ھﻮﻧەری
ﯾەﮐﺴﺎﻧﯽ

وێﻨﺎﮐﺮدﻧﯽ ﮐﭽﺎن و ﺋﺎﻓﺮەﺗﺎن ﺑەﺷێﻮەﯾەﮐﯽ ﺋەرێﻨﯽ

ﻟە ﯾﺎدی  ١٦رۆژ ﭼﺎﻻﮐﯽ ﻟەدژی ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋی ﻟەﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی ﺟێﻨﺪەری و ﭘﺎڵﭙﺸﺘﯽ ﺑەرزڕاﮔﺮﺗﻨﯽ ﯾەﮐﺴﺎﻧﯽ ﺟێﻨﺪەری و وێﻨﺎﮐﺮدﻧﯽ ﺋەرێﻨﯽ ﮐﭽﺎن
و ﺋﺎﻓﺮەﺗﺎن ،دەزﮔﺎی ﺳﯿﯿﺪ ﻫەڵﺪەﺳﺘێﺖ ﺑە رێﮑﺨﺴﺘﻨﯽ ﮐێﺒڕﮐێﯿەک ﺑﯚ ﻫﻮﻧەرﻣەﻧﺪە ﮔەﻧﺠەﮐﺎن و داواﺗﯿﺎن دەﮐﺎت ﺑﯚ ﻧﺎردﻧﯽ ﮐﺎرە
ﻫﻮﻧﺪەرﯾﯿەﮐﺎﻧﯿﺎن ﮐە ﺑە ﺗەﮐﻨﯿﮑﯽ ﺟﯚراوﺟﯚر ﺋەﻧﺠﺎﻣﯿﺎن داوە و وێﻨﺎی ﯾەﮐﺴﺎﻧﯽ ﺟێﻨﺪەری دەﮐﺎت و ﺑەﺷێﻮەﯾەﮐﯽ ﺋەرێﻨﯽ و ﺑەﻫێﺰﮐﺮدن ﮐﭽﺎن
و ﺋﺎﻓﺮەﺗﺎن ﻧﯿﺸﺎن دەدات .ﮐﯚﺗﺎ ﺑەروار ﺑﯚ رەواﻧەﮐﺮدﻧﯽ ﮐﺎرە ﻫﻮﻧەرﯾﯿەﮐﺎن رۆژی  ٢٠٢٠ /١١ /٢٩ە .ﮐەﺳە ﺑﺮاوەﮐﺎن ﻟەﻻﯾەن دەﺳﺘەﯾەک
ﺑڕﯾﺎری ﻟەﺳەر دەدرێﺖ ﮐە ﭘێﮏ دێﻦ ﻟە ﮐەﺳﺎﯾەﺗﯽ ﻧﺎوداری ﻧێﻮ ﺣﮑﻮﻣەت و ﻧﻮێﻨەری دﯾﺒﻠﯚﻣﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﻣەدەﻧﯽ ،و ﻟەﮐﺎﺗﯽ ﮐەﻣﭙﯿﻨﯽ
 ١٦رۆژ ﭼﺎﻻﮐﯽ ﺑﺮاوەﮐﺎن رادەﮔەێرنێﻦ.ن

رێﻨامﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﮐێﺒڕﮐێ
ﮐێﺒڕﮐێﯿەﮐە ﮐﺮاوەﯾە ﺑﯚ ﺑەﺷﺪاری ﮐﺮدﻧﯽ ﻫەرﮐەﺳێﮏ ﮐە ﺗەﻣەﻧﯽ ﻟەﻧێﻮان  ١٥ﺑﯚ  ٣٥ﺳﺎڵﯽ ﺑێﺖ.ت
ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺑەرﻫەﻣەﮐﺎن رەﺳەن ﺑﻦ و ﻟەﺳﺎڵﯽ  ٢٠٢٠ﺑەرﻫەم ﻫﺎﺗنب و ﭘێﺸﱰ ﺑاڵو ﻧەﮐﺮاﺑﻨەوە.ە
دەﮐﺮێﺖ ﺑەرﻫەﻣەﮐﺎن ﺑەﻫەر ﯾەک ﻟەم ﺷێﻮازاﻧە ﺑﻦ :ﭘێﻨﻮوﺳﯽ ﮐﺮﯾﯚن ،رەﻧﮕﯽ ﺋﺎوی ،زەﯾﺘﯽ ،ﭘﺎﺳﺘێﻞ ،ﮐﺎﻏەزی رەﻧﮕﺎوڕەﻧﮓ ،ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ
ﮐﯚﻣﭙﯿﻮﺗەر ،ﮐﺎﻧﭭﺎس ،ﻗﻮڕی دەﺳﺘﮑﺮد ،ﻫﻮﻧەری ﺟێﮕﯿﺮﮐﺮدن ) ، (installationﻫﺘﺪ.د
ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﮐﺎرە ﻫﻮﻧەرﯾﯿەﮐە وێﻨﺎی ﮐﭽﺎن و ﺋﺎﻓﺮەﺗﺎن ﺑﮑﺎت ﺑەﺷێﻮەﯾەﮐﯽ ﺋەرێﻨﯽ و ﺷﮑﯚ ﭘﺎرێﺰی ،ﺑەاڵم دەﺷﮑﺮێﺖ ﭘەﯾﻮەﻧﺪی ﻫەﺑێﺖ ﺑە
دۆزی ﯾەﮐﺴﺎﻧﯽ و ﺑەﻫێﺰﮐﺮدن ،و دەﮐﺮێﺖ ﺑەﮐﺎرﺑێﺖ ﺑﯚ رووﺑەڕووﺑﻮوﻧەوەی ﻧەرﯾﺘﯽ ﮐﯚﻣەاڵﯾەﺗﯽ و ﭘەڵەی ﺷەرﻣەزاری.ی
ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﮐﺎرە ﻫﻮﻧەرﯾﯿەﮐە ﺗەﻧﻬﺎ ﺋەرک و ﻣﺎﻧﺪووﺑﻮوﻧﯽ ﺑەﺷﺪارﺑﻮو ﺑێﺖ ،ﻧەک ﮐەﺳﺎﻧﯽ ﺗﺮ.ر
دەزﮔﺎی ﺳﯿﯿﺪ ﻣﺎﻓﯽ ﺑاڵوﮐﺮدﻧەوەی ﺑەرﻫەﻣە ﻫﻮﻧەرﯾﯿەﮐەی دەﺑێﺖ ﻟەﺳەر ﻣﺎڵﭙەڕ و ﻻﭘەڕەی ﺧﯚی ﻟەﺗﯚڕە ﮐﯚﻣەاڵﯾەﺗﯿﯿەﮐﺎن

ﻧﺎردﻧﯽ ﺑەرﻫەﻣەﮐﺎن

ﺗﺎ ﺑەرواری  ٢٠٢٠ /١١ /٢٩ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﻫەﻣﻮو ﮐﺎرە ﻫﻮﻧەرﯾﯿەﮐﺎن رەواﻧە ﺑﮑﺮێﻦ ﺑﯚ ﺋﯿﻤەﯾﻞ
ﭘێﻮﯾﺴﺘە وێﻨەی ﮐﺎرە ﻫﻮﻧەرﯾﯿەﮐە وەک )  (pdfﯾﺎن ) (jpegﺑەﮐﻮاڵﯿﺘﯽ ﺑەرز رەواﻧە ﺑﮑﺮێﺖ .ﺗﮑﺎﯾە ﺋەم ﺷﺘﺎﻧەی ﺧﻮارەوە ﻟە
ﺋﯿﻤەﯾﻠەﮐەت ﺑﻨﻮوﺳە:ە

media@seedkurdistan.org

ﻧﺎوت ،ﺋﯿﻤەﯾﻠەﮐەت ،ژﻣﺎرە ﺗەﻟەﻓﯚﻧﺖ
ﭘﻮوﺧﺘەﯾەک ﺳەﺑﺎرەت ﺑە ﮐﺎرە ﻫﻮﻧەرﯾﯿەﮐەت ،ﯾەﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻮﻧەری ﭼﯚن ﺗێﮑەڵ ﺑﻮوە ﺑەو ﮐﺎرەوە
ﮐﺎرە ﻫﻮﻧەرﯾﯿەﮐە ﭼﯚن وێﻨﺎی ﮐﭽﺎن و ﺋﺎﻓﺮەﺗﺎن دەﮐﺎت ﺑەﺷێﻮەﯾەﮐﯽ ﺋەرێﻨﯽ ،و
ﭼﯚن وێﻨﺎﮐﺮدﻧﯽ ﺋەرێﻨﯽ ﮐﭽﺎن و ﺋﺎﻓﺮەﺗﺎن ﯾﺎرﻣەﺗﯽ دەدات رووﺑەڕووی ﻧەرﯾﺘﯽ ﮐﯚﻣەاڵﯾەﺗﯽ و ﭘەڵەی ﺷەرەﻣەزاری ﺑﺒێﺘەوە
ﺳێ ﻫﻮﻧەرﻣەﻧﺪی ﺑﺮاوە ﺑڕواﻧﺎﻣە و ﺧەاڵت دەﮐﺮێﻦ ﺑەﺑڕێ  ١٠٠٠دۆﻻر ﺑﯚ ﭘﻠەی ﯾەﮐەم ،و  ٥٠٠دۆﻻر ﺑﯚ ﭘﻠەی دووەم ،و  ٢٥٠ﺑﯚ ﭘﻠەی ﺳێﯿەم
ﺑﺮاوەﮐﺎن ﻟەﻻﯾەن دەﺳﺘەﯾەﮐەوە ﻫەڵﺪەﺑﮋێﺮدرێﻦ و ﻟەﺳەر ﻣﺎڵﭙەر و ﺗﯚڕە ﮐﯚﻣەاڵﯾەﺗﯿﯿەﮐﺎﻧﯽ دەزﮔﺎی ﺳﯿﯿﺪ منﺎﯾﺶ دەﮐﺮێﻦ و ﻟە ﺑﯚﻧەﮐﺎﻧﯽ
ﯾﺎدی  ١٦رۆژ رووﺑەڕووﺑﻮوﻧەوەی ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋی ٢٠٢٠ /١٢ /١٠ .ﺑﺮاوەﮐﺎن رادەﮔەێرنێﻦ
 ٢٠٢٠ /١٢ /١٠ﺑﺮاوەﮐﺎن رادەﮔەێرنێﻦ
ﺗەواوی زاﻧﯿﺎرﯾﯿەﮐﺎن ﻟەﺳەر ﻣﺎڵﭙەرەﮐەﻣﺎن ﻫەﯾە www.seedkurdistan.org/art

