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Medmenneskelighet samler oss! 

! مرۆڤایەتی کۆمان دەکاتەوە  

1 

Sammen er vi sterkere! 

 پێکەوە بین بەهێــــزترین! 

 

 پورفەروخ نەعمەت بەرێز    نووسەری

سمینارێک ئەدەبی و رۆشنبیری لە ژێر ناوی " ئەرکی هونەر و هونەرمەندانی کورد لە تاراوگە" لە    juni.25رۆژی  

ئەم سمینارە   دەچێ.  بەرێوە  تونسبەرگ  الیەن  شاری  کراوە. لە  بۆ  ئامادەکاری  ڤێستفۆڵد  کوردانی  سەنتەری 

" نەرویجهەروەها  واڵتی  لە  کورد  هونەرمەندانی  ب هاوکار  "کۆمەڵەی  ریکخستنی  لە   ەرنامەکە.  ن 

کۆمەڵێک کەسایەتی ئەدەبی، نووسەر، رووناکبیر و هونەرمەند لە بواری جۆراوجۆری شێوەکاری، شانۆ، موزیک،  

لە باسێکی چڕ و پڕ دا   لەم سمینارەدا هەوڵ دەردێت تا  .شیعر و چیرۆک ئامادە و بەشداری سمینارەکە دەبن

 وەاڵم بەم پرسیارە گرینگە بدەنەوە:  

 )بۆ نموونە لە لێرە(  ەرمەندانی کورد لە تاراوگە چیە؟ئەرکی هونەر و هون

کراون بۆ ئەو سمینارە. سمینارەکە لە دوو بەش پێک دێت. لە بەشی    بانگهێشت     هونەرمەندێکبەرێزتان وەک  

یان نووسەر و رەخنەگر هەر کام لە ماوەیەکی    ، شێوەکارکەسایەتی ئەدەبی، هونەرمەند  ٨یەکەم و سەرەکی دا،  

 ەوە. وەاڵم بەم پرسیارەی سەرەوە بدەنلە روانگە یان بوار و جۆری چاالکی خۆیانەوە  دیاریکراوی دا هەوڵ دەدەن  

لەم   یەکێک  بەرێزتان حەز دەکەن  ئەم   ٨ئەگەر  بەدەست گەیشتنی  دوای  رۆژ  دوو  ماوەی  لە  تکایە  بن  کەسە 

بانگهێشتە من )ح. شەبەق( ئاگادار بکەنەوە. ئەگەر بە هەر هۆیەک نەکرا بەشداری کۆرەکە بن، دەتوانن وەاڵمی  

 سن و بۆمانی بنێرن تا لە کۆرەکە بخوێندرێتەوە.  دا بنوو  A4خۆتان بەم پرسیارەی سەرەوە لە یەک یان دوو الپەڕەی  

دا، مایک ئازاد دەکرێ بۆ بەشداربووانی کۆرەکە تا ئەوانیش لە ماوەی دیاریکراودا   pauseلە بەشی دووهەم و دوای  

 کۆرەکە بخەنەروو.  دەوڵەمەند کردنیپرسیار، نەرزەر  یان بیر و پێشنیهادی خۆیان بۆ 

بەرێوەبەرانی کۆرەکە هەوڵ دەدەن کۆبەندی سمینارەکە لە چەند خاڵێکی گشتی  لە چەند خوولەکی کۆتایی دا،  

 دا  بۆ دەنگ دان و پەسەند کردنی بەشداربووان بخوێننەوە.

چاالکانەی   کردنی  کۆرەدا،  بەرێزتان  بەشداری  و  لەم  خۆتان  دڵسۆزی  و  گەورەیی  پیرۆزی نیشانەی  ئەرکێکی 

ە رەخساندنی هەلی دیدار و گفتگۆ و بەیەک گەیاندنی دڵسۆزانی هەوڵی ئێمیە.  هونەری، ئینسانی و نەتەوەیی 

 گرینگ و پڕ بایخە.  بۆ ئێمە و باقی بەشداربووان بەشداریتان  کوردە لە تاراوگە.

Tønsberg Læringssenter,Sted:   

Adresse: Grenaderveien 11, 3122 Tønsberg 

Dag og dato: Lørdag 25.06.2022 

Klokkeslett: 16.00 – 19.00 

 سەنتەری کوردانی ڤێستفۆڵد/سەکۆ 

 لە رۆژی مەراسمەکە پێشانگایەکی بچووکی کتێب لە شوێنی مەراسمەکە بەرپا دەکرێت! •

 هێنان یان بەشداری مناڵ بۆ ئەم مەراسمە گونجاو نیە.   •

 هونەرمەندانی موزیسین بە شێوەی زیندوو سمینارەکە دەرازێننەوە.  •

 (بکەیت.ح. شەبەق /45268678زانیاری زیاتر دەتوانی پەیوەندی بەم ژمارە تەلەفوونە ) بۆ  •
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