
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 3تر 1 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

 
 

 
 

 ۲۴/۰۴/۲۰۱۵                   دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

 قتل عام "ارمنی" ها برسمیت شناخته شد!
 

کشتار جمعی "ارمنی ها"، توسط افراد "امپراتوری  آغاز ،روزمصادف است با صدمین سال ۲۴/۰۴/۲۰۱۵امروز، 
ترک های عثمانی"، در "جنگ اول جهانی". سال جاری که در عین حال با "هفتادمین" سالگرد، ختم "جنگ دوم 

جهانی"، و کشتار جمعی، 
در دست "نازی های 
آلمان"، پیرو نظام 
"فاشیزم" و "سوسیالیست 
های ملی آلمان"، تحت 

لر"، رهبری "ادولف هیت
مصادف می باشد، انتظار 
می رود، که ارزیابی های 
دقیق تر، از جنایات علیه 
بشریت، برسمیت شناخته 

 شود.
 

درین صد سالی که گذشته 
است، بنابر عوامل مختلف 
و مناسبات "سیاسی"، 
ازین "فجایع" با "کیفیت" 
الزم، در محافل سیاسی، 

به حال یاد نمی شده است. 
 این مناسبت "صد سالگی"

، کشور فاجعهٔ تأریخی
های "اروپائی" و منجمله، "جمهوری اتحادی آلمان"، در  نهایت، از سرحد "قدغن" یا "حرام"، در اظهار حرف 

روز قبل از برگزاری این روز های نهائی "حقیقت"، در محافل رسمی و "دیپلوماتیک" ، پا فرا تر گذاشت. یک 
اپریل  ۲۴بو ی بزرگ برلین"، به پیشواز از یادکشور، در "کلیسا، در "پارلمان آلمان"، رئیس جمهور «بودیاد»

م، بیانیۀ خویش را ایراد نموده است. در سطر فوقانی تصویر می خوانیم: "مجلس یادبود: "گاوک" "کشتار ۱۹۱۵
 دسته جمعی یا قتل عام "ارمنی ها" را بزبان می آورد."

 

سرنوشت ارمنی ها، نمونه وار و  – ۲۳/۰۴/۲۰۱۵ید: "رئیس جمهور می گو»در پایان تصویر چنین می نویسند: 
عبرت آمیز، برای تأریخ تصفیۀ "ایتنی" و نمونۀ از "قتل عام"، قرار دارد، که از قرن بیستم بطور وحشتناک ثبت 

رئیس جمهور آلمان، درین بیانیه، صریحاً از "قتل عام" نام می برد. این امر را" یک تحرک « تأریخ گردیده است."
همه اعمال در جایی از بیانیه، پس از ذکر مفصلتر  است. خواندهعام، که مردم ارمنی قربانی آن گردیده است"، قتل 

در عین حال این عمل را   "اند. جنایتبار علیه "ارمنی" ها, می گوید، این همه انجام یافته است، "زیرا ارمنی بوده
" و خاصتاً، ها است. صرفنظر از عکس العمل های مقامات "ترک گفتهیک عمل "پالن شده و سیستماتیک"، 

ت رسمی دولت "مذهبیون ناسیونالیست"، در ترکیه، که می گویند، "هرگز او را نخواهند بخشید"، موضعگیری مقاما
سهم عساکر »آلمان، از آنجهت از وزنۀ خاصی برخوردار می باشد، که رهبران این کشور، از "مسئولیت" و 

 ، یا پادشاهی آلمان، نیز یاد آور می شوند. «"رایش" آلمان
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پارلمان آلمان، هم چنان مانند، کشور های دیگر، جلسۀ اختصاصی بدین رئیس  ، بیانیهٔ رئیس جمهور آلمان به تعقیب
"شپیگل" گزارش می دهد، که . استاین کشتار را "قتل عام" دانسته تدویر نموده، شخص رئیس پارلمان، مناسبت، 

غیر مترقبه، کلمات واضحی را بزبان می آورد.  آغاز  بطور(، Norbert Lamertرئیس پارلمان، "نوربرت لمرت" )
دانسته، در  ۲۴/۰۴/۲۰۱۵این "قتل عام "را که "امپراتوری عثمانی" علیه "ارمنی ها"، مرتکب شده است، روز 

گزارشات تذکر داده شده است، که 
به "اتهام" اینکه با "دشمن"، یعنی 

، "نموده اند"روسیه همکاری می 
یافته است. رئیس این جنایات، انجام 

پارلمان آلمان، در بیانیۀ خود، چنین 
آنچه، در وسط بیان می نماید: "

جنگ اول جهانی در امپراتوری 
عثمانی واقع شده است، از دیدگاه 
عامۀ جهان، یک "قتل عام" بوده 

." )در قسمت فوقانی تصویر، است
»" رئیس پارلمان آلمان می خوانیم: 

، "لَمرت "قتل عام ارمنی ها": 
در قسمت پایان تصویر، با خط خفیف: "رئیس پارلمان "لَمرت": «( "اردوغان" را متوجه وظیفه او می سازد."

 ."کلمات واضح در مورد قتل عام می یابد
 

بعد از رئیس جمهور، "گاوک"، حال رئیس پارلمان، "لَمرت"، کلمات واضحی را دربارۀ » سطر های پائینتر: 
راتوری "عثمانی" یافته است. برخالف "اوباما"، رئیس جمهور ایاالت متحده، مانند سرنوشت "ارمنی ها" در امپ

زمانه های قبلی، در استعمال کلمۀ "قتل عام" خود را تحت فشار احساس می کند... "اوباما" اصطالح "قتل عام" را 
ما"، چنین حکایت نموده "اوبا ل بیانیۀ رئیس جمهور"شپیگل آنالین" بطور مختصر از خال« به کار نه برده است.

است: "ارمنی ها در امپراتوری عثمانی به انتقال جبری، قتل و "مارش های جبری"مرگ آور کشانده شده اند. کلتور 
و میراث میهن کهن آنها، نا بود ساخته شده است." به ادامه گفته شده است: " در وسط زور و ستم وحشتناک، که 

شده است، سبب مرگ یک و نیم میلیون "ارمنی" گردیده است". در برخی از  انواع و اقسام رنج و عذاب را باعث
انسان، تخمین  ۸۰۰۰۰۰گزارشات، که از آن، به عنوان ارزیابی متخصصان نام برده شده است، رقم تلفات را 

 نموده اند.
 

رئیس پارلمان آلمان, در ادامۀ بیانیۀ خود، در جایی چنین تذکر می دهد: " این آخرین عمل در قرن بیست شمرده  
ر از آن هم چنان مسئولیت ما، در ادای احترام در برابر قربانیان و مسئولت در برابر دریافت علل و تنمی شود. بیش

عیب پوشی و ماست مالی تالش های آن به مورد ه هم درتأثیرات جنایت آن زمان است، که نه آنرا عقب زنیم و ن
 متوسل شویم."

 

 را، بعنوان قسمت اساسی بیانیۀ خویش جا داده است. زمان، سهم مسئولیت تأریخی آلمان"لَمرت" در عین 
 

 Recepدر همین ساعات اختصاصی، مجلس یادبود، رئیس پارلمان، رئیس حکومت ترکیه، "رجب طیب اردوغان" )

Tayyip Erdogan) درین حادثه، به وظیفه اش متوجه می سازد و در خطاب به او گفته است:" حکومت فعلی را ،
سال قبل واقع شده است، مسئول نیست، اما برای آنچه که، از آن چه خواهد شد." بعد از آن  ۱۰۰ترکیه برای آنچه، 

 هم، نمایندگان احزاب، با قبول "ریسک" تیرگی مناسبات بین آلمان و ترکیه، این حادثه را "قتل عام" دانسته اند.
 

ون ها" ارمنی" در جریان جنگ اول "شپیگل آنالین"، این موضوع تأریخی را بطور خلص چنین بیان می کند: "میلی
، در دولت قبلی ۱۹و یا رانده شده اند. در اخیر قرن جبری کشانده فرار  به جهانی"، از قلمرو امپراتوری عثمانی"

میلیون "ارمنی" زندگی داشته اند. امپراتوری عثمانی، در وجود اقلیت "عیسوی" به  ۲.۵ترکیۀ امروزی، قریب به 
 ی نگریسته، و در وفاداری آنها، در جنگ علیه روسیۀ "عیسوی" شک داشته است.عنوان دشمن "داخلی" م
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، آغاز نموده است. بر حسب آنها نابودی  بام ۱۹۱۵را در سال  "ارمنی ها"بنابر همین سبب، راندن "سیستماتیک" 
های خود را از میلیون انسان، جان  ۱.۵تا  ۲۰۰۰۰۰ارزیابی های تخمینی متفاوت، در جریان "انتقاالت"، بین 

دست داده اند. تعداد زیادی از "ارمنی ها" مجبور ساخته شده اند، که به دین اسالم رجوع نمایند..." در ختم این 
 ، سؤاالت ذیل را مطرح می سازد:«شپیگل»جمالت 

 
 این اعمال بسویۀ بین المللی ، چگونه ارزیابی خواهد شد؟

 واهد داشت؟ترکیه در برابر این واقعه، چگونه برخورد، خ
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