
www.kurdistannet.org 
 بةكايت ناوةندي ئةوروثا  21:15 15-3-2005

  

   يادي كارةسايت هةلَةجبةي شةهيد و نةورؤز دةكاتةوة يادي كارةسايت هةلَةجبةي شةهيد و نةورؤز دةكاتةوةمالَي كلتووري كوردستان لةدارمشتادمالَي كلتووري كوردستان لةدارمشتاد  
  

  فأانكفؤرت وماينس وظيزبادن وماامي وهايدلبصرط وشاري دارمشتاد وهةموو كوردستانيياين 
صت بة ي كلتووري كوردستان هةلَدةسكة مالَ روثشيت شاري دارمشتاد ئاطادار دةكةينةوةوشارةكاين دي دة

كة بؤتة ثصناسةي مةرطةسات وستةم ، كارةسايت كيميا باراين هةلَةجبةي شةهيدمةراسيمي يادكردنةوةي 
 ئةم يادةنة وةك ئةركصكي نةتةوةيي ونيشتماين الَسا.. . ديدةيي نةتةوةي كورد وطةيل كوردستان

ئةمسالَيش هةر بةو ، ياد دةكرصتةوة لةشاري دارمشتاد بةهةولَي دلسؤزانةي كوردستانييان شكؤمةندة
 / 16 ( (أصكةويت شانزةي ئةم مانطة، أؤذي ضوار شةممة، بؤنةيةوة مالَي كلتووري كوردستان لةدارمشتاد

بة هةلَداين خصوةت وداناين ثصشانطايةكي وصنةي  هةلَدةسصت، كاتذمصر سصي ثاش نيوةأؤ) 2005 / 03
 لة طؤشة نيطاي نزيكةي سي وصنةي كة) ) لويسن ثالتس ( (لةطؤأةثاين، فؤتؤطرايف ئةو كارةساتة

، مةرطةسات و ساتةوةخت وئاسةواري ئةو كارةساتة دذ بةمرؤظايةتية بةديار دةخات، فؤتؤطرافييةوة
ةجبةي شةهيد وئةو لةطةلَ خستنةبةردةسيت ئةلبومصكي سةرجةم وصنةفؤتؤطرافيةكاين كارةسايت هةلَ

وكردنةوةي ئةونامةيةي كة تيايا الَصجطة لةبئةمة ب، مانيايانةي لةوبارةوة نوسراونديكؤمصنتة ئةلَ
بةرثرساين حكومي و اليةنةسياسيةكاين ئةلَمانيا تيايا داواي لصبوردنيان لة نةتةوةي كورد كردووة 

هيلَمةت كؤلَي أاوصذكاري  ( (لةمةأ ئةو كارةساتة لةو سياسةمتةدارانةي ناويان هاتوو لةو نامةيةدا
بةهاتنتان دووبارة يادي ، ) ) ثصشووي ئةلَمانيا ووةزيري دةرةوةي وناوخؤي ثصشووي ئةلَمانيا

   .شةهيدبووين ثصنج هةزار ثةثوولةي هةلَةجبةي شةهيد وتصكأاي شةهيداين كوردستان بةرز أادةطرن
 لةدارمشتادالَي كلتووري كوردستانكة م، ثصتان أادةطةيةنني، ئازارهةر لةميانةي يادةكاين مانطي 

لة ) ) نةمجةديين غوالمي ( (هةلَدةستصت بةسازداين ئاهةنطصك بةبةشداري هونةرمةندي ناسراوي كورد
سيمي  ئاهةنطة ثاش مةأائةم، ي شاري دارمشتاد) ) نترؤم لةكؤثانيكؤس ثالتسيبؤرطة تس ( (هؤلَي

 أؤذي يةك شةممة لةثاش نيوةأؤيةكي درةنط ) )ئيوبةرظالَد هاوس ( (كردنةوةي ئاطري نةورؤز لة
   .هاتن بؤ هةمووانة، ساز دةدرصت) ) 2005 / 03 / 20بةرواري 

  مالَي كلتووري كوردستان لة دارمشتاد  
 13 / 03 / 2005   

   : بؤ زانياري زياتر دةتوانن ثةيوةندي بكةن بةم ذمارةي تةلةفونانةوة
   () 061516690490 الَبةأصز كاك تاريق فةقص عةبدو) ) 

   ) )06150545039بةأصز كاك ثشتيوان لةشكري ( ( 
   () 06151898022بةأصز خاتوو زارا عةبدوألةمحان ( ( 
   ) )06151971329 بةأصز كاك بةندي عةيل( ( 
   () 06151719352 بةأصز كاك حةمة عةيل فةرةج( ( 
   () 061511598555بةأصز كاك بابة شصخ ( ( 
   () 06151781461سالَح بةأصز خاتوو ثةروين ( ( 
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