تی پاڤۆ  حکومه  اڵم له وزیش بوو به می پارتی سه که ری یه که ند قسه رچه هه. مان رله ندام په ئه  وه نگی پێویست بێنێت و ببێته م ده ی توانی جاری دووه نه ١٥٥٠ساڵی   له. مان رله ندام په نگ ببێت به ئه ده

  که کان کگرتووه یه وه ته تگوزاری نه بۆ خزمه وه دواتر گوازرایه. کی هاوڕێی ننێ سینێمه وڵی دا ببێت به جێگری ئه هه ١٥٥٥ساڵی . کردن شه و کاری گه  زیری ژینگه وه  لیپپۆنێنی سۆسیال دیموکرات کرا به
ی ٤مانگی  شداری کرد و له  رفور به ی ده یماننامه کانی سودان و ئیمزاکردنی په کردنی کێشه وروپا بۆ چاره کێتی ئه تی  یه ری تایبه کو نوێنه دواتر وه. کان جیهانی یه  نێک بوو بۆ کێشهو ناوبژیوا ڕۆڵی ئه

 . واوبوو ی ته که کاره ٢١١٥
 

نگی زیاتر  ستهێنانی ده ده بۆ به ک جدی دروست کرد یه کی تا ڕاده ڕێگری  یهی که  وه ستیاره له ش خاڵێکی هه مه ک بیانی یه و ئه ڵه چه ڕه بات که به رده سه ڵ پیاوێکی تر به گه ری له سێتی هاوسه باری که  له
ک کۆماری و  ره پێشبڕکێ ی سه ی سێکی هۆمۆ بتوانێت بگاته پله که  رخانێکی مێژوویی یه که رچه مه وه دیاره ئه(. پارێزگاران)ڵ ساوڵی نینیستۆی پاڵێوراوی پارتی کۆکێموس گه ی له وه ڕووبووونه ڕووبه  له
  .ست بێنێت ده نگ به ی ملیۆنێک ده وه ئاستی ئه میش بگاته دووهخولی   و له ست بێنێت ده ڵبژارن به ههکی  یهخولی  کان له نگه ی ده% ١٨،٨ ی  دانه پاڵێوراو ڕێژه ٨کۆی  له
 

یان بۆ  شه کان بانگه جۆره  جۆرێک له کرد و به  که مپینه که  س پشتیوانیان له که ١١١١١  ڕێخست و زیاتر له مپینێکی زۆری به ی فێسبووک که ڕێگه بوو بۆ نموونه له مپینی پێککه زیاتر میدیایی و تازه جۆری که
 . کات ژاران ده هه  و پشتیوانی له ئه  یاند که اڵم خۆیشی ڕای گه ر باری ئابووری الوازی به به بوو له ئاسان نه  ی کالسیکی ڕیکالمکردن بۆ پێککه شێوه. کرد ده
 
 .(پارێزگاران)  به جره پاڵێوراوی پارتی ته: ساوڵی نینیستۆ -٢
 

 ٢١١٣تا  ١٥٥٣.  زیری دادبووه وه ١٥٥٣تا  ١٥٥٠ساڵیانی  له. ی خۆی بووه که رۆکی پارته سه ٢١١١تا  ١٥٥٤له نێوانن ساڵآنی .  واری یاسادا ماجستێری هێناوهب  له ٢٤/٨/١٥٤٨دایکبووی  ساوڵی نینیستۆ له
 سا.   بووه  رماه ی سه که ڵه وروپا بۆ که جیکگری بانگی ئه ٢١١٥-٢١١٣نێوان سااڵنی   له.   زیری مالیه بووه جێگری وه

 
 

  به جره و کات پارتی ته یموکرات بوو و ئهی و پارتی سۆسیال د ز مێینه گه ڕه ری پاڵێوراوی به م ڕکابه که هی( پارتی پارێزگاران) به جره ئیستا ساوڵی نینیستۆی پاڵێوراوی پارتی ته ر له ش ساڵ به شه
مساڵ ماڵ  ی ئه ٣ست هێنا و مانگی  ده وتنی به رکه کان سه ڵبژاردنه می هه خولی دووه ٢١١٢/ ٢/  ٠  مساڵیش له ئه. دۆڕاندیندا هاڵۆنێ  یهر تار رامبه به د لهن رچه زانی هه وتنی خۆیان ده رکه سه  یان به مه ئه
 . بۆ شوێنێکی تر  وه گوازێته رۆکی پێشوو ماڵی ده ک کۆماری و سه ره وه بۆ کۆشکی سه گوازێته ده
 

کاته  ست هێنا که ده ده کانی به نگه ی ده% ٣٥،٤نگ و پێککه هاڤیستۆش  ده١٨١٢٣٢٨کاته  ست هێنا که ده ده کانی به نگه ی ده% ٣٢،٣بوو ساوڵی نینیستۆ %  ٣٨،٨ی  ران که ڕێژه نگده کۆی گشتی ده  له
واڵت و  تازهی  ناوچه، هڤێنانما ئهختی واڵت،  نموونه پایتهکان بۆ  ۆری سویدی زمانهج  له م کانی ئه تییه مایه یان که ژین ک بیانی تیادا ده ڵه چه ڕه کی زۆری به یه ژماره  ی که هو ناوچان ئه. نگ ده ١١٥٥٤٢٠

ن چۆن ڕۆڵی خۆیان کا ک سویدی زمانه کانی وه تی یه مایه ک بیانی و که ڵه چه ڕه ڕۆڵی به وه نه که ه بیر دهی م ناوچه چۆن دانیشتوانی ئه  ت کهکا مان بۆ نیشاند ده وه ڵبژاردن ئه کانی هه ناوچه  زۆرێکی تر له
 . کرت ی دهکان تی یه مایه مافی که ژیان و ڕێزگرتن له  و که یه ی به شه بانگهکه هاڤیستۆ   یککهنگی زیاتر پ ستهێنانی  ده ده بینی بۆ به

 
ی سوسیال  که بههالحه پارته زه ٣رانی پاڵێوراوی  نوێنه  نگی به ر تا ئیستا ڕای گشتی ده گه هبۆ گۆڕین فینالند و ئ  یه کی تازه تایه ره ڵبژاردنه سه م هه سانی سیاسی ئه کان و که وه ره پێی ڕای گشتی لێکۆڵه به

  وتنی پێککه رکه سه. ن که بۆ ده ی شه کان بانگه دات که پاڵێوراوه ده شانه و بانگه ئه  ڵکو به کان نادات به نگ به پارته ڵگای فینالند چیتر ده ی کۆمه وه گۆڕا به  به جره ڕاست و باتری ته دیموکرات و پارتی ناوه
نگ  ک ملیۆن ده یه  زیاتر لهاڵم هێنانی  ک کۆماری به ره وتنی بکات بۆ سه رکه سه  م توانی ڕێگری له کی که یه سێتی پیاویکی هۆمۆیه تا ڕاده باری که که له ڵبژاردن و دواتریش می هه بۆ خولی دووههاڤیستۆ 

 . ڵگایه م کۆمه له  یه ی گۆڕانێکی جۆری تازه نیشانه
 

مانتاری باڵی ڕاست  رله ندێک په کان و هه ک فینالندیه ڵه چه ڕه  ن پاپ و پیاوانی ئاینی و پاڵێوراوی پارتی پۆپۆلیستی به الیه مپینی نینیستۆ له که  یاندنی  پشتیوانیکردن له ڕاگه   وه ی تره الکه له
  بوو له کی زۆری هه یه به جره س هینا و ته ده نگی به م ده ک کۆماری دووه ره پێشبڕکێ ی سه ئیستا له ر له ساڵ به ٣ش نینیستۆ   مانه رباری ئه سه.  وه تنهس وه پشتی باڵی ڕاست ده چۆن له  یان نیشاندا که ئههوه
 . وتنی رکه مپینکردن بۆ سه تی که چۆنیه

 



  ک بیانیان تا دێت له ڵه چه ڕه ی به ڵگا و دیاره ژماره و هێمای ئیجابین بۆ کۆمه کانی داهاتو ڵبژاردنه ی باشن بۆ هه نیشانه  ی داهاتووش پێک دێنن که وه هاڤیستۆ زیاتر الوان بوون و نه  ی پێککه پێگه
توانن ڕۆڵی زیاتر ببینن و  کانی داهاتوو ده ژاردنهڵب ست دێنن و له هه ی فینالندی به ده ساڵی تر ناسنامه ٣نگدانیان نی یه تا  ک بیانین و هێشتا مافی ده ڵه چه ڕه ی ب زۆره  و ژماره ئه زیادبوونن و

  .ن ڵگا بکه کانی کۆمه تی یه مایه مافی که  ک کۆماری که بتوانن پشتیوانی له ره مانی و سه رله کانی په ڵبژاردنه شه بۆ پاڵێوراوان له هه کی تازه یه به جره ته
 

  :ڵبژاردن می هه خولی دووه  له کان پێ ی ناوچه ڵبژاردن به کان و دواتریش ڕۆژی هه پێ ی پێشبینیکردنه کان به نگه کۆی ده
 

 ( ختی فینالند پایته )هێلسینکی 

 ڵبژاردن ڕۆژی هه ڕوانکراو چاوهی  ڕێژه کۆی گشتی

 کان نگه ده %ی ڕێژه کان نگه ده %ی ڕێژه کان نگه ده %ی ڕێژه پاڵێوراو

Sauli Niinistö 50,1 174 374 54,6 93 582 45,8 80 792 

Pekka Haavisto 49,9 173 635 45,4 77 880 54,2 95 755 

 
 ی تازه واڵت  ناوچه

 ڵبژاردن ڕۆژی هه ڕوانکراو ی چاوه ڕێژه کۆی گشتی  

 کان نگه ده %ی ڕێژه کان نگه ده %ی ڕێژه کان نگه ده %ی ڕێژه پاڵێوراو

Sauli Niinistö 62,2 318 229 65,4 159 025 59,2 159 204 

Pekka Haavisto 37,8 193 707 34,6 84 069 40,8 109 638 

 
 ڤارسیناینێن سوۆمی

 ڵبژاردن ڕۆژی هه ڕوانکراو ی چاوه ڕێژه کۆی گشتی  

 کان نگه ده %ی ڕێژه کان نگه ده %ی ڕێژه کان نگه ده %ی ڕێژه پاڵێوراو

Sauli Niinistö 62,7 162 931 65,0 88 375 60,2 74 556 

Pekka Haavisto 37,3 96 760 35,0 47 571 39,8 49 189 

 
 : تاکونته سه

 ڵبژاردن ڕۆژی هه ڕوانکراو ی چاوه ڕێژه کۆی گشتی  

 کان نگه ده %ی ڕێژه کان نگه ده %ی ڕێژه کان نگه ده %ی ڕێژه پاڵێوراو

Sauli Niinistö 67,8 82 601 69,7 50 161 65,1 32 440 

Pekka Haavisto 32,2 39 207 30,3 21 803 34,9 17 404 

 
 :هڤێنانما ئه

 ڵبژاردن ڕۆژی هه ڕوانکراو ی چاوه ڕێژه کۆی گشتی  

 کان نگه ده %ی ڕێژه کان نگه ده %ی ڕێژه کان نگه ده %ی ڕێژه پاڵێوراو



Pekka Haavisto 60,0 7 076 57,7 2 521 61,3 4 555 

Sauli Niinistö 40,0 4 727 42,3 1 849 38,7 2 878 

 
 :مێ هه

 ڵبژاردن ڕۆژی هه ڕوانکراو ی چاوه ڕێژه کۆی گشتی  

 کان نگه ده %ی ڕێژه کان نگه ده %ی ڕێژه کان نگه ده %ی ڕێژه پاڵێوراو

Sauli Niinistö 65,5 133 309 67,8 77 321 62,5 55 988 

Pekka Haavisto 34,5 70 264 32,2 36 695 37,5 33 569 

 
 :نما پیڕکه

 ڵبژاردن ڕۆژی هه ڕوانکراو ی چاوه ڕێژه کۆی گشتی  

 کان نگه ده %ی ڕێژه کان نگه ده %ی ڕێژه کان نگه ده %ی ڕێژه پاڵێوراو

Sauli Niinistö 62,6 170 150 65,0 100 494 59,6 69 656 

Pekka Haavisto 37,4 101 443 35,0 54 224 40,4 47 219 

 
 :کومی

 ڵبژاردن ڕۆژی هه ڕوانکراو ی چاوه ڕێژه کۆی گشتی  

 کان نگه ده %ی ڕێژه کان نگه ده %ی ڕێژه کان نگه ده %ی ڕێژه پاڵێوراو

Sauli Niinistö 66,9 111 735 70,1 63 903 63,1 47 832 

Pekka Haavisto 33,1 55 283 29,9 27 311 36,9 27 972 

 
 :باشووری ساڤۆ

 ڵبژاردن ڕۆژی هه ڕوانکراو ی چاوه ڕێژه کۆی گشتی  

 کان نگه ده %ی ڕێژه کان نگه ده %ی ڕێژه کان نگه ده %ی ڕێژه پاڵێوراو

Sauli Niinistö 69,1 56 424 71,6 35 124 65,4 21 300 

Pekka Haavisto 30,9 25 228 28,4 13 940 34,6 11 288 

 
 :ووری ساڤۆباک

 ڵبژاردن ڕۆژی هه ڕوانکراو ی چاوه ڕێژه کۆی گشتی  

 کان نگه ده %ی ڕێژه کان نگه ده %ی ڕێژه کان نگه ده %ی ڕێژه پاڵێوراو

Sauli Niinistö 63,7 79 430 66,4 47 293 60,2 32 137 



Pekka Haavisto 36,3 45 206 33,6 23 919 39,8 21 287 

 
 :باکووری کاریااڵ

 ڵبژاردن ڕۆژی هه ڕوانکراو ی چاوه ڕێژه کۆی گشتی  

 کان نگه ده %ی ڕێژه کان نگه ده %ی ڕێژه کان نگه ده %ی ڕێژه پاڵێوراو

Sauli Niinistö 63,5 52 579 65,8 32 645 60,1 19 934 

Pekka Haavisto 36,5 30 242 34,2 16 984 39,9 13 258 

 
 :ڤاسا

 ڵبژاردن ڕۆژی هه ڕوانکراو ی چاوه ڕێژه کۆی گشتی  

 کان نگه ده %ی ڕێژه کان نگه ده %ی ڕێژه کان نگه ده %ی ڕێژه پاڵێوراو

Sauli Niinistö 72,3 165 107 75,4 86 445 69,2 78 662 

Pekka Haavisto 27,7 63 263 24,6 28 182 30,8 35 081 

 
 :ڕاستی فنالند ناوه

 ڵبژاردن ڕۆژی هه ڕوانکراو ی چاوه ڕێژه کۆی گشتی  

 کان نگه ده %ی ڕێژه کان نگه ده %ی ڕێژه کان نگه ده %ی ڕێژه پاڵێوراو

Sauli Niinistö 57,8 82 661 60,3 48 925 54,5 33 736 

Pekka Haavisto 42,2 60 367 39,7 32 188 45,5 28 179 

 
 :ی ئۆوڵو ناوچه

 ڵبژاردن ڕۆژی هه ڕوانکراو ی چاوه ڕێژه کۆی گشتی  

 کان نگه ده %ی ڕێژه کان نگه ده %ی ڕێژه کان نگه ده %ی ڕێژه پاڵێوراو

Sauli Niinistö 64,9 151 087 66,8 88 229 62,5 62 858 

Pekka Haavisto 35,1 81 588 33,2 43 825 37,5 37 763 

 
 :الپی

 ڵبژاردن ڕۆژی هه ڕوانکراو ی چاوه ڕێژه کۆی گشتی  

 کان نگه ده %ی ڕێژه کان نگه ده %ی ڕێژه کان نگه ده %ی ڕێژه پاڵێوراو

Sauli Niinistö 62,5 56 984 64,4 37 117 59,3 19 867 

Pekka Haavisto 37,5 34 156 35,6 20 529 40,7 13 627 

 



  زمانه ی کوردی و زۆرێک له مه رجه شێکی کورتی ته به  ن که بکه  ڕه م ماڵپه یری ئه توانن سه دهنگدان  لبژاردن وده چوونو کات و شوێنی هه ڕێوه تی به کۆمار و چۆنیه  ره کانی سه رکه ر ئه سه بۆزانیاری زیاتر له
  :کان کراوه جیهانی یه

_____________________________________________ 
 :کان رچاوه سه

http://www.vaalit.fi/uploads/uici7baortm7c.pdf  
http://yle.fi/vaalit/tulospalvelu/2012/presidentinvaali/toinen_vaali/vaalipiirit/satakunta_ehdokkaiden_kannatus_4.html  

http://www.presidenttiehdokkaat2012.com/p/paavo-arhinmaki.html 
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