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  ::نووسييننووسيين.... .... كردةوة كؤمةلَ كوذييةكاين سةدان هةزار ئةرمةين دةكةنةوةكردةوة كؤمةلَ كوذييةكاين سةدان هةزار ئةرمةين دةكةنةوة  ئةرمةنيةكان ياديئةرمةنيةكان يادي
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يا ئةرمةنيةكان لة سةرتاسةري جيهاندا يادي نةوةد سالَةي ئةو كردةوة كؤكوذييانةيان كردةوة كة تيا
بةسةدان هةزار ئةرمةين لةسةردةمي دةولةيت عومسانلي لةسةر دةسيت توركةكان لة ووآليت توركيا 

) صريظان ( ( ئةوةبوو سةدان هةزار ئةرمةين أذانة سةرشةقامةكاين ثايتةخيت ئةرمينيا،كوذران ولةناوبران
رمةنييةكان ئةجنام دراوة بةمةبةسيت ناةزايي دةربأين وئيدانةكردين ئةو كؤرمةلَ كوذييةي بةرامبةر ئة

 سةرؤكي ئةرمينيا أؤبةرت كوتشريان لةهةولَي بصوضانداية بؤ ئةوةي ئةو ،لةاليةن دةولةيت توركياوة
بةآلم توركيا بةرطري لةو ،كردةوة كؤمةلَ كوذييانة بة ئيبادةي جةماعي بضةسثصنرص لةأووي ياساييةوة

 ئةمة و شةثؤيل ،برييت بوون لة قوربانياين جةنطهةوآلنة دةكات ودةلَصت ئةو كردةوةي كوشتنانة تةنيا 
جةماوةري خؤثيشاندةر وةك دةربأيين ماتةميين و يادكردنةوةي ئةوانةي بوونة قورباين ئةو شاآلوة 

 وةك زجنريةيةكي مرؤيي كة كؤتايي ئاثؤأةي جةماوةريي ،دأندانة ئيبادةكردنةي جةماعيةي توركيا
ةيكةري يادةوةري كةبؤ ئةو قوربانيانة دروست كراوة ناديار وبص هاوتا بووبةهصمين بةرةو ث

 يةكةم جار ئةوان ضوونة سةر ثةيكةري ،ئةمة و ئةنداماين وةفدة بيانيةكان وسياسةمتةداران،دةأؤيشنت
 بةدواياندا بةسةدان هةزار ثياو ئافرةت ومندالَ وثري وجةوانان بةرةو ثةيكةري يادةوةري ،يادةوةري
ةمةنانةي لةو أصثصوانة جةماوةريةدابوون هةندصك لةو شاآلوي  هةندصك لةو بةت،دةأؤيشنت

 بة طؤتةي ئةوان ئةوة يةكةم شاآلوي كؤكوذي وئيبادةي جةماعي بووة لة سةدةي ،كوشتارانةيان لةيادبوو
 ئةمة وأصثصوانةكة نزيكةي ضةند كاتذمصرصكي دةخاياند بةثص ولةطةلَ ئةوةشدا ئةو جةماوةرة ،بيستةمدا

و بةو لصشاوة جةماوةرية ئاثؤأةيان بةستبوو بةرةو ثةيكةري يادةوةري قوربانياين ئةو بةطةورةو بضوكة
 سالَ 90 ثصش ، ئةجنام دراوة1915شاآلوي كوشتارةي لةاليةن توركةكانةوة دذي ئةرمةنيةكان لةسالَي 

 هةلَسان بةدةستطريكردين 1915حكومةيت توركياي عومسانلي لة شةوي بيست وضواري مانطي نيساين 
 سةركردةي ئةرمةين لة سةرتاسةري ئيمثراتؤريةيت عومسانليدا و هةندصكيان نةيف كران 250

وزؤرينةشيان لةسصدارةدران ولةدواي ئةو بةروارةوة لة ماوةي دوو سالداَ لةثيادةكردين ضةندين شاآلوي 
 كوذران و ،يةك مليؤن ونيو ئةرمةين. دأندانةي دذ بةمرؤظايةيت كوشنت وبأيين دةستة جةمعي لةتوركيا

  . لةناوبران
  دةرطايةكي كراوة بؤ ئيبادة كردن

تاكو ئةمأؤ زؤر لة ئةرمةنيةكان لةوبأوايةدان كة ئةو كردةوة كؤمةلَ كوذييانةي توشي ئةرمةنييةكان 
 لةسةرزاري هيتلةر دةطصأنةوة كة ،هاتووة بؤتة أصخوشكةرصك بؤ ئةجنامداين هؤلؤكوسيت جووةكان

لة كؤتاييدا كص بةبرييا دصت كة  ...وبةرن ئةوانيش وةك ئةرمةنةكانجووةكان لةنا ( (طوتويةيت
 ئةرمةنييةكانيش لةسةرتاسةري جيهاندا دةلَصن ثصويستة هةموو ياد ،!) )؟ئةرمةنيةكان بنةبأ كران

 بورسيب جيفوركيان كة ئةرمةنيية ولةلوبنانةوة هاتبوو بؤ بةشداري كردن لةو أصثصوان ،بكرصنةوة
 ،بوار نادةين نةوةكامنان ( (وخؤثيشاندانة سةدان هةزاييةي صريظاين ثايتةخيت ئةرمينيا لةوبارةوة طويت

 ،ئةجنام دراوة ئةو كوشتارةي بةسةر ئةرمةنييةكاندا هاتووة لةسةر دةسيت دةولةيت توركيا ،أؤلَةكامنان
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 ،) ) جيهان ئةرمينيا وةك خؤي نابينص وثصويستة هةميشة يادي ئةو قوربانييانة بكةينةوة،لةبريي بكةن
هةروةها لةسةرةتاي سةدةي بيستةوة باثري وداثريةي جيفؤركيان كةلة توركياوة هةآلتوون بؤ لوبنان 

 دةبينن ئةو ئةرمةنييانةي كة سص  واي،كةذمارةيةكي زؤري ئةو ئةرمةنيية هةآلتووانةي لةخؤ طرتووة
ثةرش وبآلو بوونةوة وهةالتن لةدةست ئةو دؤزةخ و باراين  ئةوةندةي ذمارةي ئصستاي ئةرمينيا دةبوون

 ، شياوي ووتنة ذمارةي دانيشتواين ئةرمينيا ئصستا سص مليؤن دةبصت،مةرطةي توركيا بةسةريانا باراين
 ئةوةية لةكؤتايدا ئصمة أؤلةي ،ئةمة بؤنةيةكي زؤر طرنطة ( (هةروةها داثرية وباثريةي جيفؤركيان طوتيان

 لةبةر ئةوة ثصويست بوو بصن بؤ ئةم أصثصوانة ،ئةو دةربةدةرييةين كةتيايا باوكمان نةيف كران وكوذران
   .) )سةدان هةزاريية
  ! ! توركيا دان بنص بةو تاوانةدا، داواكراو ئةوةية

ينيا دةذين لة حالةتصكي هةذاريدا زؤر وابةستةن بة أابردووةوة زؤر لة ئةرمةنييةكان كة ئصستا لةئةرم
ودواي نةوةد سالَ تائصستا ثةيوةندييةكاين نصوان توركيا و ئةرمينيا هةر ثضأاوة و سنووري نيوانيان 

 هةرضي ثةيوةندي بة بةرةوثصش ضووين ئابووري ئةرمينياوةية كة تازة نية لة ذصر بالَ يةكصيت ،داخراوة
ئصمة هةذماردنةوةي ثارة وقةرةبوو كردنةوةمان ناوص  ( ( ئةوا سةرؤكي ئةرمينيا دةلَصت،ووةسؤظصت دةرض

 توركيادان بنصت بةو ، ئةوةي داواكراوة لة توركيا وجيهان ئةوةية،لةتوركيا بةرامبةر ئةو تاوانانة
 لة حكومةيت  ئةمة وئصستا زؤر،) )تاوانانةدا وئةوةي أوويداوة دابنرصت بة كردةوةي ئيبادةي جةماعي

ووآلتاين جيهان بةفيعلي دانيان ناوة بةوةي ئةوةي توركيا ئةجنامي داوة كردةوةي ئيبادةي جةماعي 
 ئةملانيا وثانزة ووآليت ، ثؤلندا، أووسيا، لةو ووآلتانةش فةرةنسا،بووة دةرهةق بة ئةرمةنييةكان كراوة

بةآلم ئةنقةرة دةلَصت ،ي جةماعي بووةتر كة هاين توركيا دةدةن دان بنصت بةوةي ئةوةي كراوة ئيبادة
ذمارةي كوذراوةكان زؤري ثصوةنراوة و طةورةكراوة و ئةرمةنةكان قوربانيياين جةنطي جيهاين يةكةم 

ئةمة لةكاتصكدا توركيا سةرقالَي ووتوصذةكاين هاتنة ،بوون نةك قوربانيياين كردةوةي ئيبادةي جةماعي
 حكومةيت ئةرمينيا هيوادارة كة ئةوروثا ،ين يةكةمي داهاتووةناوةوةي يةكصيت ئةوروثاية لة مانطي تشري

 ئةوةش يةكصك بوو لةداواكاري ،طوشار خبةنة سةر توركيا بؤ ئةوةي هةلَوصسيت خؤي بطؤرصت لةوبارةوة
 بةشداربوواين أصثصوانة دةيانطوت ،ئةو سةدان هةزار كةسةي أذبوونة سةر شةقامةكاين صريظان

كردنةوةي قوربانياين ئةو كوشتارة نية بةلَكو بؤ داواكردنة لة جيهان كة دان أصثصوانةكةيان تةا ياد 
 ئةوة يةكةم ،بنصن بةوةي كة ئةو شاآلوانة شاآلوي ئيبادةي جةماعي بووة بةسةر ئةرمةنييةكاندا هاتووة

  . شاآلوي ئيبادةي جةماعي بووة لة سةدةي بيستةمدا دةرهةق بةمرؤظايةيت ئةجنام دراوة
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