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  راجیانیراجیانی  شرزاد خهشرزاد خه ..  .. ؟؟؟؟. . گووتاری ڕامیاری آوردییگووتاری ڕامیاری آوردیی  كك  وه یان یهوه یان یه  ك بۆ سینهك بۆ سینه  یهیه  نفال پرۆژهنفال پرۆژه  ئهئه
 

دا ) ئران-عراق (نگی آانی جه هدوا سا له آانی ربازیه رمانده سه دام له دیداركی فه سه
 ش چونكه مشووله، آات ی نه ی ب شووماری سوپاآه ر ژماره سه لهوو  ئران گره با :ووتی
ی  نده نگی پوپاگه  جهی چووه خانه ده یاندنكی وا  وێ ڕۆژێ ڕاگه ئه. یه رمانی قآردنی هه ده
زگای  ترین ده وره گه آك له عس یه تی به وه یاندنی ده زگای ڕاگه دام وده. وه ربازی یه سه
ی  وه نهركی آارای ما عس فاآته به نی مه درژایی ته آه به، عس بوو  بهری ڕژمی آه واشه چه
 ربازی یاندراوی سه آی ڕاگه یه نھا نموونه ر ته گه. نگ ت سانی جه تایبه به، تی بووه سه ده

 آه زیانی دوژمن، ره بوو مه ڕی محه شه آه پم وایه له. وه بیر بھنینه سوپای عراق به
 ) ئراق ( زیانیو70000 (ئران(

ی آوژراوه  الشه نی دیمه  آه) وه گهن ی جه ره له به (آانی یان فلیمه. هید بوو  شه70
یاندنی  ڕۆشنبیری و ڕاگه تی زاره  وهی ناسینی چوارچوه. وه آرده  دووباره دهآانی یه ئرانی

و  وه و آۆبونه ك ونه دامیش وه ی سه آه وآاته ووته ئه. وه بیر دنته عسمان به عراقی به
بوو  م وانه به. آشا كی عراقی ڕانه رنجی خه فیزۆنی سه له ته ر ی سه ڕۆژانه آانی ووته
رمانی قآردنی  آۆدی ده) ی آوردستانی ره نه ئران نه به (شه بوو ڕه یامكی هه مه په ئه

رگرتنی  ت وه اوآاتی مۆهآی آیمیایی ه پدانی چه. وه خونده یان نه مشووله
ی ئراندا آۆتایی  ره به آاری هناو له فراوانی به عس به بۆیه به، آارهنانیشی بوو به
. دام ی سه وتنی قادسیه رآه یكرده سه ده) ی وه مانه به (نگیش نگ هنا و آۆتایی جه جه به
ی  زاده  آه خكی گرنگی مژووییتای قۆنا ره بووه سه ی شۆڕشی آوردستانیش ره به له

 15ش پاش تائستا آانی واره شونه. بوو) آان نفاله بجه و ئه ه هه (یی وه ته ساتی نه آاره
، روونی ده (ی باری تیڤانه واری نگه شونه ن و تازه عس  ساڵ ڕووخانی به3رین و  سای ڕاپه

نفالی  ی قوربانیانی ئه پاشماوه وه و بۆته  آاڵ نه(. ، .. ئابووری، تی آلتووری یه آۆمه
ستا نادیاری بزرو تائ نووسی چاره. نفال ڕایگرتوون ئه می رده و له قوناخ و سه وه گواستۆته نه
رانی تاوانبارانی  آه پاش زیندان آردنی سه ساته ی آاره باره یی قه وره گه به آان نفاله ئه
خشانه درووست ناآات  آی هیوابه یه یمانهو گر) وه شه رمانده رۆآی فه سه (خودی عس به به

ی  نفال پرۆژه ئه. آان بین یه  و بارزانی بجه ه نفال و هه ڕوانی دادگای قۆناخی ئه تاچاوه
آتی  یه م رده به رژینی له عسدا شوراوپه ی به فیانه لسه هزروبیری فه لك بوو له ی گه وه سینه

شه و  ڕه هه عسیش به نگی به رهه یی فه وه ته ئاسایشی نهله . چنی بوو بدا هه ره یی عه وه ته نه
آی آیمیایی  آاتك چه، رانداڵ ئ گه نگی له ی جه رمه گه عس له بۆیه به. زانرا ترسی ده مه
ڕوانی  نفال چاوه ی ئه پرۆژه ری واوآه ته  و وره ربازی گه آی سه ك پداویستیه وه ووت ست آه ده
نگاوی  ست پكرد و آردیه هه  ده نفالی ی ئه آرد و پرۆسه  نهنگی آانی آۆتایی جه نجامه ئه

وه بیاری  یانه تی سه آانی ده یه تایی ره ڕۆژه سه له آه) ی آوردی آشه (پراآتیكی پالنی
ی  وه وه و لكۆینه خوندنه، جیاجیاوه نی والیه  گۆشه له) نفال ئه (آرت ده. یان بوو ڕامیاری

وه و ووتاری بۆ  ڕتووك و آۆڕ و سیمینار و لكۆینه یان فلیم و په دهجیاجیای بۆ بكرت و 
بیار و  آانی  نه توخم و الیه نفال و ئهساتی جینۆسایدی  ر آاره رامبه به م له به. بنووسرت

یی و جیھانی  نگی و خامۆشی ووتانی ناوچه ر و بده آه ج به ج آانی سته س و هزو ده آه
لی  گه آه، آان یه بی ره آان و عه یه آان و ئیسالمی یه یی وه ته نونه كخراوه و ڕ ه و آۆمه

بوا  آی دیكتاتۆری و تۆتالیتاری جھشت ده چهڕووی ڕژمكی پ   به نیا و ڕوو آوردستانی ته
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چی الدرووست  و  ی خۆی بكات چۆن پناسهنفال  مكی ئه دا ماناو چه یی آوردی وه ته بیری نه له
وه بواری درووست  یه آانیشی یه ندتی تمه جیاوازی و تایبه آوردی بهگای  دیاره آۆمه. بكات

بجه  ه  هه نفال و  آانی ئه م قورسایی فشاره به، دات نگ و بیری جیاواز ده نگ و ڕه آردنی ده
 ك یه وه ته ی نه وه ی سینه  ر پرۆژه رامبه به ؟. آبخات بوا گووتاری ڕامیاری آوردی یه ده نه
ك  نابت وه. آرد چاڵ ده به آانی ب جیاوازی گۆڕ بزر و زینده س و تاآه موو آه هه آه

كی تر به ی ئه وه بوونه نه ۆ دووباره ربازبوون یان ب وه و ده ی مانه ملمالنر بیری  رامبه نفال
ك گووتاری  ه بوونی یه  گهبۆته ران بۆچی نه ی داگیرآه رستانه زپه گه شۆفنی و ڕه

بیری  آی لی آوردستان چه م جۆره بۆ ئستای گه آه گووتاری له، آوردیی ی وه ته نه ڕامیاری
آبوونی  خۆیی و یه ربه یه بۆ سه دستانییی و هاندانی گیانیی تاآی آور وه ته نه

 . یه آۆتایی یی و میشه ونی هه خه ی آه آه نیشتیمانه
 


