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  واڵواڵ   هه هه  ساتهساته
  کردنی کوردستان نت کردنی کوردستان نت   ئامادهئاماده

  کوو له به،  وه کرده ده ددام سی نه  البردنی سه نھا له نسا ته ره جاک شیراکی فه
  .  وه  کۆبوونه مۆش له چک و ئه له
  ک و ڕپوانک نادرت له یه وه  کۆبوونه  هیچ جۆره  به ڕگه BBCکانی  واه پی هه به

  .  ممه کشه یانی ڕۆژی یه  به7کو   تاوه وه ممه ڕۆژی شهیانی   به7کاتژمری 
تا له پاریس  ره  سه کانی گرتبۆوه ژاره  هه که ڕه نھا گه  ته رایه و هه  ئه  که شایانی باسه
  . کانی تر ند بۆ شاره ی سه نه شه و پاشان ته

  
ددام  ی سه که هو  داڕوخه ته سه بوو، ده  نهرب کردی سهست هنھا د کان ته ه کۆمه به گۆڕه

  .  ی کردووه م کاره  ئه وه وانه  پش ئه زۆر له
ی  که ه  بوده قی شره عسی جله  به نت که گه ده مۆ وا ڕه کانی ئه واه هه ساته

  .   چاڵ ناوه  له وه کی لوبنانی پکه یه شه ر و قه فسه  ئه  یازده  وه1990 سای  سوریا له
   بدات به له  په چت که ده وه  و به ر ئاشکرا کراوه وبه مه ند ڕۆژک له  چه م گۆڕه ئه
  . تی سوریا سه نگاوی ڕاماینی ده هه
  .ن که  ده م ڕوداوانه نجامی ئه ڕوانی ئه  چاوه وه  جۆشه واوی وتانی جیھان زۆر به ته
  

  خ و دۆزه ره به. . . ت دووری کۆچی ب دوایی کرد عیزه
  شاوه وه عسی هه ی به ن پاشماوه  الیه وای کۆچی ب دوایی دووری له دون هه
  . ئاشکرا کرا

 55لیستی   ناوی له   که یه نه و تاوانباره ک له ، دوری یه رنج ڕاکشه دا سه ی لره وه ئه
 بۆ  وه ڕته گه شی ده کرا، هۆکه ستگیر نه مانی ده تا کاتی نه  و هه دایه که سه که
ک  ر جیه  هه ر له گه ی ئه وه  بۆ ئه وه ڕته گه میشیان ده ی، هۆی ئه وه تی دۆزینه حمه زه

  . چت ئه) ۆندهص (  چونککم دوری له وه ناسرایه ده  نه ببینرایه
  


