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  ::ئامادةبووين دووبارةي دكتؤر روئيا تلووعي لةدادطاي سنةئامادةبووين دووبارةي دكتؤر روئيا تلووعي لةدادطاي سنة
  

ر و چاالکی بواری مافی  دیسان دوکتۆر روئیا تلوعی نووسه 2705ی گونی 5 ممه  رۆژی دووشه
ی دادگای گشتی و  وه  لقی چواری لپرسینه نی له رزه ی خاتوو زارا ئه که کیله ڵ وه گه ژنان له

 قازی کرد و بیار درا  سلیم به ی ته که تنامه کاله نی وه رزه  خانم ئه. بوو  ئاماده ئینقالبی سنه
  راری ده  قه خاتوو روئیا به.  وه  ببنه  دادگا ئاماده می مانگی داهاتو له  رۆژی نۆیه  له وه دیسانه

دووخاتونی چاالکی بزاڤی ژنانی ئران . چ رده ی ده  تا حوکمی دادگاکه ن ئازاد کراوه ملون تمه
ستۆ   ئه تی خاتوو روئیایان له کاله  وه سرین ستووده نی و خاتوو نه رزه  خاتوو زارای ئه ریتی لهب

   قازی دادگا له  که ی باسه جگه.  کانه ڵ رادیۆ بییانییه گه تاوانی دوکتۆر روئیا وتوژ له.  گرتوه
کرد  ت داوای لده تایبه  به دوکتور تلووعی کرد و ی له شه ره ندین جار هه کان، چه کیله چاوی وه پش
گرت و  س نه ڵ که گه ندی له کات و پوه ک باسی چونی خۆی بۆ دادگا نه یه  هیچ شوه  به که
  .  وه داته  نه وه م باره می هیچ پرسیارک له وه

 چاالکان و  ک له یه سته ڵ بانگھشتی ده گه  له و هاوکاته  بانگھشتی ئه شایانی باسه
رۆک کۆماری  بژاردنی سه رمی هه رماوگه  گه  له وا دیاره. تی کوردستان وانانی رۆژهه رۆژنامه

تن و   ناو کورد ناخه بانی به ه  شانۆی ئیسح ته کان به  کورده یشتوه  تگه ت که سه ئراندا ده
   تووشی ئاژاوه که  و ناوچه وه  بکاته وێ تۆه یه دا نین، ده که بژاردنه  هه شداری له ی به ئاماده
شون  بینن به دا ده رکوت و ئاژاوه ڕ و سه  شه ی خۆیان له وه  مانه تدارانی ئران که سه ده. بکات

. ن رکوت بکه دا سه م ناوچه ی کورد له شه  گه نی ڕوو له ده باتی مه  خه ڕن که گه کدا ده بیانوویه
تی ئرانی  سه  ده نده وه کانی باشور دوو ئه دهوتنی کور رکه شۆڕشی خوناوی خووزستان و سه

ان دی  مه رکوتانه م سه  بزانن چاالکانی کورد به م باشتره به.  رانی کردوه تووشی ئاۆزی و نیگه
  . بت  دهوام رده ر به لی کورد هه کانی گه نی بۆ مافه ده باتی مه ن و خه چۆڵ ناکه

  ردی  ی کو2705ی گونی5 ی 20عات  ئارز، سه
  وست ڕی هه مالپه
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