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 نیموحس ئارام ۆب كمو )؟ل هگ ی هر هب یرانیشنبۆڕ انی ت هس هد یآان هن هژزورنا نۆلح هگ انیآام(
  یی هبج ه هه ت هفع هر ر هزارپ ...یر هگ
  
 مپ م هب ،ڵ همۆآ یكتاآ موو هه یها هڕ یونچۆروبیب و یئازاد  هب  هی هه واوم هت یآ هیواب

 دا هند هگ یكت هس هد یشیستا  هل  هییئازاد و هئ اساناسی رویشنبۆڕ یڤۆمر  هم هست
   .تنآاربھ هب
 ،تآوردستانن  هل  هو هندخو میرد هگ محسن ئارام ر هرو هپماف ناو هب یكوتار ٢٠٠٦-٢-٧ یژۆڕ
 بوو پ هآ ی هو هل  هگجب ی هآ هوتار ) هییفكر ڵ هند هگ آان هرآرد هس  هب یی هریئ( یشانیناون  هب
  هب  هر هنووس ۆب ر هس  هبردن رشه  هل  هگجب یش هآ هآۆڕ هناو ،یزمانڕ ی ه هه  هل
 یتر یچیه ت هس هد یشكردنیستا و ر هماو هج یران هزارپ ماف و ل هگ ی هر هب یآان هدانژیوو
 یآان هتاآ ك هو هن  هت هس هد یووڕ هووبڕ  هشیم هه آانم هخن هڕ من  هند هچر هه ،بوو هن دات
 یآورد یاگ همۆآ یآان هرگ هخن هڕ  هریشنبۆڕ موو هه یرد هگ محسن ئارام آاك م هب ،ڵ همۆآ
 ند هچ  هآ بووم ارچنا شیمن  هیۆب ، هآردو د هناوز )سوایڕ روآو و منژدو یم ه هق و ۆلح هگ(  هب
 دانژیو  هب یكڤۆمر آو هو وادارمیه ك هی هو هونكردنڕ ند هچ ڵ هگ هل م هبك  هئاراست یكاریرسپ
 كاریرسپ  هآ م هآ هد تآوردستان یرسپر هب  هل داوا مانكاتدا هه  هل ، هو هبدات ممو ندویز

 رگ هخن هڕ یرانیشنبۆڕ(  هی هو هئ شیو هئ ،ران هنخو ۆب  هو هدانگن هد  هخاتیب و تنژبھور
 ۆب ، هقبوو انتانیآام )ت هس هد یران هآ شیستا و شرو هد ڵ هگ هل -- ت هس هد  هب ر هرامب هب
 انی )سوانیڕ وۆلح هگ روآو( ت هس هد یآان هن هژناڕزو ی هو هل ربن هدادو ران هنخو ی هو هئ
   .ل هگ ی هر هب  هب ر هس یرانیشنبۆڕ
 ،ر هس  هتۆبرد یگر هم  هآول  هب انیاننیژ راقع یآۆر هس و ن آوردستا یآۆر هس ی هد ۆت -١
 كو هب ،ناآات پ واتب یك هخ ر هه ك هو هن  هو هئ ، هنیڕ هپاڕ یدوا ستت هب هم ر هگ هئ
  هییوان سانید  هنیڕ هپاڕ شپ شتیست هب هم ر هگ هئ ،تن هآ هدپ تپ شیتۆخ ی هآ هر هبس
 آو هو من كو هب ،یآردو باس انیۆب  هی هوان هل ، هترمندا من  هل نت هم هت ۆت  هونكچ
 مانكاتدا هه  هل ، هبوو هن یگر هم  هآول انیانیژ وان هئ زیگر هه  هآ  هومینیب مۆخ ك هی هگر هشمپ
   . هبوو باشتر قات زار هه یآورد یاگ همۆآ یآان هنیچ موو هه  هل انیانیژ
  هاشكاوانڕ  هب ماندا هرل هپ یوتار  هل مر هه یآۆر هس ی هد تدا هآ هنوسراو یتر یكخا  هل -٢
  هماد و هئ رسمپ هد ۆت  هل من ،ێبكر ر هس هارچ اسای  هب ی هند هگ  هستیوپ  هآ یب یر هد
 و هئ یناو ها هرو هه هو !؟ی هند هگ ر هس  هل آردون یر هد مان هرل هپ  هآ ن هآامان  هانیاسای

 یك هخ با  هیآو  هل ، هستكراودرو آان ه هند هگ  هرسپر هب دزوۆب  هآ ب یپ شمان هیاگداد
 آان هرسپر هب ،آان هرآرد هس ؟بكات یاگداد آ تب هه اشگداد ر هگ هئ دواتر ؟ن هبكت یووڕ
  مزو نیتر هور هگ ، هستان هو و هست هد یۆخ اگداد كداآات  هل ؟آان هریز هو انی
 یآ هیاگداد  هب یستیوپ و هآراو تك هه یۆخ اگداد )آانن هر هدادو اوگداد اساوی( ۆم هئ كراول
 رۆدآت ی هآ هیقوش هر هق  هحكوم اگداد یتكردن هه ۆب شم هگ هب ،تر هب ۆب ینا هپ  هآ  هی هه تر
 ٣٠ ڵ هگن هج یاسای  هب یچ هآ  هی هه اسادای یبوار  هل یراۆدآت یۆخ  هآ  هقادر دی هس یمال هآ
 و ستو هه و هئ یزبیح یكس هآ آو هو نابت هج زانم هد من ،تدر هد حكوم ڵسا
 م هب ،ی هبك تانۆخ ی هند هگ یت هس هد  هل یگر هب  هتۆخ یماف ،یب هرد هد ت هنانوچۆروبیب
 )نیسوانیڕ و منژدو یم ه هق روآو وۆلح هگ( ل هگ یزانۆسد و رانگ هخن هڕ  هبزان ش هو هئ
 نیموآراسید و رمۆفیڕ یكرشۆش ی هرآرد هس وان هئ ،ننو ی هو هن یووناآڕ یریب وان هئ
   .انی هآ هو هت هنۆب


