
وە بۆ کۆمکاننییرمکوژی ئکۆم تورکیا لكوژی کورد

رەزا شوان

)  ٢٠١٦/ئاپریل/ ی٢٢: (نرویـج 

نی جیھاندا، ل زۆر شو

راو وازی ماف زەوتکـتاوانی دژ ب مرۆڤایتی، ل دژی گالنی ئازادیخ،و) جینۆساید(تاوانی کۆمکوژی 

توی ، ب ئو تاوانان پی شرمزارین، ک تا ھتای نواک داگیرکراو ئنجام دراـخ،و

ان، ـنییکـجینۆسایدی ئرم: لوانش ،انوەشیانیـتوی رژم میراتگرەکب ،ئنجامدەرانیان

و الـئنف( کوردستان ل باشووریکوردیید، جینۆسا)ۆکۆست ـھۆ( جینۆسایدی جوولککان 

،النـی زیـدۆ، ری داغـئاگ، درسـیم ، ئامـد(ل دای کوردستانکۆمکوژی ل باکوور، )اران ـکیمیاب

(ل سودان ، ل )، سربیا ھرسکبۆسن،(سالڤیا ل یوگدا، ل ـکۆمکوژی ل روان)ۆسکی ـرۆب

، مان) یلیـف(کوردیا، کۆمکوژی برایانی ـل کمبۆدی، )سبرا و شاتیال( فلستین ، ل )ۆرـدارف

دارانیـئم تاوانانش ل الین رژم و دەست.ھتد .. .مان ) زیدی ـئ( کوردی کۆمکوژی برایانی 

ب ملیۆنان خکی بتاوانیان ئنجام دران،و دامارگیری ئاینییوەداگیرکری رەگزپرست و توندڕەوە

. ب ناڕەوا شھیدکرد 

بوو، ل نوان رابردوودانیل سدەی بیستمی)کۆمکوژی نی اتاو( یکمین تاوانی جینۆساید 

ی ئرمنی بتاوان ل دژی گلالین خونژە تورک عوسمانییکانوە،، لدا) ١٩١٨ـ ١٩١٥( سانی 

رککانوە ل الین تو،ی ب دڕندەترین شوەئرمن) ک ملیۆن و نیو( ک زیاتر ل.. ئنجام درا 

، بووندمدا، دوو ملیۆن دووسد ھزار ئرمنیرلو سداژمارە ئرمنییکان ل تورکیا.. شھیدکران 

کی کنی خچی تورکیا بوون، رەسکئ وە ستادلتنی ماونرمزار ئست ھنھا شکی ..ا تشب

تورک بنووسن، ئگینا ھیچ ک خۆیان ب کردنیان ناچارزۆر و زۆرداریب ھڕەش و ب زۆریان 

ق ب ئرمنییکان زۆر ل ـتورکیا دەرھدڕندەییکانی. .نابت دال تورکیائوتۆیان مافکی

.دڕندەترنگـان و تیمورلنـجنگیزخکانیدڕندەیی



ای دڕندەی دەوتی ل الین سوپ،کوژی ئرمنییکانـکوم، یکمی)١٩١٥( بر ل سای 

( ل الین سوتانی خونژ ) ١٨٩٦ـ ١٨٩٤( ل نوان یمپریالیزمی عوسمانیئرەگزپرست و 

تنھا لبر ئوەی ک .. شت ب ھزاران ئرمنییان کوک ،ئنجام دراەوە)عبدولحمیدی دووەم 

. ئایینیان مسیحیی،ن وتورک نی

 وتن ( ککیتی و پیشکرەقی یئیت: یحاد و ت( دەست،تورکیال تیان گرتک دەسکودەتای دا ب

( خونژ ، وەزیری جنگ وی)ئنوەر پاشا ( ،ووەزیری ناوخۆ ) تلعت پاشا ( خونژ لالین 

ئم .. کۆمکوژی ئرمنییکانیان جبجکرااری ـبی، بەوشتی سرلشکرەوەی)پاشا جمال

،کی تاوانبووتاوانن نجامدراوی کوتوپکرا ئجبشوەخت جژی پی پالنداڕپکو بتورکیا .، ب

.. اوانبارکرد وتیانل تورکیا، ئرمنییکانجیابوونوەخوازیبنمایبھبستراو وب تاوانی 

ئازادی و ردنیداواک..تورکیارژمی رەگزپرستیم ل راستیدا تا ئمۆش، بجینۆسایدیان کردن

ب ..کوردمان ب تایبتیش گلی،وەجگ ل تورکبل الین گالنی ،انـدیموکراتی و ژییکسانی و 

سزای کوشت و لسدارەدان ..ل دژی تورکیا تاوانبار دەکن) گورە یناپاکی( ب و، تاوان 

وەیکی تردا ن ب بوونی ھیچ نتل تورک زیاتر دادونیا ب تورک دەزانن و، ان ئو.. دەیانگرتوە 

.نانن 

دا ک )١١٨١(وسکی ژمارە بلئو کاتی تورکیا بوو،ناوخۆی یری ک وەز) تلعت پاشا ( خونژ 

 رواری لری/ ی١٦( بمبپت١٨٩٦/ س( ،ەوای دارمانتی بۆ فویالی ) بلرمانی ی ) حنارد، ف

 کرد، کماوی پ ت لردا، ) ٢٤(دەبکاتژمکانبنییرمواوی ئنکوژنبتیان بکم ..  و قدەقی ئ

دا ) دریان ـارام ئنـئ(ل نووسینی ) یم بگ ـرەوەرییکانی نعـبی( ل کتبکدا ب ناویشبیارە

یھ.

بکوشتنیوە، )الجھاد ( ب ناوی دا،)١٩١٥/ئاپریل / ی ٢٤( ل رۆژی ی رژمی تورکیا فاشست

شوەیکی زۆر دڕندان و ب،) ١٩١٨ـ تا ـ ١٩١٥( سای ل .. ردـرەوا کیئرمنییکانکۆمی 

و ن و سربین و سووتاندنب دەست پاراستن ل کوشتنان و ببزەییان، ، بویژداوردانـنام

ل تورکیا ئرمنیان )یونیک ملیۆن و( زیاتر ل ان و ژنان و گنجان و پیران کردنی مندزیندەبچاڵ

ی دۆزەخ( تاوانی ب یا) قسابخانی ئرمـنییکان (ب وانائم ت، کردجینۆسایدو سوریادا 

ب دڕندەترین،وسرتاسرییب شوەیکیک .. ناودەبرت ) تاوانی گورە ( ب یا) ئرمنییکان 

و ب زۆر بشرمان،ورکیای فاشست و رەگزپرستوەتدڕندەی درمی نل الین سوپا و ج،شوە



. .گتوەشرموە دەیانب ک مژووتاوانکی قزەوەنی ئوتۆی،.. ئنجامدرابرچاوی جیھانوە

ئرمنییان اران کچ و ژنانی بتاوانیب ھز،تورکیابدڕەوشتینامرد ولشکر و جندرمی

دانی پغمبر خاجلل شوەیبین، یادەدوایشدا، یا سریان ل ..و ئابوویان بردن وەنوتکردرو

.. دڕندان دەیان کوشتن و دار ب شمشر یا ب رم ،وھیان دەواسینب راژەی دارەوە ،عیسای مسیح

زەوەنانق م تاوانکانئگیراوە وی تورکنوە ومانییکی ئنووسن رۆژانامالی رشیفی ،لئ ل

ب ھزاران ..نناو النک و بشکیان سربیکۆرپی مندای ب ھزاران ..  ڤاتیکاندا پارزراوە 

ل ھموو .. ن دەربدەرکردب پی پتی و بسر رووتی ئرمنییان ب زۆر ل زدی خۆیان 

ان ـیا ل برس..لکوشتن ـان ل رگاکانداوون، بشکی زۆریـبۆسی سربازییان بۆ داناب،رگاکانیشدا

رمنیانی ک ل سوپای تنانت ئو سربازە ئ.. مردن ل سرمـاو و ل ترسـاو یاـل توینو 

،نموونبۆ.. یانیان کردن ـدەبچاـدووی زینـب زینھموویانیان گرتن و، بوون، سرباز تورکیادا 

ک،نیـازی ئرمـسرب) زار ـزە ھـدوان( دا،) دیاربکر ( ـد ل شاری ئام،ھا ل یک رۆژداـتن

کندن، دوایش ھموویانیان کوشتن وھپتورکیادا، چاکانیان ب خۆیانسربـاز بوون ل سوپای 

، ک نگرتبکرێ) قسابکانیان ( ەنتر تورکیا فاشستی ل مش قزەو.. وە ـان ناو ئو چانخستیانی

زاران ـب ھ.. ان دەبین ـسریک یانی ـری ئو ئرمنیـکل ،دەدانـان پییرەی تورکیـ یک لـۆژانر

..سربان تورکیای قسابخان انیـەستی قسابکب د،نیـداڵ و گنجی ئرمـژن و پیر و من

انوە ییالین ئو بیانلب ونوە، بکو ب بگ وھبستراو نینقسیبوختان و ئمانش 

. وونل تورکیادا بلو کاتدا ک،گیراون

اندە سوریا و عراق ـان گیـخۆیتی، ـزەحمبب منداکانیان زۆر، بی کمی ئرمنییکانبشک

الین ل ھزار منداڵ) ١٠( نانت زیاتر ل ت.. منداکانیان بجھشتن.. و لوبنان و میسر و یۆنان 

، ئو مندا ئرمنییانیانوەسوریاشارەکانی خزانکانی شارەکانی رۆژئاوای کوردستان و 

کرد، ان ل خکیتورکیا ھڕەشی ئوەی..ب ئوەی گوێ بدەن ھڕەشکانی تورکیا .. بخوکردن 

ئرمنیی ھھاتووەکانیان داوە، یا منداکانیان گرتوونتئاشکرابت ک دادەی ئگر ھچ ماک 

م ل گڵ ئمشدا، خکی سۆزدار ب.. دەکوژرن سزادەدرن و ، ئوانیش وەکو ئرمنییکان خۆیان

ئو مندا .. گوان ب ھڕەشکانی تورکیا ندا زیندوو، ھموو مترسییکیان خست الوە و،و ویژدان

نییانرمالی خۆینیان بردئ ی خۆیان بن..وانـر وەکو منداویاھخمنداڵونکردنیانب ب ،

ی ) ر الـزور ـد( مۆدا ل شاری ل ئ..ل مردن رزگاریانیان کردن .. و ردن ـکناونووسیانیان یانشخۆ



( شاری کی خک ئو مندان و وەچکانیان ک ل الین .. زا ئرمنی ھی ـھ) ٢٥(دااسوری

وکران،ەوە) زورـرالـدخنی بنھ کان رزگاریان کردن بدڕندە تورک و، ل.

..  ن ئنجام نداون ان تنھا ل دژی ئرمنییکاەگزپرست، تاوانی ب کۆمکوژییتورکیای ر

ق بکوژیان، دەرھکو تاوانی کۆمالنی کوبرەبیشگنجام داون رد و یۆنانی و ئاشووری و عئ ..

بۆ ماوەی تورکیای فاشست ک ک ھان داگیرکردک یۆنانیبۆ نموون کی سڤیلی یۆنانیان ، بزاران خ

ک ،ئوەییۆنانی ل ترس، ب ھزاران کچان و ژنانینبردیانان، ئابووی ب ھزاران ژنیوکوشت

خۆیان ڵ ـب کۆم،وەیانل سر شاخ برزەکان،نکون دەست سوپای دڕندە و بەوشتی تورکیا

خوارەوە وـھ ان کوشت ـخۆیدای ..و شاخانک لک( ی نزیک شاری ) لی ووـاخی شـش( ش ی

و مندا و ژنبیانی بۆ یادی ئو کچگشتیاریژمارەیکی زۆری یۆنانی و ی ک ) کۆمۆنیزیا 

ی خونژبدڕەوشت و لشکری ییکاننامردیکان ویدڕندەیتاوان بیرھنانوەی بۆ ب شھیدانو،

ک ل ..فاشستی دەکن ل تورکیایرەتیشـف و نفـتو،) شاخی شوولی ( دەچن سر ، تورکیا

ل تاوان و کوشتن و ی پتاپاسریمژوویک.. خوناویان ھیژوویکی ـردوو و ل ئمۆشدا میراب

تورکیا بشکی زۆری کنیسکان مسیحییکانیشیان کرد ب .و بدکاری ەوشتیتن و بخونش

ە ل ) سوتان ئحمد ( تی یکک لو مزگوتانی ک ل پشا کنیس بوو، مزگو.. مزگوت 

.بوڵ ئستم

ناخکانی خوندنی رامی قۆـل پرۆگ.. و تاوانکانیان چواش کردوون تورکیا راست مژوویکان

ب و کورد و یۆنانی و عرەبکان ئرمنییکان ل کتب مژووییکانیاندا، .. دا بخانکانیانقوتا

ی ل وکوتا ئمۆش ن..چواشکاری گۆش دەکن ب و منداکانیان ب درۆ .. کردوون وتاوانبار

. ھموو تاوانکانیان دەکن 

دەرھق ب گالنی ،تاوانکانی تورکیادین خرواری مشتکن، ل چنتنھا ئوەی باسمان کرد، 

. ئازادیخواز و ئاشتیخوازی وەک، کورد و ئرمنی و یۆنانی و ئاشووری 

باپیرانییوە شانازی دەکات باوب چ کردەوەیکی ی وچی ئو خونژان،)ئۆروگان پاشا( جا نازین 

؟ ب کۆمکوژی کورد و ..کان ؟ ب جینوسایدی ئرمنیی..ب خونژی و بدڕەوشتییانوە؟ ..

ب ! ؟.. ب سربینی ھزاران مندای ناو النک یا ؟...ان ــان و ژنــووبردنی کچـ؟ ب ئاب.. یۆنانییکان 

ناوی رەشیان مژووی خو .. ؟...؟ ب!

.دەوت ل ھموو جیھاندا .. خونژترین ..رەگزپرسترین وتورکیا تا ئمۆ،



: " ل پیجی خویدا ل توتر وتیی میسر)االحـرار ( ئندامی بای پارتی ) خیری ئحمد ( 

دەرھق ب کورد ئنجام انیرەجب تیب ئۆردوگان سرۆک وەزیرانی رژمی تورکیا، ل تورکیادا تاو

باس : " وتیشی .. " بکین، ئوەی ک تاوانن دژ ب مرۆڤایتی تاوانکانی دا، ب کمترین شت باسی 

چ ماف ن ؟ـرۆڤ دەکـکی مـل  ! ،کانی دا وقس ژەی بتی میسردا : " وتیدرحکووم ر من لگئ

بوومای، کارم بۆ ئوە دەکرد ک یاسایکم دەربکردای، ک پرۆتستۆی سربینی ئرمنییکان ل الین 

" . عوسمانییکان و، تاوانکانی ئۆردوگانم ل دژی کورد دەکرد 

ژی، گۆش و ـو خونیۆژیای رەگزپرسیتـب ئایدۆل،گری ھمان ڤایرۆس وھۆردۆگانئ

دەیوت ب درۆ و ب )ناداد و ناگشکردنپارتی( ئیسالمییکشی پارت ب ناوە.ە کراوە دپروەر

بم ئوە ئستم .ن یان پردەپۆش بکیو، رەگزپرستخۆڵ ل چاوی گالن بکا،ی ئیسالمیدروشم

. ک بتوانن ب بژنگ بر ل تیشکی خۆر بگرن

دەیوێ.. ئمۆ تازەکانی پاشای داعش عوسمانیی، ئوردوگانی تۆرانیی رەگزپرستیش

کوژییکۆمۆ) ١٠١(ی کمئ ر لساڵ ب کانیانکباپیرە دڕندە عوسمانیینی لرملی ئدژی گ

ئو..بکات ئاشتیخوازمان یخواز و ئازادکوردیمیش ھمان تاوان دەرھق ب گلیئ.. ئنجامیان دان

، ل الین میت زۆڵ و ئۆردوگان وتورکیای سوپا خونژەکی ل الین کۆمـکوژییی ک ل ئمۆدا 

وەەوشتبکانیان ،شار و لو ل شارۆچک داباکووری کوردستانگوندەکانیل، ق بن دەرھمندا

، وانی جیھانـبرچاوی وتب ، ب ئاشکرارۆژی رووناک وب ،و ژنان و پیرانی بتاوانی کوردمان

تاوانی .. ئنجامیان دەدەن ،رخراوەکانی مافکانی مرۆڤ و مندانوە یکگرتووەکان وـنت

دژی ھموو کو ب..دانن ـمنانی مرۆڤ و،ـدژ ب مافک.. ین وـتاوانی دژ ب مرۆڤایت،ونکۆمکوژی

ک ل پڕلمانی ئوروپا ، بۆوشرمزاریش بۆ کۆمگای جیھانی.. یکی نودەوـتینیاسا و رسا

م تاوانی تورکیادائاستی ئزەوەنانـ، خۆیقڕ و الڵ کـر و کـان کوردوونـ .. رژەوەندییب

.مافکانی مرۆڤ و مندانوەنو یو دادپروەرژدانـویایتی وـل سرووی مرۆڤ،انیانـئابوورییک

 ممکش١٠١( یادی )٢٠١٦/ ئاپریل/ ی٢٤( رۆژی ی(کۆژی تراژیدیـمین ساینی ـربای س) کی

یە، ک ل الین تورکیای عوسمانی) دۆزەخی ئرمنییکان ( یادی .. ئرمنیی )ملیۆن و نیو 

دوای ل .. رووی ژمارەی قوربانییانوە ل .مانییوە ئنجام درا المی و عیلتورکیای ئیسرەگزپرست،

او، ـب ھۆۆکۆستدا نمانیا دانیئ.. رتب دووەمین کۆمکوژی دادەنھۆۆکۆستی جوولککانوە، 

ئـداوای ل رەبووی مـق.. سرائیل کرد و یبووردنیان لقوـ کوی جوولعنم ادی و مکانی ئربانیی



بم رژم یک ل .. و کوشتسوتاندیانملیۆن جوولک) ٦(ک زیاتر ل ،یان کردگورەیاوان ـت

ک ب ئامـادەنین. .وان دەکن ـتا ئمۆش نکووی ل کۆمکوژی ئرمنییک.. دوای یککانی تورکیا 

ان ب ھیچ تاوانکیدادا تورکی.. یا داوای لـبووردن ل ئرمینیا بکن .. ن بنفرمی دان بم تاوانیان

..وەکوژییکیان بکنقوربانییکانی کۆمئرمنیی یئامادەش نین ک قرەبووی ماد.. نانت

ک ب فرمی تاوانی ئرمنییکانیان ب پڕلمانکانی ئو دەوتانش،بیاری تورکیا دژی 

ب پاکتاوی رەگزی و ب ستا زیاتر ل بیست وتی جیھان ب فرمی دانیان تا ئ.. ناساند کۆمکوژی 

:لوانش.. یانناساند) تاوانی کۆمکوژی ( ب نا و،کوشتنی ئرمنییکانیان

دا، ـوید، کنـان، نمسا، دانیمارک، سـندا، یونـان، ھوـسیا، لوبنوانیا، روـا، بریتفرەنس( 

ھر بۆ ھمیش ل برچاوبوون و. .) شالیتکانی ئمریکا، پڕلمانی ئوروپاوالیت ل و٤٣میسر، 

( ،و) یریڤان ـ ئرمینیا ( پایتختکانی ئرمنییکان، ل ئم کۆمکوژییی.. ل یادبوونی ..

.. وکومکوژیی ئرم ییکان بۆ ،پیکری یادەوەری) ـ دانیمارک کۆبنھاگن ( ،و) ا بلچیکۆکسل ـ رب

.بدەن کانی تورکیاناڕەزاییب ئوەی گوێ ب کراون،تاوانانی تورکیا بۆ ئاماژەکردن بم

ل تورکیا و، ) قسابخانی ئرمنییکان ( ئرمنییکانژییئگر براوردک ل نوان کۆمکو

.. دەبینین زۆر ل یکوە نزیکن .. بکین )تـاوانی ئنفـال ( کۆمکوژی کورد ل باشوری کوردستاندا 

لالین تورکیاوە، دەچم، ک ھر ش من بۆ ئوە.. ن ودا ئنجام دراھردووکیشیان ل مانگی ئاپریل 

بردەستی رژمی داڕژرابت و، خرابت) تاوانی ئنفال ( کۆمکوژی کورد پیالن وپالن و نخشی

سی فاشستی ععایانی ھاوئایدیۆلۆژیراقب .. وا لربازی و سیخوڕی تکی سیوەندی و ھاوکارییپ

، ک ل الین یش) ئنفالی شنگال(تاوانی سی رەگزپرستی گۆڕبگۆڕدا ھبوو،نوان تورکیا و بع

کیاوە نخشی بۆ ل الین تورھر بگومان .. ھاوپیمانی تورکیاوە ئنجام درائیسالمیی داعشکانی

ن و ک گرت،گومانیشم نیی.. ینی خۆیان ھی ئا،نک برا ئزیدییکانمان کوردن وچو.. کشرا بوو 

ھر ..ل الین داعشی جاشی تورکیاوە) ـ رۆژئاوای کوردستان کۆبانی پاوان ( ورانکردنی شاری

تورکیا .. ان بۆ داڕشتبووـوە، نخشیەدـاوان و جینۆسایـی و تـپیالنگاری ـئندازیتورکیای ن ـلالی

ی و سیخوڕی ویارمتی لۆجستتا ئمۆش ب ئاشکرا ل دژی خبات و خواستکانی گلی کوردمان، 

تورکیا پردکی دنیایی داعش بۆ پڕینوە بۆ عراق و ..و چک و تقمنی پشکش ب داعش دەکات

.سوریا و لیبیا و میسر 



ناکن و، تا ئمۆش نکردووە و ل یادیلیادئرمنییکان ھرگیز، کۆمکوژی گلکیان 

تا تورکیا .. خۆیان ل مافکانیسوورن و وازن ناھنن دا، )ک ـرەوە و داوابـیادک( لەژر دروشمی 

 ن، کرمی ناچاردەکف ن و بیان بنزەوەنانق م تاوانرمینی .. دان بلی ئگ بووردن لداوای ل

. ان بکنوە قرەبووی مادیی.. بکن و 

ئو پرۆتستۆیدی ـب تون، من وەکو کوردک، داجینۆسایدی ئرمنییکانسای )١٠١( ل یادی 

ک ل ئمۆدا تورکیای یانئو تاوانانش.. دەکم تاوانانی تورکیا دەرھق ب ئرمنییکان 

رەگزپرست ل باکووری کوردستاندا ب شوەیکی دڕندان، دژی گلی خۆڕاگری قارەمان و ئازادیخواز 

.و ئاشتیخوازی کوردمان ئنجامی دەدەن 

..دەبت ۆڕاگر و کۆندەرـسرکوتن بۆ گالنی تکۆشر و خزووبت یا درەنگ، 

. و شرمزاریش، بۆ داگیرکرانی فاشست و رەگزپرست دەبت رسوایی


