ڕووناکبيرانی کورد دەبێ ژينۆسايدی گەلی ئەرمەنی مەحکووم بکەن
بەبۆنەی ٢٤ی ئاپريل
ساڵوەگەری ژينۆسايدی ئەرمەنيان بە دەست دەوڵەتی تورک

ئەمرۆ ساڵوەگەڕی ڕۆژی ڕەشەکوژی گەلی ئەرمەنی بە دەست تورکانی عوسمانی لە ساڵی  ١٩١٥ی
زايێنيە .لەو ڕۆژە ڕەشە و لە درێژەی سياسەتی بەتورک کردنی وواڵتی عوسمانيدا ،گەلی ئەرمەنی لە
خاکی باووباپيريان ڕاونران ،سەدان ھەزاريان لێ کووژرا و بە سەدان ھەزاريش ئاوارەی وواڵتانی
دەوروبەر کران.
گەلی کورديش -کە خۆی قوربانييەکی دەستی سياسەتی ڕەگەزپەرستانەی دەوڵەتی تورکيايە و بە
ھەمان شێوە لە خاکی باووباپيرانی دەرکراوە و تووشی شەڕو کووژران و ئاوارەيی و وێرانی
ئابووری وواڵتەکەی بە دەست دەوڵەتی عوسمانی و جێگرەکەی واتە حکوومەتی ئێستای تورکيا
ھاتووە ،لەماوەی ئەو ڕەشە کوژييەدا بوون بە پەنا و داڵدەی گەلێک لە ئەرمەنييانی ڕاکردوو لە دەست
قەتڵی عامی بێ بەزەييانەی تورکان.
بەاڵم لە ڕەوتی کوشتارەکەدا ھەندێک سەرەک عەشيرەت و خاوەن مڵکی کورد و خەڵکانی چەپاوچی
فريوی فيت وفێڵی تورکانيان خوارد و بەشێوەيەک لە شێوەکان يارمەتی بەرێوەچوونی بەشێک لەو
کارە نامرۆڤانەيان دا .ئەو پەڵەيە بە سەرشانی مێژووی گەلەکەمانەوە ماوە و ھيچ ڕێگايەک بۆ
دەربازبوون لە فەکتەکان نييە .گەلی ئەرمەنی دەزانێت کە ئەو جينايەتە خواست و ئيرادەی کۆمەڵگای
کورد نەبووە و لە اليەن تورکانەوە بەسەربەشێکی کەمی کۆمەڵگاکەدا سەپاوە.
بەالم ھەر ئەوەندە بەشداريش بۆ گەلێکی ئازاديخواز وەک کورد  -کە خۆی قوربانی درێژخايەنی
ھەمان سياسەتی ھەمان دوژمنە ،کارێکی ناپەسەند و نابەجێيە و دەبێ مەحکووم بکرێت – چ وەک
ئەسڵێکی مرۆڤايەتی و چ وەک پێزانينێک بەرانبەرگەلی ئەرمەنی ،کە سەرەڕای ئەو کارەساتەش لە
ھەموو ماوەی  ٨٠ساڵی ڕابردوودا تاقە وواڵتی ناوچەکە ،دوای باشووری کوردستان ،دەوڵەت و
ميللەتی ئەوان بووە کە بە شێوەی فەرمی فەرھەنگ و زمانی کوردييان پاراستووە و قوتابييانی کوردی
لە ئەرمەنستان بە زمانی کوردی وانەيان خوێندووە و وەک کورد پەروەردە کراون.
لە بارودۆخێکی ئەوتۆدا ،پێويستە گەلی کورد بە گشتی و ڕووناکبيرانی بە تايبەت ،بەرژەوەنديی
سياسی بنێنە الوە و بەشداريی باووباپيرانی خۆيان لەو کوشتارە نامرۆڤانەيەدا – ھەرچەند بە ڕادەی
کەم و بە فيت و سياسەت و بەرنامە و ھاندانی دەوڵەتی عوسمانيش بووبێت ،مەحکووم بکەن و لە
گەلی ئەرمەنی لێبووردن بخوازن – کارێک کە من ئێستا وەک تاکە کەس و بەش بە حاڵی خۆم دەيکەم
و ھيوادارم لەم ڕێبازەدا بە تەنياش نەمێنمەوە.
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