رێبەری مامۆستا

چەکی کۆکوژ و کاریگەریەکانی

لە ١٦-١٥ی ٤ی ١٩٨٧دا هێزی ئاسامنی عێراق بە بۆمبی کیمیایی گووندەکانی جافاتی و دۆڵی بالیسانی لە
باکوری عێراق بۆردومان کرد .ئەمە یەکەم جار بوو لە میژوودا دەوڵەتێک چەکی کیمیایی دژ بە هاوواڵتیانی
خۆی لە گووندەکان بەکاربێنێ.
دوای ئەوەی سەدام حسێن سەرۆکی عێراق وەک هەر بڕیارێکی دیکە فەرمانی بەکارهێنانی چەکی کۆکوژی
دژ بە خەڵکی کوردستان دەرکرد ،دژوارترین هێرشی کیمیایی لە ١٩٨٨/٣/١٦دا کردە سەر شاری هەڵەبجە کە
لە سەر سنوری عێراق  -ئێراندا هەڵکەوتوە .هێزی ئاسامنی عێراقی بۆمبی خەردەل ،گازی سارین و تابونیان
بە سەر هەڵەبجەدا باراند ،نزیکەی  ٥هەزار کەس کوژران زیاتر لە  ١٠هەزاری دیکەش بریندار بوون.
ئەم رێبەرە زانیاری لە سەر دوو کورتە فیلمی دۆکیومێنتاری تیدایە لە بارەی کاریگەری درێژخایەنی چەکی
کیمیایی لە سەر خەڵکی هەڵەبجە.
فیلمی یەکەم "گوتەی شایەتحاڵەکانی هێرشی کیمیابارانی هەڵەبجە لە ١٩٨٨دا" ئەو گرتە ئەرشیفیانە لە
خۆدەگرێ لە کاتی کیمیابارانی هەڵەبجەدا تۆمارکراوون ،شایەتحاڵەکان و ئەو گووندیانەی ماوون رووداوەکە
دەگێڕنەوە .دەبێ بینەری فیملەکە ئاگاداربکرێن کە هەندێ وێنەی تراژیدی تێدایە کاریگەریەکانی دوای
هێرشەکە نیشان دەدەن.
فیلمی دووەم "مناڵە وونبوەکانی هەڵەبجە :بەسەرهاتی زمناکۆ" ئەم فیلمە چیرۆکی مناڵێکی هەڵەبجەیە بە
ناوی زمناکۆ محمەد ئەحمەد ،زمناکۆ رزگاربووی کیمیابارانی هەڵەبجەیە بەاڵم لە خێزانەکەی وونبوە براوە بۆ
ئێران لەوێ ماڵێک هەڵیانگرتوەتەوە .زمناکۆ ئێستا پیاوێکە ،دەگەڕێتەوە هەڵەبجە دوای  ٢١ساڵ دایکی
خۆی دەدۆزێتەوە.
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  ١٦ساڵ و سەروترن.
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بەشی یەکەم

هێرشی کیمیایی بۆ سەر هەڵەبجە
"لە بیرمە گازی کیمیایی وەک باران دەباری ،چاووم سور هەڵگەڕابوون پڕ بوون لە
خوێن ،وەک باڵدارێکی بریندار بەمال و ئەوالدا دەکەوتم .گازەکە زۆر بەهێز بوو
ژیامنی بۆ هەمیشە خ راپ کرد".
– ئەردەاڵن ئەنوەر قادر

سەرنجدانانی وانەکە:

·
·
·

سەرەتایەک سەبارەت بە شەڕی ئێران-عێراق.
گفتوگۆ بکرێت لە سەر جیاوازی نێوان سەرباز ،پێشمەرگە و خەڵکی سڤیلدا.
بیر لە بەکارهێنانی چەکی کیمیای بکرێتەوە لە کاتی شەڕدا.

ئامانجەکانی فێربوون:

·
·

تێگەیشنت لەوەی بۆ چی کوردە سڤیلەکان لە شەڕی عێراق – ئێران لە هەشتاکاندا کرانە ئامانج.
بیر لەوە بکرێتەوە بۆ چی سەدام حسێن چەکی کیمیای و جۆرەکانی دیکەی چەکی لە شەڕدا بەکارهێنا.

وانەی خوێندن:
بە قوتابیەکان بڵێ کەمێکی دیکە دوو کورتە فیلمی دۆکیومێنتاری دەبینن سەبارەت بە هێرشی کیمیایی سەر
هەڵەبجە لە کوردستانی عێراق لە  .١٩٨٨/٣/١٦هوشداری بە قوتابیەکان بدەن یەکێک لە دۆکیومێنتاریەکان
وێنەی تراژیدی تیایە وەک برینداری سەخت و مردنی بە کۆمەڵی خەڵک.
هەردوو فیلمەکە نیشان بدە "گوتەی شایەتحاڵەکانی هێرشی کیمیابارانی هەڵەبجە لە ١٩٨٨دا" هەروەها "مناڵە
وونبوەکانی هەڵەبجە بەسەرهاتی زمناکۆ"
گفتوگۆی ئەوە بکەن بۆ چی رژێمی سەدام حسێن پەنای بردە بەر ئەم تووندوتیژیە زۆرە بۆ کۆتایهێنان بە
شۆڕشی کورد دژ بە خۆی .باسی ئەزمونی پێشووی کورد بکە کە عێراق ،ئێران و تورکیا هێزی گەورەی سەربازییان
بەکارهێنا بۆ سەرکوتکردنی راپەڕینەکانی کورد ،باسی داخوازیەکانی کورد بکەن لەو کاتەدا ،ئیستاش کورد
دەیانەوێ چی بە دەست بێنن.
بۆ الپهرهی داهاتوو
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بۆ خوێندکارەکان باس لە هێرشی سەر هەڵەبجە بکە لە چوارچێوەی مێژووی ناوچەکەدا:

·

شەڕی نیوان عێراق و ئێران ١٩٨٨ – ١٩٨٠ی خایاند .شەڕ کاتێ بە جددی دەستیپێکرد کە عێراق هەوڵی
گەڕانەوەی ئەو خاکەی دەدا لە ١٩٧٥دا بە ئێرانی دابو لە باشوری هەردوو واڵتدا .عێراق ئەم سازشەی بۆ ئێران
کردبوو تاکو لە بەرامبەردا ئێران دەست لە پشتگیری شۆڕشی کورد هەڵگرێ .ئەم خاڵە لە رێککەوتننامەی
جەزائیردا واژۆکرا.

·

هۆکاری دیکە هەبوو سەدام حسێنی هاندا بۆ شەڕکردن لەگەڵ ئێران ساڵی  .١٩٨٠ئهو هەستی بە هەڕەشەی
شۆڕشی ئیسالمی ئێران دەکرد  ،ساڵی  ١٩٧٩دەیویست حوکمی ئایەتواڵ خومەینی کۆتای پێبێنێ بەر لەوەی
تەحەدای سەدام بکات .بە مانایەکی دیکە شەڕ گورزێک بوو زوو وەشێرنا بەر لەوەی ئێران دەست بکاتەوە.

·

لە قۆناغی کۆتای شەڕی ئێران – عێراقدا ،ئێران هاوکاری هێزی پێشمەرگەی کرد بۆ دەرکردنی سوپای عێراق
لە هەڵەبجە .لە تۆڵەی ئەوەدا عێراق پەالماری هەڵەبجەی دا بە گازی ژەهراوی ،لە ١٩٨٨/٣/١٦دا نزیکەی ٥
هەزار کوردی سڤیل کوژران زیاتر لە  ١٠هەزاری دیکەش بریندار بوون .زۆر لە رزگاربوەکان دووچاری نەخۆشی
درێژخایەن بوون دوای سااڵنێکی درێژ هێشتا خەڵکێکی زۆر لە ژێرکاریگەری گازە ژەهروایەکەدا نەخۆشن.

·

حکومەتی سەدام حسێن بە کیمیابارانکردنی هەڵەبجە یاسای نێودەوڵەتی پێشێلکرد چونکە بەکارهێنانی
گازی ژەهراوی بە پێی رێککەوتننامەکانی جنێڤ قەدەغەکراو بوو .ئەمە جاری یەکەم نەبوو حکومەتی سەدام
حسێن چەکی کیمیایی دژ بە خەڵک بەکاربێنێ ١١ .مانگ پێش هەڵەبجە هێزەکانی عێراق گازی کوشندەیان لە
دۆڵی جافاتی و بالیسان بەکارهێنا کە دەکەونە باکوری هەڵەبجە .بۆردومانی کیمیایی تۆڵە سەندنەوە بوو لە
گووندیەکان لە بەرامبەر پشتگیریاندا بۆ پێشمەرگە و سەرکردایەتی کورد کە لەگەڵ ئێراندا هاوئاهەنگیان هەبوو
دژ بە سوپای عێراق .رژێمی سەدام حسێن بەردەوام بوو لە بەکارهێنانی چەکی کیمیایی لە کوردستان تاکو کۆتایی
مانگی ٨ی .١٩٨٨

پرسیار و بەدواداچوون:

·
·

چەن کەس لە کیمیابارانکردنی هەڵەبجەدا کوژران؟
چەند کەس بریندار بوون؟
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چاالکیەکان:

·

با خوێندکارەکان بگەڕێن بۆ پێناسەی سەرباز ،پێشمەرگە و خەڵکی سڤیل .باسی رۆڵی هەریەکەیان بکەن لە کاتی
شەڕدا ئەو دەمەی لە گووندەکان دەژیان.

·

با خوێندکارەکان راوبۆچونی خۆیان بڵێن بە رای ئەوان بۆ چی سەدام حسێن گازی کیمیایی بە سەر خەڵکی
هەڵەبجەدا کرد ،ئامانج چیە لە کوشتنی خەڵك؟ بۆ چی بە تەنها سەربازەکانی نەکردە ئامانج؟ ئەگەر خەڵکی
بۆردومان نەکردایە کاریگەری هێرشەکە چی دەبوو؟ کاریگەری ئەمە چی دەبوو لە سەر ئەنجامەکانی شهڕ؟

·

باسی ئەوە بکەن ئایا هاوواڵتیان مافی ئەوەیان هەیە بڕیار لە سەر چارەنوسی خۆیان بدەن لە چ واڵتێکدا بژین؟
رێگە بە قوتابیەکان بدە با هۆکارەکانیان شی کەنەوە.

·

با خوێندکارەکان لە سەر ئەوە قسە بکەن ئایا نیشتامنیان بۆ گرنگە یان ئەو گەلەی لە سەر خاکی نیشتامن دەژین،
ئەمە بۆ سەرکردە سیاسیەکان گرنگە؟ بۆچی؟
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بەشی دووەم

چەکە کیمیاییەکان چین؟
"هەستم بە بۆنی پێستم دەکرد وەک گۆشت دەبرژا ،سەرم ئاوسابوو دەموچاویشم
رەش داگەڕابوو .هەر دەکۆکیم خوێن بە چاومدا دەهات".
– بێخاڵ عەلی حەمەبۆر

سەرنجدانانی وانەکە:

·
·

سەەرەتایەک لە سەر بۆردومانی کیمیایی.
تێگەیشنت لە کاریگەری خێرای چەکی کیمیایی لە سەر جەستە.

ئامانجهكانی فێربوون:

·
·
·
·
·

قوتابی تێبگا چەکی کیمیایی چین و چۆن باڵودەبنەوە.
تێبگەن لە جیاوازی نێوان چەکی کیمیایی لەگەڵ چەکی سوتێنەر ،بۆمب و ئەو چەکانەی دەتەقێرنێن.
تێگەیشنت لە کاریگەری خێرای چەکی کیمیایی لە سەر لەشی مرۆڤ.
خوێندکارەکان بزانن یاسای نێودەوڵەتی چی دەڵی لە سەر بەکارهێنانی چەکی کیمیایی لە کاتی شەڕدا
دژ بە خەڵک.
تێگەیشنت و گفتوگۆ لە بارەی کاردانەوەی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی لە سەر بەکارهێنانی چەکی کیمیایی
دژ بە کورد.

وانەی خوێندن:
ئەم بەشە بە تایبەتی بۆ ئەوە دانراوە لەگەڵ ئەم فیلمەیان گفتوگۆ بکرێ "گوتەی شایەتحاڵەکانی هێرشی
کیمیابارانی هەڵەبجە لە ١٩٨٨دا".
بەرلەوەی دەست بە وانەکە بکەی بڕۆ بۆ بەشی کۆتایی ئەم رێبەرە پەروەردەییە ،ئەو الپەڕەیە بدۆزەرەوە کە
ئەمە ناونیشانەکەیەتی "کاریگەری ماددهی کیمیایی لە سەر لەشی مرۆڤ" کۆپی بکە و بە سەر قوتابیەکاندا
دابەشی بکە یان لە سەر سکرین نیشانیان بدە.
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هوشداری بە خوێندکارەکان بدە کە فیلمەکە هەندێ گرتەی تراژیدی تێدایە لە کوشتنی بە کۆمەڵ و برینداری
سەخت .فیلمەکە بە تەنها نیشان بدە یاخود لەگەڵ فیلمی "مناڵە وونبوەکانی هەڵەبجە :بەسەرهاتی زمناکۆ" .
دوای تەماشاکردنی فیلمەکە ئەو الپەڕەیە بخەرە بەردەست خوێندکارەکان کە تایبەتە بە "کاریگەری کیمیایی لە
سەر لەشی مرۆڤ' هەروەها پرسیارەکانی گەنگەشە بکەن و چاالکیەکان پراکتیز بکەن تاکو خویندکارەکان تێبگەن
لە کاریگەری چەکی کیمیای.
بۆ قوتابیەکان باس بکە کەوا لە چەکی کیمیاییدا ماددەی زۆر ژەهراوی هەن بەکاردەهێرنێن بۆ زیان گەیاندن
بە خەڵک و کوشتنیان .الپەڕەی زانیاریەکان بەکاربێنە باسی جۆرەکانی گازی کیمیایی بکە کە دژ بە خەڵکی
گووندەکان ئەوانەی لە فیلمەکاندا قسە دەکەن بەکارهێرنابوو .گفتوگۆی کاریگەری چەکی کیمیایی بکە لە سەر
لەشی مرۆڤ.

پرسیار و بەدواداچوون:

·
·
·
·
·
·

چ ماددەیەکی ژەهراوی لە هێرشی سەر هەڵەبجەدا بەکارهێرنا؟
چۆن بۆمبە کیمیاییەکان بەردرانەوە؟
لە چ کاتێکی رۆژدا بۆمباران دەستیپێکرد؟
لە چ بەروارێکدا بوو؟
پێش بەکارهێنانی چەکی کیمیایی سوپای عێراق چ جۆرە چەکێکی بەکار دەهێنا؟
چی بەسەر ئەو گووند نشینانەدا هات کە لە ژێر زەمینەکاندا خۆیان حەشار دابوو؟

چاالکیەکان:

·

الپەڕەی زانیاریەکان بەکاربێنە ،باسی ئەو ماددانە بکە کە لە بۆمبەکانی کیمیابارانی هەڵەبجەدا بەکارهێرنان ،چۆن باڵو
بوونەوە .کاریگەری راستەوخۆی هەر یەکێک لەو چەکە کیمیاییانە لە سەر خەڵک چی بوو؟ کاریگەری درێژخایەنیان
چی بوو؟

·

لە خوێندکارەکان بپرسە بۆ چی هێزەکانی سەدام حسێن زیاتر لە یەک جۆر گازی کیمیاییان بەکارهێنا ،کاریگەری ئەمە
چی بوو لە سەر خەڵکی هەڵەبجە؟

بۆ الپهرهی داهاتوو
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·

بۆ ئەم چاالکیانە پێویستە کۆنرتۆڵی کات بکەی .بۆ هەر خوێندکارێک لە گروپەکاندا ژمارە  ٤ – ١دیاریبکە،
بە پێی رێژەی بەشداربوان ژمارەکان دابەش بکە .ئەم قسانەی بەرکەوتویەکی کیمیایی بخوێنەرەوە کە
دەربارەی هاوڕی و خزمەکانی کردوونی "دەتبینین دەڕۆیشنت لە پڕا وەک گەاڵی دار دەکەوتنە سەر زەوی".
بە خوێندکارەکان بڵێ هەستنە سەرپێ بە ژوورەکەدا پیاسە بکەن لەگەڵ ئەوانە تەوقە بکەن کە بەالیاندا
تێدەپەڕن .دوای یەک خولەک بە هەموو ئەوانە بڵێ کە ژمارەیان یەکە لە سەر زەوی پاڵ کەوون .دوای خولەکێکی
دیکە بەوانە بڵی پاڵ کەوون کە ژمارەیان دووە ،با ئەوانەش کە ژمارەیان سێیە پاش خولەکێکی دیکە پاڵ کەوون،
ئەو خوێندکارانەی بە پێوە ماوون با بە دەوری ئەوانەدا بێن و بڕۆن کە پاڵ کەوتوون ،دواییش هەمویان بچنەوە
سەر کورسیەکانیان .ئیستا با خوێندکارەکان باسی هەست و تێڕوانینی خۆیان بکەن دوای ئەوەی لە چاالکیەکەدا
بەشدار بوون.

·

بە قوتابیەکان بڵێ بگەڕین بۆ پێناسەی چەکە سوتێنەرەکان وەک ناپاڵم و ئەو چەک یا تەقەمەنیانەی دەتەقنەوە
وەک بۆمبی چێرناو ،لەگەڵ ئەو چەکانەی فیشەک دەتەقێنن .لە گروپدا خوێندکارەکان باس لە کاریگەری هەر
یەک لەو چەکانە بکەن ،گفتوگۆ بکەن لە سەر زیانی چەکەکان کامیان زیاتر زیان بەخشە .رێگە بە قوتابیەکان
بدە باسی هۆکارەکانی خۆیان بکەن سەبارەت بە بابەتەکە.

بۆ الپهرهی داهاتوو
پرۆگرامی یادهوهری كوردستان © مافی چاپكردنهوهی پارێزراوه
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بەشی سێهەم

کاریگەری درێژخایەنی چەکی کیمیایی
لە سەر خەڵکی هەڵەبجە
"زۆر حاڵەتی هەناسە تەنگیامن بینین بە هۆی لەکار کەوتنی سیەکانەوە ،کەیسی
تایبەت بە چاو لە نێویاندا حەساسیەتی چاو و سوتاندنەوەی هەروەها زۆر
حاڵەتی دیکەشامن بینی تایبەت بە نەخۆشیەکانی دەمار .سەیرە لە میانی دوو
رۆژدا لە نێو  ٤٠هەزار کەسدا  ٥٠٠کەیسی نەخۆشی دەستنیشانک ران لە کاتێکدا
پێشرت هیچکام لەو نەخۆشیانە لە ناو خەڵکی هەڵەبجەدا نەبوون".
– دکتۆر فواد بابان خەڵکی سلێامنیە لە هەڵەبجە گەورە بوە ساڵی  ١٩٩٨ئەم قسانەی کردوە

سەرنجدانانی وانەکە:

·
·
·

تێگەیشنت لە کاریگەری درێژخایەنی گازی کیمیایی لە سەر جەستەی خەڵک.
تێگەیشنت لە کاریگەری درێژخایەنی گازی کیمیایی لە سەر باری دەرونی خەڵکی هەڵەبجە.
تێگەیشنت لە دەرئەنجامی گازی کیمیایی هەڵەبجە.

ئامانجهكانی فێربوون:

·
·
·
·
·

زانینی کاریگەریە وێرانکەرەکانی چەکی کیمیایی لە سەر لەشی مرۆڤ و نەوەکانی داهاتوو.
سەرنج دابرنێ لە سەر کاریگەری چەکی کیمیایی بۆ سەر خیزانەکانی هەڵەبجە.
تێگەیشنت لەوەی چۆن قوربانیەکانی هەڵەبجە دووچاری تراوما (سەدمە) بوون.
قوتابی خۆی بخاتە جێی شایەتحاڵەکان هەست بە چی دەکات کاتێ ئەم جۆرەی مردن و برینداری ببینێ لە
ئەنجامی بۆردومانی کیمیاییدا.
گفتوگۆی کاریگەری چەکی کیمیایی له سەر خیزانەکان.

بۆ الپهرهی داهاتوو
پرۆگرامی یادهوهری كوردستان © مافی چاپكردنهوهی پارێزراوه
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وانەی خوێندن:
ئەم بەشە هانی خوێندکارەکان دەدات بیر لە کاریگەریەکانی چەکی کیمیایی بکەنەوە دوای ماوەیەکی زۆر لە
کۆتایی شەڕ.
دوای بینینی هەردوو فیلمەکە "گوتەی شایەتحاڵەکانی هێرشی کیمیابارانی هەڵەبجە لە ١٩٨٨دا" هەروەها
"مناڵە وونبوەکانی هەڵەبجە بەسەرهاتی زمناکۆ" ئەم پرسیارانە بکە و چاالکیەکان بە پراکتیز ئەنجام بدەن بۆ
زانینی کاریگەری درێژخایەنی چەکی کیمیایی لە سەر تاک و خیزانەکانی هەڵەبجە.
کۆپی ئەو الپەڕەیە بکە کە تایبەتە بە ”كاریگهری ماددەی کیمیایی لە سەر لەشی مرۆڤ" بە سەر قوتابیەکاندا
دابەشی بکە یاخود لە سەر سکرین نیشانیان بدە بۆ ئەوەی یارمەتی خوێندکارەکان بدەی وەاڵمی پرسیارەکان

پرسیار و بەدواداچوون:

·
·
·
·

چی بە سەر دانیشتوانی هەڵەبجەدا هات لە کاتی هێرشەکەدا؟ دوای هێرشەکە چیان بەسەر هات؟
چەند مناڵ دوای هێرشەکە وون بوون؟
ماڵی زمناکۆ چیان لێ بەسەرهات؟ کێ مرد؟ چەندیان لە هێرشەکەدا رزگاریان بوو؟ چەند کەسیان
هێشتا لە ژیاندان؟
چۆن زمناکۆ زانی کێ دایکی راستەقینەیەتی؟

چاالکیهكان:

·

الپەڕەی زانیاریەکان بەکاربێنە ،باس لە کاریگەری درێژخایەنی چەکی کیمیایی بکە لە سەر لەشی مرۆڤ:
شێرپەنجە ،نەزۆکی ،کەم ئەندامی زگامک ،کوێربوون ،نەخۆشیەکانی کۆئەندامی هەناسە ،گۆڕانکاری بۆماوەیی و
بەرکەوتەی دەروونی .گفتوگۆی ئەوە بکە ئایا دەبێ چەکی کیمیایی لە سەر ئەم هۆکارانە قەدەغە بکرێ.

·

سوود لە الپەڕەی زانیاریەکان وەربگرە ،با خوێندکارەکان گفتوگۆ بکەن لە سەر کاریگەری درێژخایەنی
بۆماوەیی گازەکە لە سەر لەشی مرۆڤ .با گفتوگۆی ئەوەش بکەن ئایا سوپای عێراق بە دەستی ئەنقەست
ویستی کاریگەریی گازەکە لە سەر خەڵک هەر مبێنێ ،ئەگەر مەبەستی ئەوە بوو بۆچی؟ وەک نەتەوە لەوانەیە
کاریگەری ئەم چەکانە لە سەر کورد چی بن؟ کاریگەری ئەم رووداوانە لە سەر کورد چی دەبن بۆ بەدەستهێنانی
سەربەخۆیی؟

·

لە خوێندکارەکان بپرسە هەست بە چی دەکەن کاتێ هەواڵی چارەنوسی هەندێ لە ئەندامانی خیزانەکەیان
نەزانن ئایا مردوون یا ماوون ،با قوتابیەکان لە سەر ئەوە گفتوگۆ بکەن ئایا باشرتە باوک و دایک بزانن مناڵە
وونبوەکانیان مردوون یاخود نەزانن باشرتە .بە خوێندکارەکان بڵێ هۆکاری وەاڵمەکانیان روون بکەنەوە.

بۆ الپهرهی داهاتوو
پرۆگرامی یادهوهری كوردستان © مافی چاپكردنهوهی پارێزراوه
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بەشی چوارەم

مامەڵەکردن لەگەڵ ت راومادا (سەدمە)
"هەستێکی زۆر سەیرە ناوی خۆت لە سەر کێلی گۆڕێک ببینی بەر لەوەی مبری"
– زمناکۆ محەمەد

سەرنجدانانی وانەکە:

·
·
·

سەرنج دابنێ لە سەر کاریگەری تراوما لە ئەنجامی هێرشی سەر هەڵەبجەدا.
هێرشەکە بە چ شێوازێک کاریگەری لە سەر خێزانەکان دانا.
ئەو شێوازانە لەبەرچاو بگرن کە دەکرێ قوربانیەکان لە رێی هونەرەوە گوزارشی لیبکەن سەبارەت بە هێرشەکە.

ئامانجەکانی فێربوون:

·
·
·
·
·

بیر لەو بارودۆخە بکەنەوە بە سەر زمناکۆ محەمەددا هاتوە.
بیر بکەنەوە ژیانتان چۆن دەبوو ئەگەر یەکێک بوونایە لە مناڵە وونبوەکانی هەڵەبجە.
بیر بکەنەوە ژیانتان چۆن دەبوو ئەگەر یەکێک بوونایە لەو باوک و دایکانەی هەڵەبجە کە مناڵەکانیان وون بوون
لەوە تێبگەن هێشتا دەرئەنجامەکانی کیمیابارانی هەڵەبجە هەستیان پیدەکرێ.
قسە لە سەر ئەوە بکرێ بۆ چی گرنگە روداوە تراژیدیەکان و قوربانیەکان بیربهێرنێنەوە.

وانەی خوێندن:
ئەم بەشە بە تایبەتی لەگەڵ فیلمی "مناڵە وونبوەکانی هەڵەبجە بەسەرهاتی زمناکۆ" دەخوێرنێت.
دوای تەماشاکردنی یەکێک لە فیلمەکان یان هەردووکیان پرسیارەکان بکە ئەم و چاالکیانەی خوارەوەش ئەنجام
بدەن ،گفتوگۆی ئەوە بکرێ دەبێ خەڵک چۆن مامەڵە بکەن لەگەڵ تراومای دوای رووداوەکان .بە قوتابیەکان بڵێ
با خۆیان بخەنە جێی زمناکۆ و زۆر لە رزگاربوەکانی هەڵەبجە.

بۆ الپهرهی داهاتوو
پرۆگرامی یادهوهری كوردستان © مافی چاپكردنهوهی پارێزراوه
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پرسیار و بەدواداچوون:

·
·
·
·
·

تەمەنی زمناکۆ چەند بوو کاتێ دایکی راستەقینەی خۆی بینی؟
بە هۆی بۆردومانەکەوە زمناکۆ چ زەحمەتی و ئاستەنگی لە ژیانیدا بینی؟ بۆ ماوەی چەند زەحمەتی بینی؟
کێ زمناکۆی بەخێوکرد دوای ئەوەی رزگاری بوو؟
چی لە دایکی هات؟ برا ئێرانیەکانی چیان لێ بەسەرهات؟
زمناکۆ هەستی بە چی کرد کاتێ زانی دوای رووداوەکە لەوانەیە کەس و کاری راستەقینەی خۆی مابن؟

چاالکیەکان:

·

لە خوێندکارەکان بپرسە جگە لەو منااڵنەی دۆزراونەتەوە پێیان وایە هێشتا مناڵی دیکە ماوون کە لە بۆردومانەکە
رزگاریان بوە بەاڵم ونن؟

·

لە قوتابیەکان بپرسە دایکە ئێرانیەکەی چ ناوێکی لە زمناکۆ نابوو .پێیان بڵێ زمناکۆ تەمەنی چەند بوو کاتێ ناوە
کوردیەکەی زانی .با خوێندکارەکان گفتوگۆ بکەن لە سەر کاریگەری بوونی دوو ناوو و ناسنامەی جیا بۆ یەک
کەس ،ئەمە کاریگەری چی دەبێ لە سەر کەسایەتی ئەو کەسە .قوتابیەکان هەست بە چی دەکەن ئەگەر پێیان
بگوترێ ناوێکی دیکە و خێزانێکی ترتان هەیە.

·

ئەو راستیانە گەنگەشە بکەن لەوانەیە هەندێ لە مناڵە وونبوەکان لەو مااڵنە گەورە بووبن بێ ئەوەی بزانن مناڵی
ئەو ماڵە نین نەشزانن رزگاربووی کیمیابارانی هەڵەبجەن .لە خوێندکارەکان بپرسە ئەو منااڵنەی ماوون باشرتە
بزانن چی لە چارەنوسی خێزانەکانیان هاتوە دوای کیمیاباران یاخود باشرت وایە درێژە بە ژیانی خۆیان بدەن
بێئەوەی بە راستیەکە بزانن .راستی چیرۆکەکە و بەسەرهاتەکانی ئازار بە کێ دەگەێنن لە هەمان کاتدا بۆ
کێش یارمەتیدەرن؟

·

با خوێندکارەکان بیر لەو پەیکەرانە بکەنەوە کە لە فیلمەکەی "مناڵە وونبوەکانی هەڵەبجە بەسەرهاتی زمناکۆ"
بینیویانن کە یادی کیمیابارانی هەڵەبجە بیر دەهێننەوە .ئەو پەیکەرانە گوزارش لە چی دەکەن؟ بۆ چی دروست
کراوون؟ با خوێندکارەکان باسی هەستی رزگاربوانی رووداوەکە بکەن کاتێ لەو پەیکەرانە دەڕوانن .لە سەر ئەوە
گەنگەشە بکەن ئایا باشرتە تراژیدیای رووداوەکانی هەڵەبجە بە بیر خۆت بێنیتەوە یاخود لە بیر خۆتی ببەیتەوە.

پرۆگرامی یادهوهری كوردستان © مافی چاپكردنهوهی پارێزراوه
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زانیاری:

کاریگەری ماددەی کیمیایی لە سەر لەشی مرۆڤ
ﭼﺎو

– ﮐﻮێﺮﺑﻮون

– ﻫەوﮐﺮدن
– ﺣەﺳﺎﺳﯿەت
– ﺳﻮورﺑﻮﻧەوە
– ﺳﻮﺗﺎﻧەوە

ﭘێﺴﺖ

– ﺗﻠﯚق دروﺳﺘﮑﺮدن
– ﺧﻮراﻧﺪن
– ﺳﻮورﺑﻮﻧەوە

راﺳﺘﯿەﮐﺎن

ﺳﻮﭘﺎی ﻋێﺮاق ﻟە ﻫەڵەﺑﺠە ﮔﺎزی ﺧەردەل،
ﺳﺎرﯾﻦ و ﺗﺎﺑﻮﻧﯽ دژ ﺑە ﺧەڵﮏ ﺑەﮐﺎر ﻫێﻨﺎ.

ﮔﺎزی ﺧەردەل دەﺑێﺘە ﻫﯚی ﮐﻮێﺮﺑﻮون
"ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ" ﺗﻠﯚق و ﺳﻮﺗﺎوی ﻟە ﺳەر ﭘﯿﺴﺖ
ﺑەﺟێ دێڵێ .دژوارﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﯾﮕەری ﻟە ﺑﻨﺒﺎڵ
و ژێﺮ ﮐەﻣەرداﯾە .ﻫەڵﻤﮋﯾﻨﯽ ﮔﺎزی ﺧەردەل
دەﺑێﺘە ﻫﯚی زﯾﺎﻧﮕەﯾﺎﻧﺪﻧێﮑﯽ زۆر ﺑە ﺳﯿەﮐﺎن.
ﻧﯿﺸﺎﻧەﮐﺎﻧﯽ ﮔﺎزی ﺧەردەل ﻟە ﻣﯿﺎﻧﯽ 48
ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮدا دەردەﮐەون.

ﮐﯚﺋەﻧﺪاﻣﯽ ﻫەﻧﺎﺳەدان

ﮐﯚﺋەﻧﺪاﻣﯽ ﻫەرس

– ﺋﺎزاری ﺳﮏ
– ﺳﮑﭽﻮون
– ﺑەرزﺑﻮوﻧەوەی ﭘﻠەی
ﮔەرﻣﺎی ﻟەش
– دڵ ﺗێﮑﻬەڵﻬﺎﺗﻦ
– رﺷﺎﻧەوە

– ﺧﻮێﻨﺒەرﺑﻮوﻧﯽ ﻟﻮوت و
ﺑەرﺑﻮوﻧﯽ ﺋﺎوی ﻟﻮوت
– ﭘﮋﻣﯿﻦ
– ووﺷﮑﺒﻮوﻧەوەی ﻗﻮڕگ
– ﻫەﻧﺎﺳە ﺗەﻧﮕﯽ
– ﮐﯚﮐە
– ﺋﺎزاری ﺟﯿﻮب

راﺳﺘﯿەﮐﺎن

ﮐﺎرﯾﮕەری ﮔﺎزی ﺧەردەل ﻟە ﺳەر ﻣﺮۆڤ
زۆر زﯾﺎﺗﺮە ﺋەﮔەر ﺑﯚ ﻣﺎوەﯾەﮐﯽ درێﮋ
مبێﻨێﺘەوە ﻟەم ﺑﺎرەدا ﭼﺎﻧﺴﯽ ﺑە ﺗەواوی
ﭼﺎﮐﺒﻮﻧەوە ﮐەﻣە.
ﻟەﻣەش زﯾﺎﺗﺮ ﮔﺎزی ﺧەردەل زﯾﺎن ﺑە دی
ﺋێﻦ ﺋەی ﻟەش دەﮔەێﻨێ ،واﺗە زﯾﺎن ﺑە
ﻧەوەی داﻫﺎﺗﻮو دەﮔەێﻨێ.

دڵ

– ﻟێﺪاﻧﯽ دەﮔﯚڕدرێ

ﺳﯿﯿەﮐﺎن

– ﺧﻨﮑﺎﻧﯽ ﺳﯿﯿەﮐﺎن

ﺳﮏ

– رﺷﺎﻧەوە

ﮐﯚﺋەﻧﺪاﻣﯽ دەﻣﺎر

– ﺗێﮑﭽﻮوﻧﯽ ﺋەرﮐەﮐﺎﻧﯽ
ﮐﯚﺋەﻧﺪاﻣﯽ دەﻣﺎر
ﻧﯿﺸﺎﻧەﮐﺎﻧﯽ دﯾﮑە

– ﮔﺮژﺑﻮوﻧﻪوهی ﻟﻪش )ﺗﻪﺷﻪﻧﻮج(
– ﻟەدەﺳﺘﺪاﻧﯽ ﮐﯚﻧﱰۆڵ ﻟە ﺳەر
ﺋەرﮐەﮐﺎﻧﯽ ﻟەش

ﭼﺎو

– ﮔﺮژﺑﻮوﻧەوەی ﮔﻠێﻨەی ﭼﺎو
– ﻓﺮﻣێﺴﮏ ﺑەﭼﺎوودا ﻫﺎﺗﻦ

دەم

– ﻟﯿﮑﻬﺎﺗﻦ ﺑە دەﻣﺪا

ﻟﻮوت

– ﺋﺎوﺑەرﺑﻮوﻧﯽ ﻟﻮوت

راﺳﺘﯿەﮐﺎن

ﻣﺎددەی ﺗﺎﺑﻮن ﺷﻠەﯾەﮐﯽ ﺑێڕەﻧﮕە ﺑﯚﻧێﮑﯽ
ﮐەﻣﯽ ﻣﯿﻮە و ﺑﺎدەﻣﯽ ﻟێﺪێﺖ ﮐﺎﺗێ ﺑاڵو
دەﺑێﺘەوە .ﺋەم ﻣﺎددەﯾەی ﮔﺎزی دەﻣﺎر زۆر
ژەﻫﺮاوﯾە ﺑﯚ ﻟەﺷﯽ ﻣﺮۆڤ ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت ﮐﺎﺗێ
ﺑەر ﻟەش و ﭼﺎو و ﭘێﺴﺖ دەﮐەوێ ﯾﺎن
ﻫەﻟﺪەﻣﮋرێ ﻟە رێﯽ ﻫەﻧﺎﺳەوە.
ﮔﺎزی ﺳﺎرﯾﻦ ﭘێﮑﻬﺎﺗەﯾەﮐﯽ ﻓﺴﻔﯚڕی ﺋﺎڵﯚزە
وەک ﺗﺎﺑﻮون زﯾﺎﻧێﮑﯽ ﮔەورە دەﮔەێﻨێ ﺑە
ﺟﻬﺎزی ﻋەﺳەﺑﯽ ﻣﺮۆڤ.
ﻛﺎﺗێﻚ ﮔﺎزی ﺳﺎرﯾﻦ دهﮔﺎﺗﻪ ﻟﻪﺷﯽ ﻣﺮۆڤ ﻟﻪ
واﻧﻪﯾﻪ ﻟﻪ  10ﺧﻮﻟﻪﻛﺪا ﺑﯿﻜﻮژێ.

