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  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١۵ اپريل ٢۵

 منی ھادمين سالگرد قطع نسل ارص
   پوتين برای مراسم ياد بود قربانيان به ايروان رفت

  
 ©Sputnik. Alexei Nikolskij  

  .بۀ سرژ سرکيسيان و فرانسوآ ھوالند نيز برنامه ريزی شده استنمالقات دو جا

ل کشی مسيحيان در دمين سالگرد نسصرئيس جمھور روسيه والديمير پوتين روز جمعه برای شرکت در مراسم يادبود  

  .امپراتوری عثمانی وارد ايروان شد

به ھمين مناسبت، رئيس جمھور روسيه با ھم قطاران ارمنی و فرانسوی، سرژ سرکيسيان و فرانسوآ ھوالند مالقات 

  .خواھد داشت

. دمين سال نسل کشی ارمنيان طی جنگ جھانی اول شرکت خواھند داشتص نمايندۀ خارجی در مراسم ٦٠بيش از 

والديمير پوتين، فرانسوآ ھوالند و به ھمين گونه رئيس جمھور قبرس نيکوس آناستازياديس و رھبر صربستان توميسالو 

  .نيکوليچ طی اين مراسم سخنرانی خواھند کرد

روز چھارشنبه، آقای ھوالند اعالم کرده .  خواھند داشتمذاکرهدر ادامۀ اين مراسم، رئيس کرملن با شمارۀ يک فرانسه 

  . کندمذاکرهمسترال ھا به مسکو   که می خواھد با رھبر روسيه دربارۀ توافقات مينسک و پيرامون موضوع تحويل بود

والديمير پوتين با ھم قطار ارمنی خود دربارۀ ھمکاری ھای دو جانبه در زمينۀ اقتصادی و سياسی و به ھمين گونه 

  . خواھند داشتمذاکرهمسائل مختلف بين المللی روز 
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به وقوع پيوست، از ديدگاه ) ترکيه( در خاک امپراتوری عثمانی ١٨٧٨-١٩٢٢ طی سال ھای منی ھانسل کشی ار

 تا ٦٥(ًو ساکنان آن اکثرا ارمنی بودند ) امروز آناتولی شرقی ناميده می شود(تاريخی ارمنستان غربی ناميده می شد 

منی و از بين بردن مردم بومی مناطقی که از ديدگاه نسل کشی با درو کردن يک ميليون و نيم ار). د جمعيتص در٧٥

  . در تاريخ به ثبت رسيده است،تاريخی ارمنستان غربی ناميده می شد

 را طی جنگ جھانی اول انکار کرده منی ھا قاطعانه کشتار تدريجی ار١٩٢٣ترکيه وارث امپراتوری عثمانی از سال 

  . مردود می داند، کشور آن را به رسميت شناخته اند٢٠ و به کاربستن اصطالح نسل کشی را که بيش از. است

    

Manifestation pour la proposition de loi PS punissant la négation du génocide arménien, 

le 12 octobre 2006 / Crédits : TF1/LCI  

   

  :لينک متن اصلی 

 

http://fr.sputniknews.com/international/20150424/1015809260.html#ixzz3YCrAev4D 

   

 

 


