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 رسیمدالھ یادی کۆمھڵکوژی دێ
 

ھکی جھگبڕ و یساڵیی کۆمھڵکوژ کران. کۆمھڵکوژی ۷۱تا  حھوت مانگانھوەێرسیم خھڵکی کورد ھھر لھ ساڵ لھمھونھر لھ د ۸۱
حکومھت و دەوڵھتی  یدا بھ بڕیاری فھرمی ۱۹۳۷ی گو�ن ٤تاوانێکی وێرانکار بھرامبھر دێرسیم و دێرسیمھکان کرا. لھ 

دەوڵھت و حکومھتی تورک بھ رق   تورکیا ھێرشێکی سھربازی گھورە بھ ئامانجی لھناوبردنی خھڵک کرایھ سھر دێرسیم.
ان کوشت، لھو ژمارەیھش زیاتر یکینھی تۆڵھسھندنھوە لھ زەوی و ئاسمانھوە پھالماری دێرسیمیان دا. بھ ھھزاران دێرسیمی

می دەوڵھت و دەربھدەرکرد و لھ رێدا فھوتان. کوشتوبڕێک، کۆمھڵکوژییھک بھ بڕیاری فھربرینداربوون، ھھزارانیشیان 
رووی نھدابوو. ئھوەی دەوڵھت و  دائھنجامدرا. شتێکی لھو چھشنھ تا ئھو کاتھ لھ ھیچ شوێنێکی دنیا حکومھت و بھ بھڵگھوە

بھر دوژمنھ ھھرە گھورەکانیشی نھیکردبوو. حکومھتی تورک بھسھر خھڵکی کوردیان لھ دێرسیم ھێنا، ھیچ دەوڵھتێک بھرام
، یاسایھکی تایبھتیشیان دەرکردو ناوی دێرسیمیان گۆڕی بۆ تونجھلی. دڵی یسھرەڕای کوشتوبڕ و دەربھدەرکردن و ماڵوێرانی

ئھو کوردستان بھو کۆمھڵکوژیھ داغان بوو، ھھرگیز لھ بیر نھکراو، نابێ ھھگیز لھ بیریش بکرێت. ئھبێ کورد ھھرگیز بکھری 
 تاوانھو تاوانھکھش لھیاد نھکھن. پێوستھ لھ ھۆش و ویژدانی خۆیاندا ھھڵیکۆڵن بۆئھوەی بۆ ھھمیشھ نھسڕێتھوە.

ساڵ  ۸۰و پێش ندا ی گو�٤لھ کھ  شھرمھزار ئھکات کۆنگرەی نھتھوەیی کوردستان بھ ھھموو ھێزی خۆی ئھو جینۆسایدە
ھت و حکومھتی خوێنرێژ ھھرچیھك بڵێن، سیاسھتی گشتی ھھر ڵبھرپرسانی دەوبھسھر خھڵکی ئێمھدا لھ دێرسیم ھات. 

ئھو دڕندایھتیھی بھرامبھر خھڵکی ئێمھ کرا، الپھڕەیھکی رەشی ترە لھ  ەستھوە، ھیچ لھو پرسھ ناگۆڕێ.ئھنجامێک بدا بھ د
ووتنھوەی مێژووی خوێناوی دەوڵھت و حکومھتی تورکیادا.  پێویستھ خھڵکی ئێمھ بھ رێبھرو پێشھنگ و تێکۆشھرانی بز

کی ئھو رۆژە خھمناک و دڵتھزێنھدا، یادەوەریی خۆیان روون و گھش راگرن و بۆ ،  لھ ھھموو یادێھوەنھتھوەیی و نیشتیمانی
 بھدواداچوون و حساب خواستن لھو دوژمنانھی ئھو کارەساتھیان ئھنجامدا، سست و الواز نھبن.

 
 پێویستھ دوژمنان حسابی جینۆسایدی دێرسیم بدەن.

لھ یادیش بکرێت. ھھرگیز جینۆسایدی دێرسیم لھ یاد ناکرێ و نابێ   
 

کھنھکھ –کۆنسھی بھڕێوەبھریی کۆنگرەی نھتھوەیی کوردستان   
، برۆکسل۸۲۰۱ ین (ئایار)�ی گو٤  
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