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    مهمه  حهحه  خاهخاه ...  ... !!!!نفالیان کردویننفالیان کردوین   ئه ئه  الیان وانییهالیان وانییه) )   العروبهالعروبه ( (کانیکانی  دڕندهدڕنده

  
  ته ست چه ده ت لهبرباز وت کوڕک یاخود کچک ده که ده وت هه  رکه ن یاخود به گمه ده به

کان و  ملیه ر هۆردوگا زۆره سه برده رگیان ئه  شاوی مهداکاتک له)  العروبه (کانی بده
 و کان هو بیابان ره بهیانبردن  ئهو  وه پچایه ڕومات ده ک مه ن وهکانیا هت سه  ده ب که خه

ستیان   ده ن که مۆکه کانی ئه لالده مان جه هه) العروبه ( ی و ب دنه ئه. . نوسی نادیار چاره
،  بژین وه یکهعراقکی پر تاوان خونا پ اندا لهکم ته وت له یانه و ده وه انهستم  ناو ده خستۆته

سکیان  نھا که نزیک ته  له دور نه له نه، لالدن مان جه  هه مانه ی ئه وه ش بۆ ئه گه به، 
یکی نا که له، کرد هیان ن هیدی ئمه شه) 513 (رمی پیرۆزی ی ته وه شداری هنانه به
گیرا  دام نه ی سه سته و داموده) دام سه (  له خنه کرا و ڕه خش نه  په وه بییه ره فزیۆنی عه له ته
  ترین جینۆساییدی کورد ره وه گه  به که
مرۆڤ  رگیز نابن به  هه مدرندانه ئه،  هودفتاریان کر کوژی رهکی کۆ سامناکترین چه وبه
نن  بریکاری خواووند داده و خۆیان به وه  خواره نه یان نایه لی بدی و نامرۆڤانه که وله
واکانیشیان بکات   ناڕه رمانه رپجی فه س سه وت که و نایانه مینه مزه رگۆیی ئه سه له
  . . دی ناکرت  به  مشکی پوچیانه رستی له  زانیاری و خواپه واوک له ره کاتکدا سه له
  نفال که هیدانی ئه ت شه هیدانی کوردستان تایبه م شه رجه  گیانی پاکی سه زاران درود له هه
کانی ژر  نگووه و گه)  العروبه (کانی ناسه انهی خو په ستی چه ده مویان به ر هه هه
  . . اونرنفالک تیان ئه سه ده
مرو پیرۆزیان  ی نه خرت و الشه  پشتگوێ نه نفاکراوانه م ئه رمی پیرۆزی ئه  هیوام دواته به

سه ڕزگاریان بت و مۆرکیش بت بۆ  له  درۆو دهخی بیابان و  دۆزه  کوردستان و له وه بھننه
  . . چبن ڕویی کوردا ملخوارو ملکه  له یهدنیاتا دنیا که)  العروبه (انیو ناوچه

ستگاکانی داگیرکاران خۆش  و داموده)  العروبه (کانی ه په چه وه  نه س له  هیواشم که به
  . . . . . . . .  کانی کورده موو برینه ری هه سه  چاره ندانه و دڕه ش له وه جیابوونه. . بت نه
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