
 
www.kurdistannet.org 

  18:00 2005-10-28وروپا    ئهیند  ناوهیکات به

1 

  
  . . ینین  کهکه  زار دهزار ده  رمهرمه  ددین شهددین شه  حهحهالال  تیی زانکۆی سهتیی زانکۆی سه  رۆکایهرۆکایه   سه سهوایوای  ج و ناڕهج و ناڕه  ی نابهی نابهبیاربیار
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توندی بیاری  به،  وتی نیوزیالند  خوندکارانی کوردی زانکۆی وایکاتۆ له ک له  کۆمه ئمه
 و ؛رهاد پیرباڵ  دژی دوکتۆر فه ددین له الحه تیی زانکۆی سه رۆکایه عسی ئاسای سه به

  . ین که ریدا ریسوا ده رامبه  به کان له ندیداره یوه زگا په نگیی ده بده
کانی توژی  ئازادییهر   بۆ سه هترسیی پمهنگکی  زهنگی  ده  م بیاره ئه   بوای ئمه به
 و یی وره ر ئیعتیبار و گه  بۆ سه یه وره کی گه یه شه ڕه  هه م بیاره ئه. ادمیسیانئاک
، سپت  بچه م بیاره مۆ ئه ر ئه گه ئه.  کوردستانی ئازاددا خۆیی خوندن و زانکۆ له ربه سه
  .  مینماندایه  که ت له ینه پمه خت و ش و سه  رۆژگاری ره وه  دنیاییه به
والی  مالو ئه ئازادی مافکی ب ئه، تی کوردستان باش بزانن ستانی حکوومه ده با کاربه ده
کانی  شییه  خون و فرمسک و رۆژڕه کی کوردستان به خه.  دا م کوردستانه  له کهتاکموو  هه

ر  گه ئه. رداری نابت سبه  ئاسانی ده ؛ و وا به ست هناوه ده ی وه م ئازادییه خۆی ئه
وایی و بدادی خۆ   زوم و ناڕه له،  بنکی کوردستان ویستی خه  خۆشهروا وت هه تانه ده

  . کانی تاک بگرن  ئازادییه ماف و  لهبپارزن و رز
موو خوندکاران و مامۆستایانی   هه داوا له  وه  زانکۆی وایکاتۆ  و له ڕی دنیاوه وپه ئه   له ئمه
، مانگرتننجامدانی  ئه   به؛ین که  دهکانی کوردستان  زانکۆیهی و زانستخواز قینه راسته

  . ن  بکه پرۆتست یه شۆکی و یاساشکنانه  ره م بیاره  ئه وه ئیمزا کۆکردنهخۆپشاندان و 
ددین و  الحه تیی زانکۆی سه رۆکایه  سه کرت ک بۆتان ده یه رشیوه  هه به ین که داواتان لده

شکانی    بۆ پشگیری له ترهرچی زوو  ههن ناچار بکهولر  ی هه ستانی ئیداره ده کاربه
ر کار و شونی   سه وه ڕننه  و دوکتۆر پیرباڵ بگه وه یاندا بچنه که  بیاره ان بهئیعتیباری خۆی

  . خۆی
ی  وستی ژیرانه نسیپ و هه ن پره کی خاوه ی مامۆستایه سو بۆ دوکتۆر پیرباڵ؛ نموونه

  . رخ هاوچه
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