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هی حهسهن زيرەک  ١٠٠  سا
 

ر  ٢٦/٦/٢٠٢٠ئهمڕۆ ههينی شهشی پووشپهر (   ر    ٢١:٣٠) کاتژم تی کوردستان و کاتژم   ١٩به کاتی ڕۆژهه
دەکات.   ١٠٠به کاتی ناوەندی ئووروپا،  پرۆژەی “  ساڵ حهسهن زيرەک” دەست پ

ی داهاتوو ( ) ههموو ههفتهيهک  ٢٩/١١/٢٠٢١لهمڕۆ بهدواوە ههتا ڕۆژی دووشهممه ههشتی سهرماوەزی سا
ت پهڕی ڕۆژهه ديای بهشداران له پرۆژەی  -له ما پهڕ و م هی حهسهن زيرەک، بابهتی   ١٠٠بۆکان و ما سا

و   نهوە. تايبهت به ژيان و بهرههمهکانی زيرەک ب  دەکر
 

ک نووسهر، هونهرمهند، پسپۆڕ له بواری مۆسيقا، شانۆ،   له ماوەی دوو مانگی ڕابووردووە تا ئهمڕۆ کۆمه
يهتی  ئهنجوومهنی   فيلم، ديزاين، فۆتۆگرافی و بواری تر، ههروەها ناوەندی هونهريی، کولتوريی، ژينگه و کۆمه

هی حهسهن زيرەک و بڕيارە ماوەی    ١٠٠نووسهران، هونهرمهندان پهيوەست بوون به پرۆژەی   مانگ    ١٨سا
ت هاوکاری يهکتر بن.    له بواری جياواز له ناوخۆ و دەرەوەی و

 
کخراوی جيهانی   وارەيه ڕ شتر ڕوونکراوەتهوە و ههر ئهم ئ ک له ناوەندەکان پ ند پالن و بهرنامهی کهسان و ه

مان يهکهم ڕاگهياندنی خۆی له بازنهی چاالکي و دەکاتهوە. له    ١٠٠يهکانی  کورد له ئا هی حهسهن زيرەکدا ب سا
داکسيۆن له بواری فيلم و ويديۆ، ڕاگهياندن، مۆسيقا، شانۆ و بواری تر   ک ر وەندی له گهڵ بهرنامهکان کۆمه پ

ن.  ن، که له کاتی دياريکراوە بهرنامهکانيان ڕادەگهيندر  سازکراون و سازدەکر
 

می، زانستگا، ناوەندی    ١٠٠پرۆژەی   هی زيرەک، کراوەيه و ههر کهس و ههر ناوەند و داموزدەزگا، ئاکاد سا
شنيار و پرۆژەی   کهڵ پڕۆژەکه بن. ههروەها دەرگا بۆ ئيدە و پ ديا دەتوانن ت زانستی، هونهريی، ئهنستيتۆ و م

کهوە، که خۆی له ناو پڕۆژەی  هی زيرەک  ١٠٠هاوشان له اليهنی ههموو کهس هيه. سا تهوە، ئاوا  دا ببين
 

ت پهڕی ڕۆژهه ما به  وەندی  پ هاوکاريکردن دەکرێ  و  وەرگرتن  زانياری  کخراوی جيهانی    -بۆ  بۆکان، ڕ
ت.  داکسيۆن و کهسهکانی بهرپرسياری پرۆژەکهوە بگير  کورد و ههروەها ڕ

 
په  بۆکان  -تڕی ڕۆژهه ما

مان ٢٠٢٠ هاوينی  ئا
 


