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  وروپا ئه  کۆنفرانسی شانۆکارانی کورد لهمین  دووهه
و   رکی شانۆکاران  کوردستان، ئه ئستا و داهاتووی شانۆ له

  زگاکانی شانۆ ده
 
 
 28 و27و 26 رۆژانی   له،مین کۆنفرانسی شانۆکارانی کورد دووهه رکخستنی  وه وازه م بانگه  رگای ئه له
  . نین گه راده مونیخ شاری  له ]2707ری هو زه  خهی 6و5و4[ 2007یئوکتۆبری 
 ی کۆنفرانس رکی شانۆکارانی کورد و لژنه ر ئه  سه ، له2006ک کۆنفرانسی سای  وه  کۆنفرانسه م  ئه

ند و  رمه ت شانۆکار و هونه تایبه سک، به  رکه شداریکردنی هه  کۆنفرانس بۆ بهرگای ده. کرێ ساز ده
  .  یه ئاواه انرۆشنبیر

  
  نجی کۆنفرانسئاما

   کان ی رگا چاره وه  دۆزینهوکانی شانۆ  بۆ ناسینی گرفته ،گۆ کردن گفتو ☺
    ران نده  و ههکوردستانشانۆکارانی  نوانندی  وترکردنی پوه پته ☺
 ی وه ره ناوخۆ و دهکانی  شداری گروپه  به به وروپا،  ئه له شانۆشکردنی سانی کردن بۆ پشکهکارئا ☺

  دستانکور
  .وروپا ئه  سمی  شانۆکارانی کورد له ندی ره ۆ پکھینانی ناوه بدانو هه ☺

  
  :کانی کوردستان شه موو به کانی گشتی بۆ هه ته بابه -1

  ،کان  گیروگرفتهستنیشان کردنی  دهومرۆ  شانۆی ئه  نگاندنی  سه هه 
  ،کوردی کانی هشانۆنام

  ، شانۆ ت به  تایبهکتب و گۆڤاری
  .ی شانۆ و پیشهی شانۆ ر بینه

A- باشور:  
  بۆ شانۆ کان  ئیداره وت وری حکومه ده 
     بۆ شانۆکۆکانزانکان و  جوانه ره یمانگای هونه  پهوری ده 
  ی کوردستان کانی دیکه شه تی به  نیسبه ندی شانۆ به تمه تایبه 

B- ت رۆژهه:  
  کان  شاره کانی شانۆ له نه نجومه وری ئه ده 
  ی و فارسی  زمانی کورد  بهشانۆ رۆکی  فۆرم و ناوه 
 .نشاهی و کۆماری ئیسالمی دا  شاههمی رده  دوو سه  لهکانی شانۆ ندییه تمه تایبه 

 
C –ی  شانۆ بهوتی  ره :باکور1990 زمانی کوردی پاش سا    
  
  :تی ری تایبه وه ته -2

   تان ی میللهی شانۆکان وه تئۆری و تاقیکردنه ☺
  مرۆی  ئامان ی شانۆی ئه وه لکدانه ☺

  
  وروپا ئه   شانۆکارانی کورد له ت به تی تایبه بابه -3

 وروپا  ئه ری شانۆکارانی کورد لهو ده 
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 وروپا  ئه ندی شانۆکارانی کورد له و و پروگرامی ناوه یه په 
  !ی کۆنفرانس  لژنه بگاته) 2707ی رمانان خهی 24 (15/9/2007تا  ب هه کان ده هت بابه : تبینی

   
  ش کردنی شانۆ  پشکه-4

   . بانگھشتن بکات وه  کوردستانه ند گروپی شانۆ له  چه ،مایه  ته ی کۆنفرانس به لژنه
  :ب یان هه ندیانه تمه و تایبه ب ئه کان ده رییه  و شانۆگه شانۆنامه

  )رناگیرێ رگدراو وه قی وه ده(کوردی ب  که رییه قی شانۆگه ده -
  ژن و پیاو بن ڵ له کان تکه گروپه -
  .بکات بۆ هاتن ،کان هاوکاریی مادی گروپه ناتوان ی کۆنفرانس ژنهل   :رنج سه

 )2707رمانانی  خه10 (1/9/2007تا  ب هه ، ده کان هرگروپ  سه  و زانیاری له شانۆنامه قی ده : تبینی
  !   لژنه بگاته

ری  زبه  رهی8 (15/9/2007 تا ب هه کان ده رییه شانۆگهی  DVDکاست، سی دی و 
   !  لژنه اتهبگ)2707

ری کۆنفرانس ئاگادار  به ڕوه ی به  و کۆمیته  زووترین کات لژنه شداربوون، به  بۆ به تکایه   :گرنگ
   . وه نه که

  de.orarc@shanokarikurd :ن  بکه وه سه ره ئادهم  ندی به یوه زانیاری زیاتر پهرگرتنی   وه بۆ تکایه
  

 وروپا ئه  شانۆکارانی کورد له  )2707 الوژی گهی 1 (23/7/2007
  


