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  سخن آغاز
  

 به منظور تقسيم دنيا و چپاول 1914زماني كه جنگ جهاني اول در ماه اوت 
 پرنفوذ پشت پرده جان و مال ملل بي گناه توسط امپرياليستهاي جهاني و نيروهاي

 تصور ندسياست آغاز شد، هيچ كس غير از برنامه ريزان سياست جهاني نمي توانست
در . د كه كمتر از يك سال بعد بزرگترين فاجعه انساني در تاريخ روي خواهد دادنكن

 دولت تركان جوانادامه روند جنايت پيشگي حكومت تركان عثماني، گويا تصميم 
 به مسئله شرقراي هميشه مسئله ارمني را به عنوان بخشي از  يك بار ب كهبراين بود

زعم خود حل كند و در همين راستا دهشتناك ترين جنابت تاريخ، اولين نژاد كشي 
شرق ( ميليون ارمني ساكن ارمنستان غربي 5/1سده بيستم يعني كشتار بيش از 

  .  رد، و مناطق مركزي و غربي آناتولي را سازماندهي و اجرا ك)آناتولي
در باره قتل عام ارمنيان جامعه جهاني و حتي برخي تاريخدانان اطالعاتي 

عدم شناخت اين فاجعه باعث شد . ندارند و يا دانسته آنها در حد بسيار ناچيزي است
 ديگري از همان نوع در جنگ جهاني دوم روي دهد و جان ميليون ها انسان هفاجع

  .صرفا به علت يهودي بودن قرباني گردد
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كمي بعد در باره نژادكشي ارمنيان مطالب جامع و خالصه ارائه خواهد شد، لذا 
  .الزم مي دانم چند نكته در باره اين كتاب يادآور شوم

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

پس از اتمام . مغز متفكر كميته همانا نفر اول بود. انور پاشا، جمال پاشا و ديگران
جنايت بر عليه « دادگاه نظامي استامبول همه آنان را به جرم1918جنگ در سال 

 به مجازات اعدام محكوم كرد لذا اين حكم در مورد اكثر آنها اجرا نشد تا »بشريت
 ارمن چند وجدان بيدار دست به اقدام زد، و اين جنابتكاران را به ون ملتراينكه از د

مهمترين اين وقايع ترور طلعت پاشا وزير امور داخله و سپس . سزاي اعمال خود رسانيد
 تنها بازمانده خانواده خود در جريان قتل تهليريان بدست سوغومون ،صدراعظم تركيه 

ي روند رويدادهاي بعدي مطالب مشروحي در مورد جزئيات نجات او و چگونگ. عام بود
  .در همين كتاب خواهيد خواند

 نوامبر 11تهليريان مجبور بود دست به چنين اقدامي بزند زيرا وقتي روز 
 نژادكشي مجازات گردند ن جنگ به پايان رسيد، ارمنيان نيز انتظار داشتند مسئوال1918

ن داد كه ايشان قصدي براي اين نشا) انگليس، فرانسه، آمريكا(ليكن عكس العمل آنها 
و برعكس جنايتكاران تركان جوان را در برابر آتش خشم انتقامجويي . كار نداشتند

  .ارمني مورد حمايت قرار مي دادند
 خيابان 17 طلعت پاشا در مقابل خانه شماره 1921 ماه مارس 15روز 

ل رسيد و پس از هاردنبرگ شهر برلين آلمان به ضرب گلوله سوغومون تهليريان به قت
  .دستگيري توسط پليس صريحا به عمل خود اعتراف نمود
اين .  در برلين انجام شد1921محاكمه او روزهاي دوم و سوم ماه ژوئن 

حكوميت قتل عام ممحاكمه سردمداران تركان جوان و به عنوان محاكمه در واقع 
ن و جرو بحث پس از دو روز بازجويي و شهادت گواها. ارمنيان ارزيابي مي گردد

  .هاي مفصل حقوقي و پزشكي و تاريخي هيئت منصفه راي به تبرئه تهليريان داد
 به دستور هيتلر از برلين به استامبول منتقل 1943بقاياي جسد طلعت در سال 

شد و طي مراسم رسمي حكومتي و نظامي در تپه آزادي آن شهر به خاك سپرده شد تا 
د و ننايت و زور هستند با ديدن آن افتخار كنآن دسته از هموطنانش كه طرفدار ج

  .آنانكه داراي وجدان انساني هستند با هر بار نگاه بر مقبره او احساس شرمساري نمايند
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علي رغم مطالبي كه حقوقدانان و وكالي مدافع در جلسه دادگاه در تبرئه 
دولت هاي  عنوان كردند، امروزه پرواضح است كه  جوانآلمانيان از همدستي با تركان

آلمان مسئوليت مستقيم در اين جنايات داشتند و تا امروز در صورت برخورداري از 
  .حس انسانيت موظفند رسما از ملت ارمن عذرخواهي كنند

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

  .دهنده همان سياستهاي ددمنشانه تركان جوان و سلطان عبدالحميدها است
جامعه و وجدان بيدار بشري وظيفه انساني در شناختن رنجها و مصيبت هاي 

اسناد دادگاه محاكمه سوغون . بشري به عهده دارد ملل ديگر يعني صفحات سياه تاريخ
بانهاي آلماني، انگليسي، فرانسه، ارمني و اسپانيولي ترجمه  زهتهليريان كه تا كنون ب

 كه از  و ديگر فارسي زبانانشده است و اينك ترجه فارسي به ملت انساندوست ايران
  . ، پيشكش مي شوداندچندين هزار سال پيش تا كنون مدافع حقوق بشر بوده 

با ) شامحكمه طلعت پا( تحت عنوان 1921متن اصلي كتاب در واقع در سال 
 وگنر به زبان آلماني منتشر شد و ترجمه هاي ذكر شده از روي نرميآمقدمه و همت 

  .آن در سالهاي بعد منتشر گرديد
ما انسان هاي امروزي براي جلوگيري از رويداد فجايع انساني در هر نقطه از 

ت تاريخ و محكوم كردن رويدادهاي وحشتناك خانجهان هيچ راه ديگري جز ش
مادام كه اينگونه وقايع بي كيفر باقي مانده باشند، رويدادهاي ديگر از . يمگذشته ندار

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

  به اميد آن روز 
  دكتر اديك باغداساريان

  )گرمانيك.ا(
  

  




