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نووس ده  Turkish Daily News 06 .08 .13ی ی ڕۆژنامه   ی ڕۆژی ژماره
   

ئومید ئومید : : نووسینینووسینی ..  ..   !! یان نا یان نا  ههنزیکنزیک  مم  یهیهنگی جیھانی سنگی جیھانی س   ئایا جه ئایا جه  کات کهکات که   ده ده  وهوه  ر ئهر ئه   سه سه  ریکا گفتوگۆ لهریکا گفتوگۆ له  مهمه  کانی ئهکانی ئه  کگرتووهکگرتووه   یه یه  ووتهووته
  یییی  دلر ئاکرهدلر ئاکره: : رگرانیرگرانی  وهوه... ... نگینسۆی نگینسۆی   ئهئه
  
  
 کانی راپۆرته ی وه  و بوبوونهڕاست تی ناوه رمی رۆژهه  هه ڕ له رپابوونی شه به،  ئراق  له  ئاژاوهبوونی نههور  رچاوگرتنی  به  له به

  وه ر ئه  سه گۆتوبژ له، ریکا مه کانی ئه کگرتووه  یه کانی ووته کیه ره  سه شیکاره، تیرۆریستان کانی شراوهکبۆ خشه  نه هرشه  ت به تایبه
  . چت یاخود نا ردوونی ده رکی تری گه  و شه  ئایا جیھان رووه ن که که ده

  
  
  نوخۆیڕی شه وامبوونی رده به،  لوبنان کانی حیزوبولال له  شیعه وه  توندڕه وه ڕی نوان ئیسرائیل و بزووتنه  شهگیرسانی ڵ هه  گه له
 ت النی تایبهگرژبوونی ملم،  ریکاوه مه ئهن   الیه  له وه داگیرکردنیهر   سه  بهس ساڵ  زیاتر له ڕبوونی ڕای تپه ره دا سه ئراق  لهرپابووی به
کانی هی  ر فرۆکه  سه کشانی تیرۆریستان بۆ هرش کردنه خشه  نه ت به ی راپۆرتی تایبه وه بوبوونه، کی ئران  پرۆگرامی ناوه به

 ریکا مه ی ئهکان کگرتووه  یه ووته کانی نگه پشه  وه ره شیکه، دافگانستان ئه ری شه  شوی ناتۆ له پهر دوو دیوی ئاتالنتیک و ئاسمانی نوان هه
  . نت نگاو ده ردوونی هه رکی تری گه و شه ره  جیھان به که ن وه  همای ئه مانه  ئایا ئه که  ن که ده  وه ئهر   سه  لهگفتوگۆ

م  که یه، ریکادا مه ی ئه وه ره تی ده  بواری سیاسه  لهرچاو کی به ۆیه ریکا و هه مه هرانی ئ ی نونه بژی پشووی خانه ووته وت گینگریچنی
   له جگهب دات ڕوو ده داجیھان  لهمرۆ  ئه ی  وه  ئهکه   کرد وه ر ئه  سه ختی له جه، ی ڕابردوو دامووز ندی مانگی ته  ناوه له  که، وه بوو ره لکۆه
  .  وهکار هنا به یان واژه سته م ده ئه سانیتریش  که وه و کاته له. ن یه شتکیتر ناگه، م نگی جیھانی سیه جه و ره نگاونان به هه

 باوزی ها روه هه، 1990 سانی   بوو لهباکان  کاروباری ت به  تایبهیریکا هم ی ئه وه ره تی ده زاره ری وه ده یاریده  ریچارد هۆبوورک که
ی   ی رۆژنامه06. 08. 10ی رۆژی   ژماره له، ، دارۆکی پشوو بیل کلینتۆن می سه هرد  سه  لهکان کگرتووه  یه وه ته ی نهبوو ال ی که وته

  :نووس  ده داواشنتۆن پۆست
موو  هه  له  په ش به دهک  یه وه دانه کار زنجیره.  وه گرنه ده ک دانک یه رهه کو سه وه،  لوبنان و ئراق له، کراو نه شه واو ته یرانی ته دوو قه

   . وه بگرته  دا و بۆمبای ونکی نوان قاهیرهش
 قامگیری جیھان ئارامی و سهر   سه له  یه وره کجار گه کی یه یه شه ڕه هه   زوو گگرتنه  موو تۆخمه و هه ئه ی وه  کۆکردنه"، ک بۆچوونی هۆلبروو به

  که ن چه  خاوه زلھزه نوان ی کی تاقانه یه وه هونگژداچو به  به  مژوودا له  که، 1962 سای  کی کوبا له دوای بوحرانی مۆشه  دوا به
   . درێ م ده ه  قه کان له کیه ناوه
،  وه یی خاو بکاته نووکه  ههموو شتک توندوتیژی  هه ر له بهوڵ بدات  هه که  ووهکرد یرۆک بوش تی سه رایه به روه  به  لهداوای لبرووکهۆ
  .  گفتوگۆ کردن بکات بهست  ده دایشئران ڵ سووریا و  گه  له  که دات هان ده  واشنتنیشها روه هه


