
 رویج نه/ ئۆستفۆد ی چاالکی ڕۆشنبیری له سته ی ده وتوانه رکه سیمینارکی سه
  
و  ره  به رچاو بگرن له وری گرنگ و به نجان ده بت گه گان،ده ستیاری کۆمه نجان توژی گرنگ و هه گه

  .و مؤدرن  ڵ بؤ ژیانکی تازه ت کردن و هاندانی کؤمه  بۆ خزمه  کردنی بیری تازه پش بردن و ئاڕاسته
سازدانی  ستا به   هه5 /6رواری  ی چاالکی ڕۆشنبیری،به سته کانی خۆیدا ده ی چاالکیه  چوارچیوه له

تی  یه ی کۆمه وه شی توژینه  قۆناغی کۆتایی به خوندکار له،)داغی ره هۆگر قه (وتو بۆ رکه سیمینارکی سه
  )جیاوازدا نوان دوو کلتوری  نی لهکا نج و گرفته گه(ژر ناوی ر،له  هامه  زانکۆی لیله له
  

  
ی چاالکی  سته ری ده ڕوبه ی به سته ندامی ده  و ئه که ری سیمیناره بهڕو به)مین ر ئه عومه(ن  الیه لهتا  ره سه
ی  سته ری ده ڕوبه ندامی به ئه)دارا محمد ( وه دوای ئه بووان کرا،دوا به خرهاتنی ئاماده به

ڕی  و شه)دوعا(کردنی کوشتنی  مینی و ئیدانه ربینی ماته بۆ ده 7/5نی یاند ڕاگه( قی ،ده چاالکی
و  وه کرابوو ،خونده  ئاماده وه ندانه رمه ران و هونه تی ڕۆسنبیر و نوسه سایه  که101ن الیه  له که)بی زهه مه

  نگ خستنه  بۆ دهی چاالکی سته  ده ی که و فۆرمه بوانی کرد بۆ پشتیوانی و ئیمزاکردنی ئه وازی ئاماده بانگه
پز و زیندو  ی پکرد و باسکی بهست  ده که  سیمیناره وه  دوای ئه دوابه. ی کردبو  ئاماده یاندنه و ڕاگه پاڵ ئه

.  وه بوان کرایه و باس و پرسیار بۆ ئاماده رگای قسه و پاشان دهاشکر  پشکهداغی ڕز هۆگر قره ن به الیه له
  . ند کرد مه وه یان ده که یاری چو پ سیمینارهشداری و پرس  به بوان به ئاماده
 بون و  م سیمیناره ی ئه  ئاماده یه و ناوچه نجانی کچ و کوڕی ئه  گه رچاو له کی به یه  ژماره نی باسه یه شه

و  ر کشه سه و باس له رگای قسه ی ده وه  هۆی کردنه  بوه م سیمیناره  ئه ربی که خۆشحای خۆیان ده
  . کانیان گرفته
ی  و فۆرمه  دا له یه  دڕندانه و تاوانه تی خۆیان دژی ئه زایه اڕهبوان ئیمزای ن م ئاماده رجه وشدا سه  ر له هه
  . کرابوو   ئاماده وه یه ی چاالکی ڕۆشنبیری سته ن ده الیه  له که
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