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  !!کی عراق بھننکی عراق بھنن  کوشتاری خهکوشتاری خه  کۆتای بهکۆتای به

   
ته ئاسیترین   میدیاکانی جیھاندا بووه کی عراق له ی خه وای کوشت و کوشتاری رۆژانه هه

وت بازبدات  یه ریکا ده مه ی ئه که سته ته بن ده حکومه، ی عراقدا یه سابخانه م قه له. دیاریده
ی خوناویترین  رگه  جه کدا له رانی خه زهت و ئاسایش وخۆشگو منیه موو ئه ر هه سه به

.  قوربانی بن به س ده دان که  دایان و سه  رۆژانه ی عراقدا که گه کانی کۆمه رۆژه
  کاتکدا که له.  رێ کردوه ستوریان به  جاری ده بانی گالته ی جعفری و تاه که ته حکومه

ترین  ساده ت له نانه لکو ته به،  نیهت و ئاسایشکیان  منیه ر هیچ ئه ک هه کی عراق نه خه
نیی و  مه باو سووته  ئاو کاره کی عراق له ی زۆری خه زۆربه، کانی خۆیان و ماف وئازادیه
ریکاو ئیسالمی  مه ی تیرۆریستی ئه ره ردوو به هه. شن یان ببه کانی رۆژانه پیداویستیه

  . گایه تاکردوه م کۆمه کی ئه خه سیاسی ژیانیان به
  . زادیخوازانئا

رز  نگی به ده یدان و به مه  بینه شه م سیناریۆره  بۆ کۆتای هینان به هاتووه که وه کاتی ئه
   هاتوه وه کاتی ئه.  سه  ئیتر کوشتارو ئیرهاب و تیرۆر به نین و بین که یه جیھان رابگه به
شتاری  رو کو رز بین نا بۆشه نگی به ده یدان و به کگرتوو نارازیمان بھنینه مه هیزی یه که
ستوری  پاندنی ده ریکاو ئیسالمی سیاسی نا بۆ داسه مه کی عیراق نا بۆ تیرۆریزمی ئه خه
  .  عراق ئیسالمی له_ومی ی قهشفا
   فنالند له شکیالتی حککع له ته 2005 /9 /24وتی  رکه مه  رۆژی شه سته به م مه ر بۆ ئه هه

. ریکا مه تی ئه فاره م سه رده بو به، سازدانی خۆپیشاندانک ست به ده شاری هسنکی هه
خوازیاری  ی که و ئینسانانه موو ئه نیو هه ده سانی ئازادیخوازو مه مووکه وازی هه  بانگه بۆیه

  . ن شداری بکه دا به م خۆپیشاندانه  بن له ین که که راق دهگای ع کی باشن بۆ کۆمه یه ئاینده
 . 

  حیزبی کۆمۆنیستی کرکاری عراق/ شکیالتی فنالندای  ته
18/ 9/2005  

  
.   لهریکا مه تی ئه فاره  سه روه  پاشان بهn patsaa�Kolmen Sep م ستۆکمان رده به. شوون
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  .  ن به ندی بکه بۆزانیاری زیاتر پیوه
  0445010754. فا باهر مسته

   0405453089. ئاال فرج
  0405225044. الحسجمال 

 

1 


	کاتی ئهوههاتووه که بۆ کۆتای هینان بهم سیناریۆرهشه بینه

