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  أؤذهةآلتأؤذهةآلت/ / أاثؤرتة هةوالَصك لةسةر بةأصوةضووين سيميناري أاطةياندين كانووين نووسةراين كوردستانأاثؤرتة هةوالَصك لةسةر بةأصوةضووين سيميناري أاطةياندين كانووين نووسةراين كوردستان
  

 و داڕشتن  ت رۆژهه/ رانی آوردستان زرانی آانوونی نووسه ر گرتنی آۆنفرانسی دامه سه ی دو مانگ به دوای نزیكه
 آاتژمر   دون ئیواره،ندآراودا هاتووه سه نوخۆی پهوی  ی آه له په یه و شوه ی ئیداری به واره و رخستنی قه

/ رانی آوردستان آانوونی نووسه،دیب ر و رووناآبیر و ئه نووسه رچاو آی به یه بوونی ژماره به ئاماده 8:30تا  5:30
  . یاند رمی خۆی راگه آاربوونی فه به ست زراندن و ده دامه، دا سمینارك ت له رۆژهه

ن  ری آانوون آه له الیه به ڕوه ی به دا هاتبوو به وتاری لژنه ك له ئاگاداری آانوون ینار وهآانی سم رنامه به
ت به زمانی  مان بابه قی هه پاشان ده. ستی پكرد وه ده  خوندرایه،می  آاك ئازاد رۆسته،وه رپرسی آانوونه به

ی  وه خوندنه آه ی سمیناره شی دیكه به. وان آراب شی ئاماده وه، پشكه لیاس پوورغومه  آاك ئه،ن نۆرویژی له الیه
دا  یه ندی و پوه نگی آورد و نۆرویژی بوو آه له رهه فهتی  سایه ك ركخراوو آه یه ی پیرۆزبایی ژماره برووسكه

ی لوڕستان به  ر بارودۆخی رۆشنبیری آوردی له ناوچه سه و باسكی پوخت و زانستی له دوای ئه دوابه. نردرابوون
ی  ندامی لژنه وه، ئه فیعیانه توی شه ن آاك حیشمه له الیه تی ر بابا تاهیری عوریان به تایبه سه ی و لهگشت
  . وه ری آانوون، خوندرایه به ڕوه به

ی   ندامی لژنه ی آشاو وتارك آه ئه آان درژه رنامه  به،شداربوان آی آورت و میوانداری به دوای پشوویه
تی  بی له رۆژهه ده ی ئه وه پۆلی بزووتنه ندامی، له ژر ناوی شه ئه الح گوڵ وون آاك سهری آان به ڕوه به

ڕز  ن به الیه  رۆژئاوا له-رانی آوردستان آتی نووسه ئینجا وتاری یه. ش آرا ی آردبوو پشكه ئاماده آوردستان،
  ڕز به ن میوانكی به دا چه آه رنامه آراوی به آانی پشبینی ته نو بابه له. وه عبدالباقی حوسنی خوندرایه

  . وه یان رازانده آه  جوان سمینارهمی رهه ت و به ی بابه وه ربینی بۆچوون و خوندنه ده
تی آوردستان،  وه به ناوی ؛ بزاڤی رۆشنبیری آوردی له رۆژهه آان به وتاركه رنامه شی به  دوا به
  . وه آۆتایی پھات وه خوندرایه یه حی ن آاك آرمانج ساله آه له الیهئیستاو داهاتوو؛ رابردوو،

ی  وه ره رانی آورد له نوخۆ وده ت به نووسه م جاره ركخراوكی تایبه آه وه یه جگای ئاماژه پكردنه آه ئه
و بیاره آار و  خۆ درووست بووه ربه هیی س ك ركخراوكی پیشه م آانوونه وه ئه. زرت مه تی آوردستان داده رۆژهه
ری  ك نووسه ها باشووری آوردستان آه آۆمه ر وه و هه وه ره ی ناوخۆی وت و ده ر س پگه هه آانی یه چاالآی

  . وه ژی بگرته تی تدا ئه ی رۆژهه ڕیوه په
  وه پكدێ؛ ی خواره ڕزانه م به ری آانوونیش له به ڕوه ی به لژنه

  
  رپرسی آانوون می به ۆستهئازاد ر .1
  آرمانج ساحی جگری آانوون .2
  مندا ئه فیعیان شه تو حشمه .3
  ندام ئه ندامی ئه گوڵ الح سه .4
  ندام ئه خۆشناو هاوڕێ .5
  رپرسی آار و باری آانوون له باشوور ندام و به ئه بباسی عه لیل جه .6

   
  ت رۆژهه/ رانی آوردستان  آانوونی نووسه
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