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Nikolay II (1868-1918; Tsar: 1894-1918)



Abdul Hamid II (1842-1918; 
Sultan:1876-1909) – the "Red Sultan"



הת

20-וראשית המאה ה19-מנית במאה ה'התכווצות האימפריה העות



Armenakan party (1885)

Social Democrat party –
Hnchak (1887)

Armenian Revolutionary 
Federation -
Dashnaktsutiun(1890)



The Armenian quarter of Adana, 1909



Left to right: Mehmed Talaat Pasha,                
Ahmed Djemal Pasha, Ismail Enver Pasha

1913



Pan-Turkism











מאני וסופח למטה  'גויס לצבא העות, י"ממייסדי ניל, איתן בלקינד
:  זור-הוא תיאר את מה שראה באזור דיר א. מאל פאשה'של ג

היו  . שם הייתי עד לטרגדיה איומה, ארם נהרייםהגעתי ללב"...
זה של הארמנים ולידו מחנה של -באותו מקום שני מחנות 

החיילים  ]...[ אשר עסקו בהשמדתם של הארמנים , רקסים'צ
ולערמם, ציוו על הארמנים לאסוף קוצים ודרדריםרקסים'הצ

קרוב , אחר קשרו את כל הארמנים שהיו שם; בפירמידה גבוהה
את , כמו בטבעת, הקיפו בהם; יד אל יד, לחמשת אלפים נפש

שעלתה לשמים  , והדליקו בה אש-ערימת הקוצים והדרדרים 
.  אשר נחרכו למוות באש המדורה, יחד עם צרחות האומללים

]...[  כי לא יכולתי לחזות במראה הנורא הזה , ברחתי מהמקום
ואחרי דהירה מטורפת של שעתיים עוד שמעתי את צעקות  

כעבור יומיים חזרתי למקום זה  . עד שנדם קולם, האומללים
אורפהבדרכי לעיר ]...[ וראיתי גופות של אלפי בני אנוש חרוכים 

כל הדרכים היו  ]...[ חזיתי בטבח של ארמנים נוספים , שבצפון
."מכוסות גופות של ארמנים



( :1915(אבשלום פיינברג 

כי הנה  ? מיהו הבא בתור, כבר נשחקו שינַי מחרון"
בדרך  , התהלכתי על האדמה הקדושה והמקודשת

ואשאל עצמי אם חיים אנו לעת  , העולה ירושלימה
?  או בימי טיטוס או נבוכדנצר, 1915בשנת , הזאת

וגם שאלתי עצמי אם רשאי אני לבכות על שבר בת  
גם על , עמי בלבד ואם לא הזיל ירמיהו דמעות דם

"?הארמנים



הגיש אהרון אהרונסון תצהיר למשרד  1916בנובמבר 
:הוא כתב' פרו ארמניה'תחת הכותרת . ההגנה הבריטי

קשה לשבת בלונדון השלווה ולכתוב על טבח  "
מעשי הטבח נתבצעו בקנה מידה כה ]…]הארמנים 

מלווים במעשי זוועה כה עצומים ולאורך זמן כה  , רחב
עד כי כמה שלא ינסה אדם  ]…], רב באופן כה שיטתי

עדיין  , ואיזו מתינות שלא ינסה לעטות, לרסן את עטו
הטבח רחב ההיקף  ]…[יחשב כמי שעוסק בהגזמות 

הוא  , שנעשה בצו המצביא הרומי טיטוס, ביהודים
השווה בהיקפו  , האירוע המתועד היחיד בהיסטוריה

כמו אז גם היום מדובר בתכנית  . לטבח הארמנים
אחריותה הכוללת והמלאה של הממשלה . ממשלתית

."הטורקית על ביצוע מעשי הטבח אינה מוטלת בספק



Henry Morgenthau 1856-1946

"When the Turkish authorities gave 
the orders for these deportations, 
they were merely giving the death 
warrant to a whole race; they 
understood this well, and, in their 
conversations with me, they made 
no particular attempt to conceal the 
fact ..."

(1918)



Armenian orphans after the genocide



Musa Dagh (Musa 
Daği /Musa Ler) 1915



:ורפלפרנץ 

הרעיון לכתיבת הספר נולד "

. בעת ביקור בדמשק1929במרץ 

החמלה של ילדי  המראה מעורר

,  פליטים בעלי מום ומזי רעב

,  העובדים בבית חרושת לשטיחים

נתן לי את הדחיפה האחרונה  

לגאול מתהום הנשייה את גורלו  

]...[  העם הארמני המוזר של 

הרומן מבוסס בחלקו על תעודות  

ביניהן רישום השיחה  , שנשתמרו

פאשה לכומר יוהאנס  אנוורבין 

."לפסיוס 1933










