رێبهری مامۆستا

ئەنفال چیە؟

ئەنفال ناوی سورەتی هەشتەمی قورئانە ،بە مانای (غەنیمە) واتە دەسکەوتی
بەرەی شەڕ دێت.
سەرۆکی پێشووی عێراق سەدام حسێن کردەوە و رەفتارەکانی حزبی بەعسی
لە ژێر ئاینی ئیسالمدا دادەپۆشی ،لەبەر ئەمەیە عێراقیەکان ناوی ئەنفالیان
هەڵبژاردوە وەک پێناسە بۆ شااڵوی ئەنفال و قڕکردنی خەڵکی کوردستان لە
کۆتاییەکانی شەڕی ئێران-عێراقدا.
فیلمی دۆکیۆمێنتاری کولەجۆ :دڵم تاریکستانە ،لە زاری پاشاموەکانی ئەنفالەوە
چیرۆکە ترسناکەکانی ئەو رووداوە دەگێڕیتەوە ،یەکەمین جارە چیرۆکەکان
دەبیرسێن .دیمەنەکانی فیلمەکە باس لە هۆکار و کاریگەری درێژخایەنی
جینۆسایدی کورد دەکەن لە سەر گوندیەکانی کوردستان و ئەوانەی کرانە ئامانجی
ئەنفال.
ئەم رێبەرە بەشێکە لە پاکێجی فیلمەکە ،هەر بەشێکی بە وردی سەرنج لە سەر
دیوێکی شااڵوەکە دادەنێ.
مەرج نیە هەر جوار بەشەکەی ئەم رێبەرە بخوێرنێن بەڵکو وەک سەرچاوە
بەکاردەهێرنێن ،فێرکارەکان دەتوانن ئەوەی مەبەستیانە لە نیو بەشەکاندا بە
قوتابیەکانی بڵێن ،پرسیاری لە بارەوە بوروژێنن زیاتریش سەرنج لە سەر ئەو
الیەنانەی دابنێن کە زانینی بۆ قوتابیەکان پێویستە.
زانیاریەکان بۆ قوتابیانی تەمەن  ١٣ساڵ و سەروترن.

بۆ الپهرهی داهاتوو
پرۆگرامی یادهوهری كوردستان © مافی چاپكردنهوهی پارێزراوه

رێبهری مامۆستا

1

تهواوكهری الپهڕهی پێشوو

بەشی یەکەم

ئەنفال چیە؟
“کەس گریانی ئێمەی نەبیست”
– عوسامن عەلی عەزیز -کوڵەجۆ

سەرنجدانانی وانەکە:

·
·

پێشەکیەک لە بارەی کوردی باکوری عێراق.
پێشەکیەک سەبارەت بە ئەنفال و شەڕ لە ناوچەکەدا.

ئامانجەکانی فێربوون:

·
·
·

تێگەیشنت لە هۆکارەکانی ئەنفال
دەستنیشانکردنی الیەنە سەرەکیەکانی شەڕ لە نیویاندا سوپای عێراق ،جاشەکان (ئەو کوردانەی چەکداری
حکومەتی عێراق بوون) ،پێشمەرگە و گووندشینەکانی کوردستان
تێگەیشنت لە چمکی ئەنفال لە سەر زاری ئەوانەی کە ئەنفال کراوون

وانەی خوێندن:
بە قوتابیەکان بڵێ فیلمێکی دۆکیۆمێنتاری دەبینن لە بارەی ئەنفالەوە .بۆیان باس بکە کەوا ئەنفال شااڵوی
جینۆسایدکردن بوو دژ بە گووندنشینانی کورد لە الیەن سوپای عێراق لە شەڕی ئێران عێراقدا ساڵی ١٩٨٨
جێبەجێکرا.
بە خوێندکارەکان بڵێ سااڵنێک بەر لە ئەنفال کورد کۆمەڵکوژکراوون بەاڵم کوشتاری ئەمجارە پاساوی ئاینیی بۆ
هێرناوەتەوه.
ئەو راستیانە بخەرە روو کە لە شااڵوەکانی ئەنفالدا زیاتر لە  ١٨٢هەزار کورد کوژران ،گازی
کیمیایی دژ بە خەڵکی بێتاوانی کوردستان بەکارهێرنا ،ئەوە یەکەم جار بوو حکومەتێک دژ بە هاوواڵتیانی خۆی
گازی ژەهراوی بەکاربێنێ.
ب ه خوێندکارەکان بڵێ کەمێکی دیکە گوێیان لە گووتەی پاشاموەکانی ئەنفال دەبێ ،ئێستا فیلمی کوڵەجۆ :دڵم
تاریکستانە نیشان بده.
پرسیار لە قوتابیەکان بکە سەبارەت بە ناوەڕۆکی دۆکیۆمێنتاریەکە تاکو بزانی ئایا لێی تێگەیشتوون.
بۆ الپهرهی داهاتوو
پرۆگرامی یادهوهری كوردستان © مافی چاپكردنهوهی پارێزراوه
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تهواوكهری الپهڕهی پێشوو

پرسیار و بەدواداچوون:

·
·
·
·

ئەنفالکردنی کەسێک مانای چیە؟
جاش کێن؟ چ رۆڵێکیان بینی لە شەڕی نێوان کورد و عێراقدا؟
سەرچاوەی سوپای عێراقی و هێزی ئەوان و پێشمەرگە چی بوون؟
سوپای عێراق چ جۆرە چەکێکی بەکارهێنا دژ بە گووندنشینەکان کە داڵدەی پێشمەرگەیان دابوو؟

چاالکی:
گفتوگۆی ئەوە بکەن ئایا ئەنفال جیاوازە لە شەڕی کالسیک .ئەگەر وایە چیاوازیەکە چیە؟ ئایا ئەو جیاوازیانە
گرنگن؟ بۆ کێ گرنگن؟

بۆ الپهرهی داهاتوو
پرۆگرامی یادهوهری كوردستان © مافی چاپكردنهوهی پارێزراوه
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تهواوكهری الپهڕهی پێشوو

بەشی دووەم

ژیان بەر لە ئەنفال
“لە رابردوودا ژیامنان لە ئیستا خۆشرتبوو خزم و کەسامن لێ نزیک بوون ،پور،
پورزا ،خاڵۆزا و ئامزۆاکامنان هەموو پیکەوە دەژیاین”.
– فاتیمە خورشید

سەرنجدانانی وانەکە:

·

تێگەیشنت لەوەی کورد کێن

ئامانجەکانی فێربوون:

·
·
·
·

تێگەیشتنێکی قووڵرت ل ه کورد ،لە کوێ و چۆن ژیاوون بەر لە ئەنفال؟
نیشاندانی رۆڵی خێزان لە کلتوری کوردەواری و شێوازی ژیاندا
تێگەیشنت لە کاریگەریە خراپەکانی ئەنفال لە سەر گوندنشینان و خێزانەکانی کوڵەجۆ
له وەرگرتنی زانیاری قسەکەرانی ناو فیلمەکە و وێنەکانی ئەرشیف دەرئەنجامێک بنورسێ سەبارەت بە له
رووداوەکان و شایەتحاڵەکان

وانەی خوێندن:
دوای بینینی فیلمی کوڵەجۆ :دڵم تاریکستانە ئەم پرسیارانەی خوارەوە بکە تاکو بزانی قوتابیەکان چی فێربوون لە
بارەی کوردە گوندنشینەکانی کوڵەجۆ.
بە خوێندکارەکان بڵی بیر لەوە بکەنەوە ئەم رووداوە کارەساتبارانە کاریگەرییان چی دەبێ لە سەر پەیوەندی
توندوتۆڵی کۆمەاڵیەتی

بۆ الپهرهی داهاتوو
پرۆگرامی یادهوهری كوردستان © مافی چاپكردنهوهی پارێزراوه
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تهواوكهری الپهڕهی پێشوو

پرسیار و بەدواداچوون:

·
·
·
·
·

خەڵکی کوڵەجۆ چۆن دەژیان؟
ژمارەی دانیشتوانی گووندی کوڵەجۆ چەند بوون؟ کێ لەوێ دەژیا؟
پێش ئەنفال کورد لە چ بارودۆخێکدا دەژیان؟
ئەو ئاستەنگیانە چی بوون پێش ئەنفال حکومەتی بەعس لە سەر کلتور و شێوازی ژیانی کوردەواری داینابوون؟
خەڵکی کوڵەجۆ بۆ کوێ چوون کاتێ گووندەکەیان وێرانکرا؟

چاالکیهكان:

·
·لە خوێندکارەکان بپرسە چۆن هەڵسەنگاندن دەکەن بۆ ئەزمون و پەیوەندی خۆیان لەگەڵ خەڵکی دیکه .پێیان
بڵی فاکتەرە جوگرافی ،بۆماوەیی ،ئاینی ،سیاسی و خێزانیەکان لەبەرچاو بگرن .لێیان بپرسە چۆن دەتوانن بڕیار
با قوتابیەکان لێکۆڵینەوە لە سەر کورد بکەن ،سەرنج بخەنە سەر کلتوری کورد ،ئاینداری و شێوازی ژیان.

بدەن لە سەر ئەوەی کێ دۆست و کێش دوژمنه .لە سەر ئەو هۆکارانە قسە بکەن کە بە هۆی شەڕەوە دروست
دەبن چ لە نێوان گروپ یان تاکە کەسدا		.

·

بە خوێندکارەکان بڵی درەختی خیزان دروستکەن زۆرترین ناوی ئەندامانی خێزانی لە ناودا تێهەڵکێشكهن کە لە
بیریانن ،پێیان بڵی بیرکەنەوە ژیان چۆن دەبوو ئەگەر لە گووندێکدا بژین هەمو دانیشتوانەکەی خزم و کەس و
کاریان بن .باخوێندکارەکان بیر لەوە بکەنەوە ژیان چۆن دەبوو ئەگەر لە کاتێکی زۆر کورتتدا نیوەی ئەندامانی
خێزان لە دەستبدەن ،رووداوێکی وەک ئەنفال چ کاریگەرییەکی لە سەر ژیانیان جێدەهێشت؟

بۆ الپهرهی داهاتوو
پرۆگرامی یادهوهری كوردستان © مافی چاپكردنهوهی پارێزراوه
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تهواوكهری الپهڕهی پێشوو

بەشی سێهەم

پالنی ئەنفال چۆن دان را؟
“بە چەکی کیمیای هەموویان دەکوژم ،کەس دەتوانێ هیچ بڵێ؟ کۆمەڵگەی
نیودەوڵەتی و ئەوانەشی گوێیان لێدەگرن بە جەهەنەم”.
– عەلی حەسەن مەجید (عەلی کیمیایی)

سەرنجدانانی وانەکە:
تێگەیشنت لە:
پالندانانی ئەنفال و ئەنجامدانی
رۆڵی چەکی کیمیایی و کامپەکانی دەسگیرکراوانی ئەنفال
مێژووی شەڕ و پێکدادانی کورد و حکومەتی عێراق

·
·
·

ئامانجەکانی فێربوون:

·
·
·
·

دەستنیشانکردن و تێگەیشنت لە جیاوازی نیوان شەڕی کالسیک و جینۆساید
تێگەیشنت لە کاریگەری کورت و درێژخایەنی چەکی کیمیایی لە سەر خەڵک
تێگەیشنت لە ئامانجی ئەنفال
تێگەیشنت لە مێژووی تازەی کوردستان و رۆژهەاڵتی ناوەڕاست

وانەی خوێندن:
بەر لەوەی دەست بە وانەکە بکرێ بڕۆ بۆ دوایین الپەڕەی ئەم رێبەرە ،لەو بەشە بروانە کە تایبەتە بە
"زیانی مرۆیی لە ئەنفالدا" ،کۆپی بکە بۆ قوتابیەکان با بە تەنها و لەگەڵ گروپ بیخوێننەوە ،دوای ئەوەی
دۆکیمێنتاریەکە دەبینن کۆپیەکانی "زیانی مرۆیی ئەنفالیان" بە سەردا دابەش بکە

بۆ الپهرهی داهاتوو
پرۆگرامی یادهوهری كوردستان © مافی چاپكردنهوهی پارێزراوه
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تهواوكهری الپهڕهی پێشوو

پرسیار و بەدواداچوون:

·
·
·
·
·
·
·

چەند کەس لە خەڵکی کوڵەجۆ کوژران؟
لە شااڵوی ئەنفالدا چەند کورد کوژران چەندیش زیندانیی کران؟
عەلی کیمیایی کێ بوو؟ چۆن ئەو نازناوەی بەسەردا برا؟
بۆ چی عەلی کیمیایی ناوچەکانی باکوری عێراقی کردنە دەڤەری قەدەغەکراو؟
وەک پاشاموەکانی ئەنفال دەڵێن ئایا سەدام حسێن دەیویست کلتور و دابو نەریتی کوردەواری نەهێڵێ؟ سەدام
لەو هەوڵەی سەرکەوتوو بوو؟
چ سزایەک بە سەر سەدام حسێن و عەلی حەسەن مەجیدا درا بەرامبەر بەو رۆڵەی لە ئەنفال و
جینۆسایددا گێڕایان؟ کەی سزایان بە سەردا درا؟ ئایا بڕیاری دادگا جێبەجێ بوو؟

چاالکیهكان:

·

با قوتابیەکان سەیری پێناسەی یاسایی جینۆساید بکەن لەگەڵ گروپدا بڕیار بدەن ئایا پێناسەکە بە سەر ئەنفالدا
جێبەجی دەکرێ؟

·
·با خوێندکارەکان ئەو بەشە بخوێننەوە کە ناوی "زیانی مرۆیی لە ئەنفالدا" ،باسی مێژووی کوردستان بکە لە
رۆژهەاڵتی ناوەراستدا ،گفتوگۆی هۆکارە ئاینی و سیاسیەکان بکە لە دروستبوونی پێکدادان لە نیوان کورد و شیعە
رەهەندی ئەخالقی جینۆساید و کۆمەڵکوژی گەنگەشە بکەن کاتێ رێژەیەکی گەورەی نەتەوەیەک دەکاتە ئامانج.

و سوننەدا .رۆڵی کاریگەری واڵتان گەنگەشە بکەن لە سەر شەڕ و ناکۆکیەکانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست.

بۆ الپهرهی داهاتوو
پرۆگرامی یادهوهری كوردستان © مافی چاپكردنهوهی پارێزراوه
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تهواوكهری الپهڕهی پێشوو

بەشی چوارەم

کاریگەریی درێژخایەنی ئەنفال
“کوا جوانیامن ،خەم و مەینەتی ئێمەی فەوتاند”
– عیسمەت مەحمود

سەرنجدانانی وانەکە:

·
·

له بهرچاوگرتنی کاریگەریە مەودا درێژەکانی جینۆساید لە سەر خەڵک
له بهرچاوگرتنی کاریگەری درێژخایەنی جینۆساید لە سەر تاک

ئامانجەکانی فێربوون:

·
·
·

ئەو بژاردانە شیبکرێنەوە لەبەردەم گەلێکی سەرکوتکراو و کەم دەرامەتدان کاتێ دەکەوێتە بەر
هەڕەشەی جینۆساید
تێگەیشنت لەوەی رووداوە تراژیدیەکان کاریگەریەکی نێگەتیڤ و هەمیشەیی بەجێدێڵێن لە سەر بەرکەوتوان
تێگەیشنت لە کاریگەری نەرێنی رووداوە تراژیدیەکان لە سەر کلتور بۆ ماوەیەکی درێژ

وانەی خوێندن:
ئەم وانەیە هانی قوتابیەکان دەدات سەبارەت بە ئەنفال دەرئەنجامی خۆیان بنوسن لە سەر بنەمای ئەو
زانیاریانەی لە دۆکیومێنتاریەکەدا وەریان گرتوە.
دوای بینینی فیلمی کوڵەجۆ:دڵم تاریکستانە ،لە رێی ئەم پرسیارانە و چاالکیە داواکراوەکان هەڵسەنگاندن بکە بۆ
ئاستی تێگەیشتنی قوتابیەکان لە بارەی کاریگەری درێژخایەنی ئەنفال لە سەر خەڵکی کوڵەجۆ و کلتوری کورد.

بۆ الپهرهی داهاتوو
پرۆگرامی یادهوهری كوردستان © مافی چاپكردنهوهی پارێزراوه
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تهواوكهری الپهڕهی پێشوو

پرسیار و بەدواداچوون:

·
·
·
·

خەڵکی کوڵەجۆ چیان لەگەڵ خۆیان برد کاتێ گووندەکەیان تەختی زەوی کرا؟ چی لەو کەل و پەالنە هات کە
لەگەڵ خۆیان بردیان؟ بۆ چی؟
کامپی تۆپزاوە بۆ چی بوو؟ گیراوەکان چۆن دابەشکران؟ کێ بوون ئەوانەی بردران؟
کێ کوژرا دوای ئەوەی لە کامپەکەوە بردرا؟ چی بەسەر ژن و مناڵ و بەسااڵچوەکانی تردا هات کە لە کامپەکانی
عێراقدا دەستبەسەربوون؟ لە ژێر چ هەلومەرجێکدا دەژیان؟ چیان بەرامبەر کرا؟
كورد ئەمڕۆ لە کوێ دەژین؟

چاالکیەکان:

·

گفتوگۆی کاریگەری درێژخایەنی ئەنفال بکە لە سەر کلتوری کوردستان ،لەو شااڵوەدا چی لەناوچوو چیش
پارێزراوە؟ چ گۆڕانکاریەک بە سەر ژیانی خەڵکدا هات لەو کاتەوەی ئەنفال کران؟

·

گفتوگۆی کاریگەری درێژخایەنی کوشتاری پیاوەکان بکە کە لە تەمەنی سەربازییدا بران هەموشیان کوژران.
کاریگەری ئەمە چی بوو لە سەر کۆمەڵگای کوردستان؟

·

بە قوتابیەکان بڵێ بیر لە چیرۆکی تەیمور عەبدواڵ ئەحمەد بکەنەوە کە تەنها کەسە لەو کۆمەڵکوژیەدا ماوە
لە فیلمەکەشدا باسکراوە .کاریگەری راستەوخۆی رووداوەکە لە سەر ئەو چی بوو؟ کاریگەری درێژخایەنی
رووداوەکە لە سەر تەیمور چی بوو؟ با قوتابیەکان ئەو راستیە بزانن کە دواجار تەیمور توانی لە دادگا شایەتحاڵی
بێت لە سەر ئەوانەی ئەنفالیان بەرپارکرد .لە کۆتاییشدا هەندێ لە ئەنفالچیەکان لە سێدارەدران .دەزگای
دادوەری چۆن توانی برینەکانی ئەنفال ساڕێژ بکات؟

·

بە خوێندکارەکان بڵێ لە سەر ئەو خێزانە قسە بکەن کە تەیموریان لەخۆ گرت دوای ئەوەی لە کۆمەڵکوژیەکە
رزگاری بوو .گفتوگۆی ئەوە بکەن خێزانەکەی تەیموریان لەخۆگرت چ مەترسیەکیان خستە سەر شانی خۆیان
کاتێ کە بڕیاریان دا وەریگرن بەاڵم حکومەتی لێ ئاگادار نەکەن .بە خوێندکارەکان بڵێ ئەگەر لە جێی ئەو خیزانە
بونایە چیان دەکرد؟ گفتوگۆی ئەوە بکەن ئایا کاریگەری تاک چیە کاتێ کەسێک بەرەوڕووی جینۆساید دەبێتەوە؟

بۆ الپهرهی داهاتوو
پرۆگرامی یادهوهری كوردستان © مافی چاپكردنهوهی پارێزراوه
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زانیاری سهبارهت

ب ه زیانی مرۆیی لە ئەنفالدا
ﺋﻪﻧﻔﺎل ﻛﻪﻣﭙﻪێﻨﯽ ﺑﻪ ﺟێﻨﯚﺳﺎﯾﺪﻛﺮدﻧﯽ ﺧﻪڵﻜﯽ
ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﺑﻮو ﻟﻪ ﻻﯾﻪن ﺳەدام ﺣﺴێﻨﻪوه.
 ٪۷۰ﻗﻮرﺑﺎﻧﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﺋﻪﻧﻔﺎل
ﭘﯿﺎو ﺑﻮون ﻟﻪ ﻧێﻮان ﺗﻪﻣﻪﻧﯽ  ٥۰-١٥ﺳﺎڵ

ﺗﺎﻛﻮ ﺳﺎڵﯽ  ١٩٩١ﻣﻠﯿﯚﻧێﻚ و  ٥٠٠ﻫﻪزار ﻛﻮرد
راﮔﻮێﺰراون

ﭘێﻨﺎﺳﻪی ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧێﻮدهوڵﻪﺗﯽ ﺑﯚ ﺟێﻨﯚﺳﺎﯾﺪ وهك ﻧﻪﺗﻪ
وه ﯾﻪﻛﮕﺮﺗﻮهﻛﺎن دهڵێ "ﻟﻪﻧﺎوﺑﺮدﻧﯽ ﺑﻪ ﺋﻪﻧﻘﻪﺳﺘﯽ ﻫﻪ
ﻣﻮو ﯾﺎن ﺑﻪﺷێﻜﯽ ﻣﻠﻠﻪﺗێﻚ ،ﻧﻪﺗﻪوهﯾﻪك ﯾﺎن رهﮔﻪرز و
ﭘﻪﯾﺮهواﻧﯽ ﺋﺎﯾﯿﻨێﻚ"

ﭼﯚن ﺧﻪڵﻚ ﻣﺮدن؟

ﺳﻪرﭼﺎوه :ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﯽ ﻫﻪرێﻤﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن

ژهﻫﺮاوﯾﻜﺮدن

ﭼﻪﻛﯽ ﻛﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

ﻛﯚﻣﻪڵﻜﻮژی و ﻟﻪﺳێﺪارهدان

ﭼﻪﻛﯽ ﻛﻼﺳﯿﻚ

رهﻗﺒﻮﻧﻪوه ﻫﻪرهوﻫﺎ ﻣﺎﻣﻪڵﻪی دژوار ﻟﻪ زﯾﻨﺪاﻧﻪﻛﺎن

ﮔﻮﻟﻠﻪﺑﺎراﻧﻜﺮدن
ﺋﻪﺷﻜﻪﻧﺠﻪدان

·
·
·
·

له كۆتایی ئهنفال و له  ١٩٨٨ \٩\٦زیاتر له  ٤٠٠٠گوند
له كوردستانی عێراقدا وێرانكران.
له نێوان  ١٠٠بۆ  ١٨٢ه هزار كهس له ئهنفالدا كوژران و
بێ سهروشوێن كران.
نزیكهی  ٢٥٠گوندی كوردستانی عێراق كیمیابارانكران.
 ١٤٠ه هزار كهس له كوردستانی عێراق ههڵهاتن له
١٩٨٨دا نزیكهی  ١٠٠ههزاریان بهرهو ئێران رۆیشنت،
 ٢٧ه هزار بۆ توركیا ٥ ،ه هزار بۆ یۆنان ١٥٠٠ ،كهس
بۆ پاكستان .بهشێكیشیان بۆ سوریا و واڵتانی ئهوروپا
رۆیشنت كه ژمارهیان دیار نیه.
له میانی ئهنفالدا %٩٠ی گوندهكانی كوردستان
وێرانكران وهك له سهرچاوهكانی حكومهتی ههرێمی
كوردستاندا هاتوه.

·

بەروارە سەرەکیەکان

·
·
·
·
·
·
·

یەکەمین ئەنفال :دۆڵی جافاتی  ٢/٢٣ ،تاکو
١٩٨٨/٣/١٩
ئەنفالی دووەم :قەرەداخ ٣/٢٢ ،تاکو ١٩٨٨/٤/١
ئەنفالی سێهەم :گەرمیان٧ ،تاكو ١٩٨٨/٤/٢٠
ئەنفالی چوارەم :زێی بچوک ٣ ،تاكو ١٩٨٨/٥/٨
ئەنفالی پێنجەم ،شەشەم و حەوتەم :ناوچەی رەواندز
و شەقاڵوە١٩٨٨/٨/٢٨ – ٥/١٥ ،
کۆتای شەڕی ئێران-عێراق :ئایەتواڵ خومەینی رابەری
ئێران لە  ١٩٨٨/٨/٢٠ئاگربەستی قبوڵکرد
دوایین ئەنفال :بادینان١٩٨٨/٩/٦ – ٨/٢٥ ،

