
   مارس ی 8   ڕز بیت  رزو به به
  یه وه ستانه تی ئیسالمی و وه سه ر ده رانبه  به  له کسانی خوازه ی یه وه یدانی بزوتنه  مه شتی مارس ڕۆژی ھاتنه ھه
  .رستی په ر کۆنه رانبه به
   فینالند ی مارس له8کانی  راسیمه مه

 حیزبی کۆمۆنیستی کرکاری عراق  و حیزب و ندی   فینلهی  ھاوکاری کۆمیته  عراق  به ی ئازادی ژن له ڕیکخراوه
   وه ی مارسه8ی  بۆنه  به وه ی خواره م کارانه ستن به لده کانی فینالند ھه په  چه ڕکخراوه
  ھلسنکی

  . وه شتی مارسه ی ھه  بۆنه ری شاردا به نته سه بلیغی له کی ته یه    دانانی میزکتیب و خیمه3.7/  1
شداری تدا  کان به په  ژنان و کرکار و چه ی ڕکخراوه  زۆربه  رپوانکدا که شداری کردن له  به3.8انی ی به رله سه/ 2
  .ن که ده
ی ڕکخاروی  ج وته ره  ئا فه  باس که م قسوه که شی یه  به ش پکھاتوه  دوو به  له راسیمیک که  سازدانی مه3.8ی  ئیواره/ 3

  . مۆسیقاونگ  م ئاھه شی دوه ه ،  ب وه خۆنته ئازادی ژن ده
  ب  ، ی ده   درژه20 بۆ 18 کاتژمر   له راسیمه م مه ئه

 kulturi keskus kisassa    mikun katu 17-c2 :  که رسیمه شۆنی مه
  

  شاری الھتی
بیاتی حیزب و ڕیکخراوی ئازادی  ده و ئه یانامه ی به وه ری شاردا بۆ بو کردنه نته  سه ی لهبلیغ کی ته یه  دانانی خمه1/3.5
  .ژن
  18/21 کاتژمر  ند له ند و ژنانی دیموکراتی فینله  ھاوکاری حیزبی کۆمۆنیستی فینله راسیمک به  سازدانی مه2/3.8
عاتی کۆتای بۆ  کرێ سه ش ده ودا خواردنی کوردی پشکه  له  کهم بۆ نان خواردن عاتی دوه و باس سه م بۆ قسه که عاتی یه سه

  .نگ و مۆسیقا ئاھه
  Lahden pesäkalliolla  (Hepolanmmintie 41)   که راسیمه شۆنی مه

   وه خۆینته م وتاری ڕکخراوی ئازادی ژن ده ھال ڕۆسته دا شه راسیمه م مه له
  . وه خۆینریته  ده رپاوهن س  الیه ند له ھا وتاری ژنانی فینله روه ھه

  . وه خۆنرته تیست ده ردو حیزبی کۆمۆنیستی کرکاری عیراق و حیکمه ی ھه  بروسکه  که شایانی باسه
                           

  
  ڤانتا
  کری   شاری ڤانتا ساز ده  له وه ی مارسه8ی   بۆنه راسیمک به  ڤانتا مه  له3.8یانی   به رله سه
  . وه خۆنرته  ده وه مه ھال ڕۆسته ن شه  الیه ری ڕکخراوی ئازادی ژن له که دا قسه مهاسیر و مه له
  

  ی مارس8بژی 
  ی ژن و پیاو نانه الیه مه کسانی ھه بژی یه

   عراق ڕکخراوی ئازادی ژن له
 ی فینالند کۆمیته/ حیزبی کۆمۆنیستی کرکاری عراق
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