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ارامنه در رژيم عثمانی، با برگزاری نمايشگاه ) نسل کشی* (به مناسبت نود و چهارمين سالگرد ژنوسيد"  آوريل٢۴کميته ايرانی "

در گالری ايزوتوپ در برلين، ياد " ژنوسيد ارامنه در امپراتوری عثمانی و بازتاب آن در ايران"عکس و سخنرانی با موضوع 

 . ی قرن بيستم را گرامی داشتقربانيان اولين نسل کش

 

عکس های نمايش داده شده، عمدتا عکس هايی بودند که توسط آرمين واگنر افسر بهداری ارتش آلمان قيصری، مامور خدمت در 

 در جنگ جهانی اول که عثمانی متحد آلمان بود، مقامات آلمانی نسبت به عدم دخالت و افشای کشتار و تبعيد. عثمانی گرفته شده بود

ولی آرمين واگنر جوان عليرغم تمامی هشدارها، با اين کار شجاعانه خود، نقش . ارامنه، به ماموران خود دستور اکيد داده بودند

 . بزرگی در افشای اولين نسل کشی قرن بيستم، ايفا کرد

 

ممالک "توری عثمانی با عنوان نقشه ای از امپرا. در اين برنامه همچنين نقشه باال به عنوان يک سند در معرض ديد قرار گرفت

در اين نقشه عليرغم اين که بخش های عمده ای از ارمنستان تحت سلطه عثمانی، جزء ارمنستان نشان داده ". آسيائی دولت عليه

منطقه ای که طی قرون متمادی جزء سرزمين آباء و اجدادی ارامنه . وجود دارد" ارمنستان"نمی شود، ولی منطقه ای وسيعی بنام 

 . اين سرزمين با ساکنان ميليونی ارامنه به دست ترکان عثمانی به بيرحمانه ترين شکل ممکن نابود گرديد. ودب

 

به " ارمنی ايالتی"در قرن پانزدهم و شانزدهم زمانيکه دولت عثمانی در اوج قدرت بود، ارمنستان غربی تحت سلطه خود را بنام 

اين اقدام همزمان . آغاز زوال امپراتوری، ايالت ارمنستان به شش واليت تقسيم گرديدولی با . صورت يک استان واحد اداره می کرد

ولی . با کشتار های پراکنده ارامنه توسط حکام واليت های شش گانه و اسکان کردها و ترک ها در ارمنستان، صورت می گرفت

د جمعيتی شش واليت ارمنی نشين را تشکيل می  ارامنه هنوز بيشترين در ص١٩١٢ ـ ١٩١۴عليرغم همه اين ها در بين سالهای 

 : در اين برنامه همچنين در صد جمعيت ارامنه به قرار زير ارائه گرديد. دادند

 

  %١٣.٠ و ترک ها ٢٠.٠ ، کردها ۶.٢ ، مسيحيان ديگر ۵٢.٨ارامنه : واليت وان

  %١٠.۵ و ترک ها ٢٠.٢ ، کردها ٣.٩ ، مسيحيان ديگر۴٧.٢ارامنه : واليت بيتليس

  %١۵.٢ و ترک ها ١٨.۵ ، کردها ٢٠.٣ ، مسيحيان ديگر ٣۵.۵ارامنه : واليت دياربکر

  %٣٨.١ و ترک ها ١١.٩ ، کردها ١.٩ ، مسيحيان ديگر٣۴.٢ارامنه ) ارزروم: (واليت کارين

  %٢٢.۶ و ترک ها ٢١.١ ، کردها ١.١ ، مسيحيان ديگر ٣٧.٣ارامنه : واليت خارپوت

  %٣٧.٩ و ترک ها ٩.٩ ، کردهاها ١٠.٨ ، مسيحيان ديگر ٣٣.۴ارامنه : واليت سباستيا

 

، قزلباش ها، چرکس ) الس ها يونانيان ترک و مسلمان شده می باشند(در اين شش واليت اقوام ديگر نيز نظير فارس ها، الس ها 

 .ها، يزيدی ها، زازاها و ديگر اقليت ها نيز ساکن بودند

 



                                                   ******  

 : در اينجا متن کامل سخنرانی با اندکی تغيير و اصالح ارائه می گردد

قبل از پرداختن به علل و چگونگی نابودی ارامنه در امپراتوری عثمانی، ابتدا الزم است از عثمانيان به عنوان قدرتی مخوف، در سه 

 :ت کافی داشته باشيمزمينه با ارائه توضيحی مختصر، به قرار زيرشناخ

سرکوب : سوم. ستم بر مردم مسلمان و قيام و سرکوب خونين قيام مسلمانان: دوم. خشونت و قتل و کشتار در اندرون کاخ ها: اول

 .با تحريک و تهييج و سازماندهی مسلمانان" کفار"دايمی غير مسلمانان به عنوان 

 

در نتيجه کثرت زنان حرم و گستردگی حرمسراها . خود نيز وحشت آفرين بود ـ امپراتوری عثمانی در اندرون کاخ های پر جالل ١

وشهوترانی های بی حد و حصر سالطين و شاهزادگان عثمانی، بارگاه خالفت عثمانيان از پر اوالد ترين بارگاه های سالطين جهان 

 . بوده است

از زمان بايزيد ايلدرم چهارمين . تبديل کرده بود" م توطئهتوه"و " توطئه"همين اوالد زياد دربار عثمانی و اندرونی را به مرکز 

توسط هر کس که به قدرت می رسيد، به طور معمول در مورد ديگر برادرانش، به مورد " برادر کشی"خليفه از دودمان عثمانيان، 

شيخ االسالم در . شيخ االسالم بودالبته اين رسم که توسط سلطان جديد به مورد اجرا گذاشته می شد، با تائيد . اجرا گذاشته می شد

 و ١٩١بر اساس نظر عاليترين مقام روحانی بر اساس سوره بقره آيات . امپراتوری عثمانی عاليترين مرجع دينی به حساب می آمد

تلقی می قتل عام برادران توسط سلطان جديد، عملی کامال منطبق بر دين ) الفتنته اکبر من القتل(و ) الفتنته اشد من القتل (٢١٧

 ! گرديد

با مرگ هر سلطان و به قدرت رسيدن سلطان جديد که بنا به وصيت سلطان قبلی و تاييد شيخ االسالم، عملی می شد، قتل عام برادران 

حتی سلطان محمد که . که صد ها تنی می رسيد و زنان و کنيزان حامله سلطان قبلی، بدون هيچ اغماضی به مرحله عمل در می آمد

در قوانين منسوب به خود صراحتا " قانون برادر کشی" قسطنطنيه لقب فاتح برخود گذاشت، برای برسميت بخشيدن به پس از فتح

هر يک از پسران من که سلطنت به وی تففيض شود، حق خواهد داشت برادرانش را معدوم کند، تا نظم و نسق : "چنين متذکر شد

زيرا . شيوه قتل نيز خفه کردن با زه کمان بود." پس بگذار تا آنچنان عمل کنند. داده انداغلب علماء بدين کار فتوا . جهان پايدار بماند

اين رسم برادر کشی تا يک و نيم . از نظر سالطين عثمانی و شيخ االسالم ها ريختن خون افراد خاندان سلطنتی، گناه به حساب می آمد

 . قرن بعد اجرا می شد

کشی، تمامی برادران با خانواده هايشان در قصرهای قلعه مانند با ديوار های بلند که نگهبانان بعد ها به جای اجرای قانون برادر 

اين قصر زندان ها در تاريخ . مخصوص سلطان از آن ها مراقبت می کردند و هيچ کس حق خروج از آن را نداشت، زندانی می شدند

زمانی که يکی از برادران و .  فرزندان سلطان نيز نگاهداری می شدنددر اين قفس ها حتی. عثمانی قفس يا قفس طاليی نام گرفته اند

 ! يا فرزندان شاه از قفس بيرون آورده می شد، وی نمی دانست که برای کشته شدن بيرون می آيد يا اين که قرار است سلطان شود؟

 

ر تاريخ عثمانی، اوايل قرن هيجدهم به د.  ـ سالطين و اشراف عثمانی مظهر فساد، تجمل پرستی و مصرف گرايی افراطی بودند٢

چنانکه در استانبول صد ها نوع . علت اين نامگذاری عالقه بيمارکونه اشراف عثمانی به گل الله بود. دوره الله شهرت يافته است

شکوفه گری جالب اين که دولت عثمانی برای نظارت به معامالت الله نهادی در دستگاه حکومت بنام سر. الله پرورش داده می شد

 :رحيم رئيس نيا محقق آذربايجانی معاصردر رابطه با دوره الله چنين می نويسد. پديد آورد) سرشکوفه چيليک(

 

. دوره الله مظهر شيوع تقليد افسارگسيخته از غرب و مصرف کاالهای تجمالتی غربی در بين قشرهای مرفه جامعه عثمانی است" 

قصرهای سعد آباد، شوق . اری به تقليد از کاخ ها و باغچه های اروپا، در استانبول ساخته شددر اين دوره کاخ ها و باغچه های بسي

اين .  در پاريس بود١۴قصر سعدآباد کپيه قصر ورسای لوئی . آباد، خرم آباد، خيرآباد، نوپيرا و نشاه از معروف ترين آن ها هستند

عثمانی بودند، چون خار در چشم مردم به جان آمده از فقر و قصر های پرجالل و شکوه که محل خوشگذرانی اعيان و رجال 

. اکثر اين قصر ها در جريان قيام پاترونا خليل که به دوره الله نقطه سرخ پايان نهاد، با خاک يکسان گرديدند. گرسنگی فرو می رفتند



 قصر طعمه حريق و منهدم گشته ١٢٠از گفته شده است که تنها در محالت کاغذچی، علی بيگ کويی و قره آغاج در استانبول بيش 

 ."اند

 

رئيس نيا در رابطه با فساد در بار و اشراف عثمانی و قيام مردم تهی دست مسلمان به رهبری پاترونا خليل و قتل عام خائنانه رهبران 

 :قيام، چنين ادامه می دهد

. گوناگون روز افزون بر دوش مردم سنگينی می کردبارهزينه همه تجمالت و ريخت و پاش های دوره الله به واسطه ماليات های "

فشار بر مردم به حدی رسيده بود که ديگر يارای پرداخت ماليات ها را نداشته و به ناچار خانه و زندگی خود را ترک کرده، به شهر 

 هردم انبوه ترشونده بيکاران می ها به ويژه استانبول که از بعضی معافيت های مالياتی برخوردار بوده ، پناه می بردندو به توده های

 و پيشروی نيروهای عثمانی در ١٧٢٢دوره الله در عثمانی مقارن است با سقوط دولت صفويان به دست افغانان در سال . پيوستند

 تا همدان ١٧٢۵به طوری که نيروهای عثمانی در سال . اراضی مختلف قلمرو پيشين صفوی با استفاده از هرج و مرج موجود

 حکومت سلطان عثمانی را بر ١٧٢٨ی کرده، اين شهر را به تصرف در آوردند و اشرف افغان بنا به قرار داد اکتبر پيشرو

اما شکست قطعی اشرف افغان از نادر قلی در نوامبر . آذربايجان، کردستان، خوزستان و بخشی از ايران مرکزی به رسميت شناخت

 به نيروهای اشغالگر عثمانی و اخراج آن ها از شهرهايی ١٧٣٠قلی از اوايل سال  و آغاز حمالت نيروهای تحت فرمان نادر ١٧٢٩

موضوع از اين قرار بود که مبالغ هنگفتی ماليات به مناسبت . چون همدان و تبريز، تاثير تحريک کننده ای در پايتخت عثمانی گذاشت

ته می شد و از مدت ها پيش گفته می شد که سلطان احمد جنگ های ايران و عثمانی از مدت ها پيش از مردم گرفته شده بود و گرف

اما سلطان خوش گذران گويا نمی توانست از پايتخت غرق شادخواری های . سوم شخصا به جبهه جنگ ايران و عثمانی خواهد رفت

 بود، چندان اين پا و خود دل بکند و در چادری که برای عزيمت سلطان به جبهه ايران در اسکدرا، بخش آسيائی استانبول، زده شده

 ."رسيدن همين خبر ها با قيام مردم استانبول همزمان شد. آن پا کرد که خبر های شکست های پياپی به پايتخت رسيد

 

گرچه در نتيجه اين قيام ، سلطان احمد سوم از سلطنت کناره گيری می کند و سلطان محمود اول بر تخت می نشيند و دست به پاره ای 

ند؛ ولی همينکه قيام از تب و تاب می افتد، سلطان تمام رهبران قيام را برای شرکت در جلسه ای برای مذاکره در باره اصالحات می ز

بعضی مسايل به کاخی که قبال مردان مسلح در حجره ها و دوالبچه های آن مخفی شده بودند،دعوت کرد و همه آن ها را بی رحمانه 

 دو قيام ١٧٣١به دنبال اين قيام در سال . بدين وسيله ضربه مهلکی بر پيکر قيام وارد آمد به قتل رساند و ١٧٣٠ نوامبر ٢۴در 

اين ها همه گوشه هايی . ديگر با همان هدف های قيام پاترونا خليل درگرفت، ولی هر دو در خون خود برپادارندگان خود غرق گرديد

 . داز فشار براقشار مختلف جامعه بخصوص بر تهی دستان مسلمان بو

 

 ـ حال ببينيم بر ملت های مسيحی تحت سلطه عثمانی که عثمانيان آن ها را به نام جهاد با کفار، به چنگ آورده بودند، چه می ٣

از طرف مسلمانان بر پيروان ديگر اديان، حربه ای بود که هرموقع حاکمان مسلمان " کفار"می دانيم که اطالق نام . گذشته است

نان، بخصوص تهی دستان مسلمان را بر عليه پيروان ديگر اديان بسيج کرده و با غارت و چپاول غير اراده می کردند، مسلما

 . مسلمانان هم ضرب شستی به آنان نشان می دادند و هم تا مدتی مسلمانان را راضی نگاه می داشتند

ه اقشار مرفه ملل تحت سلطه اعم از بازرگانان البته استانبول مرکز امپراتوری نه تنها محل سکونت اعيان و اشراف عثمانی بود، بلک

يعنی اين شهر . ارمنی، يهودی و بلغاری و روحانيون، پزشکان و ديگر اقشار روشنفکر نيز در اين شهر به کسب و کار مشغول بودند

 . از پاره ای مزايا برخوردار بوده و آرامش و آسايش نسبی بر آن حاکم بوده است

جحاف و زورگويی حکام عثمانی بر روستائيان بلغاری و يا ارمنی به مراتب شديد تر از فشاری بود که بر اما در نقاط دور دست ، ا

عالوه بر آن دولت عثمانی و حکام محلی روستائيان ترک را بر عليه روستائيان مسيحی تحريک و . روستائيان ترک وارد می شد

. ان عثمانی وارد می شد، آن ها را وادار به شورش و قيام می نموددر نتيجه ستم های مضاعفی که به مسيحي. تهييج می کردند

و در پی هر شورشی مسلمانان با کشتار مسيحيان ، در خانه و کاشانه . شورش هايی که به شديد ترين وجه ممکن سرکوب می شد

. ت مسلمان و ترک، افزوده می شدآنان نيز سکونت اختيار می کردند و بدين ترتيب مرتب از جمعيت مسيحيان کاسته شده و بر جمعي



جنايت هايی که در خارج از مرز های . تاريخ عثمانی و ملل تحت سلطه يونان و بالکان و ارمنی، آکنده از اين حوادث دلخراش است

يت های اما زمانی که جوامع غربی از جنا. عثمانی، يا بازتاب پيدا نمی کرد و يا اگرهم بازتاب پيدا می کرد، شايعه تلقی می شد

عثمانيان با خبر می شدند، حاکميت و رهبران سياسی در قبال سکوت خود اقدام به امتياز گيری از امپراتوری رو به زوال عثمانی می 

 .کردند، بدون آن که به کمک قربانيان تحت سلطه خونخواران عثمانی بشتابند

 :رئيس نيا در رابطه با قدرت و زوال عثمانی چنين می نويسد

 

 ميالدی در اوج قدرت و شکوه خود بود و از نقطه نظر نظامی مقتدر ترين دولت ١۵ ـ ١۶اتوری عثمانی در طی سده های امپر"

اما . قلمرو آن از خليج فارس تا مراکش در جنوب و از شبه جزيره کريمه تا وين در شمال گسترده بود. جهان بشمار می رفت

اين سرزمين ها .  تشکيل می دادند، فاقد پيوستگی اقتصادی داخلی و وحدت ملی بودندسرزمين هايی که امپراتوری پهناور عثمانی را

با خلق هايی که در آن ها زندگی می کردند، نه در نتيجه تکامل و ضرورت های اقتصادی پردوام، بلکه به اراده و ضرب شمشير 

ای گوناگون با فرهنگ ها و سطوح مختلف تکامل، در فاتحان عثمانی به هم چسبانده شده بودند؛ در حالی که اتحاد اجباری خلق ه

چهارچوب يک دولت نمی توانست پايدار باشد و به ناچار قلمرو امپراتوری دستخوش کشمکش های فرساينده دايمی و عملکردهای 

 ."وقفه ناپذير نيروهای گريز از مرکز بود و اين همه به ضعف اجتناب ناپذير امپراتوری منجر می گرديد

 

اگر چه استعمار در هر شکلش مانع رشد طبيعی . اذعان کرد که سلطه ترکان بر ملت های گوناگون، يک سلطه استعماری بودبايد 

ملت های جوامع استعمار زده می باشد؛ ولی سلطه استعماری امپراتوری فاسد و عقب مانده عثمانی بر جوامع متمدن آن روزی اعم 

 .  يونان، بسيار فاجعه بار بوداز قسطنطنيه، بلغارستان، ارامنستان و

 

اشاره درخور توجهی به زندگی دردناک ملت های " فرمانروايان شاخ زرين ـ از سليمان قانونی تا آتاترک"نوئل باربر در کتاب 

اين کتاب همچنين بازگو کننده سرکوب . مسيحی تحت سلطه عثمانی و شورش ها و سرکوب بيرحمانه اين قيام های رهاييبخش دارد

 :سرکوب وحشيانه ای که برای اولين بار اخبار آن در غرب بازتاب گسترده ای پيدا کرد. شن قيام بلغاری ها استخ

 

 دست به شورش زدند، سلطان نيروهای چرکسی را که جيره و مواجب دريافت نکرده ١٨٧۶زمانی که بلغارهای شهر باتاک در سال 

اما بر حسب . آنها با کشتارهای بيرحمانه، بلغارها را سرکوب کردند. اعزام کردو فقط به منظور غارت می جنگيدند، به آن ناحيه 

مک گاهان که برای روزنامه ديلی نيوز لندن کار می . ا. تصادف و برای اولين بار در تاريخ عثمانی يک خبرنگار آمريکايی بنام ج

ش هايی در باره جنگهای روسيه در آن منطقه به مک گاهان قبال به آسيای مرکزی سفر کرده و گزار. کرد، در قسطنطنيه بود

وی که به خاطر تهيه گزارش های مستند، در بين خوانندگان روزنامه ديلی نيوز مشهور شده بود، . روزنامه ديلی نيوز فرستاده بود

هر باتاک در به محض دريافت خبر شورش باتاک به همراه يوجين شايلر سرگنسول اياالت متحده آمريکا در قسطنطنيه عازم ش

مردم انگليس تا آن زمان خبرهايی از داستان وحشيگری و بيرحمی ترکهای عثمانی را شايعات مبالغه آميز تلقی می . بلغارستان شد

 !کردند

 ، مردم انگلستان از خواندن نخستين گزارش مک گاهان در روزنامه ديلی نيوز، دچار بهت و وحشت ١٨٧۶صبح روز هفتم اوت 

 : ن ضمن شرح ورودش به باتاک نوشته بودمک گاها. شدند

 

من در حاليکه برروی زين اسب نشسته بودم، صدها سر بريده انسان را که جمع آوری و تميز شده بودند شمارش کردم که همه " 

ا در هر وقتی وارد شهر شديم در هر طرف سرهای بريده و اجساد بی دست و پا در ميان خرابه ها ي. متعلق به زنان و کودکان بود

. جسد دختران و زنان با موهای بلند خرمائی که به دور گردنشان پيچيده بودند، قابل تشخيص بود. محلی که مرده بودند، ديده می شد

در . به کليسا نزديک شديم، در اين جا تعداد جنازه ها بيشتر بود، بطوريکه محوطه کليسا مملو از اسکلت ها و اجساد متعفن بود

ما وارد محوطه کليسا شديم و منظره وحشتناکی . يسا و مدرسه چند توده جنازه مشاهده می شد که بوی بسيار بد ميدادفاصله ميان کل



من بسياری از . در آنجا جنازه های بسياری که سرو دست و پاهايشان در اثر انفجار کنده شده بود، بررويهم انباشته بودند. ديديم

. سه چهار ساله و سر های دختران خرد سال که موهای طالئی زيبا داشتند ، را تشخيص دادمدست و پاهای کوچک متعلق به کودکان 

من در عمرم چنين منظره وحشتناکی را . کف آنجا از اجساد برهنه و در حال فاسد شدن پوشيده بود. در درون کليسا وضع بدتر بود

در مدرسه مجاور هم . ا در حدود سه هزار جسد وجود داشتدر محوطه کليسا و درون آن مجموع. نديده و هرگز تصور نکرده بودم

شخصی . در همه جای شهر چنين مناظری بچشم می خورد. که يک ساختمان زيبا بود، دويست زن و بچه را زنده زنده سوزانده بودند

. ن استاندار اين ناحيه می باشدکه اين فجايع را مرتکب شده يعنی احمد آقا به ترفيع درجه و دريافت نشان شجاعت نايل گرديده و اکنو

 ."در اين جا از هيچ جنايتی که ناشی از درنده خوئی ترکان باشد، خودداری نشده است

 

 :هفته بعد مک گاهان دومين گزارش را به اين شرح فرستاد

 

يقات کافی بعمل آورده و در اين مدت تحق. من بيم دارم که ديگر فرد بيطرفی نباشم زيرا بطور قطع خونسرديم را از دست داده ام" 

وقتی شما ضمن تحقيقات خود با اين واقعيت روبرو . معتقد شده ام که بجز آمارگيری تعداد مردگان، تحقيقات بيشتر زائد خواهد بود

 نفر را بقتل رسانده اند که قسمت عمده آنان زنان و کودکان ١۵٠٠٠می شويد که شصت يا هفتاد دهکده را سوزانده و در حدود 

در باره جمجمه ها و اسکلت هايی که بر روی تپه . سال بوده اند، اين احساس به شما دست می دهد که ادامه اين کار بيهوده استخرد

بما گفتند اين . ای در مدخل اولين دهکده ديده بوديم و سگها در ميانشان ميلوليدند و با مشاهده ما بما حمله ور شدند، استفسار کرديم

آنها تا پايان کشتار و . ه دويست دختر جوان است که بدست ترکان اسير شده و سرنوشتی بدتر از مرگ داشته انداستخوانها متعلق ب

تا اينکه ترکان شهر را . آتش سوزی بمدت چند روز در اختيار سربازان ترک بوده و در طی اين مدت دائما از ترس بخود ميلرزيده اند

سپس آنها را در صف به بيرون شهر برده . و دوستان اين دختران جوان را قتل عام کردندغارت و با خاک يکسان کرده و همه اقوام 

 ." و با خونسردی سرهايشان را از بدن جداساخته و اجسادشان را بصورت اين توده گوشت نزد سگها انداخته اند

 

نگليس سعی کرد گزارش مک گاهان را ديزرائيلی نخست وزير ا. انتشار اين گزارش ها بازتاب وحشتناکی در سراسر جهان داشت

اما زمانی که سلطان عبدلعزيز از باز پرداخت وامهای کالنی که از بانک های اروپايی در يافت کرده بود، باز . مبالغه آميز جلوه دهد

 . ماند، خشم دولت های اروپائی را نيز بر انگيخت

 

بر اساس عهدنامه .  دانستند که عثمانی آبستن حوادث خونينی استدول اروپائی می. کشتار های بلغارستان دهان به دهان می گشت

از طرفی ديگر سلطان عبدالحميد نسبت به قبول قانون . خود بود" اتباع مسيحی"، امپراتوری موظف به رعايت حقوق ١٨۵٧پاريس 

ولی همين که نمايندگان . می زداساسی ـ تضمين کننده حقوق تمامی اتباع عثمانی اعم از مسيحی ،مسلمان و ترک و عرب ـ سرباز 

وارد استانبول شدند، سلطان عبدالحميد " اتباع مسيحی"تزار روسيه و انگلستان برای اعمال فشار بر عثمانی برای رعايت حقوق 

 .قانون اساسی مذکور را پذيرفت، تا امکان دخالت روسيه و انگليس را نقش بر آب کند

 

ط حکام ترک مسلمان، با کمک مسلمانان ديگر، اعم از چرکس ها و کردها، اقدامی معمول قتل عام مسيحيان تحت سلطه عثمانی توس

ولی عليرغم همه اين ها ترک ها در توجيه جنايات خود مدعی هستند که . و دايمی بود؛ چه زمان جنگ با روسيه و چه زمان صلح

ين جهت دولت عثمانی آن ها را از منطقه جنگی دور چون ارامنه در جنگ جهانی اول به طرفداری از روسيه برخاسته بودند، بد"

زيرا کشتار های سازمان يافته، از اواسط قرن نوزدهم يعنی بين پنجاه تا . ولی هيچ عقل سليمی نمی تواند اين ادعا را بپذيرد" فرستاد

 که اسماعيل رائين به نقل از با نگاهی به ليست کشتار ارامنه و ديگر مسيحيان. شصت سال قبل از جنگ جهانی اول، آغاز می شود

 :کتاب ترورها و قتل های سياسی جهان، بيان کرده، خالف ادعای ترکان کامال روشن می شود

 

  نفر   ١٢.٠٠٠                       ارامنه و ساير مسيحيان قتل عام شده در لبنان١٨۶٠



  نفر   ١۴.٠٠٠                                            ارامنه و بلغاری های مقتول١٨٧۶

تعداد . اين همان قتل عامی است که مک گاهان گزارشگر آمريکائی نشريه ديلی نيوز انگلستان، آن را به وضوح گزارش کرده است

 . ذکر می کند١۵.٠٠٠کشته شدگان را وی 

 نفر      ١.۴٠٠                                                 قربانيان ارمنی در بايزيد١٨٧٧

 نفر      ١.٢۵٠                                            ارامنه کشته شده در آالشگرد١٨٧٩

 نفر      ٢.٠٠٠                                  ارامنه و ساير مسيحيان در اسکندريه١٨٨١

  نفر   ٣.۵٠٠                   ارامنه و سربازان خارجی به تبعيت ترک در آمده١٨٩٢

 نفر   ١٢.٠٠٠                                                  ارامنه مقتول در ساسون١٨٩۴

  نفر   ٣٠.٠٠٠                             ارامنه مقتول در اياالت ارمنستان غربی١٨٩۵

  نفر   ٩.٧۵٠                                            ارامنه کشته شده در استانبول١٨٩۶

 نفر   ١۴.۶۶٧                                ارامنه ، يونانيان و بلغار ها در مقذونيه١٩٠٣

  نفر   ۵.۶۴٠                                            ارامنه معدوم شده در ساسون١٩٠۴

     نفر٣٠.٠٠٠                                        )ادنا( قربانيان ارامنه در سيليس ١٩٠٩

  نفر١.۵٠٠.٠٠٠                                ارامنه قتل عام شده در ارمنستان غربی١٩١۵

بايد اذعان کرد که اين قتل عام چنان . با هدف نابودی ارامنه، انجام گرفت" ترکان جوان" اين قتل عام های بسيار گسترده از طرف 

ترکان آنجا را به شش واليت ارمنی نشين، تقسيم کرده بودند، و متجاوز از دو ميليون ارمنی که " ايالت ارمنستان"گسترده بود که 

 . در آنجا ساکن بودند، عمدتا نابود شدند و بخش کوچکی به صحراهای سوريه رانده شدند

  نفر   ۵٠.٠٠٠                ارامنه کشته شده در قارص و اردهان١٩٢٠ ـ ١٩١٨

  نفر    ٣٠.٠٠٠                     شده در باکو و اطراف آن ارامنه قتل عام ١٩١٨

 . به دست مساواتی های قفقاز انجام يافته است" ترکان جوان"اين قتل عام نيز با تحريک 

  نفر   ١٠.٠٠٠                                      ارامنه مقتول در کونويجالر١٩١٩

 نفر   ۵٠.٠٠٠                            )نااد( ارامنه قتل عام شده در سيليس ١٩١٩

  نفر ٢٠.٠٠٠                                        ارامنه کشته شده در هاجون١٩٢١

  نفر٢١٠.٠٠٠     جمعه    نفر در ازمير٢٠٠.٠٠٠ نفر و١٠.٠٠٠ ارامنه ١٩٢٢

 .مهور ترکيه گرديد، انجام يافته استاين قتل عام با دخالت و دستور مستقيم مصطفی کمال که سال بعد رئيس ج

                                                      ******         

        :و پان ترکيسم " ترکان جوان"

عظمت و "زمانی که جامعه عثمانی به سرازيری زوال افتاد، جمعی از جوانان تحصيل کرده ترک که از يک طرف خواهان بازگشت به 

بودند و از طرف ديگر تحت تاثير تمايالت غربی و دموکراسی قرار داشتند، خطر "  امپراتوری قرن پانزدهم و شانزدهمشکوه

در سايه همين تمايالت بود که در اواخر قرن نوزدهم، عده ای از دانشجويان پزشکی نظامی . فروپاشی عثمانی را احساس می کردند

 . ا پايه گذاری کردندر" اتحاد و ترقی"يک گروه سری تحت نام 

 

ارامنه، بلغاری ها، يونانی ها و ديگر ملل . آنان حيله گرانه اهداف واقعی خود را از ملت های تحت سلطه، مخفی نگاه می داشتند

مسيحی تحت سلطه که با انديشه های غربی آشنا بودند و تحت تاثير انقالب بورژوا دموکراتيک در غرب قرار داشتند؛ برای استقرار 

چنين می " ترکان جوان"اسماعيل رائين محقق نام آور ايران نيز در مورد . به همکاری پرداختند" ترکان جوان"مشروطيت با 

 :نويسد

 

در کنگره ديگر ...  تفاهمی در کمال موفقيت بين ترکان جوان و کميته ارامنه داشناکسوتيون در پاريس بوجود آمد ١٩٠٣در سال "... 



... و توافق شد که سلطان بايد از سلطنت خلع شود. دگان ترکها، ارامنه، بلغارها، اعراب و آلبانی ها متحد شدند نماين١٩٠٧در پاريس 

دولت بايد بر اساس دموکراسی ... کليه نژادها و مذاهب بايد از حقوق مساوی برخوردار شوند ... و امپراتوری بايد متحد بماند 

پس از .  به کميته اتحاد و ترقی ترکهای جوان قدرت کامل بخشيد١٩٠٨ ژوئيه ٢۴ ، انقالب يک سال بعد. ... پارلمانی استقرار يابد

انقالب ، سلطان دوباره مشروطه را برقرار ساخت، سانسور را ملغی کرد، کليه زندانيان سياسی را آزاد کرد و ارتش چهل هزارنفری 

تخابات عمومی برای تشکيل نخستين پارلمان رژيم مشروطه در محيطی پر از شور و اشتياق ، ان. جاسوسان خود را منحل ساخت

 . "جديد انجام گرفت

آنان که با فريب . ، ترکان جوان ، سياست برتری نژادی خود را، آشکار کردند" مساوات حقوق"اما در اولين انتخابات عليرغم وعده 

ودند، پس از کسب قدرت به تمامی ادعا های برابری حقوق ارامنه ، بلغاری ها، اعراب و آلبانی ها، و با کمک آنان به قدرت رسيده ب

 : رائين در اين مورد می نويسد. پشت پا زدند

 

خود ... . دکتر ناظم بيگ، احمد رضا بيگ ، و ديگران . بايد تاکيد شود که در کميته اتحاد و ترقی نقش اصلی در دست ترکها بود" 

ر مافوق ملی داده و برای کليه ملل تابعه اين امپراتوری ادعای فراهم ساختن تساوی خواهی ملی اين افراد تبليغاتی را که سالها شعا

 ." حقوق را مطرح کرده بودند تحت نفوذ خود قرار داد و آن را باطل ساخت

 

ده ای  نفر نماين٢۴۵بطوريکه از ميان . پس از به قدرت رسيدن، انتخابات پارلمانی را تحت کنترل کامل خود گرفتند" ترکان جوان"

در حاليکه جمعيت اعراب تحت سلطه عثمانی، به مراتب از ترک ها .  نفر عرب۶٠ نفر آنان ترک بودند و ١۵٠که انتخاب شدند، 

بد تر از همه تعداد بسيار معدودی از ارامنه، بلغاری و يونانی و ديگر ملل مسيحی تحت سلطه، امکان انتخاب شدن پيدا . بيشتر بود

 :نظير دکتر ناظم بيگ ، پس از به قدرت رسيدن، آشکارا چنين می گويد" اتحاد و ترقی"ست کميته رهبران نژادپر. کردند

 

کشور ما بايد ترک خالص باشد، زيرا وجود ساير ملتها در داخل مرزهای ما فقط بهانه ای بدست قدرتهای خارجی می دهد تا از "

 ." به زور ترک سازيمما بايد ملتهای غير ترک را. جانب آنان به مداخله بپردازند

: بطوريکه کميته مرکزی متذکر می شد. بود" ترکان جوان"رائين می نويسد ترکيسم با آميزه ای از اسالم ايدئولوژی جديد 

ترويج زبان ترکی . امپراتوری بايد اسالمی باشد و از دادن حق واجد بودند تشکيالت خود مختار ملی به عناصر خارجی امتناع ورزد"

 ."ش تامين تسلط مسلمين و تصويه غير ترکها بشمار می رودبهترين رو

 

امپراتوری عثمانی نسبت به مسيحيان و اعراب و ديگر ملل غير ترک، تاحدودی مماشات به " ترکان جوان"قبل از به قدرت رسيدن 

پس از به قدرت " حقوقتساوی "و در پس شعار ظاهری " اتحاد و برتری ترک ها"در حاليکه ترکان جوان با نيت . خرج می داد

را به " پروژه ملت سازی"آنان با شتاب هرچه تمامتر . رسيدن، حد اقل آزادی غير ترکان به خصوص مسيحيان را، از آنان گرفتند

 . مرحله عمل در آوردند

وزی آلمان را به عهده داشتند، روی پير" ترکان جوان"سه پاشای نژادپرست ترک، به نام های طلعت، انور و جمال که رهبری 

 . آنان برای پيروزی در جنگ با تمام قوا به نفع آلمان و برعليه روس و انگليس وارد جنگ شدند. قيصری در جنگ حساب می کردند

 

زمانی که جنگ در تمامی جبهه ها بشدت ادامه داشت و ترکان عثمانی به پيروزی قريب الوقوع خود اطمينان داشتند، به جبهه قفقاز 

برای آنان که سودای اتحاد و . زه ورود، برای اتحاد با ترک زبان های قفقاز و آسيای مرکزی، اهميت بيشتری می دادندبه عنوان دروا

را در سر می پروراندند نابودی ارامنه که همانند جزيره ای در دل جهان رويايی شان قرار داشت، امری حتمی " جهان ترک"رهبری 

به جبهه های جنگ، جلب شده بود، فرصت مغتنمی برای آنان بود که توانستند اين جنايت زمانی که توجه جهانيان . تلقی می شد

 ! بزرگ را در حق ارامنه، به مرحله اجرا گذاشته و با موفقيت به پايان برسانند

                       



                                              ************** 

" جنايت"و " قتل"« : اين بخش از سخنم را با بيان مقدمه ای از اسماعيل رائين آغاز می کنم. شتار ارامنهاينک می پردازيم به ک

انهدام "اما ... و دستجمعی بمراتب وحشتبارتر " جنايت گروهی"و " قتل عام"بخودی خود کلماتی چندش آور و هراس انگيزند، و 

. مات ابداعی انسان متمدن ، قادر به بيان دامنه دهشت و شناعت آن نيستندمطلبی که هيچکدام از کل. مطلبی ديگر است" يک ملت

را می گذارند و !" حل نهائی مسائل يهود"شايد بهمين جهت است که هيتلر و دستگاه آدم کشی او بر کار قتل عام يک ملت ، نام 

 .نام می نهد" دور فرستادن بعضی ها"طلعت پاشا ، برکشتار گروهی ميليونها انسان 

" ترحم"سخن از مرگ ... اينجا، سخن از کشتار عمدی، آگاهانه و بيرحمانه کودکان شيرخوار، پيرزنان و پيرمردان بی دفاع است

 ... است و بروز کثيف ترين و شنيع ترين زوايای ناشناخته وجود آدمی

يونها موجود زنده و صاحب عقل و کامل و بدون عيب و نقصی است ، که بی هيچ عقل و احساس و ترحمی ، ميل" ماشين"سخن از 

و سر انجام سخن از تجاوز ... احساس را در ميان دنده های خود می فشرد ، می کشد ، می سوزاند و خاکسترشان را بر باد می دهد

سان بر آنان به جان و مال و ناموس آدميانی است ، که طبيعت همه مواهب زندگی را بدانان ارزانی داشته ، اما کسانی ديگر ـ که نام ان

 .نمی توان نهاد ـ با خشونت بارترين شکلی ، اين مواهب را از آنان سلب کرده اند

براستی ، آنزمان که مادری را بر اثر فشارگرسنگی مجبور کنی ، که گوشت دخترک تازه مرده اش را به دندان بکشد ، وقتی زن 

زنده زنده برودخانه " که خود متحمل آنها شده است"های بعدی جوانی را واداری تا کودک نوزادش را بخاطر پيشگيری از شکنجه 

و يا در چاه بيندازد ، وقتی دختران جوان ، گيسوان ، ابروان و مژگان خود را بتراشند ، و بر چهره زيبا و معصوم خويش داغهای 

 ود نام انسان بگذاری؟نفرت انگيز نهند ، تا از خطر تجاوز ، به ناموسشان مصون بمانند ، آيا باز می توانی بر خ

از مهاجمان مغول ـ که توحش و بربريت ... که اگر تو نيستی ، بسيار کسان چنين بوده اند و دريغ بيشتر که هنوز هم هستند. دريغا

تی و انيفورم پوشان گشتابو ـ که بظاهر مترقی ترين و پيشرفته ترين قدرت علمی و صنع. اس. بهانه آنها بود ـ تا پيراهن سياهان اس

زمان خويش بودند ـ و سر انجام ماموران امپراتوری عثمانی ـ که مورد بحث ما است ـ و تنها اختالف مذهب را بهانه جنايات 

وحشيانه خويش قرار دادند، همه و همه جانورانی هستند در کسوت انسانی ، که بيش از به خون کشيدن ميليونها زن و مرد و کودک 

 ». ون کشيدندرا به خ" انسانيت"در حقيقت 

 

. گرچه تالش جدی برای متوقف کردن آن صورت نگرفت. نابودی ارامنه عليرغم پنهان کاری عثمانيان، از چشم جهانيان دور نماند

و آرنولد توين بی، شيخ فائض القصين و نعيم بيگ و ديگر شاهدان " کميته امريکائی"ولی در سايه تالش معدودی مطلع از جمله 

 .وز هزاران مدرک گرد آمده استجنايت، تا به امر

 

بدين علت نيز همزمان با جنگ . آمريکا در جنگ جهانی اول جزء دول متخاصم نبود و نسبت به جنگ موضع بی طرفانه ای داشت

ی زمانی که قتل عام ارامنه آغاز شد و تعداد زياد. جهانی اول معلمين مدارس و کالج های آمرکايی و کشيشان در خاک عثمانی ماندند

چون دولت عثمانی . از تحصيل کردگان مدارس آمريکايی، بيرحمانه به قتل رسيدند، دولت آمريکا در جريان نابودی ارامنه قرار گرفت

عليرغم اين که اين هيئت .  نفره برای تحقيق وارد خاک عثمانی شد٢۵کشتار را انکار می کرد، از طرف آمريکايی ها يک هيئت 

. منه شود، ولی توانست اسناد و مدارک هنگفتی را برای آگاهی جامعه خود و ديگر جهانيان، فراهم آوردنتوانست، مانع نابودی ارا

 : منتشر گشت" گزارش کميته تحقيق آمرکايی"اين مدارک بعدا به عنوان 

 

گوناگون نابود  روزی بود که صد هانفر از تحصيل کردگان و نخبگان ارمنی، در استانبول را دستگير و به طرق ١٩١۵ آوريل ٢۴

افرادی که به نوعی تاثيرگذار به حساب می . در بين اعدام شدگان، پزشک، حقوقدان، کشيش، روزنامه نگار و نويسنده بودند. کردند

 . اغلب اين افراد قبل از اعدام به شدت شکنجه شده بودند. آمدند

 

ول شاهدان عينی، و يا از روی گزارش کميته تحققيق که عمده مطالب کتاب را از ق" کشتار يک ملت"آرنولد توين بی در کتاب 



 :آمريکايی ، نقل می کند و کتابش از ارزش و اعتبار جهانی برخوردار است، چنين می نويسد

 

در روز بخصوصی در شهر هايی که در گير ماجرا بودند، ژاندارمهای محلی مجهز به سرنيزه، خيابانها را اشغال کردند و دولت کليه "

اد ارمن را که توانايی جسمی داشتند و قبال از خدمت نظام معاف شده بودند، فراخواند تا خود را معرفی کنند، در غير اين مردان نژ

مفهوم وسيعی داشت، زيرا همه مردان پانزده تا هفتاد ساله را شامل می شد، و » توانايی جسمی«. صورت اعدام خواهند شد

آنان راه درازی در پيش نداشتند، زيرا ژاندارمها آمادگی قبلی داشتند، و راهزنان و کردان . دندژاندارمها اين عده را از شهر بيرون بر

نخستين دره متروک، . آنان چشم به راه بودند تا زندانيان را به قتل برسانند. ترک در گروه های وسيع ، در بلنديها به انتظار بودند

به ... ا که وظيفه خود را به پايان رسانده بودند، با فراغت خاطر به شهر باز گشتندکشتار تمام عيار ارمن ها را شاهد بود، ژاندارمه

مردان کهنسال، زنان و کودکانی که اينک از جماعت ارمن ها برجای مانده بودند، بی درنگ اعالم شد که در مدت معين، جالی وطن 

ک هفته تعيين می شد و در هيچ سرايطی از دو هفته تجاوز کنند؛ مدت زمانی در حدود يک هفته يا شايد ده روز، که بطور معمول ي

در حاليکه بنابر طرحی که . تمام افراد خانواده از خانه هايشان بيرون کشانده می شده و به مقصدی نامعلوم رانده می شدند. نمی کرد

 ."بعدا تشريخ خواهد شد، کليه خانه و مايلملک آنان بايد به ترکها انتقال می يافت

 

افراد زيادی از ارامنه با پرداخت .  سال را به خدمت سربازی فراخوانده بود۵۵ تا ١۵عثمانی با آغاز جنگ تمامی ارامنه بين دولت 

عثمانيان که نقشه قتل و کشتار تمامی ارامنه را، حتی قبل از شروع جنگ، مد نظر داشت، . پول معافيت از سربازی را اخذ کرده بودند

ارتش عثمانی با آغاز انهدام ارامنه، سربازان ارمنی را در پادگان ها . برای کارهای راه سازی، به کار گرفتارامنه را در پشت جبهه 

 . و قرارگاه های نظامی، اعدام کردند

وری بط. عثمانيان در بعضی از مناطق به دراويش اجازه داده بودند که بچه های ارامنه را از آنان گرفته برای تعليم به خانقاه ها ببرند

کودکانی را ديده که از وحشت می لرزيدند و بطرز : "که يکی از گزارشگران لرد جيمس برايس که خود شاهد بوده، می نويسد

البته موارد ديگری نيز بودند که بچه ها را برای کار به کشاورزان ترک ." وحشيانه ای به سوی برادری و اخوت کشانده می شدند

 :  آمريکايیبنا به گزارش کميته. می دادند

زيباترين دختران کم سن و سال . مشاهده شد که بسياری از اين پسران به بخش ديگری برای توزيع بين کشاورزان فرستاده شدند"

از منبع موثق دريافتم که يک عضو . در خانه های فساد متعلق به گروهی که ظاهرا بر آنجا حکومت می کنند، نگهداری می شوند

ده تن از زيباترين دختران را در خانه ای واقع در بخش مرکزی شهر، برای استفاده خود و ) ترکان جوان(» فتکميته اتحاد و پيشر«

 ." دوستانش در اختيار دارد

 :آرنولد توين بی از روی گزارش کميته آمريکايی، در مورد غارت منازل ارامنه در شهر ساحلی سيلسيا چنين می نويسد

 

و جمعيتی از زنان و کودکان ترک، همانند الشخورها به دنبال ...  يکی پس از ديگری از اثاث خالی کردپليس هزاران خانه ارمن را" 

وقتی پليس اشياء گرانبها را از خانه ها بيرون می آورد، آنان . پليس راه می افتادند و هرچه به دستشان می رسيد، با خود می بردند

من هرروز با چشمان خود شاهد اين نمايش هستم و گمان می کنم تخليه خانه ها . برای تصاحب اشياء باقيمانده هجوم می بردند

 ... "چندين هفته طول بکشد و پس از آن نوبت فروشگاه ها و مغازه های ارمن می رسد

 

 : بنا به گزارش کميته آمريکايی. در بسياری از موارد مهلت تبعيد بسيار کوتاه بود و يا حتی بدون کوچکترين مهلت

زنها در کنار تشت های لباسشويی قرار داشتند که وادار شدند لباسهای خيس ) در نزديکی شهر سيلسيا(ی مثال در دهکده گبن برا"

در بعضی موارد موفق شذند . را در آب رها کرده و با پای برهنه و نيمه عريان، درست با همان وضع راه جاده را در پيش گيرند

يل زراعی را همراه ببرند ولی اغلب قادر به حمل اشياء نبودند و حتی در جايی که هنوز فرصت قسمتی از لوازم منزل خانه يا وسا

در حاجين افراد دارا که برای سفر خود توشه ای آماده کرده بودند، ناگزير شدند آنها . ... داشتند، اجازه فروش اثاث به آنان داده نشد

اشک و شيون زنان و کودکان بسيار جانگداز . ...  کرسنگی رنجهای بسيار کشيدندرا در کنار خيابان رها کنند، همين عده بعد ها از



در بين آن ها کشيشان ، . برخی از اين افراد از طبقه متمدن و مرفه بودند و عده ای نيز به تجمل و آسايش عادت داشتند. بود

تمام ترکها که از قبل می ... طبقه و صنفی وجود داشتند بازرگانان ، بانکداران ، حقوقدانان، مکانيک ها، دوزندگان و افرادی از هر 

مردم . سايه شوم و وحشت بر شهر گسترده بود. ... دانستند اين مردم قربانيان آنها هستند، با آنان همانند حيوانات رفتار می کردند

مردم مطمتن .  قدرت مقاومت نداشتنداحساس می کردند که دولت مصمم است نژاد ارمن را از پهنه گيتی بر اندازد، در حاليکه آنان

تبه کاران بسياری از زندان آزاد شده بودند و کوهستانهای اطراف پر از دسته های . بودند که مردان را می کشند و زنان را می ربايند

س می کردند که کسی نمی دانست چه پيش می آيد، ولی همه ح. بسياری از ارمن های ناحيه بطور مطلق نااميد بودند... مجرمان بود

 . " اين پايان کار است

 

 :به بيان بخشی از آنچه بر اين نگون بختان ارمنی گذشت، می پردازد" جاده مرگ"توين بی در وصف 

 

يکی از مسلمانان گزارش داد که ژاندارمی به وی . با بی شرمی تمام قبل از راه پيمايی عده ای از زنان و دختران فروخته شدند" 

ترکها زيباترين و جوانترين . دو تن از دختران را در اختيار او بگارد) معادل سه شلينگ و دو پنی(ر برابر يک مجيديه پيشنهاد کرد د

زنها و دختران را در هر دهکده ای که توقف می کردند، به فروش می رساندند، و صد ها تن از دختران سر از روسپی خانه های 

نی بودند که کودکانی کوچک در آغوش داشتند، يا روزهای آخر بارداری را سپری می کردند، با زنا. ... امپراتوری عثمانی در آوردند

به سه مورد برخوردم که زنی در طول راه وضع حمل کرد و به سبب بی . اين حال همه همچون گله ای زير تازيانه به جلو رانده شدند

عده ای از زنان چنان شکسته و در مانده بودند که نوزادان خود را . درحمی گاری رانی که او را می برد ، در اثر خونريزی جان سپر

همانند کودکان بی شماری که آنروز . ... پای پياده آمده بود. دختری سه و نيم ساله ديدم که پيراهن ژنده بر تن داشت. ... رها کردند

. ی راه می رفتند و اغلب از گرسنگی بيهوش می شدندآنها به کند... ديدم، بطور وحشتناکی الغر و نحيف بود و از سرما می لرزيد

پدری را ديدم که کودک يک روزه اش را در آغوش داشت و از پشت سر او مادر کودک بزحمت راه می رفت، محافظ ترک با چوب او 

علنا به سربازان خود در جايی فرمانده ژاندارمری .... غير عادی نبود که زنی بيفتد و زير ضربات چوب دوباره برخيزد. را هل داد

: شاهد ديگری که عبور کاروان ارمن ها را ديده بود می گويد. ... گفت که آزادند که با زنها و دختران هرکاری دلشان خواست بکنند

بار حتی در اين وضع رقت ... در پايان راه پيمايی دوازده روزی ارمن های تبعيدی از يک شهر، هيچکدام از آنها را نمی شد بجا آورد 

زنان بسيار کهنسالی در اين کاروانها بودند که سن و سال تنها عامل . ... هم تجاوز، اعمال زور و خشونت واقعيت هر روزی هستند

گاهی شکنجه گران ، پيش . ... معافيت آنان از هتک حرمت بود ولی نه کهولت و نه بيماری، کسی را از مرگ تدريجی معاف نمی کرد

در دهکده ای . خواری می کردند و فالکت و تيره روزی تبعيديان بطور غير منتظره ای زود به پايان می رسيداز موعد اقدام به خون

ابتدا . چهل و پنج زن و مرد، به فاصله کوتاهی از دهکده به درون دره ای برده شدند: کوچک، تمامی تراژدی در يک صحنه روی داد

بر پايه اظهارات اين شاهد، سر کودکی را آنقدر به صخره .  را به سربازان تحويل دادندسپس آنان. افسران ژاندارم از زنان کام گرفتند

روز . ... همه مردان کشته شدند و از اين گروه چهل و پنج نفری حتی يک نفر زنده نماند. کوبيدند تا مغزش متالشی شد و جان سپرد

همه دهکده ها و نيز سه چهارم شهر . ه ای انجام شداز ناحي مهاجرت اجباری دسته جمعی واپسين گروه ارمن ها ١٩١۵اول ژوئن 

به فاصله چند . ... يک گروه پانزده نفری ژاندارم مراقبت از کاروان چهار تا پنج هزارنفری را به عهده داشتند. قبال تخليه شده بود

 ، تبر و تفنگ ، آنها را محاصره ساعت پياده روی در بيرون شهر راهزنان و عده ای از روستائيان ترک مسلح به چوب و چماق

اشيائی را که تبعيد شدگان نمی توانستند حمل . اول به چپاول قربانيان خود پرداختند و حتی کودکان خردسال را تفتيش کردند. کردند

جمله دو کشيش که پس از آنکه حتی توشه راه افراد بيمار را هم گرفتند، قتل عام مردان از . کنند، ژاندارمها به روستائيان فروختند

. اين آغاز يک پايان بود. طی شش هفت روز تمامی مردان باالی پانزده سال به قتل رسيدند. يکی از آنها نود ساله بود، شروع شد

در اينجا همين داستان از زبان خانمی نقل می شود که خود .... اسب سواران حجاب زنان را باال زدند و خوبرويان را بهمراه بردند

او شرح می دهد که چگونه با اعدام اسقف اعظم و هفت متشخص ديگر و کشتار : شت اين راه پيمائی مخوف را چشيده استطعم وح

باقيمانده جمعيت در سه دسته راه . گروهی حدود هشتاد تن در جنگل که قبال زندانی شده و تازيانه خورده بودند، جنايت شروع شد

سياری از زنان و دختران از جمله خواهرم که کودک يک ساله اش را به گوشه ای پرت کردند، ب. ... من جزء دسته سوم بودم. افتادند



به اجساد برجای . مادرم آنقدر راه رفت تا نتوانست براه ادامه دهد و بر فراز کوهستان در کنار جاده افتاد. ... به کوهستانها بردند

ادی از زنان که در کنار شوهران و فرزندان خود کشته شده بودند، ديده می مانده از گروههای قبلی برخورديم که دربين آنان عده زي

نيز با افراد مسن و کودکانی مواجه شديم که گرچه زنده بودند ولی در شرايط ترحم آوری بسر می بردند و از بس فرياد کشيده . شدند

اين ... بخون مردان و جوانان کشته شده را کرارا ديديم در طول راه اجساد غرقه . ... بودند ديگر صدايی از گلويشان بيرون نمی آمد

در کناره های غربی فرات و دشتهای ارزينجان فجيع ترين اعمال غير قابل تصوری که لرزه بر اندام می اندازد، : خانم ادامه می دهد

راهزنان هر نوع بالی ممکنه . ی کرداجساد متالشی شده زنان و دختران و کودکان مو برتن هر بيننده ای راست م. در انتظار ما بود

در کناره های فرات راهزنان و ژاندارمها تمامی . را بر سر زنان و دخترانی که با ما بودند، می آوردند و شيون آنها به آسمان بلند بود

ورد اصابت گلوله قرار می کسانی که شنا می دانستند و در حال تقال بودند، در آب م. کودکان زير پانزده سال را به رودخانه انداختند

در اينجا فقط گزارشی از وقايع بی شمار آورده شده که از زبان دو شاهد شنيده شده و با هم مطابقت دارند و انتخاب آن . ... گرفتند

ه بر عکس همين وحشت آفرينی ها از ماه آوريل تا کنون در صد ها شهر و دهکد. بدان سبب نيست که نمونه ای منحصر به فرد است

هيچ شک و شبهه ای نيز در صحت اين گزارشها . آناتولی و هزاران مايل جاده های کوهستانی در شرف وقوع و تکرار بوده است

گزارشهای گرد آوری شده توسط کميته آمريکايی همگی توسط گزارشگران زبده ثبت شده و اين گزارش ها افشاگريهای . وجود ندارد

ه عالوه بر شهادت های انفرادی شرح عمومی اين وحشيگريها و ستمگريها در دست است ولی آنها البت. مبهم و اغراق آميزی نيستند

در اينجا . ... نيز عاری از اغراق و گزافه گويی هستند و در مقايسه با شواهد معتبر در دقيق ترين جزئيات با هم مطابقت دارند

: من ها را گله وار از آن شهر عبور داده و بسوی هالکت می راندندگزارش يکی از ساکنان حلب نقل می شود که ديده بود چگونه ار

مردم اول باور نداشتند ولی همينکه مهاجران : شايعات مخوف مهاجرت، پيش از رسيدن مهاجران به آنجا رسيده بود و او می گويد

يک به هشتصد تن زنان ميانسال و روز دوم اوت ، نزد. بسياری به حلب وادر شدند، ديگر شکی نسبت به اين مساله باقی نماند

کهنسال همراه با کودکان زير ده سال، پس از چهل و پنج روز راهپيمايی در شرايط رقت بار و غير قابل تصور با پای پياده وارد 

 متعلقات آنها گزارش می دهند تمام دختران و زنان جوان را کردهای ترک به زور گرفتند و حتی واپسين دينار و ديگر. دياربکر شدند

وضع رقت بار ظاهرشان جزئيات گفته . آنان قحطی محروميت و هرنوع مشقات قابل توصيف را بيان می کنند. را نيز از دست داده اند

 .... "هايشان را تاييد می کند

                                                         ******  

اين اخبار ضمن اين که از طريق بازگويی واقعه توسط فراريان . ران نيز بازتاب پيدا می کرددر آن زمان اخبار اين جنايت فجيع در اي

ارمنی به ايران، در شهر های مرزی بازتاب پيدا می کرد؛ ولی عمدتا از طريق مطبوعات اخبار آن بگوش خوانندگان روزنامه ها می 

اخبار ... ن، شمس، عصر جديد، رعد، تبريز، ايران، شفق سرخ وبطوری که در روزنامه های تربيت، ندای وطن، حبل المتي. رسيد

ولی به علت تيراژ کم نشريات و بيسوادی غالب مردم و فراتر از همه اين ها، بی توجهی جامعه . قتل عام ارامنه، درج شده است

د، جامعه ايرانی نسبت به اولين نسل ايرانی نسبت به مسائل انسانی و عموم بشری، سبب آن شد که تا به امروز آن طور که شايد و باي

 . کشی قرن بيستم، واکنش نشان نداده است

 

از محمد علی " مشاهدات شخصی من"اما تنها نوشته ای که نسبتا در بين قشر کتابخوان مورد توجه قرار گرفته، مطلبی تحت عنوان 

 : جمالزاده است که اين جا بطور کامل نقل می شود

انی، راقم اين سطور جوان بود و به ماموريت از طرف کميته مليون ايرانی ساکن برلن برياست شادروان دراوايل نخستين جنگ جه"

) ياعثمانی(در آن تاريخ حکومت کشور عثمانی با جوانان ترک بود و ترکيه . رفت سيد حسن تقی زاده، از طريق ترکيه به بغداد می

جنگيد، ولی نسبت به مملکت ما ايران نظر دوستانه ای نداشت و چنان  میهرچند با آلمان متحد گرديده و بر ضد دشمنان آلمان 

خواهد از اوضاع و احوال پريشان و بی سر و سامانی ايران آنروز استفاده کند و چنانکه مکرر در تاريخ  نمود که دولت عثمانی می می

مسافرت من از برلن به بغداد . ت مغرب ايران تسلط يابدما ديده شده است در آب آلوده ماهی بگيرد و بر قسمتی از خاک اياالت و واليا

حاال کاری بآن ندارم که هر چند بقصد مبارزه با دشمنان .  ميالدی، چند ماهی پس از آغاز جنگ اول جهانی بود١٩١۵در بهار سال 

با آنها متحد و متفق بود و ايران و عثمانی، يعنی روس و انگليس و با نيت خدمتگزاری به دشمنان روس و انگليس که عثمانی هم 



که (جنگيد براه افتاده بودم، ولی در ورود به استانبول دچار پليس عثمانی گرديدم و پس از استنطاقهای دور و دراز  شانه به شانه می

 يونانی که در يک مهمانخانه) مثال اگر مسلمانی پس چرا کاله فرنگی به سر داری و اگر واقعا ايرانی هستيد، چرا ترکی حرف نميزنی

گويا در واقع زندان نظميه بود، توقيف شدم و روزها احدی خبر نداشت که در کجا هستم و چه بر سرم آمده است، و يکنفر از 

خواست مرا به تکلم بزبان ترکی مجبور سازد، باالخره آزاد شدم و با خط آهنی که از استانبول  کميسرهای عثمانی، با تهديد سيلی می

بعدا معلوم شد که اين خط آهن هنوز تا به شهر حلب که در آن تاريخ تعلق به عثمانی داشت تماما .  براه افتادمبه حلب می رفت،

ای  شب فرا رسيد و در دهکده. پيمود) ارابه کوچک اسبی(ساخته نشده است، و قطعه ای از راه را بايد با مال و درشکه و عربانه 

در گوشه قهوه خانه خزيدم و چون . بنا بود شب را درآنجا گذرانده فردا صبح براه بيفتم. مپياده شدم و در قهوه خانه محقری وارد شد

ناگهان يک جوان که چند . دانستم و هم صحبتی نداشتم يک کتاب رمان فرانسوی همراه داشتم، بخواندن آن مشغول گرديدم ترکی نمی

شود  پس معلوم می:  ذوق کنان بطرف من آمد و بزبان فرانسه گفتتر بود، يعنی بيست و پنج سالی بيشتر نداشت، سالی از خودم مسن

بخصوص که معلوم گرديد، که او هم در بيروت در . خوشحال شد و بزودی صحبتمان گرم شد. دانم می: گفتم...دانيد شما فرانسه می

من در اينجا : گفت. خوانده استهمان مدرسه آنطور در جبل لبنان که من در آنجا درس خوانده و فرانسه ياد گرفته بودم، درس 

تلگرافچی هستم و تنها هستم و هر کتابی داشته ام خوانده ام، و اگر بتوانيد يکی دو کتاب به فرانسه بمن بدهيد، حاضرم بهر قيمتی که 

هم در چمدانم کتابهای همان کتابی را که در دست داشتم و تا نيمه خوانده بودم باو دادم و گفتم بيادگار نگاه بداريد و باز. باشد بخرم

بسيار ممنون شد و مرا دعوت کرد که از قهوه خانه بيرون بروم و در اطاق او که . باز خواهم کرد و به شما خواهم داد. ديگری دارم

ورا ف. نعمت غير مترقبه بود، پذيرفتم و باطاق او رفتيم. همان دفتر تلگرافخانه هم بود، مهمان او باشم و شب را در آنجا بگذرانم

بتدارک خوراک و مشروب مشغول گرديد و گفت در حلب هم دوستان و آشنايانی دارد و مرا بآنها توصيه خواهد کرد که در حرکت من 

های  دمدمه. خورديم و آشاميديم و گفتيم و شنيديم و سرانجام چراغ را خاموش نموده بخواب رفتيم. بجانب بغداد کمک الزم را برسانند

بيدار شديم و جوانی که ضمنا بمن گفته بود ارمنی است، برای تحقيق با همان جامه شبانه . ون هياهوئی برخاستصبح بود که در بير

همينقدر بمن گفت که ژاندارمها . در حاليکه آثار وحشتزدگی عميق در قيافه و حرکاتش مشهود بود. بيرون رفت و بزودی برگشت

شوم و با اضطراب و تشويش هرچه تمامترمرا و اطاق  ه من هم ارمنی هستم، اسير میگروهی از ارمنيان را آورده اند و اگر بفهمند ک

در آن ساعت و در آنجا، نخستين بار شاهد عينی بالها و مصيبتهائی گرديدم که در . و دارائی و اسباب خود را گذاشت و ناپديد گرديد

 .  چنانکه البد می دانيد مستوجب قتل کرورها گرديدسالهای اول نخستين جنگ جهانی در عثمانی بر سرارامنه بيچاره آمد و

که عربها در ساحل فرات بپول " شخطور"با مشکالت بسيار و سرگذشتهائی که واقعا نوشتنی است، بر کشتی چوبی کوچکی بنام 

نانکه شايد شنيده چ).  روز مسافرت بر روی آب فرات٢٢پس از (خودم برايم ساخته بودند، سوار شديم و خود را به بغداد رسانديم 

را " رستاخيز"باشيد در بغداد با کمک دوستان و از آنجمله شادروان ابراهيم پورداود و شادروان حاج اسماعيل اميرخيزی روزنامه 

شدند به کرمانشاه نقل مکان کرديم و از آنجا هم بمالحظه نزديک  علم کرديم و چون انگليسها از راه کوت العماره به بغداد نزديک می

از نو با مليون بسيار ديگری به بغداد ) ضمنا انگليسيها هم شکست خورده بودند و نتوانسته بودند به بغداد بيايند(دن قشون روس ش

 . آمديم و سرانجام باز دسته جمعی راه استانبول و برلن را پيش گرفتم

ل کشيده بود و با دو نفر از صاحبمنصبان سوئدی مسافرتم رويهمرفته شانزده ماه طو. من از جمع ياران زودتر از بغداد حرکت کردم

که (ژاندارمری ايران و يک طبيب سويسی که در سلطان آباد عراق سالها ساکن بود و يک نفر ايرانی بنام حاج محمد باقر کاشانی 

 از همان منزل اول با .با گاری و عربانه از بغداد از راه عربستان و حلب بجانب استانبول براه افتاديم) سرنوشت شومی پيدا کرد

گروههای زياد از ارامنه مواجه و مصادف شديم که بصورت عجيبی که باورکردنی نيست، و ژاندارمهای مسلح و سوار ترک آنها را 

ابتدا موجب نهايت تعجب ما گرديد، ولی کم کم چنان عادت کرديم که حتی ديگر گاهی نگاه هم . پياده بجانب مرگ و هالک ميراندند

صدها زنان و مردان ارمنی را با کودکانشان بحال زاری بضرب شالق و اسلحه پياده و . ديم و الحق که نگاه کردن هم نداشتکر نمی

ملحق (شد، چون تمام جوانان را يا بميدان جنگ فرستاده و يا محض احتياط  در ميان مردها جوان ديده نمی. راندند ناتوان بجلو می

دختران ارمنی موهای خود را از ته تراشيده بودند و کامال کچل بودند و علت آن بود که مبادا . ودندبقتل رسانده ب) شدن بقشون روس

مرد و زن و پير و جوان بجای کفش با کهنه و کاغذ و ريسمان و طناب برای خود کفشهائی . مردان ترک و عرب بجان آنها بيافتند

 دو سه تن ژاندارم بر اسب سوار اين گروهها را درست مانند گله گوسفند .درست کرده بودند که بصورت کهواره کوچکی در آمده بود



اگر کسی از آن اسيران از فرط خستگی و ناتوانی و يا برای قضای حاجت بعقب ميماند، برای ابد عقب . بضرب شالق بجلو ميراند

ديديم که در کنار جاده  ن و مرد ارمنی را میمانده بود و ناله و زاری کسانش بی ثمر بود و از اينرو فاصله به فاصله کسانی از ز

ها شنيده شد که بعضی از ساکنين جوان آن صفحات در طريق اطفاء آتش  بعد. افتاده و مرده اند و يا در حال جان دادن و نزع بودند

 شهوت حرمت دخترانی از

 ارامنه را که در حال نزع بوده و يا مرده بودند، نگاه نداشته بوده اند

گذشت که نعشهائی را  شديم روزی نمی ه خط سيرمان در طول ساحل غربی فرات بود و گاهی بفرات نزديک و گاهی دور میخود ما ک

رفتيم و شبها برای استراحت خودمان و استراحت دادن اسبها سعی  روزها راه می. برد ديديم که آب آنها را با خود می در رودخانه نمی

شبی از شبها در جائی منزل کرديم که نسبتا آباد بود و توانستيم از . شامی بخوريم و شب بگذرانيمداشتيم در جای مناسبی منزل کرده 

از حبوبات عدس و برنج و نخود و لوبيا با خود همراه داشتيم، ولی چند روز بود که . ای بخريم و سرببريم و کباب کنيم ساکنان آن بره

مايع سبز . دل و روده بره را در همان نزديکی خالی کرده بوديم.  خواهيم خوردمزه گوشت نچشيده بوديم و ذوقی داشتيم که کبابی

ناگهان ديديم که جمعی از ارامنه که ژاندارمها آنها را در جوار منزل ما منزل داده بودند، با حرص و ولع . رنگی بود بشکل آش مايعی

باز روز ديگری در . ای بود که هرگز فراموشم نشده است ظرهمن. اند و مشغول خوردن آن هستند هرچه تمامتر بروی آن مايع افتاده

يک زن ارمنی با . جائی اطراق کرديم که قافله بزرگی از همين ارامنه در تحت مراقبت سوارهای پليس عثمانی در آنجا اقامت داشتند

س را از من بخر و در عوض قدری ترا بخدا اين دو نگين الما,,: صورت و قيافه مردگان بمن نزديک شد و بزبان فرانسه بمن گفت

. باور بفرمائيد که الماسها را نگرفتم و قدری خوراک باو دادم. ,,شوند هايم از گرسنگی دارند هالک می خوراکی بما بده که بچه

    .خوراک خودمان هم کم کم ته کشيده بود و چون هنوز روزها مانده بود که به حلب برسيم دچارتنگ دستی شده بوديم

: در بر داشتند نزديک شد و بزبان فرانسوی گفت) ژاندارم ايرانی(انجا پيرمردی بدو صاحبمنصب سوئدی که لباس نظامی در هم

است يعنی قلع و قمع ) اکس ترمی ناسيون(اين جنگ نيست، اين : گفت,, .خداوندا پس اين جنگ و خونريزی کی بپايان خواهد رسيد؟,,

پسران جوانش را برده . م شد که در يکی از مدارس عالی استانبول معلم رياضيات بوده استمعلو. و از ريشه در آوردن و قتل عام

اند و دو دختر جوان را نشان داد که با سرهای تراشيده و طاس با دستهای خود خاک  بودند و ميگفت يقين قطعی دارم که زنده نمانده

يکی از . نيم مردگانی بيش نبودند. د و سد جوع نمايندزمين را زير و رو ميکردند که شايد ريشه علف خشکی بدست آورن

مرد با سرعت و شهوت و ولع مشغول خوردن و بلعيدن گرديد، ولی . صاحبمنصبان سوئدی يک قطعه نان نسبتا بزرگ بآن مرد داد

چون يقين دارم که . دادبدخترانم نخواهم . اين برای خودم است: قطعه نسبتا بزرگی از آنرا در زير پيراهن خود پنهان ساخت و گفت

از زندگانی آنها چند ساعتی بيشتر باقی نمانده است و . ثمری نخواهد داشت و آنها را از مرگ بسيار نزديک رهائی نخواهد بخشيد

 . پس بهتر است که نان را برای خودم نگاه دارم. چنان ناتوان و ضعيف شده اند که ديگر نجات دادن آنها امکان پذير نيست

هراسان نزد ما آمد . در مهمانخانه بزرگی منزل کرديم که مهمانخانه پرنس نام داشت و صاحبش يک نفر ارمنی بود. رسيديم به حلب 

که جمال پاشا وارد حلب شده است و در همين مهمانخانه منزل دارد و ميترسم مرا بگيرند و به قتل برسانند و مهمانخانه را ضبط 

ميگفت شما .  مينمود که ما بنزد جمال پاشا که به قساوت معروف شده بود رفته وساطت کنيمبالتماس و تضرع درخواست. نمايند

ولی بی اثر ماند و چند ساعت پس از آن معلوم شد که آن مرد . اشخاص محترمی هستيد و ممکن است وساطت شما بی اثر نماند

 ."ر آنجا قتلگاه بزرگی تشکيل يافته استارمنی را گرفته و به بيروت و آن حوالی فرستاده اند و معروف بود که د

 

به جز محمد علی جمالزاده، يکی ديپلمات ايرانی آن زمان به نام ديوان بيگی که مسافرتی سياسی به عثمانی داشت، شخصا شاهد 

يا " ن جوانترکا"های زندگی سياسی در مورد حکومت عثمانی به رهبری  وی در جلد اول يادداشت. تبعيد و کشتار ارامنه بوده است

 : های سياسی آنان را چنين بيان می کند ، ديدگاه"ترک اوجاقی"

يعنی احياء و اشاعه فرهنگ ترکی در مناطق ترک زبان و سرانجام . دوم ـ اجرای پان ترکيسم. اول ـ حفظ مملکت پهناور عثمانی

 " اتحاد اسالم"ر ممالک اسالمی تحت عنوان سوم ـ گسترش نفوذ مذهبی خليفه عثمانی د. انضمام آن مناطق به امپراتوری عثمانی

 

                                                      ****** 



 

وی بنا به . همچنين گزارش يکی از کارمندان عثمانی بنام نعيم بيگ مامور انتقال ارامنه در حلب، تائيد کننده جنايات عثمانيان است

زمانی که .  ماموران عثمانی، مرد مهربانی بود و سعی می کرد از شدت ناماليمات بکاهدشهادت ارامنه بسياری، برخالف ديگر

نيروهای انگليسی وارد حلب شدند، وی مثل اغلب عمال عثمانی نگريخت و تمامی اسناد و مدارک و تلگرام های رمز را در اختيار 

 .شر شدبعدا خاطرات نعيم بيگ همراه اسناد به صورت کتاب منت. محققين گذاشت

 

اين قتل عام ها عليرغم همه تالشی که عمال عثمانی و سران رژيم بعدی به رهبری آتاترک، برای از بين بردن آثار جنايت خود 

اگرچه قتل عام ارامنه به مثابه نسل کشی عمدتا در خالل جنگ جهانی اول، به وقوع پيوست؛ . نمودند، از ديد جهانيان پنهان نماند

جناياتی که عثمانيان . ه و ديگر مسيحيان امپراتوری متجاوز از صد و پنجاه سال قبل از جنگ جهانی اول، آغاز شدولی قتل عام ارامن

 .با ارتکاب آن، ننگ ابدی را بر پيشانی تاريخ خود، ثبت کردند

 و قتل های سياسی اگر به ليست کشته شدگان ارمنی و ديگر اقليت های مسيحی که توسط اسماعيل رائين به نقل از کتاب ترورها

 : جهان، بيان شده توجه کنيم، ابعاد جنايات ترکان عثمانی را در می يابيم

 

  نفر   ١٢.٠٠٠                       ارامنه و ساير مسيحيان قتل عام شده در لبنان١٨۶٠

  نفر   ١۴.٠٠٠                                            ارامنه و بلغاری های مقتول١٨٧۶

تعداد . اين همان قتل عامی است که مک گاهان گزارشگر آمريکائی نشريه ديلی نيوز انگلستان، آن را به وضوح گزارش کرده است

 . ذکر می کند١۵.٠٠٠کشته شدگان را وی 

 نفر      ١.۴٠٠                                                 قربانيان ارمنی در بايزيد١٨٧٧

 نفر      ١.٢۵٠                                           ته شده در آالشگرد ارامنه کش١٨٧٩

 نفر      ٢.٠٠٠                                  ارامنه و ساير مسيحيان در اسکندريه١٨٨١

  نفر   ٣.۵٠٠                   ارامنه و سربازان خارجی به تبعيت ترک در آمده١٨٩٢

 نفر   ١٢.٠٠٠                                                 ل در ساسون ارامنه مقتو١٨٩۴

  نفر   ٣٠.٠٠٠                             ارامنه مقتول در اياالت ارمنستان غربی١٨٩۵

  نفر   ٩.٧۵٠                                            ارامنه کشته شده در استانبول١٨٩۶

 نفر   ١۴.۶۶٧                                يونانيان و بلغار ها در مقذونيه ارامنه ،١٩٠٣

  نفر   ۵.۶۴٠                                            ارامنه معدوم شده در ساسون١٩٠۴

     نفر٣٠.٠٠٠                                        )ادنا( قربانيان ارامنه در سيليس ١٩٠٩

  نفر١.۵٠٠.٠٠٠                               ارامنه قتل عام شده در ارمنستان غربی ١٩١۵

بايد اذعان کرد که اين قتل عام چنان . با هدف نابودی ارامنه، انجام گرفت" ترکان جوان" اين قتل عام های بسيار گسترده از طرف 

يت ارمنی نشين، تقسيم کرده بودند، و متجاوز از دو ميليون ارمنی که ترکان آنجا را به شش وال" ايالت ارمنستان"گسترده بود که 

 . در آنجا ساکن بودند، عمدتا نابود شدند و بخش کوچکی به صحراهای سوريه رانده شدند

  نفر   ۵٠.٠٠٠                ارامنه کشته شده در قارص و اردهان١٩٢٠ ـ ١٩١٨

  نفر    ٣٠.٠٠٠                      ارامنه قتل عام شده در باکو و اطراف آن١٩١٨

 . به دست مساواتی های قفقاز انجام يافته است" ترکان جوان"اين قتل عام نيز با تحريک 

  نفر   ١٠.٠٠٠                                      ارامنه مقتول در کونويجالر١٩١٩

 نفر   ۵٠.٠٠٠                            )ادنا( ارامنه قتل عام شده در سيليس ١٩١٩

  نفر ٢٠.٠٠٠                                        ارامنه کشته شده در هاجون١٩٢١

  نفر٢١٠.٠٠٠     جمعه    نفر در ازمير٢٠٠.٠٠٠ نفر و١٠.٠٠٠ ارامنه ١٩٢٢



 . يافته استاين قتل عام با دخالت و دستور مستقيم مصطفی کمال که سال بعد رئيس جمهور ترکيه گرديد، انجام

 

 :پايان کالمم را با پايان غم انگيز اولين تراژدی قرن بيستم، از زبان آرنولد توين بی خاتمه می دهم

 

پايانی که به مراتب . و بدين ترتيب کار قتل عام ارامنه پايان يافت. حکومت عثمانی در کار خود که انهدام ملتی بزرگ بود، توفيق يافت

. در اينجا کاروانهايی را می می بينيم که به آخرين روزهای تبعيد خود نزديک می شوند.  از آغاز آن بودغم انگيز تر و دهشت بارتر

برای راهزنان . همه اينان را در راه ربوده اند. اما در ميان آنان، يک زن، دختر و پسری که صاحب آب و رنگی باشد، وجود ندارد

همين قدر که قربانی از زيبايی و تناسب برخوردار باشد و بتواند آتش شهوت . متجاوز، زن و مرد و دختر و پسر تفاوتی نيست

حتی همان زنان مسن تری نيز که بجای مانده اند، اگر باوجود همه بليات و . دژخيمان و ربايندگان خود را فرو نشاند، کافی است

ر شب با دهها ژاندارم ـ و هر يک چندين بارـ ه بستر شکنجه ها ، اثری از زيبايی نخستين برچهره و اندامشان مانده باشد، ناچارا ه

 ." و چه بسيار زنانی که در اثر کثرت اين تجاوزات ـ آنه به وحشيانه ترين شکل ساديستی آن ـ زير پيکر ژاندارمها جان سپردند. شوند

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 از مشتقات زبان يونانی، به genoفائيل لمکين حقوقدان يهودی و فعال حقوق بشر از ترکيب ، توسط راGenocidواژه ژنوسيد • 

وی به دنبال خبر نابودی ارامنه در .  از مشتقات زبان التين به معنی کشتن، بوجود آمدcideو " طايفه"و يا " نسل"معنی 

پس از هوالکاست . يرگذار در مبارزه با نسل کشی باشدامپراتوری عثمانی، به تحصيل در رشته حقوق روی می آورد، تا فردی تاث

در نتيجه تالش های شبانه . يهودی ها که بسياری از بستگان خود را از دست می دهد به مبارزی خستگی ناپذير تبديل می شود

 آن زمان واژه از.  کنوانسيون منع و مجازات ژنوسيد را تصويب می کند١٩۴٨روزی وی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 

 . ژنوسيد وارد ادبيات جهان می گردد

 :برای تهيه اين مطلب، کتاب های زير مورد استفاده قرار گرفته است• 

 جلد سوم ايران و عثمانی در آستانه قرن بيستم؛ از رحيم رئيس نيا

 فرمانروايان شاخ زرين از سليمان قانونی تا آتاتورک؛ از نوئل باربر

  اسماعيل رائينقتل عام ارمنيان؛ از

 یکشتار يک ملت؛ از آرنولد توين ب

 


