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  هؤلَةندةهؤلَةندةكورد لة كورد لة ئاطادارييةك بؤ هونةرمةنداين ئاطادارييةك بؤ هونةرمةنداين 
  بةِريزان

نة لة شاري ئةمستردام بةرنامةيةكي هةمةاليةنةي جةماوةري بة يادي كارةسايت الَوةك ئاطادارن ئيمة سا
بؤ ئةمسالَيش لة ئيستاوة كؤمةلَيك هونةرمةندي ناسراو ئامادةيي خؤيان ، هةلَةجبة ثيش كةش دةكةين

بؤ بةشداري هةمواليةك داوا لة تةواوي طؤراين بيذان و مؤسيقاذةن و ،  دةربِريوةبةشداري كردن
  . شانؤكاران دةكةين ئةطةر دةيانةويت بةشداري بكةن ثةيوةندميان ثيوة بكةن

  . خوارةوة كات وئادرةس و ثةيوةندييةكاين تيدايةبةشي  لة 
  . وينةي ضاالكييةكاين ِرابردوو
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  با هةموومان بة هةموو ِرةنطةكانةوة لة ذير جامانةكةي عومةر خاوةر كؤ ببينةوة 
  بةشداريت ثشتطرييية لة دادطايي قاضاخضي ضةكي كيميياوي فرانس ظان ئةنرات

  يادي هةلَةجبة لة هؤلَةندة
تة بؤ يادي قوربانيياين مةراسيميكي شايس، لة شاري ئةمستردام، ين ثيشووالَئةمسالَيش وةك سا

تيايدا بابةيت هةمةجؤر لة منايش كردين تابلؤي زيندووي كارةسايت ، كارةسايت هةلَةجبة ِريك دةخريت
كيمييا بارانةكة لة ناو جةماوةر و داناين طولَ لةسةر وينةي عومةر خاوةر و ئاالي كوردستان و شيعرو 

هةروةها ووتاري سياسي ثةرلةمانتاران و ثارتة . مؤسيقاو طؤراين بؤ كارةساتةكة ثيشكةش دةكريت
ثيشكةش  و كوردستاين و دؤستاين كورد و ثاريزةري كوردةكان بؤ دادطايي فرانس ظان سياسيية هؤلَةندي

  . دةكريت
ثةيوةندييمان ثيوة بكةن تا شوينييان  داواكارين لةو هونةرمةند و شاعريانةي دةيانةويت بةشداري بكةن

  . بكةينةوة لة بةرنامةي ياد كردنةوةكة
  ثاش نيوةِرؤ 30، 1 :كات

  2005-3-13 ِرؤذي يةك شةممة بةرواري
    ئةمستردام- Leidseplein طؤِرةثاين :ن�شو

  com. yahoo@org_chak بؤ ثةيوةندي
  0626946619-تةلةفؤن
  تيبيين

هةموو اليةنيكي سياسي كوردستاين و دؤستاين كورد دةتوانن وتار و بروسكةيان هةبيت يب جياوازي -
  .  دةقة بيت5م الين زؤر الَبة
هةموو دروشم و ثِروثاطةندةيةكي حيزيب ِريطاي ثي ، ي كوردستان دةبيتالَ لة مةراسيمةكة ئاالَتاكة ئا-

  . نطةكان بيجياوازي لة ذير جامانةكةي عومةر خاوةر كؤدةبنةوةهةموو ِرة. نادريت
  . ي كوردستان ينةالَلةطةلَخؤتدا طولَيك بؤ سةر وينةي عومةري خاوةر و ئا-
هةر اليةنيك ئامادةي بةشداريية ثةيوةندي بة كؤميتةي ئامادة كارةوة بكات كة لة ضةندين ِريكخراو ثيك -

  . هاتووة
 ة كاري يادي هةلَةجبة لة هؤلَةندة كؤميتةي ئاماد
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  Leidseplein: ن�شو
  ده قه یه١٠ نزیکه ی ٥ یان ٢نه وه به ترامی� ستاسی�نترا�له س

   
  116S-دوایی -10A ینگی ئه مستردامهوه�ل له �مب�ت�به ئ
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