
                                                                                              

 

 نیارید ەمێئ ەیژۆرپ

      We Are Visible 

 مس گەلەری  -ال تورەکانە بە هاوبەشی کۆمەڵەی مێسپرۆژەیەکی هونەری نێوان کل

 

 یئامانج ە( ب نیارید ەمێ) ئەیژۆ. پریمانێسل یشار ەل ەیەیوەتەونێن ەییوەکێپ یرەهون یکەیەژۆپر

. سرایسو یندانەرمەهون کوردستان و یندانەرمەهون انیال ەل ەییوەکێپ یرەهون یکێکار ینجامدانەئ

 .ەکەناوچ یەئاوار لە تەک  و هاوشاریان ندانەرمەهون  ەل نیتیبر انوشداربوەب

 رەامبرەب ستاداێئ ەل  ەیساتەرگەم وەئ ۆب کانەووبشدارەب نیەالەل ەکێکردارەرچەپ ەیەژڕۆپ مەل ستەبەم

 ەک ەیژووێومەئ ۆب ێبەد کەیەئاماژ هاەروە. هتێدرەد نجامەئ یگشتەب ەکەو ناوچ ژئاواڕۆ ەکورد ل یلەگ

 یەکیتێتسیئ ەوید وەئ یرانکردنێو و وخانڕ ۆب ەوبو یکەرەس یکارۆه ەک ەکراو دیساۆنیکورد ج ییژاێدرەب

 ەیمێئ یرلتوەک یشوناس یندویز یکێشەب ە. کیتەبیتاەب یالرسازەو ت یگشت ەب ەیکەناوچ  یەیلتورەک

 ۆب اننێکارهەب ەل ەرودو یکیەووژێم ینەخاو ەکەناوچ ینیرێد یکەیەستەرەک کەو ڕ. قو ەوەتێنرێخوەدێپ

  .انیکانەقاپ و قاچاخ و ەزید و ەو کوپ انئاگرد وەک انۆیخ ەیژانڕۆ یکانیەستیداوێو پ یالرسازەت

 

                                                                             

 ەەیستەرەک مەب ۆیە. بماوێج یخاک ەرانێو ەل کیەووژێم ۆب ەوەتێنەڕێمانگەئ شەیەسەرەک  مەئ هاوکات

 یتێندەتمەبیتا یگرەڵه ەمەرهەب وەئ ە، کێنێهەد مەرهەب ۆیخ یخشت ایج ەب انوشداربوەب ەل کیەرەه

  .کۆدەکاتەوە داۆیخ ان لەکەوشداربوەب



 مەئ یردنک یرەهون ەب ۆب نەیدەد ڵوەه ،ەیەسەرەک مەئ ینانێکارهەب ەل ەنۆسیتراد ەوازێش مەب ستنەبپشت ەب 

ئازار  وەئ ینڕیربەد ۆب کەیەئاماژ کە.   و ەییوەکێپ یرەهون یکێکار  ینجامدانەئ  ،نانێهکارەب ەل ەوازێش

 ەخشت وەئ ۆیک ەل تێنرێبه مەرهەب کێمۆڕف تێکرەد  .ەووینەت ەیکەناوچ  یووژێم ەک یەیرانکارێو و

 یککردنەمۆو ک ەوەنۆڕیاگڕو  ۆگگفتوەب ەکار مەئ یکارکردن ەیسۆ. پرلە پرۆژەکەدا ەانوهاتو مەرهەب

  . ێبەد واوەت ەکەژۆپر یندامانەئ

 کیزمو  ەب ەکەشەک یەکان،رەهونەکار یرزنرخاندنەب ۆب اندا،کیەرەهون ەکار یشکردنیینما لەتەک هاوکات

 ەل یرەهون یندەوەیپ یکردن انیژەب ۆب ەدانڵوەه ەیەژڕۆپ مە. ئنەیکەد ەتێئاو یکورد یماەو س یرانۆو گ

  .داپێکەوەی یرەهون یکێکار ینجامدانەئ

 انوەئ ەک ەیوەئ ەیوەنانێئاگاهەب ەیگڕێ ەل ەکەناوچ  یانیتاڵهاو لەتەک کێگۆالید ینجامدانەئ هاوکات

  .اندایشوناس یژووێناو م ەل ەوویداکوت ڵیقو   ەیشڕیو  گڕە و نیالرسازەت یکلتور یتێندارەخاو

 .تێکرەد نتێمۆکید ەوەکەژۆپر یانوشداربوەب نیەالەل ەکەژۆپر یواوەت

 

پرۆژە  خەرەرانیکڕێ  

 

  مس گەلەری /الکۆمەڵەی مێس

تی ناوەرەست پێکدەگەیەنێت، ال مێس
ا

پەرەیان پێدەدات. ئەو پرۆژە کلتوریانە لە  و  هونەرمەندانی سویسرا و رۆژهەڵ

ات بۆ کارکردن لەتەک دەککار ی خۆیەوە  مس گەلەری  ال ەکەنکاری لەسەر دوخۆیەکان  خۆدەگرێت کە هاوڵیاتیە نا

ەری لە شاری سلێمانی، هەروەها خولی پەڕێوەبردنی پرۆژەی هونەری دابین دەکات بۆ هون چەند گروپێکی

 هونەرمەندان. 

 

 ڕێکخەرانی پرۆژە 

 

 ٨٧٩١      زانا رەسوڵ   

 ریبەڕێوەبەری پرۆژەی هونە

 مس گەلەری  بەڕێوەبەری

 

 

  ٨٧٩٩       ئۆزیل یەشار

 ڕێکخەری پرۆژە

info@mesela.ch 

 

 

  ٨٧٩١ڤگنەر نیهۆس    

 ریبەڕێوەبەری پرۆژەی هونە

www.wernerneuhaus.ch 

info@mesela.ch  
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 پرۆژە  هاوبەشەنی 

 

ر و هونەری سلێمانیبەڕێوەبەرایەتی گشتی ڕۆشنبی

 CIVIL DEVELOMENT ORGANIZATION  

  کارگەی کولتور 

  سلێمانیزانکۆی  –کۆلێژی هونەرە جوانەکان 

  باخچەکانی بەڕێوەبەڕایەتی  –پارکی ئازادی

 سلێمانی 

  

  سلیمانی  –پەیمانگای هونەرە جوانەکان 

  سلێمانی زانکۆی  –مەڵبەندی کوردۆلۆژی 

   

 

 هاوکاری دارای : 

بەندە لەسەر هاوکاری دارایی ئێوە . هەرجۆرە هاوکاریەک جێگەی ، دیاریین پرۆژەی ئێمە 

ی پرۆژەکەیە . نڕێز و سوپاسی ڕێکخەرا  

 بۆ ناردنی هاوکاریەکانتان سود لەم ئەدرەس بانکە وەربگرن. 

 

 

Account: 

Verein Mesela 

Wanner 433, 3436 Zollbrück 

Raiffeisenbank Unteremmental 

CH93 8080 8005 9676 2505 8 

 

گرتن بە کەسی یەکەمی پرۆژەکەوە ندییوەپە  

 زانا رەسوڵ

 بەێوەبەری مس گەلەری 

Zanarasool@yahoo.com 

00963(0)770134480  
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