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  هاب شاه محمد وه ... واز بانگه

  
ی  رباره کی کورد ده نی رای گشتی خهیووتنی ئامارکی گشتیی وزان ستکه بۆ ده

زگا ئامارکانی   کوردستانکان و دامووده تهیموو سا  هه داوا له) موس (تی شاری هیکوردستان
ی  رباره ن دهییربر هنگدان و بۆچوون د ن بۆ دهی که ی کوردستان ده وه ره و ده وه ناو ناوه
  .  موستی شاری هیکوردستان

بکی  ره  عه راقی تازهیشاری موس پش درووست بوونی وتی ع،  هیی روون وئاشکرا وه ئه
تی  اسهیهۆی س م به به،  کورد بوون م شاره کی ئه ی خه نهیزۆر، و ابووهیمی ت کجار که هی
  چه ک ناوه  وه م شاره ئه، ستی پکرد  ده وه اقهریزراندنی وتی ع ڵ دامه گه  له ب کهیعر ته
  . بیعر  ژر شاوی ته وته کانی تر که ب کراوهیعر ته
 تی اسهی س  که ی کوردستان بووه وره م شاری گه که هی موس شاری  کرێ بووترێ که ده
ن  هی ال  ئامارو راپرسک له کات که  ده وه ست بهی پو هیبۆ،  نجام دراوه ا ئهیی ت) بیعر ته(

  .  راستکان شتن بهی  بکرێ بۆ گه وه زگاکانی ئاماره ت وداموودهیسا
ک  ک بوو وهیر ی تری کوردستان خه  و زۆر ناوچهرکوک  کهن شاریییزان موو ده ک هه روه هه

ی   ژر پرۆسه وتبووه  که غداوه نی بهیتدارانی شۆڤ سه ن ده هی ال تی له واوه ته شاری موس به
، ت  خزمه  خرابووه هی م پرۆسه ربازی بۆ ئه  سه ئابووری وه، اسییموو هزکی س هه، بیعر ته
کی   ناوچه ک شاری موس به ش وه م ناوچانه وا ئه  ئه هیبووا عس نه مانی به ر نه گه ئه
  .  وه نه هین زۆر ال هیال برا له بی ناوده ره عه
وڵ بۆ  ر کۆک بن هه هه کی کورد له رانی خهیموو مژوونوسان ورۆشنب  هه ستهیمرۆ پو ئه

کانی داهاتوومان  وه ی کورد و نه ی ئمه وه ن بۆ ئه نی راستکان بدهیربر ئاشکراکردن و ده
  . راستکان بزانن

و  کرێ بۆ هاوکاری وئاسانکاری بۆ ئه ای کوردی دهیدیزگاکانی م موو دامووده  هه داوا له
  .  ستهی پوموسی شاری  رباره ی ده هیئاماروو راپرس

  نی کتیبکهیکی نووسیر خه، یی گه بهیم دیرس ست کاک دهیو بۆ ئاگاداری برای خۆشه
رک  ک فاکته  وه  زۆر گرنگه م ئاماره  ئه هیتی شاری موس بۆ هیی کوردستان رباره ده
  . تی شاری موس هیی کوردستان رباره ی ده که نهیکاربھنری بۆ نووس به
  


