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بوو ؟؟

عهلی مهحمود محهمهد
ئهگهر باسی كۆڕەو بكهين ناتوانين باسهكه دەرباز بكهين ب ئهوەی بچينهوە سهر شهڕی كهنداوی
دوو و راپهڕينی باشووری ع راق كه ئيسﻼمی سياسی شيعه ناوزەديان كردووە به راپهڕينی
شهعبانييه ,چونكه ئهگهر پانۆرامايهكی ههمه ﻻيهنه نهخهينه بهردەست ,وا دەبينر ت كهس ك هاتووە
دۆن كيشۆتانه يان سپارتاكۆسانه ئا ی شۆڕشی بهرز كردۆتهوە و راپهڕينی له كوردستان
ئهنجامداوەو كۆشكه زستانييهكانی قهيسهرەكانی يهك له دوای يهك رزگاركردووە.
پانۆرامای شهڕی دووەمی كهنداو"كوەيت"
سوپای ع راق رۆژی پ نج شهممه ر كهوتی  1990-8-2كوەيتی داگير كرد ,ههوا هكه جيهانی
تاساند ,سهرش تييهك ئهنجامدرا دوور له پ شبينييهكان ,بهرەی كوردستانی كه له دوای تاوانی
هه هبجهو قۆناغهكانی كۆتايی ئهنفالدا پ ك هاتبوو ,له ترسی كاردانهوەی بهعس كه له هه هبجهو
ئهنفالدا چاوترس نيانی كردبوو ,بڕياری ئاگر بهستيدا ,له كات كدا جيهان بهرەو روی داگيركاری
كوەيت له ﻻيهن ع راقهوە ببوەوە به يهك تی سۆڤيهتيشهوە بۆ يهكهمجار ڤيتۆی بۆ پشتيوانی له ع راق
بهكار نهه نا ,له ر كهوتی  8-7ئهمهريكا ئۆپهراسيۆنی درعی سهحرای راگهياند ,به دوايدا عاسفه
سحرا" ئۆپهراسيۆنی رزگاری كوەيت" له ر كهوتی 17ی يهنايهر راگهياند كه تاكو 28ی فبرايهر
به سهركهوتنی سوپای هاوپهيمانان بهسهر ع راقدا له 28ی فيبريوەری بهردەوام بوو.
ئۆپهراسيۆنهكه پ ك هاتبوو له هاوپهيمانی سوپای  34و ت و به بهشداری  966344سهربازی.
له بهرەبهيانی پ نجشهممه ر كهوتی 17ی جهنيوەريهوە فرۆكه جهنگيهكانی هاوپهيمانان سهرتاپای
ع راقيان بۆردومان كرد,به بهشداری  2430فڕۆكهی پ شكهوتوی نوێ ,هاوپهيمانان له ماوەی چل
و س رۆژدا 109867جار بۆردومانی ناو ع راقيان كرد ,بهڕ ژەی  2555جار له رۆژ كدا,
رۆژانه  60624تهن باروديان بهسهر خه ك و سهربازگاكانی ع راقدا دەباراند ,ع راقيان غهرقی
دوكهڵ و ئاگرو خو ن و مهرگ و و رانه كرد ,له جار كدا له پهناگهی عامريه ئ سك و پروسكی
 315ژن و مندا يان هاڕی و تاوانی جهنگيان ئهنجامدا ,ئهمهريكا به رۆك تی دور هاو ژی كرۆز
و بۆمبی هيشۆيی و بۆمبی زيرەك و چهكی ليزەری پ شكهوتوو تا دەگاته يۆرانيۆمی چاككراو له
ع راقی دەدا 288 ,تۆماهۆكی له دەريای سورەوە به ع راقهوە نا ,ع راقيش  86سكودی نا به
ئيسرائيل و سعودييهوە ,به گشتی له دوای جهنگی كۆرياوە شهڕی كوەيت گهورەترين جهنگ بوو له
جيهاندا,له بهرامبهردا سهدام لهههمان رۆژی راگهياندنی عاسيفه سهحرا ,ئوم ئهلمهعاركی
راگهياند.
لهسهر داوای يهك تی سۆڤيهت له ر كهوتی 22ی شوبات ,ع راق رازی بوو ه زەكانی له ماوەی
 24كاتژم ردا له كوەيت بكش ن تهوە ,له ر كهوتی  24ی مانگ هاوپهيمانان هاتنه ناو كوەيتهوە,
 26مانگ له ه زەكانی ع راقيان دا كه له حالهتی پاشهكشهدا بوو ,له ئهنجامدا لهماوەی چهند
كاژ ر كدا  70بۆ  100ههزار سهرباز كوژرا ,لهو قهسابخانهيهكی ب و نهی ل كهوتهوە ,يهك ك له
گهورەترين تاوانهكانی م ژوو تۆماركرا ,ههروەها سوپای ع راق زياتر له  30ههزار ديلی دا ,له
گهڵ ت كشكانی 4000تانك 3100 ,تۆپ 1856 ,ئۆتۆمۆبيلی سهرباز گواستنهوە ,ئهوەشمان له ياد
نهچ ت له 23ی يهنايهر له كۆی  750فرۆكهی جهنگی ع راق تهنها  122فرۆكهی به ساغی
مابوو ,ئهويشی تهسليم ئ ران كرد ,له كات كدا له ماوەی  8سا هی شهڕی ئ ران  -ع راق ه زی
ئاسمانی ع راقی جو هی له ه زی ئاسمانی ئ رانی بڕيبوو ,ههمان ئهو فڕۆكانه تاوانيان ئهنجام دەدا,
ئ ستا پ شكهشيان دەكر ت.

دوای ئهو ت كشكانه سوپای ع راق له سوپايهكی ملهوڕی شهڕەنگ زەوە بووە سوپايهكی تهسليم بووی
ملكهچ ,و نای ئهو رۆژانه له جهنگی جيهانيشدا نهبووە ,ريزی ديلهكان و تهرم و ئام رە ت كشكاوەكان
لهناو چڕە دوكه دا لهناو ئهو بيابانه پان و بهرينه شاشهی تهلهفزيۆنهكانی له جيهان داگير كرد.
له 26ی شوبات له گهڵ كشانهوەدا ,ع راق ئاگری له بيرە نهوتهكان كوەيت بهردا ,مليۆن ك بهرميل
نهوتی رژاندە كهنداوی عهرەبيهوە ,له كۆی  1080بيرە نهوتی كوەيتی  727بيرە نهوتی تهقاندەوە,
 128په ه نهوتی گهورە كهنداوی عهرەبی داپۆشی ,بهمهش گهورەترين تاوانی ژينگهيی ئهنجامدا.
له 4ی ئازار لهناو بيابانهكانی سهفوان له سنوری سعودييه ,به سواری زر پۆشی ئهمهريكی ,شاندی
ع راقی چوونه ناو خ مهی سهفوانهوە ,ع راق به فهرمی لهژ ر خ مهمهكهدا تهسليم بوو ,ئهمهش
سهرەتای م ژوويهكی نو ی جيهانی بوو پ ی وترا سستهمی نو ی جيهانی ,له ناوەڕۆكدا سهركهوتنی
نيوليبراليزم و با دەستی ئهمهريكا بوو ,له ژ ر ئهو خ مهيه نهزم كی تازەی جيهانی له دايك بوو ,له
بهرامبهر ئهم خۆبهدەستهوە دانهی ع راق ه زی ئاسمانيهكهی دەستكراوە كرا له ل دانی
خۆپيشاندەرانی باشووری ع راق ,هاوكات ه زەكانی هاوپهيمانی ئامادە نهبوون پ شوازی له
نو نهری خۆپيشاندەرانی باشوور بكهن ,هۆكارەكهشی با دەستی ئاراستهی ئيسﻼمی سياسی بوو
له راپهڕينهكهيان ,له دوايدا له سا ی  2003ئهمهريكا ئهو ژەهرەی به ناچاری نۆش كردو ع راقی
لهسهر سينيهكی ز ڕين پ شكهشيان كردەوە ,به مهش له قهت گاكان زياتر تۆ هی له خه كی ع راق
كردەوە ,و تی بهرەو جهههنمی ترسناكتر لهوەی سهدام برد.
راپهڕينی باشووری ع راق
له 28ی شوباتهوە ,شاری بهسرە جمهی د ت ,چ له ئهو سهربازانهی به ساغی و به برينداری له
ريزە دورو در ژەكاندا به دوای يهك ,دە ی م رولهن ,به سيمای دوكه وی چ كنهوە ,به سهری
شۆڕەوە ملی ر گايان بهرەو ناو ع راق گرتۆته بهر ,وە چ كهسوكاری سهربازان له ههموو ع راقهوە
له سهرسنووری كوەيتهوە تا بهسرە كۆبونهتهوە بۆ ههوا پرسی رۆ هكانيان ,لهو كاتهدا سهرباز ك به
تفهنگهكهی چهخماخهی راپهڕين ل دەدات,ب دەنگی دەشلهقين  ,جۆشی رقی خه كهكه دەدا,
وەك دەگ ڕنهوە له 1ی ئازار ئهفسهر ك له شارۆچكهی زوب ری سونی نشينی سهر سنوری كوەيت
به پ وە نانی گوله به و نهكهی سهدامهوە گڕی راپهڕينی له ع راق هه گيرساند ,له ﻻيهكی دييهوە
دە ن بهيانی زووی رۆژی ههينی ر كهوتی 1ی ئازاری  1991له گۆڕەپانی سهعد له شاری
بهسرە ,سهرباز ك كه له شهڕی كوەيت به دۆڕاوی گهڕابوەوە ,له داخی ئهو ههموو نههامهتيهی له
شهڕ بينيبوی ,گولهيهكی نا به و نهكهی سهدامهوە و گڕی راپهڕينی له ع راق هه گيرساند ,ههردوو
روداوەكه له بهسهرا و ههمان رۆژ روياندا ,پ ی دەچ ت شيعهكان بۆيه باسی ئهوەی زوب ر ناكهن
چونكه شار كی سونی نشينه ,ههمان رۆژ شارەكانی بهسرەو ميسان و كهربهﻻ كهوته دەست
خۆپيشاندەران ,دواتر نهجهف و كهربهﻻ و ديوانيهو سهماوەو حيلهو كوتيشی گرتهوە ,له ماوەيهكی
كهمدا تهواوی باشووری ع راق ههمووی كهوته دەست خۆپيشاندەران ,تا راپهڕين گهيشته شارەكانی
عهزيزيهو مهحموديهی رۆخی پايتهخت ,به گشتی راپهڕين  14پار زگای گرتهوە به
كوردستانيشهوە.
له ر گای سنووری ئ رانهوە ه زە شيعهكانی وەك ئهنجومهنی با ی ئيسﻼمی و حيزبی دەعوە زوو
هاتنه ناو ع راقهوە  .بۆ ر كخستنی خۆپيشاندەران
راپهڕينی كوردستان
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له 4ی مانگ كه ع راق له ژ ر خ مهكهی بيابانی سهفوان تهسليم بوو ,له بهرامهردا گ ۆپی سهوزی
بۆ هه كرا بۆ ئهوەی راپهڕين سهركوت بكات ,قۆناغی سهركوتكردنی راپهڕين له باشوور دەستی
پ كرد ,رۆژی دوای سهفوان راپهڕين گهيشته كوردستان به دەروازەی رانيهيا ,ل رەدا دەبينين هيچ
دەست پ شخهريهك نهك نييه بۆ راپهڕين له كوردستان بگرە كات له دوای باشووری ع راق و
هه كردنی گ ۆپی سهوزی هاوپهيمانانهوەيه بۆ سهركوتكردنی راپهڕينی باشووری ع راق ,ر ی
ت دەچ ت لهوكاتهدا ئ ران فشارەكان لهسهر ههند ك له سهركردەكان كورد توند دەكات تا بهرەيهكی
ديكه بكهنهوە فشار لهسهر هاوپهيمانهكانی كهمب تهوە ,نامهو ههو هكانی ئهوكات ئاماژەی وايان
ت دايه .ئهگهر راست بن و له پشكنينی كاربۆنی دەرچن ,له كات كدا زەمينهی راپهڕين
دوای ر كهوتنی سهفوان و دەستكراوە كردنی ه زی ئاسمانی ع راقی بۆ سهركوتكردنی راپهڕين
ﻻواز بوو ,وەل كه خه ك ئهنجامی دا ,ئيتر ه زەكانی بهرەی كوردستانی دوای كهوتن ,ئهگهر وەك
باشووری ع راق سهركوتبكرابايا ب دەستكهوتهكانی كۆڕەو ,كه كراش به م كۆڕەو مايهكهی
ه نايهوە ,نهك ئهندازياری نابوو ,بگرە وەك هه هبجه ههتيو و ب كهس سهری دەنايهوە ,كهس نهك
باسی ئهندازياری ناكرد ,بگرە به گهنامهی قوﻻبيشيان بۆ پاكانه كردن دروسته كرد.
تا ئ ستا هيچ به گهيهكی ب و كراوە نييه هيچ ه ز كی كوردی پ ش ئهو م ژووە " راپهڕينی بهسرە-1
" 1991-3بانگهوازی بۆ راپهڕين كردب ت ,ئهوەی ههبووە جو هو پهيوەنديكردن و خۆ ر كخستنهوە
بووە ,لهو ب ئوم دييهی ت ی كهوتبون وەك خۆيان وتويانه جورئهتمان نييه وەك م م ب ين ئاش بهتا ه.
به بڕوای ئ وە راپهڕين ك دوای ئهم ههموو روداوە گهرم و شكسته مهزنهی سهدام هاتب ت ,دەش ت
ئهندازياری ههب ت؟؟ ,وە ئهندازيارەكهشی بۆ خۆيان فيشهك كيان نهتهقاندب ت؟؟ ئازيز كيان خو ن له
لوتی نههاتب ت؟؟؟؟؟.
ههموو كهس له شهبهقی پ نج شهممهی ر كهوتی 1991-1-17ەوە دەيزانی سهدام له شكسته,
چاوەكان دوكهڵ و ئاگری فرۆكهكانی هاوپهيمانانی دەبينی ,گو يهكانيش گوێ بيستی تهقينهوەكان
بوون ,ئهم بيركردنهوەيه عهق كی خاريقی ناويست ,تهنانهت ئهوەشی سياسهتی نهكردبوو له ژيانيدا
بهو ئهنجامه گهيشتببوو ,جاشهكانيش لهوە ت گهيشتبوون دەبوايا خۆيان به ﻻيهكدا بدەن ,ئاخر ئهوان
راسته ئاخوڕيان ﻻی رژ م بوو ,به م ههريهكهيان كلكيان به ﻻيهن كهوە بهسترا بوو.
راپهڕين و دەستكهوتهكانی
راپهڕين تهنها دوو ساڵ و نيو دوای ههردوو كارەساتی هه هبجهو ئهنفال ئهنجامدرا ,ه شتا شو نبزر
بوونی ئهنفالكراوان و كيميابارانكردنی هه هبجه له زەينی خه كدا مابوو ,ه شتا دوكه ی كيمياوی و
تهپ و تۆزی روخانی گوندەكان و كوشتنی خه ك له بهرچاوان بوو ,ه شتا ترس و لهرزی فڕی
دانه خوارەوەی هاوو تيان له كۆپتهرەوە له زەين و هۆشدا بوو ,هاوكات دژە سهركوتكردنی
راپهڕين له باشووری ع راق ,حوس نی زيندوو" حوس ن كامل" گولهی تانكهكهی كه نا به حوس نی
مردوەوە ,نيشانهی دەست نهپاراستن بوو ,كوژرانی  5000بهعسی له راپهڕين به كوشتنی 100
ههزار له هاوو تيانی باشوور وە م درايهوە ,ئهم دوو و نه تراژيديايه خه كيان هاندا كۆڕەو بكهن,
له سهرەتادا ه زەكانی بهرەی كوردستانی ر گری تونديان له خه ك كرد شار بهج به ن ,ئ مه تا
بهرە بهيان به ئۆتۆمۆبيلی پڕ له ژن و مندا ی جل وبهرگ رەشهوە ,ههموو له پرسهی شههيدو
ئهنفالدا بووين ,ر گايان نهدا له شار دەرچينه دەرەوە ,وەل كه گولهی تۆپهكان گهيشته دەوروبهری
ههول رو ر گركهران هه تن ,ئيتر وەك روبار جهماوەر ر گای خۆی كردەوە ,ل رەشدا خو نی ئهو
خه كهی لهو رۆژەدا بووونه قوربانی له ئهستۆی ئهوانه ,خه ك به بهج ه شتنی ماڵ و شار ,ئهو
داستانهيان خولقاند كه له م ژوودا ناوی نرا كۆڕەو ,دوای تهنها چوار رۆژ  ,داستانی برسی و سهرما
بردووەكان چووە سهر م زی نهتهوە يهكگرتووەكان5 ,ی ئهپر ل بڕيار كی ههشت خا ی بهناوی
بڕياری  688له ﻻيهن ئهنجومهنی ئاسايشهوە دەرچوو بۆ پاراستنی خه كی سڤيل ,بهمهش كۆڕەو
بووە هۆكاری گۆڕانكاری بۆ يهكهمجار له م ژووی گهلی كورددا ,هه هبجه و ئهنفال له كاتی خۆيدا
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نهيانتوانی كاريگهری دابن ن ,به م كۆڕەو كه روحی هه هبجهو ئهنفال و كاردانهوەی ئهو دوو
تراژيديايه بوو ,جيهانی ه نايه دەنگ ,ل رەدا دەبينين تراژيديا رايگشتی و لهناو خۆشدا نهرمه ه زی
ناوخۆيی دروست كرد.
راپهڕين ئهنجامی نهبوو ,وەل شكستی راپهڕين بووە سهركهوتن ,دوو هۆكاری دواتر هاتنه پ شهوە
شهڕی كۆڕێ و به رادەی كهمتر ئهزمڕ و راپهڕينهكانی مانگی تهموزی ههمان سا ی ناو شارەكان,
وە سهركهوتنهكانی پ شمهرگه له سهرقه و گهرميان ,ههموو سهركهوتنهكانی كۆڕەويان ج گيرترو
بهرفراوانتر كرد.
كهواته ئهگهر له راستيدا ههر ئ مهی جهماوەر ئهندازياری راپهڕين بوب تين ,ئهوا ب شك ئهندازياری
كۆڕەوی مليۆنی و راپهڕينی تهموزی ناو شارەكان بووين ,ئهم واقعهی دروست بووە بهری رەنج
و ت كۆشای ههموومانه.
ئهوەی رەخنهی ههيه ,به به گهنامه وە م بداتهوە ,به گهنامه به وتهی شهفهوی ناب ت ,پ ويستی به
به گهی نووسراو ل كۆ ينهوەو ساغكردنهوەو پشكنينی كاربۆنی ههيه.
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