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  2004- 06-13        :لةكؤمةصثك ذثكخراو و كةسايةتيةوة بؤ

  پةرلةماين كوردستان .1
   حكومةيت هةرمثي كوردستان .2
  پارتة كوردستانيةكان .3
 ذاي گشتيي جةماوةر .4
  

دروستكردين گصكؤ و مؤزةخانةي پثشمةرگةي ( پشتگرييكردن له بريؤكةي: بابةت
  )نةناسراو

  
, دين ساصةي گةيل كوردستانةوكة نيشانةي خةبات و تثكؤشاين چةن,  پثشمةرگة

لة پثناو رزگاريي نيشتيمانيدا گياين خؤي بةخشيوة؛ خؤشةويسترين مرؤضي 
هةر پثشمةرگة بووة كة خؤبةخشانة و بث گوثدانة هيچ . مثژووي پذسةروةرميانة

تة قورباين شؤذش و  دةستكةوتثكي تايبةت، سةروماص و ژياين خؤي كردووه
  . ئامادةي خؤبةخشينةخةبايت گةلةكةمان و تا ئثستاش

  
ئةگةرچي ئةوةي بؤ پثشمةرگة و شةهيدة قارةمانةكان كراوة و دةكرثت، مايف 

بةآلم هثشتا زؤر شيت ترماوة كة پثويسنت . خؤيانة و شايستةي زؤر لةوة زياترن
هةر بؤية . بؤ بةرز ذاگرتن و بةپريؤزي هثشتنةوةي ناوي پثشمةرگة و شةهيدان

كة لةخوارةوة ناومان هاتووة، پشتگرييي ) يةتيةكچةند رثكخراو و كةسا(ئثمة 
 -شاهؤتؤفيق'خؤمان دةردةبذين بؤ ئةو بريؤكةيةي كة براي نووسةر كاك 

كة لة مانگي مايسی ئةمساصدا لة ميدياكاين ناوةوة و ' دانيشتووي ئةصمانيا
تيايدا پثشنياري ئةوةي كردوة لة . دةرةوةي كوردستاندا بآلوي كردبؤوة

دروست بكرث تا ببثتة هثمايةك بؤ ' صكؤي پثشمةرگةي نةناسراوگ'كوردستاندا 
لة پاصيشيدا مؤزةخانةيةك بكرثتةوه بؤ پاراستين . شةهيدة سةروةرةكان

كلتووري شؤذش، كة وةك دامةزراوثكي فراوان ببثتة سيمبؤصي بةرجةستةكردين 
 لةهةمان كاتيشدا ببثتة جثگةيةك بؤ سةرداين. خةبات و تثكؤشاين گةلةكةمان

هةموو ئةو كةسانةي كة ذثز لة ذابوردومان دةگرن و، تاجةگوصينةيةك لةسةر 
  . ئةو گصكؤية دادةنثن
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هيواخوازين كة لثپرسراواين كوردستان و دصسؤزاين گةلةكةمان ئةم كارة ثننه 
هاوكارمان بن لةخةمآلندين ئةو بريؤكةيةدا، تاهةرچي زووة  بةرهةم و،

 پثشمةرگة لة دامةزراوثكدا بةرجةستة بكرث ئةرشيفي دةوصةمةند و پذسةروةريي
تانةوةكاين پاشه ذؤژ به شانازيةوه باس له . وله ترسي بريچوونةوه بپارثزرثت

  .ذؤصي پذسةروةريي ئةو قارةمانانه بكه ن
مان پشتگريي و  كه له  هةروةها دةخوازين؛ كة ذؤشنبريان و هونةرمةنداين گه

 گوزارشتة لةهةمووان و فةرهةنگي هاوكاري لةو بريؤكةية بكةن، كة بثگومان
  .چةندين ساصةمان دةپارثزثت

  
  .بن شةهيدان، بژي پثشمةرگة  شةكاوة بثت ئاآلي سةربةخؤي كوردستان، نةمر

  :ناوه كان
   سويد–) مامؤستاي زانكؤي ئؤپساال( دكتؤر كاوة ئةمني - 1
   سنة-كوردستان) نووسةر( دكتؤرة روئيا تلوعي - 2
  بةريتانيا – )بةرثوةبةري كورديش ميديا(ح  دكتؤر رثبوارفةتا- 3
   ئةصمانيا– )نووسةر(  شاهؤ تؤفيق- 4
   ئةصمانيا–) نووسةر( بةختيار عةيل - 5
   سويد-) هونةرمةند( مةرزيةي فةريقي - 6
   كوردستان–) سةرنووسةري هاوآليت(  ئاسؤس هةردي- 7
   سويد-)هونةرمةند(  ناسري رةزازي- 8
  ويد س-) شاعري(  كةرميي حيسامي- 9

   بةريتانيا- ) هونةرمةندي شثوةكار(  رثبوار سةعيد-10
   ئةصمانيا-)دةرهثنةر( عةيل سةعيد  دانا-11
 USA –) گؤضاري كالوذؤژنه.ن. س-زانكؤي مثريالند. م( ساقي بارزاين -12
   ئةصمانيا-) شاعري(  بةرزان هةستيار-13
   ئةصمانيا-) نووسةر( رزگار سةعيد -14
   كوردستان-) رنووسة(  شاهؤ سةعيد-15
   ئةصمانيا–) شاعري(  قادر سةرچناري-16
   كوردستان–) نووسةر(  رثبني هةردي-17
   كوردستان–) هونةرمةند( بةديعة دارتاش -18
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   كوردستان–)  تثكؤشه ري دثرين( پةخشان عبداللة زةنگةنة -19
   كوردستان–) رؤژنامه نووس ( شوان حممد -20
  كوردستان–) رؤژنامه نووس( توانا عومسان -21
  ) بةرپرسي كوردستان نثت( عومةرفارس -22

  
  : رثكخراوه كان

 
   هؤصةندا– كؤمةصةي زيندانة سياسيةكاين كوردستان - 1
   ئةصمانيا-) كؤمةص(  كؤمةصي كوردةكاين دةرةوةي وآلت- 2
   ئةصمانيا- رثكخراوي ماصي كورد و ئةصمان - 3
  ك پاصتاص– ژووري مةصبةندي پثشمةرگة دثرينةكان - 4
   هؤصةندا- مةصبةندي كلتوري كورد لة دااخ - 5
   هؤصةندا-  ميديا – يانةي كوردي لة ذؤتردام - 6
   هؤصةندا- كؤمةصةي دؤستايةيت كورد و هؤصةندي لة دااخ - 7
   هؤصةندا- ميديا – ئةجنومةين ژناين كورد - 8
   هؤصةندا- ميديا – - يانةي كوردي دثصفد- 9

   هؤصةندا- هؤصةندي لة سخيدام  كؤمةصةي دؤستايةيت كورد و-10
   هؤصةندا- كؤمةصي كوردي لة دؤردرثخت -11
  هؤصةندا– سندوقي منداآلين شةهيداين باشوري كوردستان -12

  
  

  :بؤ وةآلمدانةوةي نامةكة پةيوةندي بكةن بة: تثبيين
  00491797511098: شاهؤ تؤفيق، ژمارةي تةلةفؤن

de.web@1hoSha.mail.    E  
 

com.kurdland@shahoo
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