Rêberê Mamoste

Enfal Çi Ye?

Peyva al-Enfal olî ye di eslê xwe de: ew navê sura heştane ya Quranê
bi wateya ‘Xenîmetan', wekî 'xenîmetên şer’.
Serokê Iraqê, Sedam Husên, gelek caran çalakiyên rejîma Baasê bi
zimanê olî vedişart. Ji ber vê yekê navê 'Enfal' ji aliyê Iraqiyan ve hat
hilbijartin ji bo nasandina kampanyaya xwe ya leşkerî ya qelihandinî
dijî gundên Kurdistanê di qonaxên dawî yên şerê Îran-Iraqê de.
Belgefîlmê “Kuleco: Dilê Min ê Tarî” lêkolîn li ser çîrokên wan kesên
ku di nav van bûyerên trajîk de derbasbûne dike bi riya bikaranîna
îfadeyên yekem-carî yên wan kesan û riwayet û dîmenên arşîvê
ku qala sedem û bandorên demdirêj yên qirkirinê li ser gundiyên
Kurdistana Iraqê.
Ev Melzemeya Mamoste wek rêber ji belgefîlm re xizmetê dike. Her
beşek ji bo fêmkirina mijareke taybetî bi Enfalê hatiye danîn.
Ne giringe her çar beş di vê Melzema Mamoste de bi temamî bê gotin
ji xwendinkaran re. Li şûna wê, ew wek çavkaniyekê tê bikaranîn ji
bo perwerdekar armancên fêrbûnê ji nav helbijêre, li pey ve pirs
û çalakiyên ku herî baş ji bo bersîvkirina pêwîstîyên xwendekarên
xwe wê hilbijêrî. Agahî ji bo xwendekarên 13 salî û mezintir hatine
dîzaynkirin.

Di rûpela din de berdewam dibe
Mafên çapkirinê parastîne © Bernameya Bîranînên Kurdistan
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Beşê 1

Enfal Çi Ye?

‘Tu kes qêrîna me ne bihîst’
– Osman Elî Ezîz, Kuleco

Serinc a wanê:
li ser Kurdan li Bakûrê Iraqê
···· Agahdarî
Agahdarî li ser Enfal û şerên wê qonaxê

Armancên fêrbûnê:
sedemên bingehîn ên Enfal
···· JiJi bobo fêmkirina
tespîtkirina aliyên sereke di vê pevçûnê de: artêşa Iraqê, Cahş (milîşên Kurd kar ji bo
hikûmeta Iraqê dikirin), Pêşmerge û gundiyên Kurdan
·· Ji bo zanîn li ser Enfal bi şahidiya şexsî ji wan kesên ku ev bûyer di ser wan re derbas bûne

Wane:
Bêje xwendekaran ku ewê anha temaşey belgefîlmekî li ser Enfal bikin. Ji wan re bêje ku
Enfal kampanyaya qirkirinê ya li hemberî gundiyên Kurdan ji aliyê artêşa Iraqê di dema
şerê Îran-Iraqê 1988 hat kirin. Her wisa daxuyani bike ku komkujîya gelê Kurd yên sivîl di
salên berî de qewimî bû lê ev kuştinên di vê demê de hêcetên olî jêr hatin dayîn.
Nîqaş bike ku di dema Enfal de nêzî 182, 000 Kurd hatin kuştin û ku çekên kîmyewî li dijî
xelkên sivîl hatin bikaranîn. Cara yekê ye ku dewletek xaza jehrê li hember gelê xwe bi kar
bîne.
Bêje xwendekaran ku ewê guhdariya îfadeyên şexsî ên hinek qurbaniyên Enfal
bikin. Belgefîlmê “Kuleco: Dilê Min ê Tarî” vêxe. Pirsên li ser naveroka vî belgefîlmî ji
xwendinkaran bike ta ku asta têgihîştina xwendekaran berçav bike.

Di rûpela din de berdewam dibe
Mafên çapkirinê parastîne © Bernameya Bîranînên Kurdistan
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Berdewame ji rûpela pêşî de

Pirsên şopandinê:
maneyê ku kesek were 'Enfalkirin'?
···· EvKî netê çi"Cahş"
û rola ku di şerê di navbera Kurdan û Iraqê de lîstin çi bû?
Xalên
hêza
artêşa
Iraqê û pêşmergeyan çi bûn û çavkaniyên herdû aliyan çi bûn?
···· Çi cureyên çekan hatin
bikaranîn ji aliyê artêşa Iraqê li gundên ku Pêşmerge parastin?

Çalakî:
Nîqaş de ka Enfal cuda bû ji şêwazê kevn yê şer. Eger wisa be, çawa? Ma ferqên mîna vî
girînge? Ji bo kê girînge?

Di rûpela din de berdewam dibe
Mafên çapkirinê parastîne © Bernameya Bîranînên Kurdistan
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Berdewame ji rûpela pêşî de

Beşê 2

Jiyan Berî Enfal

‘Jiyana me çêtir bû wê demê ji ber ku xizmên me nêzî me bû. Xaltîk
û pismaman, em hemû bi hev re bûn’
– Fatime Xorşit

Serinc a wanê:

·· Têgihiştina kî ne Kurd
Armancên fêrbûnê:
têgihiştineke kûrtir li ser Kurdan: li ku derê û çawa ew berî Enfal dijiyan
···· JiJi bobo pêşxistina
lêkolîn di rola malbatê di çand û awayê jîyana Kurdan de
bandorên yekser ên Enfal li ser gundiyan û malbatên Kuleco
···· JiJi bobo fêmkirina
derxistina agahîyan ji wan hevpeyvînan û dîmenên arşîvê û gihiştin bi serencaman di
derbarê bûyeran de

Wane:
Piştî dîtina belgefîlmê “Kuleco: Dilê Min ê Tarî” pirsên şopandinê û çalakîyan
bikarbîne ji bo nirxandina tiştên ku xwendekar li ser gundiyên Kurd yên Kuleco fêr bûn.
Xwendekaran han bidin ku bifikirin bê bûyerên trajîk çawa dikarin bandorê li civakên ji
hev nêzîk bikin.

Di rûpela din de berdewam dibe
Mafên çapkirinê parastîne © Bernameya Bîranînên Kurdistan
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Berdewame ji rûpela pêşî de

Pirsên şopandinê:
li Kuleco çi kar dikirin ji bo dabînkirina jiyana xwe?
···· Kurd
Gundê Kuleco çiqas mezin bû û kî li wir jiyan dikir?
bin çi şert û mercan de Kurdan berî Enfal jiyan dikirin?
···· DiHikûmeta
Sedam Husên çi asteng danî li ber çanda Kurdî û awayê jiyanê ya berî Enfal?
Xelkên
Kuleco
çûn ku dema ku gundê wan hat rûxandin?
··

Çalakî:
lêkolîn li ser Kurdan, nemaze li ser çand, mumareseya olî û awayê jîyanê
·· liBilacemxwendekaran
Kurda bikin.
ji xwendekaran bike ku çawa ew serpêhat û pêwendiyên xwe bi kesên din re binav
·· Pirs
dikin. Ji wan re bêje ku fakterên erdnîgarî, bav û kalan, abûrî, siyasî û malbatî li ber çav

bigrin. Ji wan bipirse ku ew çawa biryarê didin eger kesek "heval" an jî "dijmin" e. Bipeyive
li ser fakterên ku qedera şer di nava komên gelan û şexsan de diyarî dike.

ji xwendekaran bike ku dara malbatê biafirînin bi tesbîtkirina navên gelek
·· Daxwaz
endamên malbatê yên ku tên bîra wan. Ji xwendekaran bixwaze ku xeyal bikin ku li

gundekî dijîn bi temamî ji endamên malbat û xizmên xwe re pêk tê. Bila xwendekaran
binêrin ka wê çawa bikin eger nîvê endamên malbata wan ji dest herin di heyameke kurt
da. Çawa dê bûyereke wek Enfal bandorê li ser jiyana wan deyne?

Di rûpela din de berdewam dibe
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Berdewame ji rûpela pêşî de

Beşê 3

Çawa Enfal Plan Bû?

‘Ez ê wan hemîyan bi çekên kîmyewî bikujim. Gelo kî kari tiştekî
bibêje? Bila here dojehê civaka navnetewî û kesên ku guhdariya
wan dikin’
– Elî Hesen El-Mejîd (Eliyê Kîmyewî)

Serinc a wanê:
çawa Enfal plan kirin û sepandin
···· Fêmkirina
Têgihiştina rola çekên kîmyewî û kampên binçavkirinê di nav Enfal de
·· Fêmkirina çarçoveya dîrokî ya şer

Armancên fêrbûnê:
û fêmkirina ferqa di navbera şer û qirkirinê de
···· JiJi bobo tespîtkirin
fêmkirina bandora dirêj û kurt a çekên kîmyawî li ser xelkên sivîl
armanca Enfal
···· JiJi bobo fêmkirina
fêmkirina dîroka nû ya herêma Kurdan di nav Rojhilata Navîn de

Wane:
Berî dest bi dersê bibe, li rûpel a dawî di vê pakêta perwerdeyî de binêre ji bo dîtina vê
nivîsa bi sernavê ‘Ziyanên Mirovî Yên Enfal’. Rûpelê kopî bike bo xwendekaran ji bo
xwendina serbixwe an di nav koman de. Rûpela agahdariyê belav bike piştî vêxistina
belgefîlm.

Di rûpela din de berdewam dibe
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Berdewame ji rûpela pêşî de

Pirsên şopandinê:
xelk ji gundiyan li Kuleco hatin kuştin?
···· Çiqas
Çiqas kes ji gelê Kurd hatin kuştin an jî di dema Enfal de hatin girtin?
Kîmyewî kî bû? Çawa ev nav lêkirin?
···· Eliyê
Çima Eliyê Kîmyewî hinek ji herêmên Bakurê Iraqê kirin 'herêmên qedexe'?
Ma Sedam Husên dixwest 'çanda Kurdî ji holê rake' wek ku ji aliyê qurbaniyên Enfal tê
·· îdîakirin?
Ma biser ket di vî tiştî de?
Çi
ceza
Sedam
û Elî Hesen El-Mecîd stendin ji bo rolê xwe di komkujiya Enfal de?
·· Kengî ev rû da?Husên
Gelo edalet cî bi cî bû?

Çalakî:
Bila xwendekaran çavên xwe li pênaseya hiqûqî ya qirkirin bigerînin û diyar bikin di nav
·· komên
xwe ka ew pênase Enfal li xwe digre.
·· Bipeyive li ser prinsîpên exlaqî ên kuştina nisbeteke mezin ji xelkên miletekî .
bike ku xwendekar vê nivîsa bi sernavê ‘Ziyanên Mirovî Yên Enfal’ bixwînin di
·· Daxwaz
heman dem de ji wan re şîrova dîroka herêma Kurdan di çarçoveya Rojhilata Navîn de

bike. Sedemên olî û siyasî ji bo şerê di navbera Şîa, Sunnî, û Kurdên nîqaş bike. Nîqaş li ser
rola Rojava (Ewropa) di şer de li Rojhilata Navîn bike.

Di rûpela din de berdewam dibe
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Berdewame ji rûpela pêşî de

Beşê 4

Bandorên Dirêj Yên Enfal

‘Ka bedewiya me? êş û kederê em xapandin’
– Ismet Mihemed Mehmûd

Serinc a wanê:
kirin li ser bandorên dûr û dirêj yên qirkirinê li ser komên mirovan
·· Fikir
Fikir
·· kirin li ser bandorên dûr û dirêj yên qirkirinê li ser kesan

Armancên fêrbûnê:
Lêkolîn li ser vebijarkên li ber destê milleteke bindest û bi imkanên sînordar dema ku
·· dikeve
ber gefa qirkirinê
Fêmkirina
trawmatîk dikarin bandora berfireh li ser wan kesan hebe
···· Fêmkirina kuku bûyerên
bûyerên trawmatîk dikarin bandora dûr û dirêj li ser tevahiya çandan hebe

Wane:
Ev ders xwendekaran han dide ku xwe bi xwe bighên encaman li ser Enfal li gor agahiyên
di belgefîlm de.
Piştî dîtina “Kuleco: Dilê Min ê Tarî” pirsên şopandin û çalakiyan bi kar bînin ji bo
nirxandina têgihiştina xwendekar li ser bandorên dûr û dirêj yên Enfal li ser gelê Kuleco, û
bi tevahî li ser çanda Kurd.

Di rûpela din de berdewam dibe
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Berdewame ji rûpela pêşî de

Pirsên şopandinê:
Kuleco çi tişt bi xwe re birin dema ku gundê wan hat wêrankirin? Çi bi wan tiştên ku
·· biXelkê
xwe re birin hat? Çima?
binçavkirin a Topzawa çi bû? Girtiyên kampê çawa ji hev cuda kirin? Kî hat girtin?
···· kampa
Kî hate kuştin piştî ku ji kampa binçavkirinê birin?
bi serê jin, zarok, û Kurdên kal û pîr hat ku di kampên binçavkirinê Iraqê de bûn? Di bin
·· çiÇi şert
û mercan de ew dijiyan? Çi ji wan re hate kirin?
Gelê
Kurd
îro li kû dijîn?
··

Çalakî:
Bandorên dirêj ên Enfal li ser çanda Kurdî giftûgo bikin. Çi winda bû ji çandê? Çi ji çandê
·· maye?
Çawa jiyana wan piştî Enfal guherî?
dirêj ên kuştina nifşek ji mêrên ku li gor temen dikarin şer bikin giftûgo bikin.
·· Bandorên
Çawa dibe ku ev bandor li ser civaka Kurdî hebe?
re bêje ku behsa çîroka Teymûr Ebdullah Ehmed bikin, Teymûr ew kur e
·· Jikuxwendekaran
bi tenê filitî ji komkujiya ku film behs dike. Bandorên yekser ji tecrubeya wî çi bûn? Çi
bandorên dûr û dirêj man li ser jiyana wî? Ji xwendekaran re bêje ku Teymûr şahidî li dijî
ew kesên ku Enfal sepandin da, û ku hin ji wan kesan paşê ji bo tawanên xwe hatin îdam
kirin. Edalet çiqasî kari birînên qirkirinê ji bîr bibe?

ji xwendekaran bike ku fikir bikin li ser ew malbata ku Teymûr li xwe girtin piştî ew
·· Daxwaz
reviya bû ji komkujiyê. Nîqaş bikin ka malbatê xwe xistin nav çi tirsê de gava ku jiyana wî
rizgarkirin û wî nedan dest rayedaran. Ji xwendekarên xwe bipirse, ka ew ê çi bikin, eger
ew rûbirû bûyerek wisa bûn. Niqaş bike ka şexs dikarin çi bandorê bihelin dema ku rûbirû
bûyerên qirkirinê bibin.

Mafên çapkirinê parastîne © Bernameya Bîranînên Kurdistan
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Rûpela Agadariyan

Ziyanên Mirovî Yên Enfal
'Enfal' kampanyaya qirkirinê ya
Sedam Husên li dijî gelê Kurd li
Iraqê bû.
Pênasa navnetewî û yasayî a
qirkirinê, wek ku ji aliyê
Neteweyên Yekbûyî tê
nasandin eve: “Ji holêrakirina
bi armanc ya komeke netewî,
etnîkî, nijadî an olî ye, di beşek
anjî tevayê”

1.5 milyon
KURD JI WARÊN XWE LI
KURDISTANA IRAQÊ HATIN
DERXISTIN BI HATINA SALA 1991.

XELK ÇAWA MIRIN?

Çekên Kîmyawî
Çekên kevn

Çavkanî:
Hikûmeta Herêma Kurdistanê

Bi jehrî ketin
Koncalên bi darvekirinê komekî

Tîmên agirberdanê/guleberdanê
Hewayê sar/tedayî girtîgehê de

Işkence

70% JI QURBANIYAN
MÊR BÛN DI NAVBERA
15-50 SALAN

dawiya Enfal di 6 Îlonê 1988 de zêdetir
·· jiBi4,000
gundan li Kurdistana Iraqê hatiye
rûxandin.
Enfal ji mirovan tê texmînkirin
·· diQurbaniyên
navbera 100,000 û 182.000 kes.
Nêzî 250 gundên Kurdan li Iraqê kitin ber
·· êrîşên
çekên kîmyewî di dema Enfal de.
140,000
kes reviyan ji Kurdistana Iraqê
·· di sala 1988.
(bi qasî 100,000) reviyan

··

Îranê, (27,000) Tirkiye , (5,000) Yûnanistan,
(1,500) Pakistan, Sûriyê (hejmar piştrast
nebûyî) û welatên Ewropayê (hejmar
piştrast nebûyî).
Di dema Enfal de, 90% ji gundên Kurdan ji
alîyê artêşa Iraqê ve hatin wêrankirin li gor
Hikûmeta Herêmî ya Kurdî.

Tarîxên Giring
Enfal: Newal a Cafatî, 23 Reşemî/
·· Yekemîn
Sibat - 19 Adar 1988
Enfal: Qeredax, 22 Adarê - 1
·· Duyemîn
Nîsan 1988
Enfal: Germiyan, 7- 20 Nîsan
·· Sêyemîn
1988
Enfal: Zapê biçûk, 3 - 8 Gulan
·· Çaremîn
1988
Şeşmîn û Heftemîn Enfal:
·· Pêncemîn,
Riwandiz û Şeqlawa, 15 Gulan - 28 Tebax
1988
Dawiya
Îran-Iraq: rejîma Îranê
·· AyetullahŞerê
Xumeynî agirbestê qebûl dike,
20 Tebax 1988
Enfala
·· 1988 dawî: Behdînan, 25 Tebax - 6 Îlon

