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  کوچی دوایی کردی خاتوو مــه رزیه ی فـه ریـقـیئه ستیره ی پرشنگداری ئاسمانی هونه ر و ئاوازی کورد

 
به  داخ و په ژاره یه کی زۆره وه  به  هۆی میدیاکانه وه  له هه وای کۆچی دوایی ئه ستره ی پرشنگداری ئاسمانی 

مان ئاگادار خاتوو مه رزیه  فه ریقی ی کورد، هونه ری کورده واری، ژنه  هونه رمه نده  ده نگ خوشه که 
  .بووینه وه

ئه م هه واه  دته زینه  خه مباره  و په شوی کردین، هه ر به م هۆیه وه  له  ناخی دمانه وه  سه رجه م کارمه ندان 
نده ی گه لی و کۆمیته ی کارگو تکای ئه و ناوه نده  خۆمان به هاوبه شی خه می کۆچی دوایی ئه و هونه رمه 

کوردمان ده که ین و په ژاره ی خۆمان بؤ ئاوابوونی ئه و ئه ستیره  پرشنگداره  له  کانگای ده روونه وه  
سه رخوشی خۆمان ده که ین له  هه موو هونه ردۆستانی گه لی کورد و له و که سانه ی که  دیان به  . ده رده بین

سه رخۆشی له  هه موو کوردکی نیشتمان . ئوقره ی ده گرتده نگ و هه ستی به  سۆزی ئه و هونه رمه نده 
 . په روه ر ده که ین بۆ له ده ستدانی خه باتگکی ڕگه ی پیرۆزی کوردایه تی

، هونه رمه ندی ناسراوی کورد به ڕز ناسری  خاتوو مه رزیه  فه ریقی سه ره خۆشیی  تایبه ت له  هاوسه ری
 .  ندامانی بنه ماه که یان و هه روه ها بنه ماه ی به ڕز فه ریقـی ده که ینره زازی و منداه کانی و هه مو ئه

 .هـیوادارین هه مو الیه ک له  ئاست ئه م خه م و کۆسته  گه وره یه دا خۆراگربن
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