
 
 

  کشداری خهکانی بهرجهمه
  یهوهئ ۆشار ب

  نب شداردا بهیتوانن تمووان دهھه دافتح ییتاۆکان له کگرتنی شقامهۆ اییه و بۆڕو خ ورهی گهکنگیه ئاھهوهئ ۆشار ب
  کانشقامه یوهیندوکردنهز

 ک توانن شومووان دهھهنک به خوڕبۆ بهجوانکاری)(شگایئاراکردن، یاری  ن (بۆکهایی یان به پاره دابین ڕیو بردنی کاروش، موسیقا، ن کردنی که، خاو
 )یتسکه

 یش  ھهکانناو شقامه (تیاتر) و گورانی و مووسیقای شانۆڕیو بردنی به بۆتده ر پیشوازیتان لکر . 
  :زادخانه)(مه گشتیی ڕازاب 

 شدار بنبهداهڕبازام له تواننندامانی دیاریکراو دهس ئهبه  
 شنۆبفردا له وێان کی کۆنی خۆتشت و مهتوانن س دهبه  

  دراوه:هن وه ریان پی خوارهم شتانهئه
 تنی که وانهو ئه نوێکی شی شت و مهفرۆناعین سهیان  س  
 ھهم کردنکموو جوره ریک  
 کانبنکهنگی مووسیقا له ی دهوهرز کردنهبه  

  رزاندندامه 

  
 تۆ مار کردنب  
 بارهقهکه ئهنهی شوب درمتر  سژ تب  

  نخویان دابین که بۆوه ی بیانیهقهده 7:30ر له کاتژم توانن شونکدهنگدا) ئاھهنی (دانیشتوان و فرۆشیاران له شو شدار بووانبه
  :کان بنقامهله شه وهبیاینه 8ر له کاتژمتوانن شدار بووانی دیکه دهبه

  تاوهرهله سه
  .وهتھکردهن، کهیان دهڕھاومان ندامانی خۆئهکه  ندامانئهمکهو  کانپیره، نمنداکان بۆ شاقامه

  ئینجا
  وهتهکرئه مووانھه نگ بۆرزان ئاھهان دامهخۆی کانینهله شو انهسکه وئه کاتک

  !ئاگاداری
 که ئهشقامهگای ھهرتر مه 5/3نزیک به  ب تۆئامبتا بشهتووشی و چو ھاتبۆ  نستنه کب 
 ک بۆ  ھیچربهئاممووان ئهت، ھهشدار بووان دابین نابب ویستخویان ئامری پ ننب 
 ھهک له شوب کان دابین کراون بۆنهندرنامبۆخکاری  یان بۆ )نگیگرامۆپر( سازیخشان 
 ک له سه ر ڕت ھیچ شتکگای خهناب ت.دابنر 

  نکانیهمهخوارده یبنکه

  

 ی دامهکومیتهن که له الیه یبنکانهو س ئهبهشننی بفرۆمهتوانن خواردههمار کراون دتۆ وههرنهرز  
 پش یرانی ھاوبهسکیت و سهچای، قاوه، پل انیشواز تکرده! تۆ مار کردن)(به ب  
 وه و نهکهئه ی خویان کۆمووان پاشماوهھهنخهدانی دهله ناو زب  

  و چۆھات     
 له کات کانشقامهدا نگهم ئاھهی ئهله ماوه6شی (شهر ژم( وه ھهمهژی شهۆیانی ڕبهیهئیوار ١١ر تا کاتژم )ستراونبهوه مهکشهیه ژی ڕۆ  )٢٣  
 شودابین کراوه.شدار بووان بهبۆ  لیمبۆتۆئ یاگرتنڕ تیی تایبهن  


