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 تهليريانسوغومون 
 

 منظور  به1914زماني كه جنگ جهاني اول در ماه اوت 
تقسيم دنيا و چپاول جان و مال ملل بي گناه توسط امپرياليستهاي 
جهاني و نيروهاي پرنفوذ پشت پرده سياست آغاز شد، هيچ كس غير 

د كه كمتر از ن تصور كننداز برنامه ريزان سياست جهاني نمي توانست
در . يك سال بعد بزرگترين فاجعه انساني در تاريخ روي خواهد داد

  كهد جنايت پيشگي حكومت تركان عثماني، گويا تصميم دولت تركان جوان براين بودادامه رون
يك بار براي هميشه مسئله ارمني را به عنوان بخشي از مسئله شرق به زعم خود حل كند و در همين 

 ميليون 5/1راستا دهشتناك ترين جنابت تاريخ، اولين نژاد كشي سده بيستم يعني كشتار بيش از 
، و مناطق مركزي و غربي آناتولي را سازماندهي و )شرق آناتولي(كن ارمنستان غربي ارمني سا
  .  اجرا كرد

  
در باره قتل عام ارمنيان جامعه جهاني و حتي برخي تاريخدانان اطالعاتي ندارند و يا 

 ديگري از همان نوع هعدم شناخت اين فاجعه باعث شد فاجع. دانسته آنها در حد بسيار ناچيزي است
  .ر جنگ جهاني دوم روي دهد و جان ميليون ها انسان صرفا به علت يهودي بودن قرباني گرددد

  
همانگونه كه اشاره رفت، تركان جوان و كميته اتحاد و ترقي آنها اين فاجعه انساني را 
سازماندهي و اجرا نمود، سردمداران اين كميته عبارت بودند از طلعت پاشا، انور پاشا، جمال پاشا و 

 دادگاه نظامي 1918پس از اتمام جنگ در سال . مغز متفكر كميته همانا نفر اول بود. گراندي
به مجازات اعدام محكوم كرد لذا اين حكم » جنايت بر عليه بشريت«استامبول همه آنان را به جرم

 اين ون ملت ارمن چند وجدان بيدار دست به اقدام زد، وردر مورد اكثر آنها اجرا نشد تا اينكه از د
مهمترين اين وقايع ترور طلعت پاشا وزير امور داخله و . جنابتكاران را به سزاي اعمال خود رسانيد

 بدست سوغومون تهليريان تنها بازمانده خانواده خود در جريان قتل عام ،سپس صدراعظم تركيه 
ين در مورد جزئيات نجات او و چگونگي روند رويدادهاي بعدي مطالب مشروحي در هم. بود

  .كتاب خواهيد خواند
  

 جنگ 1918 نوامبر 11تهليريان مجبور بود دست به چنين اقدامي بزند زيرا وقتي روز 
 نژادكشي مجازات گردند ليكن عكس العمل آنها نبه پايان رسيد، ارمنيان نيز انتظار داشتند مسئوال

و برعكس جنايتكاران . نشان داد كه ايشان قصدي براي اين كار نداشتند) انگليس، فرانسه، آمريكا(
  .تركان جوان را در برابر آتش خشم انتقامجويي ارمني مورد حمايت قرار مي دادند
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 خيابان هاردنبرگ شهر 17 طلعت پاشا در مقابل خانه شماره 1921 ماه مارس 15روز 
برلين آلمان به ضرب گلوله سوغومون تهليريان به قتل رسيد و پس از دستگيري توسط پليس 

  .ه عمل خود اعتراف نمودصريحا ب
  

اين محاكمه در .  در برلين انجام شد1921محاكمه او روزهاي دوم و سوم ماه ژوئن 
. حكوميت قتل عام ارمنيان ارزيابي مي گرددممحاكمه سردمداران تركان جوان و به عنوان واقع 

يخي پس از دو روز بازجويي و شهادت گواهان و جرو بحث هاي مفصل حقوقي و پزشكي و تار
  .هيئت منصفه راي به تبرئه تهليريان داد

  
 به دستور هيتلر از برلين به استامبول منتقل شد و طي 1943بقاياي جسد طلعت در سال 

مراسم رسمي حكومتي و نظامي در تپه آزادي آن شهر به خاك سپرده شد تا آن دسته از هموطنانش 
و آنانكه داراي وجدان انساني هستند با هر د نكه طرفدار جنايت و زور هستند با ديدن آن افتخار كن

  .بار نگاه بر مقبره او احساس شرمساري نمايند
  

علي رغم مطالبي كه حقوقدانان و وكالي مدافع در جلسه دادگاه در تبرئه آلمانيان از 
 عنوان كردند، امروزه پرواضح است كه دولت هاي آلمان مسئوليت  جوانهمدستي با تركان
يات داشتند و تا امروز در صورت برخورداري از حس انسانيت موظفند رسما از مستقيم در اين جنا

  .ملت ارمن عذرخواهي كنند
  

دولت امروزي تركيه نيز با انكار تمام شواهد و مدارك و حتي اسناد دادگاه استامبول، 
تهاي از پذيرش قتل عام ارمنيان سرباز مي زند زيرا به نظر نگارنده سطور ادامه دهنده همان سياس

  .ددمنشانه تركان جوان و سلطان عبدالحميدها است
  

جامعه و وجدان بيدار بشري وظيفه انساني در شناختن رنجها و مصيبت هاي ملل ديگر 
ما انسان هاي امروزي براي جلوگيري از رويداد  بشري به عهده دارد يعني صفحات سياه تاريخ

ت تاريخ و محكوم كردن رويدادهاي خانشفجايع انساني در هر نقطه از جهان هيچ راه ديگري جز 
مادام كه اينگونه وقايع بي كيفر باقي مانده باشند، رويدادهاي ديگر از . وحشتناك گذشته نداريم

  . همين نوع كماكان تكرار مي گردد
  . باشد كه روزي پليدي ها و زشتي هاي ددمنشانه از جوامع بشري زدوده شود

  
  )گرمانيك.ا( 
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  مسئوالن قتل عام
  ”شواهد و مدارك انكار ناپذير“از كتاب 

  گرمانيك.  نوشته آرتم اوهانجانيان ترجمه ا
  1378تهران انتشارات ناييري 

سياستمداران تركان جوان همچنين خليل بيگ وزير اعظم، بارها يادآور مـي شـدند كـه انـور و                   
  .اشتندطلعت نيروي محركه كشتارها بودند و كال به دولتهاي اروپاي مركزي وابستگي د

 در استامبول بود، تا مقامات دولتي تركيه را متقاعـد سـازد    1915هنگامي كه لپسيوس در آغاز      
او مـسئوليت كليـه      «ويد كـه    ـــ سياست خود نسبت به ارمنيان را تعديل نماينـد، انـور بـه او مـي گ                

  .»وقايعي را بعهده مي گيرد كه در داخل كشور روي داده است
بـدون ترديـد، محـرك اصـلي طلعـت بـود، او والـي هـا را                  «: ولفديتربيل تاريخنگار مي نويسد   

  .»راهنمائي مي كرد، ليكن تصميم گيري در مورد تبعيد توسط كليه اعضاء كابينه گرفته مي شد
. اينكه دستور كشتارهاي ارمنيان را دولت صادر كرده است، مدارك زير نيز اثبـات مـي كننـد                 

  : چنين مي نويسد1915 ژوئن 24پاالويچيني 
  .»شكي نيست كه عملكرد دولت در مورد ارمنيان اشتباه است«

  : مي نويسد1915 اوت 13پاالويچيني 
 من توجه وزير اعظم را به اين موضوع جلب كردم كه زماني فرا مي رسد كه به هـر حـال                 …«

  .»…تركيه بخاطر اين سياست نابودسازي ملتي مفيد پاسخگو خواهد بود
  : مي نويسد1915 سپتامبر 3الويچيني پا
 ليكن اخيرا فرمان وزارت جنگ نيز واصل شد، كه بر اساس آن ارمنيان با هر مـذهب كـه                    …«

  .»باشند بايد جابجا شوند تا هيچ كجا تعداد آنها بيش از پنج درصد جمعيت نباشد
  : 1915 سپتامبر 12فرماندهي كل ارتش، ارتباطات، استامبول، 

  .»چنانكه مشخص است، دولت تركيه تصميم گرفته است تمام ملت ارمني را نابود كند«
  :  1915 سپتامبر 30تراوتمانسدورف، استامبول، 

همه اخبار حاكي از يك امر هستند كه اقدامات اخير دولت بطور نسبي جان افراد بيشتري را                  «
  .»تباه كرده است تا كشتارهاي عبدالحميد

ا خرسندي نسبي اخيرا به من گفـت كـه بـه زحمـت بتـوان در ارزروم يـك                    خود طلعت بيگ ب   «
  .»ارمني يافت

  :1915 سپتامبر 8فرماندهي كل ارتش، ارتباطات، استامبول، 
بطور كلي بعنوان يك پوشش قانوني ) تبعيد ارمنيان(بله، بنظر مي رسد كه اين قانون «

  .»براي نابودسازي قانوني ارمنيان وضع شده است
  :1915 اكتبر 29سكي، آدرياناپل، ناداملن
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مقامات دولتي اعالم مي كنند كه مسئوليتي در قبال اين رويدادها تقبل نمي كنند، زيرا «
  .»مطابق با فرمانهاي دريافتي از استامبول عمل مي كنند

  :1916 مارس 3ناداملنسكي، آدرياناپل، 
  .»ظر مي رسد كه قطعي تر هستندفرمانهايي كه در اين مورد از استامبول دريافت شده اند، بن«

  :1916 مارس 10پاالويچيني، استامبول، 
  .»خليل بيگ مجبور بود به من اقرار كند كه روند كارهاي دولت اشتباه بوده است«

  :1916 آوريل 8پاالويچيني،استامبول، 
متأسفانه، مقامات تركان جوان كه تحـت لـواي ايـن انجمـن خـود را در عملـي سـاختن طـرح                       «

قتدر احساس مي كردند، از اوضاع استفاده كردند تا بر عليه قوميتهاي غير ترك دست بـه                 خويش م 
طلعت و انور و طرفداران آنها تنها در شرايط جنگ مي توانستند بر عليه              . شديدترين اقدامات بزنند  

  .»ارمنيان اقدام كنند
  :1917 ژانويه 20پاالويچيني، استامبول، 

 باقي مانده اين قوم را با يك ضربه ضد ارمني در تركيه نابود اگر دولت در صدد برمي آمد تا«
كند و بدينوسيله مسئله ارمني را كال محو نمايد، اين امر كال با تمايالت ملت تـرك همـاهنگي مـي                     

  .»داشت
  :1917 ژانويه 30تراوتمانسدورف، استامبول، 

 شد تـا در مـورد        كه خود معتقد است، تركيه روزي مجبور خواهد        …وزير اعظم به من گفت    «
او . سرزنشهاي دائمي دشمنان مربوط به عملكرد خود در قبال ارمنيان به همـه جهـان پاسـخگو باشـد                 

گفت دائما بايد تأكيد نمود، كه علت اين اقدامات كه تركيه نه تنها براي انجـام آنهـا حـق داشـت،                      
گليـسيان و فرانـسويان   بلكه مجبور به انجام آن بود، توطئه هـايي بـود كـه از سـوي روسـها و نيـز ان          

 مـن سـعي نكـردم       …صورت مي گرفت لذا تقصير همه اين كارهاي انجام شده متوجه آنـان اسـت              
وزير اعظم را از نحوه تفكرش منصرف كنم، زيرا هرقدر كه نظر او درست مـي بـود، نبايـد انتظـار                    

. گنـاه مبـرا سـازد     داشت، كه تركيه بتواند با انداختن تقصير كارها به گردن ديگران خود را از اين                
تركيه همچنين نخواهد توانست اين امر را به فراموشي بسپارد كه نحوه اعمال اقدامات ضـد ارمنـي                  

  .»نمونه اي از وحشيگري آسيايي و خشونت غيرقابل وصف بشمار مي رود
  :1917 مارس 24 پاالويچيني، استامبول، 

بزرگترين اشتباه كابينه قبلي قلمداد هنگام گفتگو با من، كشتار ارمنيان را    ) جاويد بيگ (وزير  «
  .»او گفت كه از نظر سياسي ميل به تعقيب و آزار و نابودسازي همه مليتها اشتباه بزرگي بود. كرد

پاشا يكي از سياستمداران مهم ترك و فرمانده ارتش چهارم تركيه در سوريه، نحوه              جمال  حتي  
  .اجراي تبعيد و مهاجرت اجباري را محكوم مي كرد
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  گواهان نژادكشي ارمنيان
  

  اديك باغداساريان: گرداوري و برگردان 
  

  " ژورنال دو ژنو"نامه به هيئت تحريريه ماهنامه
، نگراني و ) همين ماه9مورخ (     جناب آقاي سردبير ، اجازه مي خواهم در تاييد مقاله آن نشريه 

اينان اقدامات .  ابراز دارم "اتحاد و ترقي"خشم بي كران خود را نسبت به اقدامات كميته خون آشام 
ن و تيمورلنگ در ددمنشانه و نابخردانه اي را مايه مباهات خود مي دانند كه تنها توسط چنگيز خا

  .تاريخ مشاهده شده است 
اگرملتي وجود دارد كه خدمات ارزنده اي به همت فعاالن دولتي ، مقامات سرشناس و افراد با ...

.  همان ملت ارمني است ،استعدادي در زمينه تجارت ، صنايع ، علوم وهنر در تركيه انجام داده اند
نقش نويسندگان . دراماتيك را به تركيه وارد كردندهمين ارمنيان بودند كه صنعت چاپ و هنرهاي 

 ارمني نبود كه با مدحت  اوتيانمگر... و شعرا و ادبا و چهره هاي اقتصادي ارمني انكارناپذير است
هيچ شخصيت روشنفكر ترك پيدا نخواهد شد ...پاشا در تأليف قانون اساسي عثماني همكاري نمود 

 نماينده مجلس انگليس عنوان كرد ،  لينچيش دوست فقيد من سال پ13كه زير اين اعالميه را كه 
ارمنيان بطور استثنائي و فوق العاده شايسته و مستعد اين امر هستند كه حامالن تمدن ":امضاء نكند

آنها دست آوردهاي تمدن جديد اروپايي را بطور شگفت انگيزي كسب كرده اند . نوين جهاني باشند
  ."است به آن نايل آيد كه هيچ ملتي هرگز نتوانسته 

                                                   ژنرال شريف پاشا  
    `Journal de Geneve ` , 18 . ix.1915 

  
  "موالن زاده رفعت "از خاطرات 

اگر من ... . تبعيد و كشتار ارمنيان يك جرم فوق العاده و وحشتبار و تأسف آور سياسي است 
 را بيان كنم  بهترين خدمت را به تاريخ "اتحاد و ترقي "عملكرد جنايت بار حزب بتوانم چگونگي 

  .انجام داده ام
  

  بهانه هاي دروغين
تمامي اين ستمكاري ها ، جنايات ، قتل عام و شاخ و برگ دادن مقامات دولتي ترك به آن ، بي 

  .هيچ انگيزه اي برارمن ها روا شد
.  مادر جنگ هستيم ، براي موجوديت خود مي جنگيم": دولت تركيه پاسخ خواهد داد "احتماال

آنها جنايتكاران . ارمن ها اميد پيروزي دشمنان مارا داشتند و براي اين پيروزي توطئه مي كردند
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ناگزير شديم در برابر آنها به شدت عمل نظامي متوسل  پراكنده در منطقه جنگي بودندو ما
اين ارمن ها در منطقه جنگي سكونت .  نفي مي كندولي واقعيات اين بهانه ها را بكلي. "شويم

 بسوي مرگ تبعيد شدند، در مراكز "هيچيك از شهرها و دهكده هايي كه از آنجا منظما. نداشتند
همگي در داخل آناتولي بودند كه از جبهه هاي قفقاز و داردانل به . عمليات جنگي قرار نداشت 

ارتش دول متخاصم وجود نداشت و حتي امكان ايجاد امكان همكاري آنها با . يك اندازه دوراست 
آنها در آبادي هاي كوچك كشوري . زيرا ارمنيان جمعيتي متراكم نبودند. شورش هم نداشتند

  .پهناور پراكنده بودند
، 1374آرنولد توين بي ، كشتار يك ملت ، ترجمه فاضل ملك نيا ، تهران (

  )71ص 
  

  آرنولد توين بي
ان از سوريه ، چندين كنسول آلمان يا قتل عام را رهبري مي كرده اند يا برابر گواهي پناهندگ"

مشوق آن بوده اند ، بخصوص خاطر نشان مي كنيم كه آقاي روسلر كنسول آلمان در حلب ، براي 
رفته است و بارون اوپنهايم بد طينت كه مي دانست ) عينتاب( به آينتاب "رهبري قتل عام ، شخصا

 غرق در خون است ، قادر "شاهده وحشيگري ارتش در خيابانهاي شهر كه عمالاين تيره بختان با م
به خودداري نخواهند بود با اين همه ، به دليل وابستگي نژادي ارمن ها با متفقين ، فكر تبعيد زن و 

  . پيش كشيد)اورفا(بچه هاي ارمني را به عرفا 
  )109-110كشتار يك ملت، ص . آرنولد توين بي ( 

  
تبعيد و كشتار در رأس العين و در الزور ، (    نعيم بيگ مقام تركاز خاطرات

1916(  
. من فكر مي كنم ، كه تبعيدو كشتار ارمنيان هيچ واقعه قابل مقايسه و برابر در تاريخ جهاني ندارند

در هر گوشه و پهنه وسيع تركيه مي توان اجساد و اسكلت هزاران ارمني سالخي شده به فجيع 
  ...ترين وجه را پيدا كرد

  1ص ،1920لندن آرام آندونيان، خاطرات نعيم بيگ،
  

  :يوهان لپسيوس
  " اين تنها كشورهاي قدرتمند مسيحي بودند كه باعث و مسبب نابودي اسفناك ملت ارمني شدند"
 


