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  رهاد پیرباڵ و هاوڕکانی مپینک بۆ مامۆستا فه که

  ڕی کوردستانت  په ر فارس مه رز کاک ئۆمه بۆ به
  ی نیشتیمان وه ره  و ده وه وه کانی نا م کورده رجه بۆ سه

  
  2005-10-18. ریب ک مال غه ندازیار که ئه

  
مخۆری   و خهرهپارز،  مشه  هه که،  وسته ن هه  خاوه ره م ماپه ری ئه به ڕوه پشنیارم بۆ به

م   به ره م ماپه لهمپینک   سازکردنی که ت بهتسب  هه که،  مان بووه هک وه ته کانی نه کشه
 مامۆستای  ک له رکردنی کۆمه  ده بۆ هاوکاری و پارزگاری کردن له،  وه ی خواره رجانه مه

ک  کانیان وه  کاره اد و هاوڕکانی لهره ک مامۆستا فه  وهتی وایه ته وستی نه ن هه خاوه
م  خت بۆ ئه کی سه یه  وانه ی ببت به وه بۆ ئه. دین الحه  دانیشگای سه  زانکۆ لهمامۆستای

رک و   ئه ن به که  چتر وازی نه دین که الحه تی زانکۆی سه دایه ررک  سه له   پۆستانهن  خاوه
  وه ڕنه گه دهوروپای   ئه  له ی که لوستانه ن هه  خاوه و کورده ئهماندوو بوون و قوربانیدانی 

  .  بوون کوردستان  ر له هه  هکی  وانه یان ئه
  :ی وه ویش به ئه
ک پیرباڵ و هارریکانی بۆ  کانی زانکۆ وه رکراوه ی مامۆستا ده وه ڕانه  ژر ناوی گه له
  . کانیان رکاره سه

 م ن له شداری بکه ی خوازیارن به وانه موو ئه د و ههکی کور ی ئیمزای خه وه کۆکردنه
ی  وه دوای کۆکردنه. ی کاریان  نووسینی ناوی سیانیان و شون و کاریان و پله دا به مپینه که

  ن بۆ بنردڕ، ئیمزاکان
  
  
  رمی کورستان  رۆکی هه  سه :ا
  :زیران نی وه نجومه تی ئه رۆکایه سه :ب
  ان بارزانی ڕز کاک نچیرو ئۆفیسی به :ج
  مانی کوردستان ڕله په: د
  . دین و سلمانی الحه تی زانکۆی سه رۆکایه سه: ه
  


