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 ۲۹/۰۴/۲۰۱۵                دوکتور محمد اکبر یوسفی

 

 قتل "ارمنی ها" و موضعگیری های مختلف!
 

تبعید و راندن م، صدمین سالگرد یادبود، "آغاز تعقیب، فرار جبری، ۲۰۱۵اپریل  ۲۴هفتۀ قبل، دقیق به تأریخ 
ارمنی ها"، از ساحۀ تحت حاکمیت "امپراتوری عثمانی"، در سال های "جنگ اول جهانی"، در سراسر جهان، با 
محافل رسمی برگزار گردید. گزارشات می رساند، که این "اقلیت نژادی و مذهبی"، یاد شده، در "قلمرو ترک های 

ل دسته جمعی" یا کتلوی ارمنی های عیسوی مذهب، گردیده است. عثمانی" در نتیجه اعمال ظالمانهٔ رژیم، باعث "قت
در یک مقالۀ معلوماتی قبلی اینجانب، که بدین مناسبت، ترتیب گردیده است، دیده  می شود که برای اولین بار، 

اپریل(، در محافل  ۲۴اپریل( و متعاقباً، رئیس پارلمان آنکشور )به تأریخ  ۲۳رئیس جمهور آلمان )به تأریخ 
متفاوت، با افاده های مشابه، آن رویداد تأریخی را، به مفهوم "قتل کتلوی"، یا "قتل عام مردمی"، از یک "نژاد" و 

 پیرو یک "دین" تعریف نموده اند.
 

 "لینک" مقالۀ قبلی، به خاطر تسهیالت، خدمت خوانندگان محترم، تقدیم می گردد:
 

german.net/upload/Tahlilha_PDF/yusufi_qatl_aam_armani_ha.pdf-http://www.afghan 
 

در بارۀ  وقوع حوادث صد سال قبل، مقامات رسمی ترکیه، بطور مشخص، در برابر استعمال این "کلمات"، از 
قدم اول به ارتباط اظهارات اولی "رئیس جمهور"، عکس العمل شدید نشان داده، زبان این دو مقام "آلمانی"، در 

ضمن آنکه طی اعالمیۀ وزارت خارجۀ ترکیه، "کلمات" آنها را رد نموده است، رئیس جمهور "گاوک" را، 
 صریحاً، "فاقد" همچو صالحیت و اجازه دانسته اند، که چنین "حکم" را در بارۀ ملت آنها، صادر نماید.

 

"شپیگل" در بارۀ انعکاسات، به ارتباط اظهارات رئیس جمهور آلمان، از "رسانه های جمعی" ترکیه نیز، تصویری 
را منتشر ساخته، نوشته است، که رسانه های ترکیه، استعمال این "کلمه" را "وهمناک" تعریف کرده اند. درین 

ل از مقامات رسمی ترکیه می نویسد که: "مردم مورد، مطلب خاصی را هم بدست نشر سپرده اند. درین متن به نق
( را نخواهند بخشید." گزارشگر این نشریه هم چنان، می نویسد که واهمه از Gauckترکیه، رئیس جمهور "گاوک" )

همچو، "حمله" وجود داشت و حال وارد صحنه شده است. "ترکیه رئیس جمهور آلمان را شدیداً تحت حمله قرار داده 
 –این امر را نمی خواهند  –ب جنایت علیه "ارمنی ها" را، به عنوان "قتل عام مردمی" خوانده است است. او ارتکا

"فراموش و عفو کنند". متصل این مضمون، "شپیگل"، خبر می دهد که "بحثی" درین مورد، براه انداخته است، که 
 ده است.متن از افراد مختلف، بشکل "تفسیر" در "آرشیف" مجله ثبت ش ۵۱۵در نتیجه 

 

اظهارات این دو مقام عالیرتبۀ دولت آلمان، که از نظر گزارشگران مطبوعاتی، هر دو "نا گهان"، کلمات "مناسب" 
را، در محافل رسمی بدین مناسبت، یافته اند، باعث بروز "اختالف نظر" در محافل و مقامات سیاسی کشور نیز 

ی"، "ترکی االصل"، بشمول افراد با "تابعیت دوگانه"، و سایر گردیده است. باشندگان ترکی در آلمان و "آلمانی ها
اتباع ترکیه، هم از طریق "مظاهرات اعتراضی"، مخالفت شانرا در این اظهارات نشان داده اند و گروپ های 
دیگری هم، برخالف، ازین "اظهارات" رئیس جمهور آلمان، استقبال نموده اند. "قضاوت" این دو مقام آلمانی، نه 

ها در خارج از کشور با عکس العمل های متفاوت و بعضاً متضاد هم، روبرو گردیده است، بلکه در داخل کشور تن
نیز تصورات و ارزیابی های مختلف، از جانب نمایندگان، قشرها و سطوح مختلف جامعه، بشمول مقامات دولتی، 

بران سیاسی آلمان، اصطالح "فولکر ُمرد" در زبان آلمانی، این ره در بارۀ اظهارات یاد شده، شنیده شده است.
"(Völkermord"( "را به زبان آورده اند. در زبان انگلیسی "جینوساید )"egenocidو یا "ترایبل جی )" "نواید
"(genocidel triba معنی می دهد، که به لسان دری کشور ما، "قتل عام مردمی"، یا "قتل عام" وابستگان گروپ ،)"

 افاده شده می تواند اجتماعی از یک "نژاد" و یک "دین و مذهب" خاص
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سیاسی" این آلمان، کشور اروپائیست، که دو "جنگ جهانی"، ازین سرزمین، توسط "قشون" آن، به امر "رهبران 
کشور آغاز یافته است. سال قبل "صدمین سالگرد"، آغازجنگ اول جهانی، با مراسم خاصی، در "بلجیم" برگزار 
گردید. در جنگ اول جهانی، اولین هجوم، قدرت نظامی پادشاهی آلمان، بر کشور "بلجیم" صورت گرفت. رئیس 

خواستار عفو گردید. در جنگ اول جهانی، "اردوی  جمهور آلمان، در آن "محفل"، از دولت "بلجیم" و مردم آن،
قیصر آلمان" با قشون "ترک های عثمانی" متحد بوده است. سال جاری، با "هفتادمین" سالگرد "جنگ دوم جهانی" 
مصادف است. درین رابطه هم، که موضوع، قتل و کشتار، "شش میلیون یهود"، در جمله تلفات "جنگ"، که از 

جنگ دوم جهانی، مطرح است، موضعگیری و ارزیابی تأریخی جدید، اعالم خواهد شد. دولت سالیان بعد از ختم 
اسرائیل ، برگزاری یادبود را درین سال، به خاطر قتل "شش میلیون یهود" بدست دیکتاتوران "نازی"، اعالن نموده 

لین سالهای "ختم جنگ دوم است. قبل از همه باید گفت که دولت بعد از جنگ دوم جهانی، در آلمان، از همان او
جهانی"، کار منظم، توضیحی در بارۀ  وقوع حوادث تأریخی در وطن آنها انجام داده اند. اینرا هم می دانیم، که در 
ارتباط با قتل و قتال و تلفات در "جنگ دوم جهانی"، موضوع " سیستماتیک قتل شش میلیون یهود"، به اشکال 

ر اسناد تأریخی منتشر گردیده است. از دهه های اول بعد از جنگ دوم جهانی، مختلف، بشمول قتل، توسط "گاز" د
"، که اشکال متنوع "قتل عام"،  "یهودی" ها را، با پیروان سایر عقاید و "نژاد" Holocaustاصطالح "هولوکاوست"

 ها، قتل مشابه، افاده نموده اند،  که به عنوان "جنایت نا بخشودنی" شناخته شده است.
 

(، ممنوع شناخته شده Holocaustقوانین "آلمان" کنونی، "بی آزار" و "غیر مهم" جلوه دادن، "هولوکاوست" )در 
 است. 

 

درین کشور، نظرات و افکار سیاسی مقامات و افراد، از موضعگیری های رسمی دولت، با تفکیک در نظر گرفته 
آنکشور، با سایر رهبران احزاب شامل "پارلمان"، می شود. برخالف آنچه، که رئیس جمهور آلمان و رئیس پارلمان 

در بیانات جداگانۀ آنها، "قتل های" ارمنی ها را در "جنگ اول جهانی"، از جانب "ترک های عثمانی"، "قتل عام 
(، به نوبۀ خود، Frank Walter Steinmeierمردم"، یاد نموده اند، وزیر خارجۀ آلمان، "فرانک والتر شتاین مایر" )

(، نمی داند. درین موضعگیری، وزیر خارجه هم چنان، تنها نیست. Völkermordاقعات را "قتل عام مردم" یا )این و
بسیاری از مفسرین، این اظهار رئیس جمهور را از جهات "دیپلوماتیک" هم، یک قدم"اشتباه آمیز" و "نا درست" 

 خوانده اند.
 

ر بارۀ "ارمنی ها"، هوشدار می دهد. "شپیگل"، با خط وزیر خارجۀ فعلی، در رابطه با موضوع تحت "بحث" د
سرخ، در سطر فوقانی همین 
تصویر وزیر خارجه، آنچه را می 
نویسد، که در متن هم تذکر داده 

شتاین مایر"، از بی آزار و »"است: 
غیر مهم جلوه دادن "قتل عام" 

« )"هولوکاوست"( هوشدار می دهد.
در پایان تصویر "شتاین مایر"، با 

وزیر »ط خفیف می خوانیم: خ
یادآوری خارجه، "شتاین مایر": "

های کلی با ترکیب های مبهم و جدا 
نا شدنی، به ندرت، می تواند بر یک 

 «مفهوم خالصه گردد."
در سطر بعدی روشن، در پایان  

وزیر خارجه، »عکس می خوانیم: 
"فرانک والتر شتاین مایر" از موضعگیری و برداشت خود، در صحبت با "شپیگل" دفاع نموده است. چنین "کشتار" 

(Massaker( "بر "ارمنی ها" را، "قتل عام مردم )Vökermord نمی داند. سیاستمدار "حزب سوسیال دیموکرات ،)
« ((، در آن خطر، یک نوعی از نسبی ساختن را با "کشتار جمعی یهودی ها"، می بیند.SPDان" )"اس پی دی")آلم

 اپریل آنرا، با این جمالت آغاز می کند: ۲۴"شپیگل" متن گزارش 
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ریخ "مباحثه درین مورد از روز ها جریان دارد: "الزاماتی را وارد نموده اند، که گویا امپراتوری عثمانی، به تأ 
م، قتل دسته جمعی یا کشتاری را مرتکب شده است، که آغاز یک " قتل عام مردمی" شناخته می ۱۹۱۵اپریل  ۲۴

اپریل(، در یک بیانیه خویش در  ۲۳(، به روز پنجشنبه)Joachem Gauckشود؟ رئیس جمهور، "یوآخیم گاوک" )
ن  "نوربرت لََمرت" )"حزب دیموکرات مسیحی" "کلیسای بزرگ برلین"، تأئید آنرا انجام داده است، و رئیس پارلما

 )"سی دی یو"( هم، این کلمه را در بحث بر موضوع "ارمنی ها"، در مجلس پارلمان، یاد آور شده است.
 

سال قبل را,"قتل عام مردمی" نمی داند. ضمن  ۱۰۰اما وزیر خارجۀ آلمان، این برداشت را رد نموده، این واقعات  
س "دیپلومات های آلمان" و شخصیت برجسته در حزب سوسیال دیموکرات، "شتاین مایر" صحبت با "شپیگل"، رئی

من از مباحثی رنج و درد می برم، که در آن انتظار برده می شود، تا من از باالی چوبکی که در جایی می گوید: "
ده مانند جواب دهنده، در پیشروی من قرار داده اند، خیز بزنم، علی الرغم اینکه همه می دانند، که سؤال کنن

 ". یادبود ها و خاطرات بغرنج، مبهم و در هم آمیخته را، بندرت، بر یک مفهوم واحد، آورده خواهند توانست
مصالحه و آشتی بین "در نقطۀ مرکزی سیاست خارجی آلمان، باید »وزیر خارجه، بطورصریح بیان می دارد که: 

تنها تقلیل و تنزیل سؤال بر سر، استعمال کلمۀ مه داده می فرماید: "." او اداملت ها و مردم مورد نظر مطرح باشد
("، کمک نمی کند، که بتوان " سکوت و حالت بهت و گنگی را بین ترک ها و Völkermord"قتل عام مردمی" )
ر در همین متن گزارشگر "شپیگل" یادآور می شود، که "شتاین مایر"، بدین ترتیب هوشدا« د.ارمنی ها" خاتمه دا

می دهد، که بطور غیر مستقیم، "هولوکاوست"، "بی آزار" و "غیر مهم" تلقی نگردد. در عین حال تأکید می ورزد: 
ما در آلمان باید، توجه نمائیم، تا در نهایت به کسانی حق ندهیم، که "اجندای" سیاسی خود را تعقیب نموده، » 

 "هیتلر" در» چنانچه می دانیم که:."« شده است م شروع۱۹۳۳می گویند: "هولوکاوست"، " در حقیقت قبل از 
م، حدود شش میلیون "یهود اروپایی"، ۱۹۴۵م، به قدرت رسیده است. در نتیجۀ حاکمیت "نازی" الی ۱۹۳۳سال 

 .«توسط آلمان ها کشته شده اند
 

مردمی"، تکراراً "، حکومت "ترکیه" در مقابل اظهار "قتل عام دفاع شدید و تند"شپیگل" در همه گزارشات آن، از "
زمانی که در پارلمان اتریش در همین هفته، بصورت خبر می دهد. در یکی از گزارشات خود، تذکر می دهد: "

(، توسط "امپراتوری عثمانی"، سخن زده شده است، انقره فوراً Völkermordواضح از "قتل عام مردمی" )
ر عین حال، "انتقاد تند" از بیانیۀ "گاوک" را، در ." دسفیر خود را از "وین" )یا "ویانا"(، باز خوانده است

 مطبوعات "ترکیه" یادآور شده است.
 

ممکن اظهارات "شتاین مایر"، از ورود  
"خسارات بیشتر" احتمالی، در مناسبات "آلمان" 
و "ترکیه"، جلوگیری نموده بتواند. از جانب 

» دیگر، طوری که "شپیگل" می نویسد: 
"گاوک" و "لَمرت"، در بیانات آنها، از شراکت 
"آلمان" درین مسئولیت صد سال قبل نیز تذکر 

را "رایش آلمان"، در جنگ بعمل آورده اند. زی
اول جهانی، متحد "امپراتوری عثمانی" بوده 
است. " گفته می شود که اردوی آلمان بوده 
ً هم، در تطبیق  است، که در طرح پالن و قسما

 «اخراج و تبعید سهیم بوده اند.
 

ا این مجلۀ معتبر، صحبت عالوه از بیانات یاد شده، درین گزارش، "شپیگل" تذکر می دهد، که وزیر خارجۀ آلمان، ب
مفصل انجام داده است، که نویسندۀ این مطلب، تا اکنون متن کامل آنرا، در اختیار ندارد، که می توانست نکات مهم 

  آنرا، خدمت خوانندگان محترم، تقدیم کند.
 

تی آلمان، از این اظهارات وزیر خارجه، زمانی صورت گرفته است، که موازی با اظهارات دو مقام عالی رتبۀ دول
"(، که در حقیقت "بقایا" و پیروان همان، حلقات "نازی" زمان جنگ NPDجانب "حزب دیموکراتیک ملی آلمان" )"

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

دوم جهانی"، می باشند، به ارتباط "هفتاد سالگی" ختم جنگ دوم جهانی، مدعی شده اند، که "هولوکاوست، دروغ 
م، محفلی بر پا نموده اند و درین محفل، خانم ۲۰۱۵ریل اپ ۲۳است" و این حزب بقایای "نازی" در همان روز 

"( را، برای ایراد Volthoساله، باشندۀ "نارد راین ویستفالن")" ۸۶، (Ursula Haverbeck"اورزوال هاوربیک" )
محل » بیانیه دعوت نموده اند، که در سراسر آلمان سفر می کند و در همه محافل، هفتاد سال بعد از رهائی از 

 ، به تبلیغ می پردازد که گویا "هولوکاوست" دروغ است.(«Auschwitzی "آوسشویتس" )نابود
 

در خارج از آلمان، در سطح رؤسای دول، یک زمان، "احمدی نژاد"، رئیس جمهور وقت "ایران" نیز چنین افاده  
م، مجلۀ "شپیگل"، نموده است، که باعث بروز تبصره های متفاوت شده است. )در سطر فوقانی تصویر با این خان

دروغ دانستن می نویسد: "با وجود ادامۀ محکمۀ ممنوعیت )هدف: منع فعالیت های این حزب است(: "
 Christina"کریستیناهیبل" ) –" )گزارشگر "هولوکاوست" را در محفل "حزب دیموکراتیک ملی، بیان داشته است.

Hebelمنبع نشراتی "شپیگل"، انتخاب نموده ام، با وجود  ((. اینجانب "نقل" این جمله را فقط به عنوان سند از
شناخت از فضای سیاسی در کشور ما، بیم آن برایم محسوس است، که "حلقات نژاد پرست" در همه گروپ های 

، مانند "احمدی نژاد"، در جهت تبلیغات سیاسی آنها، استفادۀ «بنیاد گرایان "اسالمی"»"ایتنی" افغانستان، بشمول 
کرد. اما مرگ بی رحمانۀ "فرخنده"، باید به هر انسان بشر دوست، بیداری الزم بخشیده باشد، تا سوء خواهند 

 مبارزه علیه "نژاد پرستی" و "جنون افراطیت مذهبی" را، هدف روز، قرار دهند.
 

به همین ترتیب در پایان عکس، با 
حروف خفیف: "هاوربیک" )راست( 

(، "پوشل" NPDبا "مقامات رهبری )
ییله" )سمت چپ( در "ناومبورگ: و "ت

دروغ »دیدار در سال نو، با ادعا ها 
 «.دانستن  "هولوکاوست"

 

)در چند سطر پایان عکس این "خانم" 
در محفل "حزب" متذکره، در بارۀ  
جریان موضوع، تقاضای مقامات در 
بارۀ "منع" فعالیت های سیاسی این 
حزب، به عبارت دیگر، غیر قانونی 

محاکم جریان دارد، اما ساختن آن، در 
این حزب، باز هم، به تدویر محافل، 

 می پردازد.  
) در تصویر بعدی: "پوشل"، بحیث 

 بیانیه دهندۀ همکار در :"ناومبورگ"(
 

"شپیگل"، در بارۀ، "قتل عام مردمی" 
(Völkermord چنین تعریفی را  ،)

بطور مثال در مورد، این حوادث، 
قتل سیتماتیک بیش از شش میلیون انسان، توسط »تصویر، منتشر ساخته است: فورمولبندی نموده، در پهلوی 

( Sinti( و "سینتی" )Roma(، "روما ها" )Judenسوسیالیست های ملی، که هدف نابودی کامل "یهودی" ها )
(، که امروز، در Auschwitzمسکون در اروپا، به پیش می برده اند. "اردوگاه نابودی مانند "آوسشویتس" )

 . «نای یادبود ایفاء می نماید، این محل مخوف را فراموش نا شدنی می سازدب
 

 پایان
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