
 
www.kurdistannet.org 

 13:24 2006-2-14 وروپا   ئهیند  ناوهیکات به

1 

  
  باسدا بیشه  ... VALENTINE ،نیاالنتاڤ
  
 یداران و دیستیشه وۆ خیژۆڕ ٠٠نینتااڤناوزه د کرا به  ،ڵ سای دووی مانگی١٤ یژۆڕ 
 ئه ٠٠ پاکیکانین به گی و هه ست و ئه ویستیشه وۆھرو خی میکبوونی واته له دا٠ھانیج

شتن به حه ز و ی گه یای دون٠٠هییتر نیچی هیوالوه خاوه نستن به یشوۆ له خیانه یو گ
   ٠ ئاوه ژوویپکۆ تریستیبه و ،ئاره زوو

 به رده یان له په له قاژیژ ،ن نه میستیشه وۆک که خنله هه ر شو ،کهه ر کات 
 ،ه و نه هاتوو له بیۆنه مید ،انهی ژیوحڕ یستیشه وۆن خۆ چ٠ێ ده که ویۆ خی بوونیوام
 دارو دره خت یان ده کاته به رگیته وه و گتر ده بوژیک به هاراندا جارڵشه له گه یمهه 

   ٠ن ده چۆ بینی ئه ویرانۆگ ،انیزۆ س پینده به ده نگو دووباره با
اگره به رامبه ڕۆکه خ ، له بن نه هاتووهیکخا وه ن ووزه  ،تداژهه ۆڕ یرفانیشق له عیع

دا یک له گه چ شتیکه ه ،تن ده سه لمی سه رفرازیامیپه  و به یاره کانیر هه موو نه 
   ٠تبه راورد ناکر

ه و به رامبه ر یستیشه وۆ خینی له ئه و پیکه لتوور ،شیزۆ خاوه ن هه ست و سیکورد 
موحه مه د و  ،ڵالس و خه زا ،نیمه م و ز [ ی له چه شنیووداوڕسه دان  ،کنیاالنتاڤ
 ینۆتر بز ،ژه و به م ناوهۆڕ ئه م یاده وه ریاسته ڕ ٠]هتد ٠٠امه ندیخه ج و س ،ێوس
م  به ٠تد تر لی که لتووریھانی به سه ر جیژئاواۆڕ ی که لتووریبه تی هه یزا
   ٠هیوه  پین خوینۆکه ب ،ک شوباتی٨ یژۆڕزتره له ۆریسانه وه پید
گه  ،ننبه ر به ده ست بھ دویت دبیانتوانیستا نه  تائیئه و که سانه  ،ژه داۆڕله م  
داش ی چه ندان عاشق و شه ٠نهی نوینه رمت و ده چاو ناکران لیمان داواکه ی په شیر

 حه زو ئاره زووه په یزه و جله وۆریژه پۆڕ ئه م ۆده گرن بان هه یۆ خیچاره نووس
   ٠ی شل ده خه نه ده ستۆان بینگخوراوه کان
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