
رناگرمەو کەیەفیزەو و ستۆپ چیسام ئاغا: من ه یاللەج  

01.01.2016 

Source : http://www.penusakan.com/Article-3611 

 

سام ئاغا"  یاللە" ج نەکەئ ەوەئ یداوا انیکێندەه کان،ییەایدیم ەئامراز کان،یەاسیو س یحزب یەتیەساەک

 واڵو فاکت ب ڵواەه کەو یبون دیکاند یپرس انیشیکێندەه م،ێرەه یکۆرەس یستۆپ ۆب تێبکر یارید

ەوەنەکەئ . 

 

 ە" لیسام ئاغا، گوت یکانەکینز ەسەک ەل کیە را،ۆدکت یندکارێو خو وانەژنامڕۆ" رەعفەج زۆهرەب "

 چیه ۆب تێب دیکاند داەئ ەگڕێ زیرگەه ەن ت،ێگرەرئەو ەفیزەو ەن ەوەمەکەئ یدووپات اللەکاک ج یاتیج

یادیو س یاسیس یکێستۆپ ". 

 

 مەئ رەرانبەب ەل ەک نەیکەئ ایدیم یکانەو ئامراز کەڵخ ینەاڵمۆک یسوپاس ؛یشیوت ر،ەعفەج زۆهرەب

و  پرسنەئ اللەکاک ج یبونەبوون و ن دیکاند یپرس ەل ەوەشۆرەپ ەب دا،ەنیەالێو ب ستپاکەد یەتیەساەک

 یوت جار داواەح( ۲۰۱۰) ییتاۆبو، تا ک ییدارا ییرێچاود یوانید یکۆرەس وەئ مەاڵب ن،ەکەئ یباس

کراڵکرد، تا قبو اللەمام ج زەڕێب ەیاستڕئا ەیوەشانێکارکەستلەد . 

 

و  ییدارا ەتاوان مووەه وەئ ناوەل ەویمان زان بیرەغ یکێجسم ەب اللمانەکاک ج شەمێو ئ وەئ

 ندەفمەرەش ەک ینوسەید ەیکەوەشانێکارکەستلەد ەینام ەل داەیکەفیزەو ەیرمەگەل ۆیەب ت،ێب داییەئابور

ناوتاندا ەل بمیرەغ یکێمن جسم ەچونک تان،ەکەفیزەو ەب مین . 

 

 یتیەکاۆرەس ەیماو یواوبونەت یدوا ەسام ئاغا" ، ل یاللە"ج یبون دیکاند ەیانۆینگەد مەئ یکارۆه

 رووەسەل ،ەوەتەڕێگەئ کڵێخا ندەچ ۆ" برەعفەج زۆهرە"ب یواڕب ە" بیبارزان سعودە" م مێرەه

 ن،ەبک یارید ەیکەنێشو ۆب کێدیکاند ،ەکردوو کانەنیەالەل یداوا یبارزان کێجار ندەچ ەوەانیمووەه

 ینیرێد ڕێیهاو ن،ەنەئ ایپ یدان وەیەه یرەسەل انیاڕ کانەنیەال ۆیک ەک ەیەسانەک وەسام ئاغاش ل

و  ییو دارا ییداریئ ەیفیزەو ەل ڵسا وتەچل و ح ەیکینز ،یەفاەموست روانیوشەو ن یبانڵەتا

 یردانەدەهەب و ەڵیندەو گ تییەهازینتیئ یدژ ەک ەناسراو ەوەب ینەمەت مووەه ،ەبوو شدایتیەرگاەشمێپ

ەبوو یگشت ڵیما ... 

 

و  تێب انیهاوکار ەکراوێل یداوا شوترێپ ەویەبارزان نیەالەل ایاجیج ەیگڕێ ەب شیکێجار ندەچ

" رەعفەج زۆهرە"ب کوەو ،ەوەتۆتکردڕە ەیمانەئ مووەسام ئاغا ه مەاڵب ک،ەیەفیزەو رەس ەوەتەڕێبگ

 یکەیەرادی.  ئەکردوو انیدروست ەحزبان مەئ ابردووداڕ ڵەیسا ەندەوەل ەیموارەناه ەخۆد وەئ یگوت

ەرەسەل ەیبوعدو قس هاەرۆج ەک کیەکورس کەن ت،ێوەئ ەیو تاز یگشت . 


