رشاد – مصطفی سلطانی

ژنوسايد ارامنه !

پانزدهم خرداد ١٣٩٥

برای جراحی کالبد " کماليستها " ی روان پريش بايد آنها را بی هوش کرد .اما برای جراحی وجدانشان
بايد آنهار را بيدار کرد  .سيستم های توتاليتر و فاشيست ،هميشه از شنيدن حقيقت بيزارند  ،.زير افکار
و انديشه د يگران را نميتوان در مقاطع مختلف تاريخی  ،به بند کشيد وزنجير نمود  .فاشيست های
ترکيه و سيستم کماليست  ،برای مدتی قادر بودند که کشتار مردم شريف ارمنی  ،سريانی ،کلدانی ،
آسوری و شهروندان صلح طلب کردستان ،را مخفی و جنايات را از ديد ماسميديا پنهان سازند  .حافظهی
جمعی  ،وجدان های آگاە وافکار عمومی بشريت را هرگز نميتوان دستگير کرد و ،بزندان انداخت و
سپس تيرباران نمود  .پارلمان کشور آلمان با اکثريت مطلق آراء ،کشتار ارمنی ها را بعنوان "ژنوسايد"
تاييد نمود  .اين کشتار وحشيانه در سال  ١٩١٥ميﻼدی توسط ماشين جنگی امپراطوری عثمانی
وکماليست های انجام گرفته و ،در اين کشتار بی مرز ،درصد قابل توجهی از مليت های آسوری ،کلدانی
 ،سريانی و ساکنين کردستان نيز قتل عام گرديدەاند که تعداد قربانيان اين ژنوسايد بالغ بر يک و نيم
ميليون انسان بودەاست  .دومين کشوری که اين جنايات را تحت عنوان ژنوسايد برسميت شناخته کشور
پادشاهی سويد می باشد .داشتن قلبی مهربان در دنيای گلوبال  ،و خصوصأ برای غرب  ،کارتل های
چند مليتی و منافع دراز مدت دنيای سرمايهداری شهامت و شجاعت می طلبد  .جا داشت حکومت جنوب
کردستان بجای باﻻ بردن ديوارهای پوچ و مخرب حزبی  ،قتل عام مردم شريف "هه هبجه " و نواحی
ديگر جنوب کردستان را بطور جدی و پيگيرانه در دادگاە بين اللملی ﻻهه و سازمان ملل مطرح ميکرد
 ،که جنايات حزب فاشيست و درندە ی بعث نيز ،بعنوان ژنوسايد ملت کرد رسميت قانونی يابد  .انفال
در کردستان جنوبی  ،آشويتس ديگری بود که کورەهای آدم سوزی متحرکی داشت و ،هيچگونه
نيازی به محبوس کردن پيران  ،کودکان و زنان نبود  .زيرا کورەهای آدم سوزيش بطور اتوماتيک
توسط درندگان بعث با مواد سمی  ،شيميائی وگازهای خطرناک ،سازمان يافته بود و ،انسان ها را
بسرعت می بلعيد و هﻼک ميکرد  .سکوت آگاهانهی افکار عمومی دنيا در برابر ژنوسايد جنوب
کردستان  ،حقيقتأ شرم آور است .

