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“Sem olhar para as mulheres, crianças e inválidos, por mais trágicos
que sejam os meios de traslado, deve-se por um fim em suas existências”, Djemal Pashá, ministro do Interior do Império Otomano. 15
de maio de 1915.

“O comitê de esperança para o futuro decidiu aniquilar a todos os armênios que vivem na Turquia, sem permitir que nenhum armênio
sequer permaneça vivo, e para tanto foi conferido ao governo a mais
ampla autoridade. Telegrama de Talaat Pashá a Djemal Bey, delegado
do Partido União e Progresso em Adaná, 28 de fevereiro de 1915.

“O governo dará as instruções necessárias aos governadores das províncias e aos comandantes do exército para as disposições relacionadas com a matança” – Idem ao anterior.

“Não é difícil fazer exceções entre os dois milhões de armênios. Discernir entre inocentes e culpados, suprimindo a todos, estamos seguros de encontrar aos culpados” Ever Pashá, ministro de guerra do
Império Otomano.

“Não permitirei que permaneça aqui nem o cheiro dos armênios. Vão
para o deserto da Arábia e lá construam sua Armênia”, governador
de Cesárea – Artigo do diário Balkanian Mamul de Ruschuk – Romênia.
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Capítulo Um
A falta de justiça...
Em 28 de janeiro de 1973, Kourken Yanikian, de 75 anos
passeava pela plácida Bahia de Santa Bárbara, Califórnia. Desfrutava dos seus últimos anos com um excelente nível de vida
e, ninguém havia desconfiado desse idoso de aspecto frágil,
tranquilo e bondoso. Entretanto, Kourken Yaniakian se aproximou por trás, furtivamente sacou uma arma e executou o
cônsul geral da Turquia em Los Angeles. Mehemet Baydar, e
seu assistente Bahadir Demir, que passeavam tranquilamente
e discutiam assuntos referentes às suas funções diplomáticas.
Yanakian tinha pensado em tudo e planejado até os últimos
detalhes. E não somente a operação de justiça, mas também a
própria decisão a qual seria sua próxima ação. Não era em nenhum sentido um ataque de fúria juvenil de um homem chegando ao final da sua vida, mas sim uma mensagem que
estava dando a todos os armênios do mundo, no sentido de
que ninguém viveria tranquilo após todo sofrimento de seu
povo, eoutra mensagem ao mundo: que inevitavelmente,
quando não se tem justiça se tem vingança.
Talvez este feito também tenha sido na realidade um sacrifício voluntário e até um martírio, sabendo que inevitavelmente seria preso e levado aos tribunais. Talvez estivesse
entregando seu próprio bem estar, sua tranquilidade e até sua
liberdade em troca de colocar novamente a questão armênia
na consideração de um mundo que havia feito tudo para se esquecer nos últimos60 anos.
Finalmente, Yanikian estava deixando um lembrete às gerações futuras, contradizendo a todos aqueles cientistas políticos e sociólogos do Genocídio Armênio, que previam que a
medida em que os sobreviventes do do Genocídio Armênio
fossem morrendo, o problema iria desaparecer, porque os seus
filhos e netos não haviam sofrido tal horror e iriam naturalmente assimilar a cultura dos seus lugares deacolhida na diáspora.
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Nada disso aconteceu, muito pelo contrário. Atualmente
é surpreendente a constância e militância dos descendentes,
que em qualquer lugar do mundo, seguem lutando como no
primeiro dia pelo reconhecimento do genocídio Armênio.
Finalmente o Supremo Tribunal da Califórnia na sentença
a Yanikian, declarou que “provavelmente ele não seria perigoso para ninguém, salvo para as pessoas de origem turca”.
Mas o ato de vingança do velhinho Kourken Yanikian não foi
o primeiro nem o último contra diplomatas turcos. Com a ascensão de Kemal Ataturk houve um processo de condenação
dos responsáveis pelo governo genocida dos Jóvens Turcos
(Tallat Pashá, Djemal Pashá e Enver Pashá). Rapidamente este
processo jurídico ficou sem nenhuma resolução e os principais
responsáveis desta tragédia escaparam sem nenhum inconveniente e se instalaram placidamente em diferentes cidades da
Europa. Por isso a modalidade de justiça feita com as próprias
mãos não iniciou nos anos 70, mas muito antes.
Em 14 de março de 1921, Talaat Pashá, velho e gordo, caminhava lentamente apoiando-se em sua bengala pelo bairro
Charlottemburg no sul de Berlin. Soghomón Tehlirian, um
jovem de 24 anos se aproximou por trás dele e realizou disparos enquanto gritava: “Isto é para vingar a morte da minha família”.
Quando Tehlirian gritou “minha família” talvez estivesse
querendo dizer “meu povo”, “minha gente”, “minha nação”
e tantos outros “meus”.
Até então a Federação Revolucionária Armênia havia ditado a sentença para os responsáveis turcos do extermínio dos
armênios.
Logo depois da execução de Talaat Pashá, Soghomon Tehlerian, foi julgado pela Justiça Alemã em razão do assassinato.
Primeiro foi condenado em instâncias inferiores, mas ao apelar
da sentença, finalmente a corte de Berlim o declarou “inocente
por homicídio justificado”.
Nesse momento, Rafael Lemkin, um judeu polaco nascido
em Varsóvia com 21 anos e estudante de direito de uma universidade local. Quando soube do caso, perguntou a um pro-
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fessor da universidade por que haviam aprendido Tehlerian
por assassinar um homem, e em contrapartida Talaat não
havia sido condenado antes pelo massacre de milhões de armênios.
Dizem que o professor lhe respondeu assim: “Pense em
um agricultor que tem um galinheiro, se ele mata suas galinhas, ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém deve se
meter ou invadir a propriedade dele.”
A diferença, que nesse momento o professor não via, é que
os armênios não eram galinhas e sim seres humanos, e que
tampouco eram propriedade de Tallat, mas cidadãos do Império Otomano, governado pelo resto dos Jóvens Turcos.
O princípio da soberania que impedia de julgar estes crimes contra a humanidade era o mesmo que alegaram o Chile
e a Grã Bretanha para impedir que Pinochet fosse extraditado
para a Espanha e fosse julgado por Baltazar Garzón. Isso já era
inaceitável para Lemkin em 1921 e ele se dedicou a estudar as
barbáries dos Jóvens Turcos e mais tarde Adolfo Hitler.
Em relação ao seu professor, Lemkin encerrou a discussão
dizendo-lhe: “ É um crime que Tehlirian mate um homem, mas
não que seu opressor mate a mais de um Milhão? Isto é totalmente contraditório”.
Atualmente, Tehlirian está enterrado em Fresno, Califórnia, e é considerado um herói pelo povo armênio.

Justiça (Operação Némesis)
Muitos outros armênios também cumpriram a missão de
fazer justiça com as próprias mãos contra os responsáveis pelo
genocídio. No início dos anos 20, à margem da impunidade
de que gozavam os principais responsáveis turcos, a Federação
Revolucionária Armênia (Tashnagtsutiun) organizou a Operação Némesis. A falta de justiça levou os militantestashnags a
emprender uma operação de ajustiçamento.
*** Na primavera de 1920, Khan Khoyski, primeiro minis-
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tro e ministro de Assuntos Exteriores do Azerbaijão foi executado em Tiflis (Geórgia) por Aram Yerganian e Misak Garabedian, Khan Khoyski, juntamente com seu ministro do Interior
Jivanshir, os quais foram responsáveis pelo massacre de armênios em Baku (Azerbaijão).
***Em 19 de julho de 1921, Misak Torlakian executou a Jivanshir Khan em Constantinopla (hoje Istambul). Misak Torlakian foi preso e julgado em Roma, e declarado inocente.
*** Em 6 de dezembro do mesmo ano Arshavir Shirakian
matou em Roma Said Halim Pasha, primeiro ministro que
havia supervisionado e realizado numerosas deportações e
massacres de armênios.
*** Em 17 de abril de 1922, o mesmo Arshavir Shirakian e
Aram Yerganian executaram Behaeddin Shakir e Jemal Azmi
em Berlim. Ambos eram líderes da Organização Especial, uma
brigada extremista turca, que havia levado a cabo massacres ,
cumprindo ordens do Governo dos Jóvens Turcos.
*** Três meses depois, Stephan Dzaghigian matou Djemal
Pashá, ministro da Marinha e segundo membro mais importante do Triunvirato Ittihadista (Partido dos Jóvens Turcos).
*** Stephan Dzaghigian estava em Tiflis com Petros DerBoghscian e Artashes Kevorkian. Estes dois últimos foram julgados também pelo assassinato do terceiro líder do partido
dos Jóvens Turcos, Enver Pashá, ministro de Guerra.
Mas depois disso o tema voltou ao seu manto de esquecimento o qual o mundo ocidental parecia ter relegado. Essa atitude aberta e encobertamente cúmplice permitiu a Adolfo
Hitler dizer em 1° de setembro de 1939 a seus oficiais, antes
de invadir a Polônia: “Não se preocupem como o que possa
acontecer porque, quem lembra hoje da matança dos armênios?”
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Yerganian, o justiceiro que descansa
na Córdoba, Argentina
Aram Yerganian nasceu em Garín (Erzerum), Armênia
Ocidental, em 20 de maio de 1900. Foi o terceiro filho de Sarkís
Yerganian e Mariam Sogoian. Em 1915 conseguiu sobreviver
ao genocídio e buscou refúgio nas montanhas do Cáucaso.
No final de 1917, quando o Exército Russo abandonou o
fronte, depois da revolução bolchevique, jovens voluntários
armênios tiveram que se encarregar da defesa das Províncias
Ocidentais da Armênia. Um dos primeiros a tornar-se voluntário foi Aram Yerganian, que apesar de sua pouca idade assumiu a frente da batalha.
No início de 1918 Aram já era chefe de uma batalhão na
rodovia de Mamajatún a Garín. Estava encarregado de proteger o material bélico abandonado pelos russos. Bravo, audaz
e corajoso, sua fama foi disseminada rapidamente entre seus
superiores.
Logo começou a grande retirada e as cidades armênias de
Erzingá, Mamajatún e Papart foram caindo sucessivamente.
Chegou o dia em que Garín e Aram lutaram para cuidar das
posições armênias.
Depois da independência, Aram foi incorporado ao regimento de voluntários comandado pelo general Tro e interveio
na heróica batalha de Pash-Abarán. Esta foi uma das três que
deram alicerce à independência da República. Participou como
oficial de comando no corpo mecanizado do destacamento da
cavalaria de Zemliak e apareceu sempre na primeira fila de
combate.
Depois da independência, Aram foi incorporado ao grupo
de missões especiais da Federação Revolucionária Armênia,
que concretizou a Operação Némesis, que consistiu em julgar
os responsáveis turcos que perpetraram o genocídio de 1915.
Logo depois da sovietização da Armênia, viajou a Tiflís,
onde foi encarregado da missão de executar a Khan Khoyski
(Juan Juisky), ex primeiro ministro do Azerbaijão, e responsá-
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vel pelo assassinato de mais de 30 mil armênios.
Após cumprir exitosamente sua tarefa juntamente com seu
amigo Misak Garabedian (Guiragosian?), Aram seguiu para
Constantinopla, Viena e posteriormente a Berlim, aonde chegou com a finalidade de eliminar o genocida turco Behaeddín
Shakir.
Um dia depois da Páscoa, justamente sete anos depois que
o Estado turco começou o genocídio de 17 de abril de 1922, Behaeddín shakir e Djemal Azmí, dois responsáveis das Organizações Especiais, seriam vítimas das balas certeiras de Aram
Yerganian e Arshavir. Aram e Arshavir puderam sair da Alemanhalivremente. Aram se dirigiu para Áustria e logo depois
viajou a Bucareste e de lá, em 1927 para Buenos Aires.
Já instalado na Argentina em 1931 se casou com Zabel Paraguian e tiveram uma filha. Entretanto ele já apresentava os
primeiros sintomas da tuberculose que o obrigou a se mudar
para Córdoba, onde o clima era mais seco e favorável.
Durante os dois anos e meio que permaneceu internado
no Hospital de Trânsito Cáceres da cidade de Vila Allende foi
visitado diariamente por representantes da FRA e outros armênios.
Aram era otimista e se interessava sempre pelas atividades
de seus companheiros. Seus últimos meses de vida foram uma
demonstração de fé que inspirou confiança aos que se aproximaram do leito deste enfermo.
E assim, com a paz que não havia conhecido na vida, em
2 de agosto de 1934, morreu e se transformou em um símbolo
de valor e sacrifício para as novas gerações armênias e para
toda a humanidade.
Os restos mortais dele descansam hoje na sede do Clube
Antranik da Associação Cultural Armênia de Córdoba.
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Depois de 50 anos
Depois da execução de Enver Pashá, passaram 50 anos até
que Kourken Yanikian, aquele velhinho de Santa Bárbara, retomasse a tarefa de buscar com suas próprias mãos a justiça
negada e chamar a atenção do mundo para a Causa Armênia.
A partir de 1975, três organizações armadas se
formaram:os Comandos Justiceiros do Genocídio Armênio, o
Exército Secreto Armênio para a libertação da Armênia
(Asala), e o Exército Revolucionário Armênio (ERA), cujas
ações armadas tiveram grande repercussão midiática em todo
o mundo.
A sua luta tinha como objetivo fazer com que a Turquia
reconhecesse e pedisse perdão por aquele extermínio e devolvesse os territórios históricos da Armênia Ocidental, que até
hoje em dia seguem integrados à República da Turquia.
Os alvos dos seus ataques eram principalmente locais de
interesse turco em todo o mundo:: Embaixadas, consulados,
empresas turcas e seus sócios, entre outros objetivos bem definidos,
*** 22 de outubro de 1975.O embaixador turco em Viena
(Áustria), Danis Tunaligil, é executado.
*** 24 de outubro de 1975. O embaixador turco em Paris
(França), Ismail Erez, e seu ajudante, Talip Yener, são executados.
*** 16 de fevereiro de 1975. O primeiro secretário da embaixada turca em Beirut (Líbano), Oktay Cerit, é executado.
*** 28 de maio de 1976. O escritório diplomático da Turquia em Zurique ( Suíça) é destruído por um atentado. O armênio Noubar Soufoyan foi detido e condenado a 15 anos de
prisão.
*** 29 de maio de 1977. Atentado no Aeroporto Yesilkoy
de Istambul. Morrem 4 pessoas e 30 feridos.
*** 9 de junho de 1978. Destruída a embaixada da Turquia
em Bruxelas (Bélgica).
*** 2 de junho de 1978. A mulher do embaixador da Tur-
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quia na Espanha, Necla Kunaralp, e o ex-embaixador, Becir
Balcioglu, são executados.
*** 8 de julho de 1978. Destruído o escritório diplomático
em Paris (França).
*** 6 de agosto de 1978. Destruído o Consulado Geral da
Turquia em Genebra (Suíça).
*** 17 de dezembro de 1978. Atentado ao escritório da Empresa Aérea Turca em Genebra (Suíça).
*** 22 de agosto de 1979. O assistente do Cônsul turco em
Genebra e outras três pessoas são executados.
*** 27 de agosto de 1979. O escritório da Linhas Aéreas
Turcas em Frankfurt (Alemanha) é destruído.
*** 4 de outubro de 1979 O escritório da Linhas Aéreas Turcas em Copenhague (Dinamarca) é destruído.
*** 12 de outubro de 1979. Ozdemir Benler filho do embaixador turco em Amsterdã Ahmet Benler é executado na A
Haya (Holanda).
*** 22 de dezembro de 1979. O conselheiro de turismo da
embaixada turca em Paris, Yilmaz Copan é executado.
*** 10 de fevereiro de 1980. Atentado ao escritório da Linhas Aéreas Turcas em Teheran (Irã).
*** 6 de fevereiro de 1980. O embaixador turco Dogan
Turkmen é gravemente ferido em um atentado em Berna
(Suíça).
*** 10 de março de 1980. Atentado ao escritório da Linhas
Aéreas Turcas em Roma. Morrem quatro cidadãos italianos.
*** 17 de abril de 1980. O embaixador turco no Vaticano
Vecdi Turel e seu guarda-costas são gravemente feridos em um
atentado.
*** 19 de abril de 1980. Atentado ao Consulado turco em
Marselha (França).
*** 31 de junho de 1980. São executados o empregado administrativo turco Gaip Ozmen e sua filha Neslihan Osmen.
*** 5 de agosto de 1980. O Consulado Turco em Lion
(França) é destruído e morrem quatro funcionários turcos,
Kadir Atligan, Ramazan Sefer, Kavas Bozdag, Husein Toprak.
*** 26 de setembro de 1980. Selcuk Bakkalbasi, jornalista
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turco, que estava em Paris, é gravemente ferido em um atentado.
*** 10 de novembro de 1980. São executados o embaixador
turco em Sidnei (Austrália), Saril Arkyan, e seu guarda-costas,
Engin Saver.
*** 13 de janeiro de 1981. Uma bomba foi colocada no carro
do Conselheiro Administrativo da Embaixada Turca em Paris,
Resat Morali e Iman Tecelli.
*** 3 de abril de 1981. É executado o secretário da Embaixada Turca em Genebra (Suíça), Mehmet S Yerguz.
*** 24 de setembro de 1981. Assaltaram o Consulado Geral
da Turquia em Genebra e executam o policial turco Cemal
Ozem.
*** 3 de outubro de 1981. O segundo secretário da Embaixada Turca em Roma (Itália) é gravemente ferido.
*** 28 de janeiro de 1982. Os armênios Harry Sasunyan e
Kirkor Saliba executaram o Cônsul Geral turco Kemal Alikan
em Los Angeles ( EUA).
*** 8 de abril de 1981. O Conselheiro de Assuntos Comerciais da Embaixada turca em Otawa (Canadá), Kemalttin Kani
Gungor, é gravemente ferido por uma arma branca.
*** 5 de maio de 1982. O Cônsul honorário turco em Boston
(EUA), Okan Gunduz é executado.
*** 7 de junho de 1982. Erkut Akbay, adido administrativo
da Embaixada turca em Lisboa (Portugal), é executado. Sua esposa morreu pela gravidade dos ferimentos em 8 de janeiro de
1983. No mesmo dia, também são atacados Atilla Altikat,
adido militar em Ottawa ( Canadá), Bora Süelkan, adida administrativa da Embaixada turca na Bulgária, Yurtsev Mihciouglu e sua mulher Cahide Mihcioglu encarregada dos
Assuntos Exteriores da Embaixada turca em Lisboa (Portugal),
e Coskun Kirca, embaixador turco no Canadá.
*** 7 de agosto de 1982. Atentado ao Aeroporto Esemboga
de Ankara (Turquia), três policiais e 9 civis morrerem. O armênio Levon Ekmekciyan é detido seis meses depois e condenado a morte.
*** 29 de janeiro de 1983. O embaixador turco em Belgrado
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(Iugoslávia) sofre um atentado.
*** 12 de março de 1983. Assaltam a Embaixada turca em
Ottawa (Canadá), morre 1 guarda e o embaixador turco Coskum Kirca fica gravemente ferido.
*** 15 de junho de 1983. Atentado ao escritório da Empresa
Aérea Turca no Aeroporto Orly de Paris. Morreram oito pessoas e 60 feridos.
*** 27 de junho de 1983. Morrerem cinco terroristas armênios que assaltaram a Embaixada turca em Lisboa (Portugal).
*** 14 de julho de 1983. Dursun Aksoy, adido administrativo da Embaixada turca na Bélgica é assassinado em Bruxelas.
*** 27 de julho de 1983. A esposa do conselheiro do Consulado turco em Lisboa (Portugal) é executada.
*** 28 de abril de 1984. Assassinado o adido de Trabalho
do Consulado turco em Viena (Áustria), Erdogan Özen.
*** 19 de novembro de 1984. O delegado de Assuntos Exteriores da Embaixada turca em Viena (Austria), Evner Ergun,
é executado.
*** 7 de outubro de 1991. O conselheiro de imprensa da
Embaixada turca em Atenas (Grécia), Çetin Görgü, é executado.
*** 11 de dezembro de 1993. O conselheiro administrativo
da Embaixada turca em Bagdá (Iraque), Çaglar Yücel, é executado.
*** 4 de julho de 1994. O subsecretário da Embaixada turca
em Atenas (Grécia), Haluk Sipahioglu, é executado.

“Não nos deixaram outra alternativa que
não fosse a luta armada”
Em 1984, o Conselho Mundial de Igrejas, em um documento chamado “Armênia, a interminável tragédia” diz: “É lamentável que a atenção mundial para as reivindicações não
satisfeitas do povo armênio não tenha se esforçado em atender
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às súplicas de uma geração inteira de vítimas e que incrivelmente, escuta agora as palavras dos seus filhos, que se valendo
da violência e do terror, causam vítimas. Ante ao Tribunal de
Justiça de Genebra, Alec Yenikomshian, um dos poucos terroristas armênios que foram presos até o momento, explicou as
razões de suas atividades nos seguintes termos:
“AArmênia Ocidental, ou seja, a parte da Armênia ocupada pelos Otomanos foi esvaziada pelos seus habitantes originais e somente alguns milhares de armênios puderam fugir
das matanças. Uma parte deles se refugiou na Armênia Oriental – a parte da Armênia ocupada pelo Império dos kzares, que
é atualmente a Armênia soviética – e o resto se dispersou pelo
mundo inteiro, formando o que se chama hoje de diáspora Armênia.
O problema armênio não consiste somente no reconhecimento do Genocídio ou na indenização às vítimas.
É essencialmente um problema dos direitos territoriais, ou
seja, do direito do povo armênio de voltar a sua terra natal,
atualmente ocupada pela Turquia, assim como seu direito à
livre determinação, que pode conduzir à fundação de um Estado Independente Armênio.
A razão de Estado prevaleceu sempre sobre os direitos legítimos de um povo. Depois de 60 anos de esforços e de luta
pacífica, depois de tantos anos de humilhação, o povo armênio
entendeu que não receberá nada gratuitamente, se quiser reocupar seus direitos legítimos terão que pagar com seu próprio
sangue. E desta maneira nasceram as organizações de luta armênias.
Sabemos quem é nosso inimigo e nossa luta está dirigida
contra ele. Nosso inimigo é o Estado Turco.
O problema armênio existe e temos que encontrar uma solução. Todas as vias imagináveis que poderiam ter conduzido
à solução do problema têm sido obstruídas, salvo a via da luta
armada, impossível de ser suprimida.
Se quiser eliminar esta via, então terão que apagar o povo
armênio do mapa. Aqui está à razão do povo armênio ter op-
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tado pela luta armada...”
Esta é uma realidade que se repete em muitos conflitos armados, que começaram como reivindicações pacíficas de justiça, de igualdade, de segurança, de liberdade, etc. Quando
essas reivindicações não só não são escutadas e nem respondidas, mas somente negadas, essas pessoas que haviam se organizado para uma luta pacífica, terminam pensando em outra
via, ou seja, muitas vezes os povos são levados para a viada
violência, não tendo outra opção digna que não seja a tomada
das armas para não abandonar a luta.
O Exército Revolucionário Armênio, o Exército Secreto Armênio para a Libertação da Armênia, assim como os Comandos Justiceiros do Genocídio Armênio, conseguiram nas
décadas de 70 e 80 que o Estado turco passasse de sua política
de silêncio a uma de negação, o que os obrigou a toda uma elaboração teórica a respeito.
Logo, estas duas formações armadas desapareceram paulatinamente nos anos 90 e o povo armênio continuou sua luta
pela memória, verdade e justiça, mas com métodos pacíficos.
Contribuiu para o desaparecimento destes grupos armadoso fato de que novamente os armênios tinham um Estado,
algo fundamental para dar segurança a um povo nação. Se os
armênios tivessem tido um Estado em 1915, talvez a humanidade fosse poupada de um genocídio.
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Capítulo Dois
Uma nação milenária
Acredita-se que os armênios estão na Ásia Menor há pelo
menos três mil anos e, de certa forma, junto com os caldeus,
são naturais dessa região. Desde então, até o presente, alternaram épocas em que foram livres e independentes, com um
Estado próprio, e em outras em que viveram dominados por
outros povos, com maior ou menor grau de convivência.
Historicamente, se localizaram entre três mares: O Mediterrâneo, o Negro e o Cáspio. É a planície alta que atualmente
ocupa a Anatólia Oriental e a Transcaucasiana. Para ser mais
simples e claro: esse território histórico compreende o que hoje
é todo o oeste da Turquia, o sul da Geórgia e parte do Azerbaijão e o norte do Irã. Além disso, claro, o território da atual
República da Armênia.
Este território está situado estrategicamente na rota que
une o Ocidente com o Oriente, e durante séculos foi invadido,
conquistado e colonizado por diferentes tribos e povos, entre
eles os medos, os persas, os gregos, os romanos, os árabes, os
mongóis, os turcos e os russos. Entretanto, os armênios sempre
mantiveram sua identidade nacional
Entre o ano de 1270 e 850 a. C. existiu o reino de Urartú,
que se estendia entre os vales do rio Arax e o lago de Van. Já
nas inscrições de Salmanasar I em pleno século XIII, aparecem
as primeiras referências asírias de Urartú, entretanto no século
IX se configura concretamente o reino, consequência da unificação dos armênios com seu primeiro Estado Histórico e até
arriscam alguns que o nome Ararat é uma derivação de
Urartú. A capital era a cidade de Tushpa, hoje Van.
Entre os anos de 785 e 760 a. C.,governou o rei Aryistis,
que mandou construir a fortaleza de Erepuni em 782 a.C.
Ainda hoje se pode visitar em um dos subúrbios de Yerevan.
Nos anos de 612 a. C, a Armênia foi conquistada pelos
Medos, que a governaram até o ano de 549 a. C, quando foi invadida por Ciro II O Grande, fundador do Império Persa, atra-
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vés do qual se converteu em uma satrapía da Persia. Os sátrapas eram uma espécie de vice-rei que governavam em nome
dos shas da Pérsia.
Nesta época a Armênia foi descrita pelos primeiros historiadores, Heródoto e Jenofonte. Este último, em sua obra A
Anábasis, descreveu a retirada de 10 mil gregos da Armênia,
no ano de 400 a. C. Nessa obra, Jenofonte também testemunhou que a Armênia tinha uma agricultura próspera, horticultura e criação de gado, que era rica em frutas e vinhos. E
descreve ainda o que poderia ser a primeira cerveja conhecida
no mundo, feita com uma erva do lugar.
Mais tarde, toda a Pérsia (e, por conseguinte a satrapía da
Armênia) foi conquistada pelo macedônio Alexandre Magno.
Com sua morte em 323 a. C. a Armênia se tornou independente e permaneceu independente pouco mais de um século,
até 212 a. C. quando foi invadida por Antíoco III Megas, rei
da dinastia dos selêucidas (gregos) e a dividiu em duas satrapías regidas pelos sátrapas armênios. O Estado helenístico dos
Selêucidas caiu nas mãos dos romanos em 190 a. C. e Artashes
I foi proclamado rei da Grande Armênia.
Mas em 94 a. C. Tigran o Grande reuniu todas as regiões
de língua armênia sob um governo armênio unificado. Foi a
época dourada da Armênia como Estado independente, e seu
território se estendia desde o Mar Cáspio até o Mar Negro e o
Mediterrâneo com comarcas da atual Síria, configurando um
dos impérios mais importantes da época. Esse período de independência finalizou em 69 a. C., com uma nova invasão romana. Desta vez junto com os partos. Como consequência
disso, a Armênia se converteu em uma província do império.
Sobreviveram então conflitos entre os romanos e os partos, que
dominavam o que hoje é o Irã. Em 53 a. C. Tiridates I a mando
das tropas partas e com o apoio local, derrotou o Rey Radamisto, de origem georgiana ( filho do rei da Ibéria) e protegida
do Império Romano. Depois de anos de luta se assinou finalmente um tratado de paz, pelo qual os armênios aceitaram a
supremacia de Roma, mas com um rei parto, designado pelo
imperador parto e reconhecido pelo imperador romano. Em
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cumprimento a este pacto, Tiridates I recebeu em 66 a. C. a
coroa das mãos de Nerón em Roma. Ele governou até 75 a. C.,
porém estabeleceu a Dinastia Arsácida, que governou o reino
da Armênia até 428.
Quando os persas sasánidas derrotaram os partos no século III d. C., conquistaram a Armênia, mas o rei Arsácida Tiridates III com a ajuda do imperador Diocleciano, liberaram o
país. Foi justamente Tiridates III que cristianizou seu povo
convertendo o reino da Armênia no primeiro Estado a adotar
o cristianismo, 80 anos antes da mesmíssima Roma. Isto é mais
ou menos o que nos conta a história, mas os verdadeiros motivos se misturam com a legenda.

Gregório o Iluminador
No ano de 226, o príncipe Artashir pertencente à dinastia
dos persas sasánidas, organizou uma rebelião contra os partos,
e saiu vitorioso. Foi proclamado Rei da Pérsia. Artashir tentou
eliminar também a dinastia dos partos da Armênia, que se haviam nacionalizados armênios. Então em 240 d.C. instigou um
príncipe parto-armênio chamado Anak para conspirar contra
a Armênia, com a missão de assassinar o rei armênio Josrov.
Anak se envolve na conspiração e chega ao palácio do rei
da Armênia, dizendo que escapou das perseguições de Artashir, pois decidiu assassinar a todos os príncipes partos. O rei
acredita nas palavras de Anak e o recebe com todas as honras.
Entretanto, em um dia de caçada, em uma parte do bosque,
Anak, o conspirador crava sua espada no peito do rei dos armênios e foge.
Quando os soldados chegaram ao lado do rei, ele em seu
último alento confessou aos guardas que seu assassino foi
Anak. Então os soldados perseguiram Anak e quando o encontraram, o mataram juntamente com toda sua família. Entretanto, o filho caçula de Anak com um ano de idade se salva
graças à babá, que o leva para fora das fronteiras da Armênia.

28

Mariano Saravia

O conduz para Cesarea, um dos principais centros urbanos da
parte oriental do Império Romano, o que hoje corresponde ao
Estado de Israel. Esta criança era chamada de Surén-Gregório,
e foi com o tempo o Grande Iluminador dos armênios.
O rei Artashir da Pérsia, logo depois da morte de Josrov,
atacou a Armênia e assassinou toda a família de Josrov, exceto
os seus filhos. Um menino com o nome Tirídates e uma menina com o nome de Josrovidujt que são salvos por príncipes
armênios e levados a Roma.
Em Cesarea, Gregório recebeu uma educação cristã, enquanto que em Roma, Tirídates recebeu uma formação militar,
sendo destacado pela sua valentia. Roma queria arrebatar a
Armênia das mãos dos persas e por este motivo organizou um
plano para que Tirídates ocupasse o trono de seu pai.
Em 287 Tirídates, juntamente com uma legião de soldados
romanos, invadiu a Armênia. Com seu exército, Gregório também participou, e colaborou como seu secretário pessoal. O
destino quis reunir o filho do rei Josrov com o filho do matador
do rei Anak.
Na campanha, Tirídates começou a demonstrar seu valor
e a organização romana para a guerra, e ganhou uma batalha
seguida de outra. Quando chegou à Erzican, onde se estava o
templo pagão da deusa Anahit, Tirídates quis rezar e agradecer à deusa. Mandou preparar lindas oferendas de flores, e ordenou que seu secretário pessoal Gregório realizasse tal
oferenda pessoalmente. Gregório então se negou, explicando
que ele era cristão e não poderia adorar a deuses pagãos, e que
somente adorava o verdadeiro Deus que era Jesus Cristo.
Tirídates surpreendido com a resposta de Gregório, tratou
de convencê-lo com boas maneiras. Contudo, ao ver que Gregório persistia em suas crenças cristãs, se irritou e o submeteu
a terríveis torturas.
O tempo que Gregório suportou os tormentos chamou a atenção dos príncipes; um deles, chamado Tadjat, que anteriormente
havia morado em Cesarea, começou a suspeitar e finalmente confirmou a verdadeira identidade de Gregório e comunicou ao rei:
- “ Este homem é o filho de Anak, que matou seu pai”.

O grito armênio

29

A fúria de Tirídates já não tinha limites e então ordenou
redobrar as torturas e crueldades com Gregório e o amarrou a
masmorra das serpentes na cidade de Artashat. Estas masmorras eram muito profundas e havia todo o tipo de bichos, insetos venenosos e serpentes. Os que eram amarrados lá morriam
com brutais padecimentos e nem sequer resgatavam seus corpos. Mas segundo a lenda, Gregório sobreviveu dentro da
masmorra graças a Deus, porque todos os dias, uma mulher
cristã jogava do alto um pedaço de pão.
Hoje em dia está localizado em cima da masmorra um monastério medieval de Hor Virab, que pode ser visitado. Descer
15 metros até o poço em que Gregório conviveu 13 anos com
todo o tipo de bichos é impressionante, como também voltar
à superfície e ao sair do monastério ver o monte Ararat, do
outro lado da cerca.

As virgens cristãs
Eram 37 virgens cristãs, e a educadora se chamava
Gayané. Escapando da perseguição do imperador romano
Diocleciano, chegaram à Armênia, contudo, começaram a ser
perseguidas pelo rei armênio Tirídates. Passaram um tempo
mudando permanentemente de refúgio, até que finalmente
nos campos de Vagharshapat foram apreendidas pelos soldados de Tirídates, e levadas para o palácio real. Entre elas havia
uma jovem muito bonita, chamada Hripsimé, que imediatamente conquistou a Tirídates em razão de sua beleza. Quando
o rei a pediu em casamento, inesperadamente Hripsimé lhe
respondeu: “Eu sou cristã e não me caso com alguém que seja pagão
e adora ídolos feitos pelos homens”.
O rei se enfureceu com a resposta e mandou chamar à supervisora Gayané. Ordenou que convencesse a Hripsimé tornar-se sua esposa, mas Gayané, ao contrário, incentivou-a a
manter sua fé e que se fosse necessário, aceitasse o martírio.
Tirídates ordenou então cortar a língua de Gayané, retirar-lhe
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os olhos e queimá-la viva. Logo depois foi matando as 37 virgens, inclusive a bela Hripsimé. Apenas Santa Nino pode escapar , e mais tarde cristianizou a Geórgia.
O rei não pode conceber que houvesse seres que lhe opusessem e começou a pensar que estes cristãos tinham algum
poder oculto que os fazia suportar qualquer castigo, inclusive
a morte. Com estes pensamentos fixos, atravessou períodos de
grande depressão que culminaram com a contaminação de
lepra. Atormentado, refugiou-se nos bosques e começou a perambular durante vários dias. Seus cortesãos, soldados e familiares não conseguiam sequer se aproximar dele devido à sua
imensa ira.
A lenda aqui se mistura com a realidade, e se diz que o rei
se transformou em homem lobo e assim passou uma semana
no bosque, assediando a todas as criaturas, inclusive seus súditos. Então, sua irmã Josrovidujt teve um sonho em que um
anjo de Deus lhe revelou que, somente Gregório, que estava
na masmorra de Artashat, seria capaz de curar seu irmão.
Quando o sonho se repetiu Josrovidujt, ordenou que os príncipes do palácio se dirigissem a masmorra, que seguiram incrédulos até a masmorra, e lá comprovaram com espanto que
Gregório estava vivo depois de 13 anos de clausura. Imediatamente o retiraram e o levaram para a corte do rei, onde o rei
Tiridates foi batizado como cristão, e com suas orações o curou
de todos os males.
Uma vez recuperado, o rei se arrependeu de seus pecados,
ordenou que em toda a Armênia se adotasse o cristianismo
como religião oficial. Desta maneira no ano 301 a Armênia se
tornou o primeiro Estado cristão do mundo.

Identidade linguística
Em 387 d.C. as duas grandes potencias do momento: os
Impérios da Pérsia e de Roma, firmaram um tratado que estabeleceu a divisão da Armênia. Ambos os impérios desenvol-
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veram uma política de imposição aos reinos armênios e defendiam a sua assimilação; os romanos por meio da cultura e os
persas por meio da divulgação da sua religião nacional: o mazdeísmo, uma religião filosófica baseada no ensino do profeta
Zoroastro ou Zaratustra e na balança de um único Deus,
Ahura Mazda.
Ao perder sua independência política, a identidade da Armênia estava em perigo, o que acabou enfatizando muito a sua
religião como identidade, e desde então a igreja teve um caráter nacional. Outro ponto importante na identidade foi o seu
idioma, baseado em uma tradição oral já que não tinham uma
ortografia e usavam o alfabeto grego. A corte e a nobreza utilizavam como idiomas oficiais o persa e o grego, segundo as
condições políticas; e nas moedas armênias se podiam ver inscrições de nomes armênios, mas com o alfabeto grego.
Nestas condições, ter um alfabeto próprio não somente
seria uma necessidade política, mas também religiosa e cultural que deveria contribuir e fortalecer o cristianismo, unir os
armênios e resistir ao perigo da assimilação de outras culturas.
O problema de ter letras próprias foi uma preocupação
fundamental para a Igreja e o Estado, o que ficou evidente no
grau de compromisso que mantiveram nesta união entre o rei
Vramshapuh e o catolicos Sahak Partev.
E para essa tarefa pensaram em Mesrop Mashotóts, um
monge que tinha nascido na aldeia de Hatsekats, na Armênia
Ocidental. Antes de ser monge, ele foi soldado e secretário do
rei. Mesrop viajou para Edesa, Aimid e Samosata, estudou diversos alfabetos, conversou com sábios sírios e gregos e depois
ficou recluso em Odessa (Urfá), onde depois de vários anos,
inventou um alfabeto com tanta precisão, que satisfez os requisitos do sistema fonético do idioma armênio e que até hoje
não sofreu modificação fundamental alguma, sendo agragadas, mais tarde, as letras o (o) e Fe (efe).
Quando Mesrop Mashtots retornou a Armênia com o alfabeto no ano de 406, o catolicos, a corte real, os eclesiásticos e
o povo inteiro saíram para recebê-lo com júbilo e alegria, pois
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todos estavam convencidos de que a salvação do povo armênio estaria na preservação de seu idioma e cultura.
O primeiro trabalho de Mesrop foi traduzir a Bíblia do
grego para o armênio, o que levou 29 anos de trabalho, desde
404 até 433. Seus discípulos traduziram para o armênio a maioria das obras dos filósofos e intelectuais eclesiásticos e abriram
escolas nas diferentes zonas do país enquanto que Masrop se
dedicou a ensinar entre o povo.
A obra de Mesrop dotou o povo armênio de unidade espiritual que teriam uma enorme importância nacional e política nos séculos vindouros, destinados a invasões, longos
períodos de dominação e até grandes matanças. Entretanto os
armênios tinham uma arma cultural invencível, o alfabeto próprio, que no decorrer dos séculos iria ser a maior defesa contra
a assimilação e a desaparição total.
Mesrop Mashotóts faleceu em 17 de fevereiro de 440 e foi
enterrado na aldeia de Oshakán, hoje dentro da República da
Armênia e centro de peregrinação. Recebeu o título de Santo
tradutor, e o povo armênio o considera não somenteo inventor
do alfabeto, mas também o fundador da cultura escrita, o primeiro tradutor e professor da língua armênia, cuja colossal
obra deu origem ao luminoso renascimento no século V conhecido como o século de Ouro.

Identidade religiosa
Como centro da cristandade, A Armênia se opôs aos persas que adoravam o deus Zoroastro. Em sua tentativa de fazêlos mudar de religião, os persas atacam no ano de 451,
culminando nabatalha de Avarair, onde morreu o general armênio Vartán Mamigonián. Não obstante, os armênios não se
resignaram e encararam uma longa batalha de guerrilhas que
depois de 30 anos garantiu a liberdade religiosa às Províncias
da Armênia Oriental.
Nas Províncias da Armênia Ocidental, sob o domínio do
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Império Bizantino, também se produziram perseguições. No
século VI, Justiniano I divide a Armênia em quatro distritos
para retirar o poder dos príncipes armênios. A princípios do
século VII, o imperador Heraclio tenta realizar uma união
entre a Igreja Apostólica Armênia com a de Bizâncio sem êxito.
Em contrapartida, em 618 o catolicos Gomidas constrói a Igreja
de santa Hripsimé em Echmiadzín. Mais tarde, no final do século VII, o imperador Justiniano II volta à carga com a idéia
que seu pai teve de unir a Igreja Apostólica Armênia com a
Igreja Nacional Bizantina. Nos anos de 630, por uma decisão
do profeta Maomé, os árabes entregaram à Igreja Armênia o
controle dos lugares santos do cristianismo nas cidades de Jerusalém, Belém e Nazaré. Essa decisão é referendada sete anos
mais tarde pelo emir Omar Ibn Jatib.
Entretanto no ano de 642 os árabes conquistam a Armênia.
A relação histórica dos armênios com os árabes sempre foi
contraditória, com momentos bons e ruins. Neste caso, a conquista árabe adotou forma de tutela, quando no ano de 653 o
califa escolheu um príncipe armênio que o designou patrício
da Armênia, para administrar o país. Em pouco tempo, os patrícios se converteram em reis, e em 885 a dinastia Bagratuni
foi restabelecida em sua totalidade no reino da Armênia com
a coroação de Ashod I.
Seu tataraneto Ashod III constrói uma capital: a cidade de
Ani, as margens do rio Ajurián. Até o fim do milênio, a Armênia vive um período de paz e prosperidade, com grande florescimento arquitetônico da capital Ani.
Os turcos seljúcidas eram um clã pertencente aos uguz,
tribo turcomana da Ásia Central, que em seu processo migratório foi convertido ao Islã no século X e se estabeleceram na
província Iraniana de Jurasán no começo do século XI.
Entre os anos de 1040 e 1055, o chefe Tugril Beg, conquistou a maior parte da zona que atualmente é o Irã e Iraque e se
converteu em protetor do Califa de Bagdá, líder espiritual dos
muçulmanos sunitas.
Tugril conseguiu ser nomeado sultão pelo califa e lutou
contra s xiitas, que se agruparam na pérsia e recusaram os su-
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nitas por considerarem traidores do Islã.
Os sucessores de Tugril, Alp Arslan e Malik Sha, estenderam o Império Seljúcida até a Síria, Palestina e Anatólia. A vitória de Alp Arslan sobre os bizantinos na batalha de
Mantzikert (1071) alarmou o mundo cristão e a agressividade
seljúcida junto com seus êxitos expansionistas foi à razão mais
importante para lançar a primeira Cruzada.
Os Armênios, no entanto se refugiaram na Cilicia, onde
em 1080 o príncipe Rubén se declarou independente como governador de Partsr Pert.
No ano de 1199, na cidade de Tarso, nas margens do Mar
Mediterrâneo, foi coroado o rei Armênio Leon III, com a presença do delegado do Papa e das nobrezas européias, bizantinas e árabes. Em 1292, a cidade de Hromglá cai no poder dos
mamelucos bahríes (turcos e mongóis que se converteram ao
Islã) que fizeram prisioneiro o catolicos Stepán, que tinha sua
sede lá. Finalmente, em 1375, os mamelucos tomaram a cidade
de Sis e fizeram prisioneiros o rei Leon V e toda a sua família,
que partem ao exílio. Esse foi o fim do último reino armênio.

Seiscentos anos de Império Otomano
Nestes anos, os mongóis arrasaram grande parte da Ásia
Menor e derrotaram os seljúcidas, conquistando o último sultanato, o de Rum. Sob sua soberania, foram formando uma
série de principados de tribos nômades turcomanas.
Este amalgama de povos vivia em meio da anarquia e em
conflito permanente entre si ao contrario dos que permaneceram no Império Bizantino.
Nesta luta contra os bizantinos em Anatólia Ocidental
foram se destacando os otomanos que se colocaram a frente
dos principados turcomanos.
Osman I, fundador da dinastia otomana, finalmente prevaleceu sobre os mongóis, e soube aproveitar o máximo da debilidade do inimigo e assegurar boas incursões no território
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cristão, atraindo milhares de turcomanos nômades. As conquistas de Osman na Anatólia foram coroadas com a ocupação
em 1326, da capital provincial de Bursa por parte de seu filho
Orjan, o qual permitiu que os otomanos controlassem o sistema administrativo, financeiro e militar da zona.
Assim começou a se expandir o poder otomano à custa
dos estados cristãos ocidentais em declive. Entretanto, não estavam contra os principados turcomanos situados a oeste, com
quem realizaram acordos mediante compras ou casamentos,
os quais serviram para que os otomanos tomassem assim o
poder de todos os territórios da Anatólia Ocidental.
Desde 1347 o rei otomano Orjan decidiu estrategicamente
emprestar mercenários ao imperador bizantino João VI Cantacuceno, que pode assim assegurar sua posição no trono. Em
troca, os otomanos ocuparam vários territórios bizantinos na
Tracia e Macedônia e a filha do imperador foi entregue a Orjan
para se casar com ele.
No entanto, isso não impediu que os otomanos ocupassem
Galipotes em 1354 e chegassem a realizar contínuos ataques
às posições bizantinas, que estavam na Europa. Depois que
derrotaram os diferentes príncipes cristãos da Servia e Bulgária, os otomanos estabeleceram uma administração direta que
foi estendida até o Danúbio.
Esta política de conquistas se consolidou com o reinado
de Mehmet II, o Conquistador, que acabou tomando a cidade
de Constantinopla e contribuindo para a queda do Império
romano do Oriente ou Bizantino em 1453.
Assim entre os séculos XIV e XVI o principado otomano
se converteu em um vasto império que abarcava o sudoeste da
Europa, Anatólia e o mundo árabe.
Em 1517, os otomanos expulsaram os mamelucos da Síria,
Palestina, Egito e Arábia, incorporando ao seu império o coração do antigo califado islâmico. Solimán I, o Magnífico, completou a expansão do império ao cruzar o Danúbio para
conquistar a Hungria em 1526 e assediar Viena em 1529. Pelo
oeste, conquistou o antigo centro Seljúcida do Iraque e os últimos redutos da Anatólia. Logo depois de um breve período

36

Mariano Saravia

em que o Irã controlou a Armênia, os otomanos os expulsaram
e instalaram uma guerra interminável entre o Império Otomano e a Pérsia. Os armênios ficaram divididos de ambos os
lados e os do lado do Irã foram deportados para a capital Isfahán e para o Afeganistão. Os que haviam ficado do lado turco
tiveram mais sorte e receberam um alto grau de autonomia religiosa, cultural e política.
Além de todas as conquistas, o sultão Solimán I deixou ao
império uma série de códigos que perduraram até o fim do século XIX. Esses códigos regulavam a vida política, econômica,
cultural e administrativa e segundo eles a sociedade ficava
submetida à vontade do sultão, que impôs sua autoridade
sobre todo o império e era considerado a sombra de Deus na
terra.
O sultão tinha direito de explorar a riqueza do Império
que estava dividido em unidades administrativas governadas
pelos representantes governamentais, considerados escravos
do sultão, que constituíam a classe dominante da sociedade.
As funções do sultão eram a exploração da riqueza do Império e a expansão da defesa do Estado. No entanto, a classe
dominante se organizou em quatro instituições básicas: a corte
imperial na qual se encontravam os serventes do sultão e outros funcionários; o exército; o tesouro público que assessorava
o sultão e a classe dominante no estabelecimento e cobrança
dos impostos que garantia a administração do Império, e por
último a instituição religiosa que outorgava a liderança religiosa e cultural ao sultão, que era responsável também pela
educação e pela manutenção da justiça.
A classe dominante estava constituída de dois grupos diferentes, que às vezes se enfrentavam:: de um lado o grupo formado pelos muçulmanos turcomanos, árabes e iranianos, que
formaram a aristocracia que dominaram a administração durante os séculos XIV e XV. Por outro lado os prisioneiros e escravos cristãos logo convertidos ao Islamismo e que a meados
do século XVI, passaram a controlar as principais instituições
do poder.
O resto das funções sociais eram desempenhadas pelas co-
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munidades criadas sob critérios religiosos e que se chamavam
millets, e outras sob critérios sociais e econômicos. Aos millets
de judeus, gregos ortodoxos, armênios e muçulmanos se uniram posteriormente com os millets formados por católicos,
protestantes e búlgaros ortodoxos que contavam com autonomia religiosa e cultural.
Durante séculos, os armênios que receberam a categoria
dos millet, conviveram com relativa harmonia no seio de uma
sociedade multi religiosa e multi nacional, ainda que sempre
dominada em última instância pelos turcos muçulmanos.
Temos que destacar que apesar dos armênios conseguirem
manter seu idioma e sua religião, eram considerados cidadãos
“de segunda” e as maiores provas disto foram um aumento
dos impostos especiais, a nulidade de sua testemunha jurídica
e a proibição de portar armas.
Nas cidades haviam comerciantes, artesãos e negociantes
prósperos, mas a maioria eram de camponeses empobrecidos
e não tão visíveis aos olhos estrangeiros.
Durante os séculos XVII, XVIII e XIX o Império Otomano
manteve diferentes guerras contra a Áustria e contra a Rússia,
sobretudo pelo controle dos Bálcãs e a costa do Mar Negro.
Em 1774 foi assinado o contrato de Kuchuk – Kainarchi entre
a Rússia e o Império otomano, pelo qual a Rússia, além de receber uma indenização, ficou com a Valaquia, Moldávia e a península de Crimea, conseguindo a liberdade para navegação
pelo mar Negro. O direito a que seus barcos mercantes atravessassem os estreitos e o de peticionar, em nome da Igreja ortodoxa, pelos súditos otomanos cristãos.
O tratado mostrava a debilidade do Império Otomano e
apontava a Rússia como uma grande potência que se somava
como o herdeiro do Império na Europa. Além disso, não ocultava suas ambições sobre os estreitos dos Dardanelos e O Bósforo. Por estes motivos, as potencias europeias, principalmente
Grã Bretanha e o Império Austríaco sustentaram o Império
Otomano para manter o fraco equilíbrio na região.
Mas o Império Otomano não tinha problemas somente
com seus domínios europeus. Na Península Arábica, Muham-
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mad ibn Abd Al-Wahhab, havia fundado a seita dos wahhabíes, baseada não somente em um grande renascimento religioso, mas também no renascer do espírito nacional contra o
domínio turco. Os Wahhabíes arrebataram os turcos de Meca
em 1802 e Medina em 1804. Durante este período o império
Wahhabí foi estendido até os limites dos atuais Yemém e Omã.
Entretanto sob liderança do vice-rei do Egito, Mohamed Alí,
os turcos reconquistaram as duas cidades em 1812. Porém o
conflito entre os turcos e wahhabíes persistiu até o final da I
Guerra Mundial.
Depois de ajudar os turcos a recuperar a Península Arábica, Mohamed Alí invadiu a Síria em 1813, mas os egípcios
também entraram em conflito com o Império Otomano. Os
egípcios, cheios de valentia pelo crescente poder militar e pela
incipiente decadência do Império Otomano o derrotou, e até
1833 assediaram a mesma Constantinopla. De novo a Rússia,
a Grã Bretanha e a França intervieram para proteger o sultão,
que já era conhecido como “o doente de Bósforo”. As tropas
de Mohamed Alí se retiraram, mas o Egito manteve o controle
da Síria e de Creta.
A expansão egípcia e o controle sobre as estradas comerciais iam de encontro com os interesses britânico no Oriente
médio como potencial mercado para sua crescente produção
industrial. Além disso, a ameaça à integridade do Império Otomano também preocupava, pois como já se disse, podia supor
a intromissão russa no Mediterrâneo ameaçando as estradas
até a Índia. Por essas razões, quando Mohamed Alí se rebelou
de novo contra o sultão em 1839, intervieram novamente os
britânicos que o ofereceram o Egito em qualidade de posse hereditária e em troca que permanecesse como vassalo otomano,
e assim frear sua política expansionista.
Já a essa altura, “o doente de Bósforo” estava com respirador artificial.
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A independência grega, o início do fim
Até 1770 já tinham produzido varias amotinações na Grécia, motivadas principalmente pelas reivindicações dos campesinos de poder trabalhar suas próprias terras (os gregos não
tinham direito a comprar terrenos de proprietários turcos). As
revoltas haviam sido alimentadas pelos russos, mas estes não
puderam facilitar uma ajuda aos rebeldes, porque os turcos
afastaram as rebeliões empregando soldados albaneses.
Ao longo dos 50 anos seguintes, a Revolução Francesa, a
Independência Americana, a Independência da América espanhola e o movimento político chamado de romantismo, criaram um ambiente mais favorável para as causas dos povos
oprimidos.
Contemporaneamente, a crescente debilidade do Império
Turco, estava em decadência pela histórica disputa com os russos e a rebelião sérvia de 1804, criava um cenário diferente. E
o mais importante, o governador do Pashá de uma província
semiindependente com a capital em Ioanina, ao sul da Albânia,
se levantou em 1820 contra o sultão otomano Mahmud II. Isto
animou ainda mais os gregos.
A guerra da independência começou com uma insurreição
liderada pelos Germanos, arcebispo de Patras, no monastério
de Aghia Lavra na Peloponésia, em 25 de março de 1821. Os
turcos responderam a esta insurreição enforcando o patriarca
de Constantinopla, Giorgios, e esmagaram os rebeldes na Tesalia, Macedônia e no monte Athos; entretanto, os gregos contavam com uma superioridade naval, motivo pelo qual a
rebelião continuou, ainda que com graves conflitos dentro de
suas próprias fileiras porque em 1822 já existiam dois governos
gregos, um no continente e outro na ilha de Hidra. Em 1824 os
rebeldes lutaram entre si, além de combater os turcos. Isto obviamente debilitou os gregos e a esta situação se somouo o
envio, em fevereiro de 1825, de Ibrahim Baja pelo seu pai, o
Pashá do Egito Mehmet Alí, para o comandar um grande exército em ajuda aos otomanos. Suas forças eram compostas prin-
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cipalmente pelos sudaneses que arrasaram e saquearam a Grécia durante anos e até chegaram a vender os prisioneiros de
guerra como escravos no Cairo. Foi então quando a Grã Bretanha interveio no assunto e solicitou à Rússia e à França que
fizessem frente comum contra os turcos. O equilíbrio político
da Europa havia sido modificado recentemente com a derrota
de Napoleão e o Congresso de Viena que restituiu as monarquias absolutas.
O tratado de Londres de 6 de julho de 1827 propôs a proclamação da Grécia como Estado autônomo submetido à soberania otomana, protegido pelo bloqueio naval dos três
aliados. Como esse tratado não foi respeitado pelos turcos, os
aliados destruíram completamente as frotas da Turquia e do
Egito na Bahia de Navarino, em 20 de outubro de 1827.
Os franceses enviaram tropas para a Grécia. Um exército
russo marchou até Adrianópolis e a Força armada britânica se
situou em frente à costa da Alexandria no Egito, mas somente
acabaram as hostilidades quando a Rússia e a Turquia assinaram o Tratado de Adrianópolis em 14 de setembro de 1829,
pelo qual a Turquia se comprometeria a conceder a independência total à Grécia. O Império Otomano foi obrigado a ceder
para a Rússia, tanto as ilhas situadas na desembocadura do
Danúbio como a costa caucásica da costa do mar Negro. Reconheceu-ae o direito da Rússia sobre a Geórgia, assim como
a autonomia da Sérvia, da Moldávia e da Valaquia sob supervisão russa e por último permitiu-se que a Rússia utilizasse a
passagem dos Dardanelos. Foi a derrota mais grave que o Império Otomano havia sofrido até este momento.
Entretanto as conquistas russas em Caucásica foram bem
recebidas pelos armênios e muitos deles se trasladaram a essa
área, sobre tudo para a Geórgia. No principio os russos os receberam bem, talvez com a esperança de que uma atitude
amistosa converteria todos os armênios da região otomana em
seus aliados.
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A guerra da Crimea
A partir do tratado de Unkiar Skelessi a Rússia exerceu
um protetorado sobre todo o Império Otomano, mais do que
queriam definitivamente. Desde o final do século XVIII, a Rússia incrementou sua influência na península dos Bálcãs e retirou dos turcos o controle definitivo das passagens marítimas
situadas entre o mar Negro e o mar Mediterrâneo.
Mas a Grã-Bretanha e a França consideraram uma ameaça
para o equilíbrio do poder na Europa e no Oriente a possibilidade de que a Rússia dominasse esta zona. A eles somaram o
Império Austríaco, preocupado, sobretudo pelo aumento da
influência russa nos Bálcãs. As potencias europeias e o Império
otomano conseguiram substituir em 1841 o acordo de Unkiar
Skelessi por um protetorado geral europeu.
A desculpa encontrada pelo Kzar Nicolas I foi o conflito
surgido entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa pelo domínio dos lugares cristãos sagrados da Palestina, que pertencia
ao Império Otomano. O sultão otomano Abdül Mecid I, pressionado pela França, decidiu em favor dos católicos em dezembro de 1852. Imediatamente, Nicolas I, o protetor da Igreja
Ortodoxa, enviou uma comissão a Constantinopla encarregada de negociar um novo acordo favorável aos ortodoxos e
um tratado que garantisse seus direitos dentro do Império
Otomano. Ao mesmo tempo, o Zar se reuniu com o embaixador britânico na Rússia e ofereceu a possibilidade de dividir
os Bálcãs e que a Rússia ocupasse “temporariamente” Constantinopla e os estreitos do Bósforo e dos Dardanelos.
Não havendo acordo com o Império Otomano, a Rússia
respondeu em 1° de julho de 1853 com a ocupação dos principados turcos de Moldávia e Valaquia (a atual Romênia). As
potencias europeias tentaram chegar a um acordo, mas seu esforço resultou infrutífero. O sultão declarou guerra à Rússia
em 4 de outubro.
Os russos destruíram rapidamente a frota turca do mar
Negro, o que provocou um enérgico protesto da Grã-Bretanha
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e da França que exigiram da Rússia a evacuação da Moldávia
e da Valaquia e antes de qualquer negativa, as duas potencias
europeia declararam guerra em março de 1854. Logo se somou
o Reino da Sardenha.
A guerra se desenvolveu principalmente na península de
Crimeia e em 9 de setembro de 1855 caiu Sebastropol. Com o
Tratado de Paris, assinado em 30 de março de 1856, a Rússia
teve que devolver o sul da Besarabia e a zona da desembocadura do Danúbio ao Império Otomano; foi proibido manter
uma força naval no mar Negro e Moldávia, Valaquia e Servia
ficaram sujeitas a um acordo internacional.
Entretanto, logo depois da Guerra da Crimeia, a Questão
Oriental não se solucionou nem muito menos seguiu candente.
No verão boreal de 1875 houve uma rebelião de camponeses
cristãos no que hoje é a Bósnia Herzegovina, que logo se estendeu a Sérvia, a Montenegro, a Romênia e a Bulgária. A reação dos otomanos foi impetuosa com todos eles, mas as mais
conhecidas são as matanças búlgaras.
Depois de algumas tentativas diplomáticas, não muito
convincentes, o czar Nicholas II declarou guerra em janeiro de
1877 ao Sultão Abdul Hamid II, o “Sultão Vermelho”.
A guerra durou apenas um ano, mas foi sangrenta, centrada
principalmente na região dos Bálcãs. Com a aproximação das
forças russas a Constantinopla, o sultão vermelho capitulou.
Em 3 de março de 1878 assinaram o Tratado de San Stefano, na localidade turca de Yesilkoy, pelo qual se reconheceu
a independência da Sérvia, de Montenegro e da Romênia e se
constituiu a grande Bulgária (que incluiu a Bulgária, Romênia
e Macedônia) e a Bósnia-Herzegovina obteve a autonomia.
Além disso, o Império Otomano deveria entregar à Rússia as
áreas de Batumi, na Geórgia e as regiões armênias de Kars e
Ardahan, entre outras coisas, para assegurar segurança dos armênios, os proprietários ancestrais da região. Isto alarmou o
Sultão Abdul Hamid II, porque, no âmbito da reforma administrativa do Império em 1864 já eram províncias Van, Erzerum, Paghesh, Sepastiá, Dikranapert e Kharpert. O Sultão
Vermelho pensou que isto, somado aos territórios dominados
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pelos russos, faria com que os armênios exigissem uma autonomia, como tiveram os búlgaros, que logo deu lugar à independência da Bulgária.
Mas também, o aumento territorial da Rússia depois do
Tratado de San Stefano causou preocupação às outras potências europeias, especialmente a Inglaterra, que logo contestou
os termos do Tratado de San Stefano e ameaçou o czar Nicholas II com outra guerra.
A Rússia foi finalmente convencida a realizar um congresso internacional em Berlim, em junho de 1878, onde reduziram consideravelmente a extensão do novo estado búlgaro
e devolveram alguns territórios para os otomanos. Foi concedida a independência à Sérvia, Montenegro e da Romênia, e
outorgou-se ao Império Austro-Húngaro a administração da
Bósnia-Herzegovina. No entanto, a região sul do Cáucaso, incluindo Kars e Ardahan, permaneceu em uma zona cinzenta.
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Capítulo Três
O genocídio
Neste contexto de deterioração e desmembramento do Império Otomano ocorreram às primeiras mortes de armênios.
Ao contrário dos gregos, sérvios, montenegrinos, macedônios,
búlgaros e romenos, os armênios não estabeleceram de início
a separação do império, mas “dirigiram suas aspirações para
a reforma igualitária e os direitos civis, ou seja, para conseguir
uma mudança dentro do sistema “(Conselho Mundial de Igrejas, op.cit.). Uma situação similar existe hoje na região de Djavakh.
No final do século XIX, os armênios começaram a se organizar em sociedades secretas revolucionárias, algumas delas
inspiradas pelo socialismo. As principais forças políticas da
época eram o Partido Armenakan (ideologia conservadora), a
Federação Revolucionária Armênia (FRA-Tashnaktsutiún, revolucionáriosocialista), Partido Henchaklan (Marxista) e a do
Partido Ramgavar. Apesar de suas diferenças ideológicas,
todas essas forças compartem da luta nacional para a sobrevivência do seu povo em primeiro lugar, e posteriormente pela
independência.
Em 1890,oTashnaktsutiún reúne de baixo da sua estrutura
todos os grupos revolucionários armênios, e daí vem o seu
nome: Federação Revolucionária Armênia.
Além do levante de Zeitoun, em 1904 a FRA organizou a
rebelião de Sassoun, onde os armênios armados somente com
300 fuzisresistiram por meses ao cerco de 30 mil combatentes
curdos e seis mil soldados turcos.
Durante 25 anos, entre 1890 e 1915, milhares de ativistas
da FRA foram mortos ou detidos pelas forças regulares dos
impérios Otomanos e Russo.
De fato, desde 1905, o Tashnaktsutiún começou a luta no
Cáucaso contra a opressão dos cczares e da formação de uma
confederação de povos da região. E desde 1910 também aju-
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dou os revolucionários da Pérsia, em busca da modernização
e democratização da sua política.
Mas como sempre, o principal motivo de luta foi o povo
armênio, e logo depois da Primeira Guerra Mundial, o Tashnaktsutiún centrou seus objetivos políticos na luta por uma
Armênia livre, unida e independente, coisa que conseguiu em
parte com a independência de 1918. Hoje é o partido mais antigo da República da Armênia e, além disso, está constituído
no mundo inteiro, onde a diáspora armênia é importante. Durante a Guerra de Nagorno Karabaj aa sua centenária história
voltou a reluzir, entregandi muitos de seus homens à causa.
Mas voltando ao final do século XIX, ante a uma situação
de fragilidade interna, e para compensar o papel russo de protetor da cristandade ortodoxa, a Grã Bretanha decidiu intervir,
entre outras coisas, porque o Império Otomano havia ficado
sob sua influência em razão dos acordos internacionais depois
da Guerra Turco-Russa.
Como resultado da intervenção estrangeira surgiram facções entre os armênios que estimularam os diferentes tipos de
nacionalismo. Parte da liderança armênia reafirmou sua lealdade ao Império Otomano, um Estado em que eles nasceram
e todas as gerações anteriores, mas outro lado um grupo percebeu que o estado havia se voltado contra eles, que eram seus
próprios cidadãos, e decidiram fazer alguma coisa e se defenderem como podiam.
Mas esses grupos de vigilantes eram muito fracos e não
podiam fazer nada contra o poder repressivo do Sultão Abdul
Hamid II, que ordenou ferozmente reprimir qualquer indício
de oposição. Para tanto, utilizou mais uma vez os curdos.

Os assassinatos do Sultão Vermelho
Já durante 1894 e 1895, o sultão ordenou grandes massacres de armênios em toda a região da Anatólia, especialmente
no oeste da Armênia e da Cilicia, e especialmente os ligados a
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partidos políticos e as missões religiosas de qualquer tipo.
Assim, as reforma previstas pelos mais otimistas nunca chegariam.
“No início de 1896, os armênios, lutam contra os curdos
pela primeira vez na batalha de Janasor e em 14 de agosto, em
Constantinopla um grupo de armênios toma o Banco Otomano e ameaça explodir senão cumprissem as medidas prometidas. Foi um alerta para as potências que dominavam o
banco financeiramente. Os armênios não detonaram a bomba,
mas explodiram a fúria de Abdul Hamid II, que ordenou
novos massacres para as áreas circundantes de Constantinopla
(Abadjian, Juan A., El Genocidio Armenio livro digital
http://www.genocidioarmenio.org/nota.asp?id=2 O Genocídio
armênio).
Entre 1894 e 1896 massacres ordenados pelo conhecido
“Sultão Vermelho”, deixou cerca de 300 mil vítimas, o que em
si mesmo já foi um genocídio antes do genocídio de 1915. Para
estes massacres sanguinários de armênios o ex-primeiroministro britânico William Gladstone batiza Abdul Hamid II
como o “Sultão Vermelho”.
O Império Otomano poderia ruir dentro e desmoronar por
fora. Nesta situação, cria-se em Salônica (atual Grécia), em
1906, o Comitê de União e Progresso (Ittihad ve Terakki Cemiyeti em turco), mais conhecido como Partido dos Jovens
Turcos. Eles tiveram suas origens em sociedades secretas de
estudantes e cadetes dissidentes da decisão do Sultão Vermelho em revogar a Constituição de 1876. A plataforma dos Jovens Turcos era nacionalista e reformista, criticavam o estado
das coisas, acusando como responsável a classe dominante. O
partido e suas ideias se espalharam rapidamente, e a crise econômica e institucional foi aumentando, masa gota d’água que
fez transbordar o copo dos nacionalistas foi a anexação da Bósnia-Herzegovina pelo Império Austro-Húngaro. Os protestos
foram difundidos depois de uma revolta no seio do exército,
que foi capitalizado pelos Jovens Turcos.
Em 1908, Sultão Abdul Hamid II é obrigado a promulgar
uma nova constituição e uma anistia geral para os presos e exi-

52

Mariano Saravia

lados políticos. Com um novo sistema de monarquia constitucional dando participação aos Jovens Turcos, o novo governo
promete igualdade para todos os cidadãos Otomanos, a liberdade de consciência e de religião, liberdade de imprensa e de
pensamento, de reunião, de expressão e de movimento. Aos
armênios, inclusive, s é concedido uma representação parlamentar de acordo com sua proporção demográfica dentro do
império.
No entanto, as forças reacionárias mais próximas do sultão
vermelho mantiveram-se fortemente contra estas mudanças.
Em 13 de abril de 1909 a contra-revolução explode e os líderes
dos “Jovens Turcos” refugiam-se nos subúrbios de Constantinopla. A repressão foi feroz, e os armênios tomam partido
pelos “Jovens Turcos”, que finalmente se impõem na disputa.
Como um sorriso cínico do destino, em 24 de Abril de
1909, a grande maioria dos cidadãos Otomanos, incluindo os
armênios, comemorou a derrubada do sultão vermelho. Eles
estavam convencidos de que a mudança traria tempos de reformas liberais e progressistas, especialmente para as minorias
étnicas. Eles não suspeitavam que o ódio e o genocídio que
Abdul Hamid II tinha semeado floresceriam no governo dos
Jovens Turcos.
O primeiro passo foi à substituição do Sultão Vermelho
pelo seu irmão Mehmed V, que tinha sido prisioneiro por
ordem do próprio Abdul Hamid II, durante 33 anos.
No entanto, desde o início desta nova etapa, houve um choque
de interesses entre o novo sultão e o triunvirato que estava tentando manter o real poder, formado por Talaat Pashá, Enver
Pashá e Kemal Pashá.
Entre 1909 e 1910, o trio levou adiante algumas reformas
para modernizar o império, como o recrutamento militar obrigatório, o sufrágio universal e a extensão da educação.
Mas logo de início o céu começou a escurecer para os armênios: em 1909 houve o massacre de 30 mil armênios na cidade
de Adana, na Cilicia.

O grito armênio

53

As guerras dos Bálcãs
Em setembro de 1911, a Itália enviou o exército para ocupar a cidade norte-africana de Trípoli, na atual Líbia. Na Europa, havia desencadeado uma verdadeira corrida
neocolonialista para repartira África, e em novembro daquele
ano a Itali promulgo um decreto de anexação da região de Trípolitania, até então província Otomana. A população de Trípoli
resistiu às forças italianas e o sultão Mehmed V enviou tropas
para combater os invasores.
A luta continuou durante 1912, até que em outubro do
mesmo ano, foi assinado o Tratado de Lausanne, em que reconhecida oficialmente a soberania da Itália sobre Tripolitânia.
A Guerra Ítalo-Turca foi utilizada pelos países dos Bálcãs, sob
domínio otomano, para iniciar a primeira das guerras dos Bálcãs.
Durante a primavera de 1912 a Sérvia forjou uma aliança
com a Bulgária e a Grécia, e a tensão foi crescendo gradualmente na Península Balcânica durante o verão. Em 14 de
agosto, a Bulgária enviou um pedido ao governo do sultão
Mehmed V, em que reivindicava a concessão de autonomia da
Macedônia. Os Estados dos Bálcãs começaram a se mobilizar
e Montenegro declarou guerra ao Império Otomano. Em 18 de
Outubro, os aliados dos Bálcãs entraram no conflito em apoio
ao processo de Montenegro, causando assim a primeira
Guerra dos Bálcãs. Isto é, ao mesmo tempo que o Império Otomano terminava a sua guerra contra a Itália, com a perda da
Líbia, iniciava-se outro confronto nos Bálcãs, quase sem trégua
entre um e outro.
Durante os primeiros dois meses de combates, a Aliança
dos Bálcãs obteve várias vitórias decisivas sobre os turcos, forçando-os a desistir da Albânia, Macedônia e praticamente
todas as suas posses no sudeste da Europa. No final de novembro, os otomanos solicitaram um acordo de armistício assinado
em 3 de dezembro por todos os aliados dos Bálcãs com exceção
da Grécia, que continuou com as operações militares. No final
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do mês, os representantes das facções em guerra reuniram-se
com as grandes potências europeias em Londres para debater
a questão dos Bálcãs. Os turcos rejeitaram as condições de paz
exigida pelos Estados dos Bálcãs, de modo que as reuniões terminaram sem sucesso em Londres, no começo de 1913.
Nas batalhas seguintes, os gregos tomaram a Ioannina (na região do Epiro, que agora pertence à Grécia) e a Bulgária conquistou Adrianópolis (atual cidade turca de Edirne). A guerra
foi uma catástrofe para um império que se ruía por todos os
lados e, finalmente, os otomanos assinaram um armistício com
a Bulgária, a Grécia e a Sérvia, em 19 de Abril de 1913. Montenegro aceitou a trégua poucos dias depois. Em 20 de maio foi
realizada em Londres, uma nova conferência de paz onde as
grandes potências europeias novamente agiram como mediadores. No Tratado de Londres previu que os turcos tiveram
que ceder a ilha de Creta à Grécia e deixar todos os territórios
europeus a oeste de uma linha imaginária traçada a partir do
porto de Mídia (Mydie) no Mar Negro para Enos (Enez), uma
cidade da costa do Mar Egeu (ambos na atual Turquia). A Albânia tornou-se um principado muçulmano independente e
as negociações sobre o estatuto das ilhas do mar Egeu foi confiado a uma comissão internacional que depois passou para as
mãos gregas.
Finalmente, a verdadeira catástrofe para as pretensões imperiais dos turcos os deixava praticamente sem nenhum território europeu, justamente para eles, que haviam chegado a
bater à porta de Viena, no século XVI. Agora, eles não tinham
mais do que uma pequena região em torno de Constantinopla.
No entanto, esse espírito imperial e colonialista não se alterou
na classe dominante otomana, tinha simplesmente sido aplacado pelo império da força. Ao perceber que eles não tinham
como enfrentar os europeus, o imperialismo turco redirecionou o seu ímpeto colonialista para o leste, à procura de expansão com uma política pan-turquista. É aí onde toma
envergadura a questão armênia.
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A Primeira Guerra Mundial
O Tratado de Londres de maio de 1913 que pôs fim à Primeira Guerra Balcânica criou atrito entre os aliados balcânicos,
e houve uma Segunda Guerra dos Bálcãs em que se enfrentaram Sérvia, Grécia e Romênia, por um lado, e a Bulgária, por
outro. O resultado foi a perda de grande parte do território
pelos búlgaros.
Mas o importante é que as duas guerras balcânicas influenciram profundamente no decurso da história europeia.
O desmantelamento do Império Otomano e a Bulgária também causaram tensões perigosas no sudeste da Europa. Os tratados de paz facilitaram a formação de um Estado sérvio forte
e ambicioso, mas também incutiu medo e ressentimento antisérvio no vizinho, Império Austro-Húngaro. No entanto, o Império Russo estava por trás da Sérvia , que historicamente
tinha apoiado seus irmãos eslavos dos Bálcãs. O principal confronto subjacente então era o Império Austro-Húngaro, que
tentou expandir-se para alcançar o Mar Negro, e o Império
Russo, que tentava atingir o Mar Mediterrâneo através dos estreitos (Bósforo e Dardanelos).
Em 28 de junho de 1914, o assassinato de Francisco Fernando de Habsburgo, arquiduque da Áustria e herdeiro do
trono proporcionou à Áustria-Hungria uma desculpa para invadir a Sérvia, o que levou à eclosão da Primeira Guerra Mundial. A Rússia imediatamente veio em socorro da Sérvia, e a
Alemanha em apoio ao Império Austro-Húngaro.
No princípio, o triunvirato dos Jovens Turcos tentou ficar
longe, mas os alemães ofereceram-lhes recuperar as províncias
perdidas na Europa e os navios de guerra turcos apreendidos
pelos britânicos, o que convenceu o Império Otomano a entrar
na guerra.
Foram finalmente acontecendo adesões, e dois blocos
foram formados: o dosAliados, formada por 28 países (entre
os quais o Reino Unido, a França, a Rússia, a Itália e os EUA)
e o outro das Potências Centrais, composto de quatro países:
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Áustria-Hungria, Alemanha, o Império Otomano e Bulgária.
Os turcos tiveram um papel importante na campanha de Gallipoli, que capturou uma força expedicionária britânica em AlKut Imara atual Iraque. No entanto, a campanha em toda a
Península do Sinai, com o propósito de obter o controle do
Canal de Suez e o Egito fracassou já que os britânicos provocaram uma revolta árabe nos territórios sob domínio turco.
Com a ajuda dos árabes, os britânicos invadiram a Síria, Egito
e chegaram a ocupar o sul da Anatólia apenas quando a guerra
terminou.
Além disso, o território histórico da Armênia foi o campo
de batalha dos exércitos russos e otomanos. As províncias
orientais se revoltaram e mais tarde os russos invadiram a
Anatólia oriental e central, entre 1915 e 1916.
Como vinham acontecendo matanças de armênios desde
o final do século anterior, pode ser que uma parte dos armênios viram com bons olhos os russos.Talvez pudessem oferecer alguma proteção contra os abusos do Império Otomano.
Isso também pode explicar a ideia em certos hierarcas turcos,
de que os armênios constituiriam uma quinta coluna e tornarse-iam potenciais aliados dos russos. Uma desculpa totalmente
insustentável que levou ao genocídio armênio em 1915.
O pior de Genocídio ocorreu enquanto os turcos lutavam contra os russos no contexto da guerra, mas em 1917 os russos se
retiraram do Cáucaso por causa da Revolução de Outubro.

Nome e explicação do genocídio
A ideia de genocídio parece absurda, totalmente alheia aos
seres humanos. Acreditamos sinceramente que nunca seríamos capazes disso. Acreditamos que aqueles que cometem
esses crimes não merecem ser chamados de seres humanos
porque são animais. Bem, infelizmente isso é verdade, infelizmente, o genocídio é tão humano quanto a sua vítima, e talvez
seja isso o que mais nos horroriza, imaginar a que ponto de
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perversão pode chegar o ser humano.
No filme, Ararat, numa das principais cenas Arshille
Gorky diz a seu filho: “Você sabe o que causa tanta dor? Não
as pessoas ou a terra que perdemos, mas saber que eles nos
odeiam. Quem poderia nos odiar tanto? Como eles podem
continuar negando o seu ódio e ainda odiando assim? “. O que
ele está dizendo é que dói ser odiado, mas dói pensar que ele
pode odiar tanto, e dói perceber que tanto ele como seu agressor fizeram parte da mesma espécie, apesar do nível de degradação.
É que para entender o genocídio na sua dimensão total
deve-se compreender o conceito de crime contra a humanidade. São crimes que vão além das vítimas diretas, porque são
cometidos contra a humanidade, mesmo contra o próprio
agressor. Porque em degradação humana, se degrada a vítima,
e também se degrada o autor.
Na contra capa do jornal de Buenos Aires Página 12, de 24
de Abril de 2004, Luis Bruschtein escreveu: “A ideia de genocídio é tão irracional e desumana e, portanto, todo mundo se
imagina que está vacinado contra isso. Mas essa ideia tem uma
racionalidade sem sutileza e profundamente humana que está
instalada em locais primitivos do que a civilização trata de defender e ainda não puderam: o poder, a desconfiança, o medo,
a insegurança ou a ambição. Sempre em nome de uma causa
supostamente justa, ninguém reconhece o que a malignidade
pura faz. E, às vezes, o genocídio se comete em nome da civilização”. O genocídio dos Mapuches, dos Tehuelches e dos Ranquelches eufemisticamente chamado de Conquista do Deserto,
encabeçado pelo governo argentino no final do século XIX com
base na máxima sarmientina: “Civilização ou Barbárie”.
Portanto, não existem pessoas ou povos com vocação genocida ou destinas a ser genocidas, , mas sim circunstâncias
que levam algumas pessoas ou povos a enfrentar um genocídio, tal como existem circunstâncias que levam a negá-lo.
Há pessoas essencialmente boas e más, ou melhor, cada
momento é um produto específico da política, da sociologia e
da história?
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Pode ser mais fácil pensar que o genocídio armênio foi o
trabalho de três loucos insanos (triunvirato dos Jovens Turcos),
mas a realidade é muito diferente e nos mostra que estes três
líderes encontraram as circunstâncias e as possibilidades de
cometer o genocídio, com a cumplicidade e o consentimento
de um povo inteiro. O mesmo aconteceu com o Holocausto
judeu. Pode ser mais fácil e reconfortante pensar que foi obra
de um louco solto (Adolf Hitler), mas a realidade é sempre um
pouco mais complexa. Além disso, o fato de que o povo judeu
foi vítima do maior holocausto e o Estado de Israel cometeu
uma violação dos direitos humanos, comprova que as circunstâncias podem fazer de um mesmo sujeito social vítima ou
agressor.
É um crime inexplicável, dizem por aí. Melhor é estudálo, procurar todas as explicações possíveis, embora, evidentemente, sem nenhuma justificativa. Mas deve-se dissecar tudo
o que aconteceu com a máxima seriedade, como compreender
as causas e os mecanismos deste tipo de crime, e apenas então,
abordando as ações destinadas a alcançar um verdadeiro
“nunca
mais”.
Naquela época, não havia nenhum estudo sobre tais crimes,
teve-se que esperar a ocorrência de outro genocídio, o dos judeus, para a Humanidade tomasse conciência das dimensões
da tragédia. A principal contribuição foi feita por Rafael Lemkin, o estudante judeu-polonês, em 1921, que não entendeu
como poderia punir Soghomon Tehlirian por matar um
homem, quando o homem foi Talaat Pasha, o autor do assassinato um milhão e meio de mortes, e vivia tranquilamente
desfrutando de total impunidade.
Quando Winston Churchill disse na Segunda Guerra
Mundial que se deparava a “um crime que não tem nome”,
em referência ao Holocausto, Lemkin começou a procurar esse
nome. Como filólogo que era, sempre prestou muita atenção
ao significado simbólico das palavras, e depois de muito estudo, ele inventou um neologismo: o genocídio. Veio a ele com
a união de duas palavras, uma do grega (geno que significa
povo, raça, tribo) e a outraum derivado latino (cidio, que por
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sua vez, vem de caedere e que significa matar). Em seu livro
O domínio do Eixo, Lemkin definiu a palavra genocídio como
“um plano coordenado de diferentes ações para destruir os
fundamentos essenciais da vida dos grupos nacionais, a fim
de destruir os próprios grupos.
No entanto, somente em 9 de dezembro de 1948, a ONU
adotou a Convenção sobre a Prevenção e Punição do Crime de
Genocídio.
Em seu artigo segundo, a convenção prevê:
Na presente Convenção, genocídio significa qualquer um
dos seguintes atos cometidos com a intenção de destruir, no
todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso como tal.
A- para matar membros do grupo.
B- causar danos físicos ou mentais a membros do grupo.
C- submeter deliberadamente um grupo a condições de
vida de tal forma que resulta na destruição física integra
ou parcial.
D- imposição de medidas destinadas a impedir nascimentos dentro do grupo.
E- transferência forçada das crianças de um grupo para
outros grupos.
Veremos que todas estas ações foram realizadas pelo governo dos Jovens Turcos contra a Armênia, ante a passividade
quase total do resto da comunidade internacional.
Após 70 anos, a Subcomissão de Direitos Humanos das
Nações Unidas reconheceu o genocídio armênio ao aprovar o
relatório elaborado por Benjamin Whitaker em 1985, que foi
nomeado relator especial para analisar a Convenção sobre Genocídio de 1948.
Whitaker, não só emoldura a tragédia em 1915 como genocídio, mas também avança no conceito de genocídio cultural, que ele define como “qualquer ato premeditado cometido
com a intenção de destruir a língua, a religião ou a cultura de
um grupo nacional, racial ou religioso em razão da origem nacional ou racial ou das crenças religiosas de seus membros; os
atos, tais como: a proibição de usar a linguagem do grupo nas
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relações cotidianas ou nas escolas ou ainda a proibição de imprimir e divulgar as publicações escritas na lingua do grupo;
a destruição de bibliotecas, museus, escolas, monumentos históricos, lugares de culto e outras instituições e objetos culturais
do grupo ou a proibição do seu uso. Tudo isto também fizeram
e ainda fazem os turcos com a cultura armênia.

Os preparativos para o genocídio anunciado
Em 1910 foi realizado uma conferência secreta dos Jovens
Turcos, na cidade de Salônica (atual Grécia). Lá foi definida
toda a estratégia do pan-turquismo, baseada principalmente
no extermínio dos dissidentes, especialmente dos armênios.
Depois de conviver durante séculos em uma relativa estabilidade e calma, os turcos começaram a ver os armênios como a
quinta coluna dos interesses da Rússia Imperial, talvez pela religião cristã ortodoxa que compartem os Armênios e os Russos.
Os curdos, por sua vez, entraram na equação, quando os
turcos prometeram entregar a eles a terra ancestral dos armênios, terras que ainda hoje são ocupadas pelos turcos, no entanto, hoje, os curdossãoas novas vítimas dos turcos.
“Uma das metamorfoses mais inesperadas e trágicas da história contemporânea armênia foi o processo que decorreu de
1908 a 1914, durante o qual os Jovens Turcos, aparentemente
liberais, tornaram-se nacionalistas extremistas, ansiosos para
criar uma nova ordem e eliminar a questão armênia, eliminando o povo armênio “(Richard Hovannisian, La question arménienne).
A data-chave nesse processo é o dia 23 de janeiro de 1913,
quando, após a celebração de um Congresso Panturánico em
Bayazid, os Jovens Turcos dão um golpe de Estado dentro do
sistema e concentram todo o poder em um triunvirato formado por Talaat Pasha, ministro do Interior, Enver Paxá, ministro da Guerra, e Djemal Pashá, ministro da
Marinha.\\\\\\\\\
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Em 19 de dezembro de 1913, o London Evening News relata: “Os Jovens Turcos decidiram exterminar todos os elementos do Império Turco. Foi um dos primeiros convites de
atenção da mídia internacional.
Antes do colapso do império, com a perda das posições
europeias e africanas, os jovens turcos adotaram a política do
pan-turquismo, ou seja, mudar o olhar para a Ásia Menor, na
tentativa de anexar a seu Estado todas as pessoas de raça turcas e de religião muçulmana. Nesse esquema entravam todas
as nações de origem turco-mongóis, como o Azerbaijão, o Turcomenistão, Uzbequistão e Tajikistão, entre outros. Mas no
meio desse desenho geopolítico estava a Armênia e os armênios. O que os levaram a adotar a solução final de eliminar um
povo inteiro.
Um documento interno do governo dos Jovens Turcos
antes dos acontecimentos dizia: “Estamos em guerra, jamais
se apresentará uma melhor oportunidade. As intervenções e
os protestos das grandes potências serão esquecidos e sem importância para um fato consumado... Se esta solução não se
tornar definitiva e abrangente, do ponto de vista prático, somente nos causará problemas. É necessário que o povo armênio seja arrancado, que não permaneça em nosso território um
só armênio. Desta vez, o extermínio dos armênios será total.
Segundo o historiador curdo Mevlan Zadé Rifat, em meados de 1914 foi realizada uma reunião para iniciar a execução
do plano: “A forma de execução é transferida para um organismo, cujos três membros seriam Behaeddin Shakir, Nazim e
o Ministro da Educação Ahmed Shükrü, chamando-o de
Órgão Executivo Tripartite, que em outubro de 1914 adotou o
nome de Formação Especial, recrutando assassinos sanguinários formaram um grupo de chetteh. Eles cometeram todos os
tipos de indignidades e canalhices, e mancharam perante o
mundo a honra do povo turco, somando a sua história páginas
sangrentas dignas de feras “(Zade Rifat mevlid, pregas escondidas da revolução Otomana, Beirute, 1975, pág. 118).
No mesmo livro, Rifat Zade lembra que entre as páginas
97 e 101, uma reunião secreta do Comitê de União e Progresso:
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Doutor Nazim Feehti, Secretário Executivo do partido:
“Se nos contentarmos com o tipo de massacre local que ocorreu em Adaná e em outros lugares em 1909... se esse expurgo
não for universal e permanente, ele acabará por trazer muitos
transtornos. É imperativo que o povo armênio seja completamente exterminado; que no nosso país não exista um único armênio; que o conceito de armênio seja completamente
exterminado. Estamos em guerra, não há ocasião mais auspiciosa do que esta; A intervenção das grandes potências e os
protestos diários não serão considerados, e se assim o forem,
a questão será um fato consumado e fechado para sempre.
Desta vez, o procedimento deve ser uma total aniquilação: nenhum armênio deve sobreviver. Talvez alguns de vocês possam dizer que ir tão longe é bestial; que, que danos podem
causar as crianças, os idosos e os doentes para que também
sejam extermínados ? Que somente os culpados devem ser punidos... Peço , meus senhores, que não sejam tão fracos e compassivos... Por que fizemos essa revolução? Qual foi o nosso
objetivo? “Depor os homens de Abdul Hamid para tomar seu
lugar?... Eu me tornei seu irmão e companheiro para revigorar
a identidade turca. Eu quero ver os turcos, e somente os turcos
vivendo nesta terra;
Eu quero ver todos convertidos em donos e senhores desta
terra. Que os elementos não turcos sejam destruídos, e não importa qual seja a nacionalidade ou religião que eles pertençam.
Este país tem de ser purgado de não-turcos... “Nosso destino
será digno de pena, se não consumarmos a liquidação total, o
extermínio total”.
Doutor Behaeddin Shakir, chefe de treinamento especial
em Erzerum: “Os Revolucionários criaram a atual ordem política fundada no estado otomano com ideias nacionalistas e
para o bem da nação turca. Dentro de nossas fronteiras só podemos permitir o progresso e a prosperidade turca. Devemos,
necessariamente, limpar o nosso país; devemos destruir as
ervas daninhas e degeneradas e os remanescentes das antigas
nacionalidades. É precisamente esse o propósito político da
nossa revolução... “
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Hassan Fehmi, outro dirigente dos Jovens Turcos:
“… Seria legítimo um aniquilamento total, excetuando
uma só pessoa?... Igualmente como foi dito, todos serão destruídos; não se excetuará só idoso, um só doente, as mulheres
e nem as crianças. Penso num método fácil de exterminar: estamos em guerra; podemos enviar os armênios jovens para a
linha de frente aptos a portar armas. Ali, entre o fogo dos russos a sua frente e as nossas forças especiais logo atrás, poderemos encurralá-los e aniquilá-los. Ao mesmo tempo, podemos
ordenar a nossos leais seguidores que, saqueiem e liquidem
todos os idosos e doentes, mulheres e crianças que tenham ficado em suas casas... Parece ser um método conveniente.”
Dessa reunião surgiu a moção de Talaat Pashá aprovada
com unanimidade de “o extermínio dos armênios até o último
indivíduo”.
Zade Rifata também lembra que, na primeira sessão do
Comitê Executivo das Formações Especiais, Behaeddin Shakir
disse:
“O comitê assumiu uma responsabilidade muito importante e séria, e se não a cumprirmos como é devido, não poderemos escapar da vingança dos armênios... Temos que decidir
com o ministro do interior quais cidades e aldeias, onde existam armênios, serão as primeiras a serem exterminadas, e
assim enviaremos a cada uma destas áreas, os grupos necessários de forças. Estas por sua vez aguardara a chegada dos
contingentes de armênios em vários pontos convenientes do
caminho que sinalizarmos. Talaat, Ministro do Interior, por sua
vez, ordenará que os funcionários executivos destas cidades
evacuem os residentes armênios até um local determinado a
uma taxa de dois grupos por dia sob a supervisão da polícia
militar. Explicarão que esta medida será necessária para
afastá-los do teatro de guerra. Depois de receber essa ordem,
os policiais reunirão os armênios e começaram a exilá-los sob
vigilância, em lotes e por determinadas rotas. Quando chegarem ao local determiando onde estarão os grupos de chetteh,
que foram organizados, os guardas os entregam a estes chetteh
e retornarão. Então os chetteh matarão até o último dos armê-
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nios, e para evitar consequências nefastas para a saúde pública, jogarão os corpos em poços cavados com antecedência,
e os cremaram. E assim, terão cumprindo completamente a
missão de extermínio. Dinheiro, jóias e outros pertences pessoais dos armênios serão distribuídos entre os chetteh “(Zade
Rifat Mevlanop cit. 117).
Para tudo isto, os armênios não imaginaram ou não perceberam o que os aguardava. Talvez seja a atitude normal de
quem não tem para aonde ir e nem meios de se defender.
Os judeus tiveram o mesmo comportamento, antes da Segunda Guerra Mundial, e não quiseram atender o aviso prévio
de que os nazistas estavam planejando.
Não é fácil imaginar que seja possível este grau de crueldade e barbárie que significa o planejamento e a execução de
um genocídio.
Conta o historiador argentino armênio Pascual Ohanian:
“Importantes personalidades de nacionalidade armênia ocupavam cargos – elevados e secundários - no parlamento, na
administração pública e nos tribunais judiciais da Turquia. A
não existênica de uma organização de inteligência secreta armênia, os impediu de perceber o cataclismo que se aproximava. Quando alguém os advertiu de que a nacionalidade
armênia corria o risco de ser exterminada pelo governo, negaram e acusaram de serem pessimistas e desconfiados. Alguns
fatos que surgiram após o massacre de Adana, em 1909, despertou a suspeita de alguns setores. Por exemplo, o partido
Hnchakian retirou a sua colaboração do governo e ordenou a
luta contra a tirania dos Jovens Turcos. Mas no geral, a suavidade, o excesso de confiança e certa arrogância, que dá o
poder, inebriaramos políticos e líderes armênios, que exerciam
funções governamentais.
Quando começaram as prisões de intelectuais, em Constantinopla, o deputado Krikor Zohrab repreendeu Talaat, advertindo que ele seria responsável pelo que estava fazendo.
Talaat perguntou quem iria chamá-lo a prestar contas. Zohrab,
totalmente distante da realidade e acreditando na validade da
sua imunidade parlamentar respondeu que, como represen-
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tante do povo poderia exigir explicações... Os armênios viveram dedicados aos seus estudos e trabalho, enquanto a carnificina crescia sob seus pés. Nos jornais armênios publicados
no exterior, não haviam indicações de preocupação, exceto
pelos protestos locais excessivos... O jornal Horizon de Tbilisi,
por exemplo, publicou antes da guerra, uma carta de Constantinopla, diz: “À medida que avançam os preparativos para a
guerra, mais eles se aproximam de nós e nos apertam pelo pescoço, nos atormentam com o pesadelo do massacre.
Vemos claramente que vem de longe. Gradualmente se assume forma a realidade. Toma corpo. Já estendeu suas mãos
ossudas; apertará nossas gargantas. Socorro!, Socorro! “. Outro
declarou: “Eu não estou louco ou sujeito a alucinações. É o
monstro, eu vejo com meus dois olhos, sinto seu cheiro, sinto
sua presença. Tudo lembra a véspera do massacre de 1895 ou
Adaná em 1909. Os preparativos se manifestam. Quem tem
ouvidos para ouvir, ouça. Quem pode ter meios para evitá-los
que evite”(Ohanian, Pascual, A questão armênia e as Relações
Internacionais, volume III, Ediciones Akian, Buenos Aires
1990, p. 258, 259).
Enquanto isso, a imprensa ocidental também começava a
advertir sobre o que estava acontecendo ou o que poderia vir
a acontecer. Em 12 de Novembro de 1914, o New York Times
relatou: “Petrogrado, 11 de novembro. Os refugiados que chegaram de Constantinopla disseram que o estado das coisas ali
e na Turquia, em geral, são revoltantes. Assassinatos e atrocidades são cometidas, e armênios são as principais vítimas, mas
todos os cristãos e os estrangeiros estão em grande perigo. “
Em 14 de dezembro o mesmo jornal, afirmou: “Um despacho
de Petrogrado informa: notícias de Erzezum, na Armênia
turca, descrevem a situação de 20 mil cristãos, como precária,
devido à sua simpatia para com os russos. Centenas de armênios foram presos e muitos foram enforcados nas ruas, sem
julgamento, como uma lição “.
É muito importante detalhar que a suposta revolta dos armênios ou as suas ações em favor dos russos são apenas desculpas que os turcos inventaram para justificar o genocídio. O
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trecho a seguir de Pascual Ohanian é extremamente esclarecedor , e por isso é reproduzido na íntegra: “Os armênios, concentrados nas províncias orientais do império - o território
armênio propriamente dito – e diseminadostambém pela Anatólia, pela Cilícia e pela Trácia, tinham conciência nacional e
formularam suas reivindicações, mas elas eram meras “colheres de papel” porque o povo armênio não tinha o apoio diplomático dos interesses internacionais e não tinham armas. Por
seu lado, o governo turco renovou o armamento bélico e recebeu dos oficiais da Prússia, o treinamento militar em todos os
níveis. Em um confronto entre o povo armênio e o Estado
turco, dadas as circunstâncias, o resultado teria sido inevitavelmente sangrento esmagando todos na rebelião. Os líderes
políticos dos partidos armênios sabiam disso, porem, em nenhum momento eles pensaram na insurreição por conta própria ou com ajuda da Rússia ou ainda aproveitando as
circunstâncias da guerra. Em contrapartida, o Estado turco
contava com elementos suficientes para impor a sua superioridade material sobre os armênios: um mecanismo administrativo puramente turco, uma legislação que estabelecia a
submissão dos súditos não turcos , um exército atualizado,
forte e inteligente e um fanatismo popular e ignorante , fácil
de conduzir para onde se queria. Deste modo, o Estado turco
não temia uma insurreição armênia “(Ohanian, Pascual, op.cit.
Página 262).
Em 9 de Março de 1915, o ministro do Interior do império,
Talaat Pasha, assinou um decreto ordenando “todos os direitos
dos armênios a viver e trabalhar em território turco foram cancelados. Neste contexto, o governo assume a responsabilidade
e as ordens sem exceções de qualquer tipo, incluindo os recémnascidos... Por favor, evacuar, as mulheres ou crianças, incluindo as pessoas com deficiência física... As medidas diretas
podem
ser
tomadas
sem
mais
crueldade.
Finalmente, uma circular oficial enviada por Talat Pasha (Ministro do Interior), Enver Pashá (Ministro da Guerra), ambos
no exercício do poder executivo da Turquia, e endossou as assinaturas pelo Dr. Nazim, Secretário Executivo da União e Pro-
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gresso, para as autoridades locais do Império, datado de 15 de
Abril de 1915, dizendo, entre muitas outras coisas que: “... O
governo para representar o Islã e o povo turco e do Comitê de
União e Progresso, aconteça o que acontecer para antecipar a
questão da Armênia, em qualquer lugar e forma, usando as facilidades oferecidas pelo estado de guerra, decidiram acabar
com essa questão de uma vez por todas, deportando os armênios para os desertos da Arábia, exterminando esse elemento
espúrio, de acordo com instruções secretas recebidas. “
O cônsul alemão em Erzerum Scheubner Von-Richter, escreveu ao seu embaixador em Constantinopla, Hans Von Wangenheim, 18 de mio de 1915: “As razões militares citadas para
a deportação dos armênios na região são escassas, especialmente quando há apenas mulheres e crianças para deportar,
não se pode acreditar em uma insurreição armênia nestes lugares e, sendo assim, enviar o povo armênio para o exílio é
uma medida sem fundamento “.

Os fatos
Durante a noite de 23 para 24 de abril de 1915 foram presos, deportados para a Anatólia e assassinados cerca de 650 líderes políticos, intelectuais, poetas e religiosos armênios de
Constantinopla. “Essas prisões ilegais que ocorrem durante
um mês num total de 196 escritores 168 pintores, 575 músicos,
compositores, cantores e bailarinos, 336 médicos, farmacêuticos e dentistas, 176 professores, 160 advogados, 62 arquitetos
e 64 atores” (dados obtidos do Centro de Estudos e Pesquisas
Urartu). Com isso, conseguiram uma decapitação rápida das
pessoas, para erradicar a vanguarda intelectual dos armênios
e, assim, impedir qualquer tentativa de organização ou de defesa.
O passo seguinte foi o desarmamento de todos os armênios do exército do Império Otomano. Como tudo foi preme-
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ditado e planejado, com a desculpa da Grande Guerra (Primeira Guerra Mundial) haviam recrutado todos os homens armênios entre 15 e 45 anos de idade. Uma vez desarmados, eles
foram usados apenas para cavar trincheiras... que logo serviriam como os próprios túmulos.
Já sem a vanguarda intelectual e sem a força masculina,
começou a deportação de civis do leste da Anatólia para centros de transferência nos desertos da Síria e da Mesopotâmia.
Nas cidades e aldeias, havia apenas pacientes do sexo
masculino, adolescentes, crianças, mulheres e idosos.
O decreto de Enver Pashá, ministro da Guerra, de 12 de Outubro de 1915, é a melhor prova de que houve um extermínio
premeditado e planejado dos armênios. Este decreto declarou:
“Tendo em conta estas circunstâncias, o governo imperial ordenou o extermínio de toda a raça armênia. Eles devem executar as seguintes operações:
1- Todos os armênios do país, que sejam súditos Otomanos, a partir de 5 anos de idade e mais velhos, devem ser deportados e mortos.
2-Todos os armênios que servirem no exército imperial
devem ser separados de suas divisões, e levados para lugares
desertos e imediatamente fuzilados.
3- Os policiais militares armênios devem ser feitos prisioneiros no quartel, até nova ordem”.
E esta prova irrefutável se soma a uma carta de Talaat
Pasha, de 18 de novembro de 1915, onde ele disse a Djemal
Bey: “O dever de todos nós é a realização do projeto nobre
para eliminar a existência dos armênios, que formaram um entrave ao progresso e à civilização da Turquia. “
Mas não se podia desperdiçar munição em tempo de
guerra, a ordem era para que os soldados turcos matassem a
facada, ou afogando-os no rio Eufrates.
Naqueles dias, pendurado na praça da cidade, um cartaz
anunciando que a população seria levada para lugares de “realocamento para uma zona exclusão de guerra e para sua própria segurança.
As pessoas vinham enganadas, mas mesmo assim não ti-
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nham como se opor. A verdade é que estas longas marchas
eram o caminho para a morte, mas antes de chegarem ao seu
destino sofriam estupro,tortura e assaltos. A maioria morreu
de fome, de sede e de epidemias, e os outros foram decapitados.
Em 1912, viviam no Império Otomano, cerca de 2.100.000
armênios, dos quais se estima que um milhão e meio foram
mortos e outros 500 mil fugiram. De acordo com estatísticas
do Patriarcado Armênio de Constantinopla, em 1927 havia
77.435 armênios, concentrados principalmente em Istambul.
O plano para exterminar o povo armênio foi muito meticuloso
e assumiu especial importância e atenção dos governantes turcos, mas havia pequenas tentativas de rebelião nas cidades
onde jovens e mulheres lutaram pela sua sobrevivência. Além
disso, em alguns casos, houve alguns turcos ou curdos que humanamente arriscaram suas próprias vidas, ajudando os armênios a escaparem do massacre. Outros ainda sobreviveram
porque foram confundidos com mortos, ou porque eles puderam se esconder ou fugir durante a deportação.
Após cumprir a primeira etapa do genocídio armênio em
1916 Talaat Pashá disse: “A questão armênia não existe mais,
porque não há mais armênios. A prova final da natureza premeditada e planejada do extermínio.
Esta frase lembra a outra pronunciada em Buenos Aires
em 1978 pelo ditador genocida Jorge Rafael Videla, que disse:
“Os desaparecidos não estão lá, eles não estão nem vivos nem
mortos. Eles desapareceram.” Em ambas as frasespercebe-se a
intenção genocida de exterminar um grupo humano.

Quando a verdade é mais estranha que a ficção
Las atrocidades se cometieron contra mujeres, niños y
hom- As atrocidades foram cometidas contra mulheres, crianças e homensbres desarmados. desarmados. Éstas no eran casualidades incidentales de la gue- Eles não foram vítimas
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acidentais da guerra, mas escolhas cuidadosas dos dirigentes
turcos. En junio de Em junho 1915 se evacuó Ersindyán, el
lugar de origen de quien sería el asesi- 1915, Erzincan foi evacuada, o lugar de origem de quem seria o assassino deno de
Talaat. Talaat. Soghomón Tehlirian, de 19 años en ese momento, mar- Soghomón Tehlirian, com 19 anos na época, se dirigiu com um grupo de cerca de 20 mil pessoas, com sua mãe
e irmãosmanos: dos hermanas de 15 y 16, otra de 26, con un
hijo de dos y: duas irmãs com idades entre 15 e 16, uma de 26,
com um filho de dois anos e meio, e dois irmãos de 22 e 26
anos. El viaje fue agotador. A viagem foi desgastante. Los
Agendarmes, que supuestamente estaban ahí para protegerlos, pri- polícia, que supostamente estava lá para protegê-los,
em primeiro lugar arrastou as irmãs Tehlirian para uns arbustos e as violarlas.estupraram. Acto seguido, a su hermano de
22 años le abrieron el crá- Ato seguido, abriram o crânio do
seu irmão de 22 anos com um machado. Al final, los soldados
mataron de un disparo a No final, os soldados mataramsu
madre ya él lo dejaron inconsciente de un golpe en la cabeza.
sua mãe com um disparo e ele ficou inconsciente, após lever
uma pancada na cabeça, dando-o como morto.Lo dieron por
muerto, y horas después volvió en sí en un campo deHoras
mais tarde, recobrou a consciência em um campocadáveres.
coberto de corpos. Divisó el cuerpo mutilado de una hermana
y la cabeza Viu o corpo mutilado de uma irmã e a cabeçadestrozada de su hermano. arrancada de seu irmão. Sus demás
parientes habían desapareci-Os outros parentes tinham desaparecidodo. e supôsSupuso que él era el único sobreviviente
de la caravana. que ele fora o único sobrevivente da caravana.
(Power, (Power Samantha, Problema infernal dos Estados Unidos na época do genocídiodio, Fondo de Cultura Económica,
Buenos Aires 2005, páginas 33 y, Fundo de Cultura Econômica,
Buenos Aires, 2005, páginas 33 e34, a su vez cita a Alexander,
A Crime of Vengeance, páginas 69 y 34, por sua vez, citou Alexander, Um Crime de Vingança, páginas 69 e70). 70).
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George Torosian, Córdoba
Jorge Torosian no es Jorge sino Julio, nunca conoció a su
padre Jorge Torosian não é Jorge senão Julio, nunca conheceu
seu pai,como consecuencia del Genocidio y el llanto de su
madre lo tiene vítima do genocídio, e os gritos de sua mãe os
temgrabado en el alma. gravado em sua alma.
Kevork Torosian y Gulu Babikian eran dos jóvenes enamorados Kevork Torosian e Gulu Babikian foram dois jovens
apaixonados da cidade de Guemerek, em Sivas, quando a
grande tragédia os encontrougedia.. Delante de ellos, los turcos mataron a sus respectivos padres Diantes deles, os turcos
mataram os pais de ambosy madres.. Pero lo hicieron con toda
la saña de la que pueda ser ca- E fizeram isso com toda a fúria
que um ser humano é capaz de expressar. Primero les cortaron
las orejas, luego los penes Primeiro cortaram as orelhas, então
cortaram os pênis a los dos hombres y los pechos a las dos mujeres y finalmente los dos dois homens e os seios das duas mulheres e finalmente, dejaron desangrarse. os deixaram sangrar.
Todo delante de la joven pareja, que nunca Tudo na frente do
jovem casal, que nuncapodría dejar atrás aquellas imágenes.
iria deixar para trás essas imagens. .Algún día te voy a hacer
un “Algum dia eu vou te dar um presente”, disse Kevork a
Gulu, quando os turcos foram embora.
E assim foi, depois de alguns meses, que Kevork finalmente entregou um presente em um pacote. Quando Gulu
abriu o pacote, lá estavam duas orelhas. “Elas são de um turco,
para vingar os seus e os meus pais” disse Kevork à sua namorada.
En otra oportunidad, Kevork y un primo suyo llamado
Gulbenk Em outra ocasião, Kevork e seu primo chamado GulbenkAvedikian estudiaron los movimientos de un cuartel militar y en un Avedikian estudaram os movimentos de um
quartel militar, e num momento de descuido dos soldados,
baixaram a bandeira do mastro e a roubarammomento de descuido de los soldados turcos, bajaron y robaron labandera..
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Cuando reaccionaron los militares, ellos ya estaban en reQuando os militares se deram conta, eles já estavam em fugindo, só se feriram levemente nas pernas. Passados alguns
meses, o casal embarcou no vapor italiano Contegrande, repleto de armênios que escapavam da barbárie turca. Em alto
mar, o capitão do barco disse que os homens jovens deveriam
abandonar o barco porque o sobrepeso colocava em risco a flutuação. Kevork e outros 100 jovens tiveram que se jogar na
água e estiveram três dias assim, um pouco nadando, um
pouco agarrados nas pás do barco, até chegar ao porto de El
Pireo, perto de Atenas. Kevork e Gulu ficaram quatro anos na
Grécia, onde nasceu sua primeira filha Serpuhi. Depois foram
para Nápoles, e seis meses depois, rumaram para a Argentina,
onde nasceram seus outros três filhos: Perus, Flora e Jorge.
Eram meados da década de 20, como a maioria dos armênios
que chegavam, a família se instalou em um cortiço de Barracas.
Não havia trabalho e a coisa aqui não era tão fácil como alguns
diziam na Europa. Com o tempo, Kevork começou a trabalhar
no Frigorífico Anglo, e puderam se mudar para uma casa um
pouco mais digna em Valentín Alsina, outro bairro armênio da
cidade de Lanús. Ele trabalhava na câmara fria, com temperaturas abaixo de zero, trabalhava duas horas, saia e tomava um
copo de leite quente, e outras duas horas de trabalho pesado.
Somado a isto, as seqüelas dos três dias no mar, uma grave infecção nos ouvidos, o levou à morte em dezembro de 1929.
Mas Gulu estava grávida e Jorge nasceu em 16 de fevereiro de
1930. O bebê se chamou Julio Antonio e nasceu com uma infecção nos pulmões, o que o manteve internado por muito
tempo. Um dia, um médico chamou Gulu e lhe disse: “A medicina fez tudo o que podia fazer, agora fica nas mãos de
Deus”. E pediu à sua irmã mais velha, Serpuhi, que fosse comprando um lenço preto como os que se usavam para guardar
o luto. Em meio ao desespero, uma enfermeira se aproximou
de Gulu e lhe disse: Se você me prometer entregar a criança,
eu a salvarei A mãe, claro que lhe disse que sim, contudo,
quando a criança foi curada, obviamente, ela não cumpriu com
a promessa. A enfermeira entendeu e disse que pelo menos a
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deixasse colocar o nome de Jorge, não se sabe o porquê. Pelo
menos isso Gulu devia à mulher que tinha salvado a vida do
seu filho. Daí em diante, todos passaram a chamá-lo de Jorge,
que em armênio quer dizer Kevork, casualmente como o pai
que nunca o conheceu. Ainda que no documento o seu nome
seja Julio Antonio Torosian.
Jorge tomou conhecimento destas histórias através das
irmãs, porque sua mãe nunca quis falar sobre isso, sobre tudo
do que deviam ter passado em sua terra natal. “Minha mãe
nunca me falava daquilo, mas se notava a tristeza enraizada
na pele e nos olhos. Como éramos muito pobres, e no inverno
sofríamos muito com o frio, quando era pequeno, ela me fazia
dormir com ela para que eu me aquecesse, e ela chorava, chorava...”, e esse choro ancestral de golpe se transladava a este
homem de 77 anos, como a memória histórica de um povo se
traslada, às vezes até inconscientemente, de geração em geração. Como se não tivesse sido pouco o que haviam tido que
enfrentar na vida, Gulu sofreu também a perda de sua filha
Perus, que com dois anos caiu em um monte de cal viva. Desde
a morte de seu marido ela teve que encarar a vida sozinha e
alimentar seus três filhos. Trabalhou em uma fábrica têxtil costurando camisetas de futebol e também tecendo em uma fábrica de tapetes. Seus filhos cresceram sem que nada lhes
sobrasse, mas sadios. Já convertido em um jovem, Jorge foi um
dia a um piquenique da coletividade armênia em Olivos, e ao
lado havia um piquenique da coletividade galega. Com seus
amigos armênios, ele foi dar uma olha no piquinique dos galegos, e lá se surpreendeu com a beleza de uma das meninas
que estavam por alí. Animou-se e foi conversar com ela, mas
tudo parou aí quando seus amigos o levaram para o piquenique armênio. Ficou com uma sensação estranha, porque por
um lado a imagem da menina não o deixava mais dormir, mas
por outro lado não era armênia. Como poderia tentar alguma
coisa com uma garota que não era armênia? Pouco depois, se
surpreendeu quando se encontrou novamente com a menina
galega, que na verdade era Mairanush (Maria), uma jovem armênia que também havia ido com suas amigas a ver como era
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o piquinique dos galegos.
Simpatizaram de imediato, mas surgiu outro inconveniente: ela era de Córdoba e estava de passeio em Buenos Aires
com sua família. Entretanto, Jorge não se deixou abater, estava
apaixonado e desafiou as distâncias e os costumes da época,
quando as famílias praticamente arranjavam casamento. Ele
foi a Córdoba e encarou a situação com tanto êxito que terminou se casando com Mairanush em 1961, e tiveram três filhos:
Rolando, Eduardo e Cristian. Hoje, a vida lhe recompensou
por ter passado tanto sofrimento com a chegada de sete netos.
Em Valentin Alsina foi sapateiro como todos os armênios e
teve muitos outros trabalhos, até que em 1985 a família se radicou em Córdoba para assumir um negócio familiar.

Santiago Kayan, Nova Iorque
Horen Voskerichian nasceu em 5 de março de 1901 em
Dikranaguert, (hoje Dyarbekir, Turquia). Quando começaram
as perseguições teve que mudar seu nome para Horen
Kouyoumdjian.
Quando tinha 14 anos já estava em uma longa fila de 200
armênios para o exílio e para a morte. Nessa fila, também ia
toda sua família, teoricamente, para um lugar de “realocamento” fora da zona de guerra. No entanto, seu pai, em um
momento de clareza e descuido dos guardas turcos, ordenou
que se distanciasse da fila e escapasse o mais distante possível.
Horen o fez, e atrás dele estavam mais dois garotos de sua
idade. Eles correram até um morro, mas foram incapazes de
ir muito longe,e procuraram seguir grupo a uma distância
prudente e sem serem vistos pelos turcos. Logo em seguinda
puderam ver de longo, como os seus familiares iam sendo decapitandos, um a um. Com o horror gravado em suas retinas,
Horen e seus dois amigos sobreviveram e percorreram os desertos da Síria para chegar ao Líbano, onde poderiam fazer biscates para pagar a viagem de barco à Grécia. Lá se sentiram
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mais seguros.
Em 1929, Horen conheceu aos 28 anos Archalus Arakelian,
uma menina de 21 anos, da aldeia de Aksheir, também no
oeste da Armênia. Sua história não foi tão terrível quanto à de
Horen. Neste caso, os turcos “apenas” entraram na sua casa,
expulsaram toda a sua família e ficaram com todos os pertences. Na fuga o pai dela morreu, e então passou a viver como
uma refugiada em Atenas com a mãe e duas irmãs.
Pouco tempo depois de se conhecerem, Horen e Archalus
decidiram se casar.A mãe da noiva aconselhou que eles fossem
imediatamente para a Argentina.
Quando chegaram ao porto de Buenos Aires, Archalus estava grávida, eles não tinham nenhum contato e nem sabiam
dizer bom dia em espanhol. Mas tiveram a sorte de encontrar
no hotel, um imigrante armênio que recomendou que eles fossem para um quarto de cortiço em Lanus, no subúrbio de Buenos Aires.
Horen começou então fazendo o que sabia fazer. Foi de
casa em casa batendo nas portas e oferecendo seus serviços de
concerto de sapatos. Ela, por sua vez, tecia tapetes, outra das
especialidades armênias. Então, pela primeira vez eles puderam comer e pagar pelo quarto, mas quando o bebê nasceu
(Carlos) tiveram que encontrar outra forma de poderem se
manter. Ele teve sorte e conseguiu outro emprego como vigia
noturno na estação ferroviária da Praça da Constituição. Remendava sapatos de dia e trabalhava a noite como vigia da
linha férrea. Os anos se passaram e por força do enorme sacrifício, melhorou a situação da família até que eles puderam
comprar uma casa em Monte Grande, Buenos Aires e em 16
de abril de 1941 nasceu Santiago, o segundo filho do casal.
Com o tempo, além de ter uma casa e poderem fazer as suas
crianças estudar, Horen pode realizar seu sonho, de abrir sua
própria loja.
Depois ele foi para Las Termas de Rio Hondo, na província
de Santiago del Estero, norte da Argentina. Este lugar tem
águas termais com propriedades curativas e foi bom para ele,
já que sofria de reumatismo. Após passar vários invernos neste
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lugar quente, comprou um hotel pequeno que foi usado principalmente como casa, muitas vezes gratuita, a todos os armênios que chegavam.
Horen, eternamente grato a Argentina, nunca esqueceu
sua terra natal e tornou-se um anfitrião, dos armênios que chegavam a Buenos Aires. “Um dos que passaram por sua casa
foi Agop Tehlirian, tio de Soghomon Tehlirian, o executor de
Talaat Pashá.”, conta orgulhoso Santiago, que logo se radicou
em Nova York e trocou seu sobrenome para Kayan.

Heghine Abrahamyan, Paris
Heghine Abrahamyan tem 95 anos, é uma pintora e uma
sobrevivente do genocídio armênio e das deportações de Kars
e Ardahan, mas vive em Paris há muitos anos. Em 1921,
quando ela tinha oito anos, sua família deixou para sempre
Kars escapando para Gyumri e depois para Yerevan.
“Eu tinha três anos quando minha família foi deportada
pela primeira vez. Naquela época, vivíamos em Ardahan. Meu
pai trabalhava no exército russo e foi designado como um fornecedor em Yerevan, por isso nos levou com ele. Alugamos
uma casa no bairro atual da Ópera. Lembro que uma vez eu
comi alguns damascos com meu vizinho em um jardim no
bairro e, em seguida, para lavar as mãos debrucei-me sobre o
rio e me cai nele, e por sorte me salvei com a ajuda de uma menina mais velha. Em 1918, minha mãe morreu e minhas tias levaram meu irmão e eu para viver com elas em Kars
(Yevrobatsi, armênios da Europa, os cidadãos do mundo
www.yevrobatsi.org/st/item.php?r=4&&id=3019).
Em 1920, enquanto Heghine ia para a escola, a cidade de
Kars foi novamente atacada pelos turcos. “Os turcos não permitiram que os armênios abandonassem a cidade. Mas meu
pai, como foi o militar dentro do exército Russo, recebeu um
passe e nós levamos tudo o que pudemos, em uma van até a
estação de trens. Então meu pai deixou minha tia e eu, porque
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ele teve que voltar ao quartel, mas os turcos vieram e levaram
tudo. Esta foi a segunda vez que perdemos tudo. Subimos em
um trem que partia lotado, pois todos queriam fugir, alguns a
pé, outros a cavalo, outros em carretas, outros de trem, pois
todos estavam aterrorizados e queriam fugir. Nesse momento,
os turcos começaram o massacre, e no desespero, eu fiquei sozinha, vi uma criança de quatro anos sangrar e muitas outras
atrocidades. Então nós tivemos que atravessar uma ponte e os
turcos tiraram à multidão, mas não dava para voltar devido
ao grande número de pessoas em pânico, alguns pularam no
rio, que vinha vermelho de tanto sangue “(op.cit).
Na primavera de 1921, os órfãos de Kars, incluindo Heghine
foram transferidos para Gyumri, na época se chamava Leninakan. “A viagem para Leninakan não era muito longa, mas
para mim foi eterna, porque não sabia onde é que estávamos
indo. Além disso, houve uma epidemia, e eu me lembro dos
corpos das crianças que morriam e eram jogadas para fora da
janela justamente para evitar a propagação da doença “(op.
cit).

Archalouis (Manuchaquian) Kurdjian, filha de
Hagop Manuchaquian, Osasco, Brasil.
Moisés Manuchaquian, um jovem de 19 anos, assim como
muitos outros do seu vilarejo, lutou em uma das frentes de resistência armênia em Marash. Era o segundo filho de Hatoun
e Haroutiun Manuchaquian. Em Janeiro de 1920, a sua vida
fora abreviada pelos turcos juntamente com outros combatentes. Hagop, um dos irmãos de Moisés, se desesperou ao receber a notícia de sua morte. E o mais triste de tudo, os turcos,
não satisfeitos em eliminar a resistência, rumaram ao vilarejo
onde a família de Moisés morava, para mostrar a todos as cabeças dos armênios que haviam ousado desafiar a autoridade
turca. Ao saber que passariam bem em frente de sua casa,
Hagop quis poupar sua mãe de tamanho sofrimento, ainda
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mais pelo fato dela estar esperando um bebê, o seu sétimo
filho. Quando os turcos se aproximavam do vilarejo, chamou
sua mãe e disse que passariam pelo vilarejo com os corpos de
soldados armênios. Os turcos sempre faziam este tipo de exibição lúgubre pelos vilarejos. Não era a primeira vez que
aquilo acontecia, e nem seria a última. Mas daquela vez era a
cabeça do irmão de Hagop que seria carregada pelo vilarejo
como um troféu. No momento em que os soldados turcos passavam, Hagop havia levado sua mãe para dentro de casa e ela
comentou com Hagop : “Coitada da mãe deste rapaz.”
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Capítulo Quatro
A cumplicidade da Alemanha
Com a eclosão da I Guerra Mundial, rapidamente fica
claro o alinhamento do Império Otomano com a Alemanha, a
Áustria-Hungria e a Bulgária. Foi um acordo de mútua conveniência. Principalmente as grandes empresas alemãs apoiaram incondicionalmente a participação da Turquia, porque
eles estavam muito interessados em estender a ferrovia de Berlim a Bagdá, para conseguir a tão desejada saída para o Golfo
Pérsico através do estratégico porto de Bassorá. Além disso,
para a Alemanha também precisava obter petróleo para maquinaria industrial e militar, e nesse sentido foi fundamental
o domínio das jazidas de Mosul (hoje Iraque) e Baku (hoje
Azerbaijão). O círculo fechava porque a Turquia seria um comprador excelente, não só de produtos manufaturados, mas
principalmente material bélico, tendo em conta, por um lado
a necessidade de modernizar os seus equipamentos militares
sucateados, e por outro que o exército prussiano era um dos
mais modernos do mundo. Por conseguinte, o Império Otomano e a Alemanha necessitavam-se mutuamente para expandir seus projetos pan turquista na Ásia Menor e Pan-germânico
na Europa, respectivamente. Se as potencias centrais venciam
na chamada “Grande Guerra”, os turcos poderiam acabar com
os armênios, para mais facilmente atingir o Mar Cáspio e mais
além transformar o seu país na potencia mais importante do
mundo muçulmano e na Ásia Menor.
“A Alemanha estava alinhada com a Turquia e, portanto,
com melhores condições para influenciá-lo. No entanto, os alemães geralmente encobriam a campanha empreendida por
Talaat, e ridicularizavam os relatos de terror que os aliados enviavam como “pura invenção” e “exagero grosseiro”. Os alemães defendiam que toda medida repressiva era uma resposta
racional à traição armênia durante a guerra. O Ministro alemão
se reuniu com os missionários cristãos da Alemanha que testemunharam o massacre, mas rejeitou as suas alegações: Ber-
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lim não vai ofender seu aliado turco “(Power, Samantha, op.cit.
Página 34).
Na verdade, os alemães vinham assessorando o Império
Otomano, há 25 anos, e especialmente após a ascensão ao
poder do Partido dos Jovens Turcos. Eles ajudaram os turcos
a renovar o seu armamento com empréstimos em condições
favoráveis do Deutsche Bank em 1913, o que provocou um aumento significativo da sua dívida externa.
“De acordo com Daniel Ferioll Sevagopian, “em 1914, em
Berlim, em uma conferência restrita, o marechal alemão Colmar Von der Goltz propõe aos turcos um método de deportação dos armênios. Os verdadeiros formuladores dos métodos
usados contra os armênios não foram os turcos, mas sim os
alemães, que haviam deprtado, em 1904, no Sudeste da África,
mais de120 mil pessoas do povo de Herero para o deserto e la
as deixaram morrer. O que seria o primeiro ato de genocídio
século do XX”.
Este genocídio foi reconhecido pela Alemanha apenas em
Outubro de 2004, quando se completou 100 anos do massacre.
Nesta ocasião a ministra alemã do Desenvolvimento, Heidemarie Wieczorek-Zeul, visitou a Namíbia e ofereceu o primeiro pedido oficial de desculpas da Alemanha, usando
inclusive a palavra genocídio.
Mas quem foi Von der Goltz? Seu nome completo era Wilhelm Leopold Colmar, o Barão Von der Goltz, nasceu em 1843
e morreu em 1916. Militar prussiano, lutou como soldado na
Guerra Franco-prussiana entre1870-1871, logo depois foi professor de história militar na Academia Militar de Berlim entre
1878 e 1883, e nesse ano, ele escreveu “A nação em armas”,
antes de se tornar também nesse ano, conselheiro militar do
exército otomano.
Responsável pela reorganização e modernização do exército, o levou às portas da vitória na guerra de 1897 contra a
Grécia, forçando uma intervenção de potências européias.
Em 1911 foi nomeado marechal de campo, e em 1914, quando
a Alemanha ocupou a Bélgica foi nomeado governador-geral
da ocupação, e em poucos meses, cometeu vários atos de ge-
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nocídio e deportações em massa de populações inteiras, execuções e incêndios de vilas em Flandres.
Em novembro de 1914 foi destinado à frente turca, onde
comandou o primeiro exército otomano em operações na Mesopotâmia. Logo passou a frente do sexto exército, venceu os
ingleses na Índia em 1915, e morreu em plena campanha asiática em abril de 1916, aparentemente, envenenado.
Mas entre meios, aquele general prussiano esteve em Buenos Aires para o centenário de 1910, assessorando o Exército
Argentino que durante o século XX daria mostras de tudo o
que aprendeu (of. Bayer Osvaldo, Rebeldia y esperanza). Durante sua visita, ele foi acompanhado por por um coronel chamado José Félix Uriburu que tanto se impressionou com os
modos prussianos, que adotou como sobrenome Von Pepe. Foi
o mesmo que em 1930, já como general, inaugurou a saga dos
golpes militares do século XX.
Logo depois do passeio pela América do Sul, Von der
Goltz escreveu um livro que leva o engenhoso título de “Impressões sobre minha viagem pela Argentina” e que editou em
Berlim em 1911. Lá conta: “ A Argentina está administrada por
um governo muito prático e ordenado. Realmente me fez
muito bem ver com que vigor a empreende contra toda a tentativa de criar distúrbios no desenvolvimento e na vida pública. Na bacia da foz do Riachuelo estava ancorado um
grande navio que, relatado com sorrisos eloqüentes, foi povoado pouco a pouco com canalhas que a polícia ia caçando
aqui e ali. Me assinalaram que, quando o navio estivesse cheio,
seguiria viagem a Terra do Fogo e lá seriam desembarcados”.
Na Terra do Fogo, a única construção que havia era uma prisão em que as condições de encarceramento eram equivalentes
aos piores da Sibéria Kzairista. Von der Goltz continua seu relato: Então sim que lá na Terra do Fogo poderiam fazer toda a
algazarra que quisessem. Se falou naqueles dias de uma greve
geral que iria começar com perturbações nas numerosas linhas
de bondes elétricos, indispensáveis para o transporte em uma
cidade extendida. Mas antes que começasse a greve, já foram
posicionados os soldados atrás e na frente dos veículos, com
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fuzis carregados e, de experiências anteriores soube muito bem
que estes guardas não duvidariam em apertar o gatilho. Deste
modo as perturbações foram deixadas para outro momento e
até hoje nunca foram postas em prática. Mas talvez a medida
mais adequada do chefe de polícia de Buenos Aires foi que,
antes do dia crucial, prendeu um importante número de agitadores anarquistas e os encerrou, advertindo-os que, ante a
menor perturbação da festa do centenário abriria as portas da
prisão e deixaria todos os demais nas mãos da população desesperada. Queria que os alemães também imitassem, de vez
em quando, este vigor original e edificante e não tivéssemos
sempre tantas complicações”.
Houve muitas coincidências entre o Genocídio Armênio e
o Holocausto Judeu. Para começar os dois planos foram executados durante as duas guerras mundiais, nas quais ambos
estados genocidas eram aliados entre si.
Nos dois casos houve um plano de dominação continental,
panturquista para a Ásia Central e pangermânico para a Europa. Nos dois casos houve uma população que vinha sendo
hostilizada, e cujos membros foram considerados como cidadãos de segunda classe, com impostos diferenciados, direitos
restringidos e finalmente estigmatizados como uma ameaça
para a sociedade: os armênios e os judeus. Eles eram cidadãos
de Estados genocidas, mas eram vistos ou reconhecidos por
estes Estados, Turco e Alemão, como uma ameaça inclusive
maior que a dos inimigos externos: os russos e os ingleses respectivamente.
Nos dois regimes houve uma polícia política criada pelos
partidos do governo, o Itthad e o Nacional Socialista, que eram
partidos monolíticos, nacionalistas ao extremo, racistas e expansionistas. Anularam a oposição e a imprensa livre, funcionavam com rigidez, mas também com rapidez para encarar
disputas internas sejam políticas, policiais e militares. Definitivamente, “o partido” estava dominando o Estado e o Exército.
Por outro lado, ambos os países, Turquia e Alemanha, vinham de algumas derrotas antes dos genocídios, e antes a Tur-
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quia encarou a Guerra dos Bálcãs e a Alemanha a Primeira
Guerra Mundial. Por isso fizeram armênios e judeus de bodes
expiatórios. A questão religiosa definitivamente foi somente
uma desculpa porque os genocidas eram ateus. A última similaridade entre os regimes foi que os regimes genocidas encontraram, tanto na população turca quanto na alemã, uma
cumplicidade social sem a qual, teria sido impossível a execução do genocídio, seguindo o pensamento do italiano Primo
Levi.
Em 22 de agosto de 1939, antes da invasão da Polônia,
Adolf Hitler explicou aos comandantes e generais do respectivo Estado Maior em Obersalzberg: “ Nossa força consiste em
nossa rapidez e brutalidade. Genghis Khan conduziu o massacre de milhões de mulheres e crianças com premeditação e
dolo. Mas a história somente mostra como o fundador de um
Estado... Não me importa o que a débil civilização da Europa
ocidental diga de mim... Nossas aspirações na guerra não consistem em alcançar determinadas linhas senão a destruição física do inimigo. Depois de tudo, quem se lembra hoje do
massacre dos armênios?”
Existe sem dúvidas uma linha de conexão entre os mongóis, os turcos e os alemães em certas passagens da história.
Em 2 de fevereiro de 1915, Talaat Pashá foi recebido pelo
embaixador alemão Wagenheim, a quem explicou a planificação do genocídio armênio e lhe pediu que o Império Alemão
dificultasse a coisas..
Um ano mais tarde, em 14 de fevereiro de 1916 e com o
genocídio em andamento, o novo embaixador alemão em
Constantinopla, Wolf Meternich, propõe ao governo outorgar
a Tallat Pashá a Condecoração em Primeiro Grau da Águia
Vermelha Prussiana, “ por ser o mais influente ministro da Sublime Porta e o convencido defensor da aliança turco-alemã”,
como também “ por ser o mais ativo, junto a Enver Pashá e
Halil Pashá, dentro do Partido dos Jovens Turcos”. Por último,
uma situação tragicômica. Era janeiro de 1915, o cônsul geral
do Império Otomano na Argentina era Emir Emin Arslan, de
origem russa e cultura árabe. Foi um dos fundadores do Co-
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mitê dos Jovens Turcos quando esperava que o partido fosse
um agente de modificações. Mas já premeditando a Grande
Guerra, na sua revista La Nota, editada em Buenos Aires, critica o regime do triunvirato denunciando seus crimes contra
os armênios e outras minorias étnicas. Foi criada então uma
polêmica e uma rara situação, porque seu colega do Império
alemão, Rodolfo Bobrik lhe pediu a entrega dos bens consulares, atuando em nome do governo do Império Otomano.
O último grande ato de cumplicidade da Alemanha com
o regime genocida dos Jovens Turcos foi à negativa de extraditar a Talaat Pashá e outros responsáveis pelos delitos de lesa
humanidade. Entretanto, se pode dizer que essa cumplicidade
perdura até a atualidade, porque a Alemanha é um dos tantos
países que ainda não reconhecem formalmente o Genocídio
Armênio.

A indiferença dos Estados Unidos
Em 24 de maio de 1915 os aliados (Grã Bretanha, França e
Rússia) emitiram uma declaração conjunta que condenavam
os “crimes contra a humanidade e a civilização”, advertindo
os governantes turcos que os faria responsáveis e o Estado que
conduziu os massacres (allies to punish turks Who murdes,
The New York times, 24 de maio de 1915).
“Os Estados Unidos, decidiram manter-se neutro, e se
negou a subscrever a declaração dos aliados. O presidente
Woodrow Wilson preferiu não pressionar os turcos, nem os
alemães que os apoiaram. Era melhor não chamar a atenção
sobre as atrocidades porque se a opinião pública americana se
agitasse e reclamasse uma intervenção na guerra devido a que
os turcos não tivessem violado os direitos dos norte americanos, Wilson não protestou formalmente “(Power Samantha,
op. cit., página 35).
Entretanto apareceu um personagem chave: Henry Morgenthau Pai, judeu alemão que aos 10 anos foi morar nos Es-
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tados Unidos e que em 1913 for designado embaixador deste
país no Império Otomano.
Já no início de 1915, Morgenthau começou a receber relatórios dos seus 10 cônsules empossados em todo o império,
nos quais se deram conta do massacre encarado pelo Estado
contra a população civil armênia.
“Em abril, quando o massacre começou realmente, as autoridades turcas cortaram as comunicações de Morgenthau
com seus cônsules e censuraram as cartas. Morgenthau relutou
em mandar relatórios baseados em rumores a Washington, e
os turcos impossibilitaram que ele fosse assessorado pessoalmente. Ainda que no principio fosse difícil de acreditar, em
julho de 1915 o embaixador já não tinha dúvidas. Havia recebido uma grande quantidade de visitas de armênios desesperados e fontes confiáveis entre os missionários como que para
manter-se ainda cético. Se sentavam em seu gabinete com a
cara coberta de lágrimas para lhe contar as terríveis histórias
vividas. Ao comparar estas testemunhas com os muitos horrores que chegavam registrados nos consulados, Morgenthau
chegou a uma surpreendente conclusão. Estava em plena marcha que chamou “assassinato racial” (Power, Samantha, op.
cit., página 36).
Morgenthau parecia estar entra a cruz e a espada, porque
por um lado seu próprio governo não mostrava muito interesse em seus relatórios para não ter que tomar partido em
uma guerra que pretendia permanecer neutro, e por outro
lado, o governo do Império Otomano exigia que não se metesse em assuntos internos. Ele mesmo escreveu ao secretário
de estado Robert Lansing em 10 de julho de 1915: “As autoridades turcas me informaram claramente que não tenho a raça
armênia” (citado em Bass, Stay the Hand of Vengeance, página
346).
“O embaixador fez o que pode, mandou explosivos a Washington e mencionou o assunto em praticamente cada reunião
que tinha com Talaat. Seus intercâmbios com o ministro do interior lhe causavam ira. Uma vez, quando o embaixador apresentou uns relatórios originais sobre o massacre, Talaat
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respondeu com dureza: “ Por que lhes interessa tanto aos armênios em primeiro lugar? O senhor é judeu? Esta gente toda
é cristã. De que o senhor se queixa? Por que não nos deixa fazer
com esta gente o que nos pareça?” Morgenthau respondeu: “
O senhor parece não se dar conta de que não estou aqui como
judeu senão como embaixador dos Estados Unidos. Não falo
em nome de nenhuma raça senão religião, senão como ser humano. Talaat pareceu confundir-se. Também tratamos bem os
norte americanos – murmurou – Não vejo de que se queixa.
(Power, Samantha, op. cit., página 37).
“Em certa ocasião Talaat perguntou a Morgenthau se poderia conseguir que a New York Life Insurance Company and
Equitable Life, companhia de seguros que durante anos havia
feito negócios com os armênios, lhe mandasse uma lista completa de seus clientes às autoridades turcas. Já estão quase
todos mortos e não deixaram herdeiros – explicou. O Governo
é o beneficiário agora.” Morgenthau enfureceu a petição e
abandonou com ímpeto o despacho de Talaat. De novo comunicou a Washington para implorar a atenção de seus dirigentes
superiores:
Rogo de coração ao Departamento para que considere urgente e consciente este assunto com o objetivo de chegar a uma
conclusão que possivelmente ponha um limite o governo da
Turquia e ofereça uma real oportunidade de alcançar a assistência eficiente que neste momento não está permitida. “É difícil me conter e fazer algo para parar esta tentativa de
exterminar uma raça, mas entendo que estou aqui como embaixador e devo saber os princípios de não intervenção nos assuntos internos de outro país”. Morgenthau deveria recordar
que uma das prerrogativas da soberania era que os Estados e
os estadistas podiam fazer o que eles desejassem dentro de
suas próprias fronteiras. (Power, Samantha, op. cit., página 38).
“Tecnicamente não tinha direito a interferir. Segundo as
frias pautas legais da situação, o trato dos súditos turcos era
um assunto exclusivo do governo turco; a menos que diretamente efetivasse vidas ou interesses americanos, se encontrava
fora da esfera do governo dos Estados Unidos” (Henry Mor-
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genthau, Embaixador Morgenthau Story, Taderon Press, Reading, Inglaterra, 2000, página 218).
Tanto as comunicações do embaixador quanto as dos missioneiros americanos e as notas jornalísticas, sobretudo do
New York Times demonstraram que sim existia um conhecimento nos Estados Unidos do que estava acontecendo no Império Otomano com os cidadãos armênios. Entretanto, por
motivos estratégicos, o governo se manteve firme em não intervir.
“Ao perceber a sensibilidade turca ante a opinião pública
do mundo, Morgenthau rogou a seus superiores que deixassem de lado o protocolo e a neutralidade de fizessem um pedido direto de governo a governo por motivos humanistas
para que a Turquia pusesse fim ao massacre. Também citou
que seu governo convencesse o Zar alemão de colocar um fim
à aniquilação de uma raça cristã por parte dos turcos e a Washington que pressione os turcos para que permitissem enviar
ajuda humanista para os armênios já deportados e em perigo
de morrer de fome no deserto. Mas devido a que a neutralidade na Primeira Guerra Mundial era indiscutível, Washington não atendeu as recomendações de Morgenthau. Os
funcionários recomendaram que ele apelasse a fontes privadas
para obter auxílio”. (Power, Samantha, op. cit., página39).
Um missioneiro prebisteriano dos Estados Unidos, Willian
Shedd, uma vez voltou aos Estados Unidos, escreveu ao secretário de Estado, Robert Lansing: “Estou seguro de que existem
numerosos americanos pensantes que, como eu, sentem que é
perigoso o silêncio por parte de nosso governo; e que nosso
governo não apresente nenhum protesto oficial conta um
crime de tal magnitude perpetrado por um governo em contra
as combatentes, em sua maioria mulheres e crianças, equivale
a deixar passar uma oportunidade de servir à humanidade,
senão de arriscar uma seria desonra em nome dos Estados
Unidos, e de reduzir nosso direito de falar da humanidade e
de justiça. Estou consciente de que pode parecer presunçoso
sugerir qual a forma de proceder em matéria de diplomacia,
mas a necessidade destas multidões que sofrem na Turquia é
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desesperante e a única possibilidade de exercer uma influência
do governo dos Estados Unidos” (Appeals for Armenian, New
York Times, 18 de fevereiro de 1916, página 2).
Entretanto o secretário de Estado Robert Lansing não era
somente silêncio cúmplice, senão que chegou a justificar os
métodos genocidas dos turcos. Em 21 de novembro de 1916
escreveu ao presidente Woodrow Wilson: “ Era claro que a
bem conhecida deslealdade armênia fazia o governo otomano
e o feito de que habitavam um território dentro da zona de
operações militares constituíam razões mais ou menos justificáveis para obrigá-los a deixar seus lares”. No entanto e com
muito cinismo o secretário de Estado Lansing reconheceu a
brutalidade: “Para mim não era a deportação o pior, senão a
horrível brutalidade empregada para executá-la” (Papers Relating to the Foreign Relation of the United States; The Lansing
Papers, 1914 – 1920).
Finalmente, ante a hipocrisia de seu governo, Morgenthau
não agüentou mais e abandonou Constantinopla no começo
de 1916: “Meu fracasso em deter a aniquilação dos armênios
fez da Turquia um lugar de horror para mim. Esgotei meus recursos”. (Embaixador Morgenthau Story, página 385).
“Mais de um milhão de armênios foram liquidados durante a gestão de Morgenthau, que ganhou a reputação de
Franco-atirador durante a presidência de Wilson. Este reflexo
da postura do povo norte americano se manteve a margem da
Primeira Guerra Mundial todo o tempo que se pode. E quando
os Estados Unidos por fim pode entrou em conflito contra a
Alemanha em abril de 1917 e se negou a declarar a guerra ou
sequer cortou relações com o Império Otomano. No final foi à
Turquia que rompeu relações com os Estados Unidos. A falta
de resposta dos Estados Unidos aos horrores turcos estabeleceu modelos que se repetiriam. Uma e outra vez o governo daquele país se resistiu a abandonar a neutralidade para
denunciar formalmente um Estado pelas suas atrocidades.
Uma e outra vez, ainda que os funcionários americanos fossem
informados de que se exterminavam uma grande quantidade
de civis, o efeito se adormeceu por incertezas dos feitos e sua
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racionalização de ter uma postura mais firme não combinava
com a situação”. (Power, Samantha, op, cit., páginas 44 e 45).
Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, o Reino
Unido, a então União Soviética e a França reclamaram constituiu um tribunal especial para julgar os crimes de guerra da
Alemanha e da Turquia. No entanto os Estados Unidos se opuseram através de seu secretário Robert Lansing. O argumento
era parecido ao que seguiu esgrimindo os Estados Unidos para
se opor ao Tribunal Penal Internacional de Haya: “as leis da
humanidade variam segundo o indivíduo”. Inclusive ia mais
além e sustentava que “a essência da soberania é a ausência de
responsabilidade” (Marrus, Michael, War Crimes Trials, 19451946, Bedford, New York, 1997, páginas 8 a 10).
Um ex assessor de Wilson, Edward House disse sobre Lansing: “É propenso a permitir que a soberania de um Estado
prime primeiro sobre qualquer tipo de comportamento estatal,
pensa que de qualquer forma a atrocidade é permitida, sempre
que jogo com a segurança de uma nação” (Simpson, Christopher, The Splendid Blonde Best: Money, Law and Genocide in
the Twentieth Century, Grove, New York, 1993, página 23).

Falsos Julgamentos
Ficou claro que em 1918 foi instituído um tribunal para
julgar os crimes de guerra e os Estados Unidos não participou.
É interessante ver como os Estados Unidos intervieram tardiamente nas guerras mundiais, quando a parte mais importante
dos genocídios já havia sido consumada. Na Primeira Guerra
Mundial em 1917 quando os turcos massacraram mais de um
milhão de armênios e na Segunda Guerra Mundial em 1943
quando os nazistas exterminaram a maior parte dos seis milhões de judeus.
“O pensamento americano daquele tempo se entendeu
como o direito que tive cada um dos Estados e que ninguém
se imiscuiu dos assuntos que estiveram à cima dos direitos in-
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dividuais de justiça. Um crescente isolamento do pós-guerra
fez que os Estados Unidos se envolvessem em assuntos claramente distantes dos estreitos interesses nacionais” (Power, Samantha, op. cit., página 46).
Em 14 de outubro de 1918, Ahmet Izzer Pashá substituiu
Enver Pashá que estava no Ministério de Guerra e solicitou ao
comandante dos aliados. Em 20 de outubro cai finalmente Talaat Pashá e em 1 de novembro é dissolvido o Partido dos Jovens Turcos. No dia seguinte, foge para a Alemanha onde
encontrou refugio junto a muitos dirigentes do falecido regime
do partido Ittihad.
Em 4 de novembro o Parlamento do Império Otomano resolve submeter a julgamento militar os responsáveis do Partido dos Jovens Turcos pelos erros, pelo fracasso e pelos
excessos da guerra. Foi criada uma comissão investigadora e
Kiazím Pashá presidiu o tribunal militar para julgar a Talaat
Pashá, Ministro do Interior, Enver Pashá Ministro de Guerra e
Djemal Pashá Ministro da Marinha. Entretanto, nenhum deles
estava na Turquia. Haviam escapado para o exterior.
A Alemanha negou a extradição de Talaat Pashá.
Em 16 de dezembro o novo governo emitiu um decreto
pelo qual autorizou a investigação aos executores dos massacres e deportações dos armênios e em 25 de dezembro se promulgou uma lei que anunciou o início das causas judiciais.
Em 1 de janeiro de 1919 foram expulsos oficialmente do
Exército Otomano Enver e Djemal Pashá, ainda que nenhum
dos dois estivesse na Turquia. O único que realmente recebeu
o castigo foi Kemal Bey, condenado à forca.
No antigo regime dos Jovens Turcos é substituído pelo
novo nacionalismo liderado pelo Mustafá Kemal Atatürk,
ainda que detrás dos falsos julgamentos o massacre contra os
armênios continuaram, como em 22 e 28 de fevereiro em Marash e em Alepo respectivamente. Da mesma maneira foi produzida uma limpeza étnica dos gregos na zona de Esmirna.
Foram processados 93 dirigentes dos Jovens Turcos e o
processo mais importante que alcançou os principais dirigentes do regime foi realizada em 12 de abril daquele ano.
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Para que isto ocorresse foi importante que desde 1919 o
Reino Unido tivesse 320 mil soldados espalhados por toda a
Turquia. Esta realidade forçou a constituição de um tribunal
que julgou os dirigentes do Partido dos Jovens Turcos por
“atual contra a humanidade e a civilização”.
E apesar de que a maioria tinha saído tranquilamente do
país sem que ninguém o impedisse, os julgamentos e as sentenças tiveram um valor importante para a história, além de
um alto grau de hipocrisia que foi escondida.
De todas as maneiras, este processo tem ainda que simbolicamente uma grande importância para a história da Humanidade, importância que teria um correlato nos julgamentos
de Nuremberg e nos de Tóquio, logo depois da Segunda
Guerra Mundial. “As potencias aliadas assinaram na Turquia
o Tratado de Sevres, que se estabeleceu submissão ao Tribunal
Penal Internacional dos autores do Genocídio Armênio. Foi o
primeiro instrumento internacional em que se falou de crimes
contra a Humanidade. No artigo 230 prevê que, no caso de que
a Sociedade das Nações constitua um tribunal penal internacional para julgar os massacres dos armênios, o governo truco
assumiria a obrigação de entregar os acusados aceitando e reconhecendo a autoridade do tribunal. O tratado nunca chegou
a ser ratificado e os julgamentos foram iniciados na Turquia
depois do primeiro condenado à morte (Kemal Bey) produziu
uma revolta popular, sem dúvida instigada pelas próprias autoridades civis e militares turcas, que terminou com a interrupção definitiva dos julgamentos”. (Garzon, Baltazar, no
prólogo do livro O Grito Armênio, de GH Guarch, Edições de
Bronze, Barcelona, 2020, página 23).
Segundo essa corte turca, muitos homens “foram premeditados e deliberadamente assassinados, logo de que foram
atadas as mãos nas costas”. “O desastre que sofreram os armênios não foi um feito local ou isolado. Foi o resultado de
uma decisão premeditada e tomada por um comando central.
E os sacrifícios e excessos que tiveram ligar foram baseados
nas ordens escritas e orais emitidas pelo comando central”
(Bass, Gary Jonathan, Stay the Hand of Vengeance: The Politics
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of War Crimes Tribunals, Prencenton University Press, 200, página 103).
“Com a crescente popularidade do dirigente nacionalista
turco Mustafá Kemal (logo Atatürk) o regime otomano começou a temer uma reação se desse sinal de dobrar-se ante aos
desígnios britânicos. Alem disso a execução de Kemal Bey o
converteu em mártir para os nacionalistas do império. Para
evitar maiores problemas, as autoridades turcas começaram a
soltar os detidos de menor hierarquia. Os britânicos se sentiram frustrados com a incompetência e politizaram os que dominaram a “farsa” do sistema jurídico turco. Pelo temor de que
nenhum dos presos pelos turcos jamais fosse submetido a um
processo as forças de ocupação britânica mandaram muitos
dos condenados de fazer ou de ter cometido crimes de guerra
a Malta e Mudros a um porto da Ilha de Lemos no mar egeu a
espera dos possíveis julgamentos internacionais. Mas o apoio
para que isso também foi evaporado. Em 1920 as execuções e
promessa de 1915 tinham 5 anos. Kemal, que com rapidez consolidou o controle sobre a Turquia denunciou como traiçoeiro
o Tratado de Sevres, que estipulava a entrega de suspeitos de
crimes de guerra otomanos a um tribunal internacional. Os
Britânicos se aferraram por um tempo na ideia de que ao
menos poderiam processar os 8 prisioneiros turcos que cometeram crimes contra eles, mas Winston Churchill abandonou
a esperança quando em 1920 Kemal sequestrou 29 soldados
britânicos, cujo bem estar do Reino Unido privilegiava qualquer outra coisa. Em novembro de 1921 Kemal pôs fim à promessa de um tribunal internacional ao negociar um
intercâmbio de prisioneiros. Os Britânicos presos foram trocados por todos os suspeitos turcos em poder dos britânicos. Em
1923 as potências europeias substituíram o Tratado de Sevres
pelo de Lausanne que não mencionava os julgamentos. O ex
primeiro ministro britânico qualificou o tratado de “rendição
abdicada, covarde e infame” (Power, Samantha, op. cit., páginas 47 e 48).
No entanto o nacionalismo exacerbado dos turcos antes

O grito armênio

97

monitorados pelos Jovens Turcos, Atatürk deixou de lado
qualquer possibilidade de autocrítica como povo e sociedade
e, sobretudo deixou de lado qualquer aliança com a Justiça.

A primeira independência da Armênia
Com a revolução de Bolchevique em outubro de 1917 e a
derrubada do Império Russo o novo governo bolchevique celebrou com a Turquia o Tratado de Brest-Lltovsk pelo qual os
russos se retirariam não somente da Armênia turca senão também de Kars e Ardahan pertencentes à Armênia russa. Os armênios ficaram liberados a sua própria sorte, enfrentando o
perigo dos turcos com suas próprias e minúsculas forças, organizado a partir da Federação Revolucionária Armênia.
Uns 300 mil armênios conseguiram se salvar do genocídio
fugindo para o Cáucaso viam como eram perseguidos pelos
turcos. A ofensiva era insaciável e em 25 de abril de 1918 caiu
Kars e em 15 de maio Alexandropol, hoje Gyumri.
A intenção dos turcos era chegar a Erevan. A desesperada
tentativa de contra arrestar a fuga do Império Otomano foi extendida até o leste com uma construção política pan turquista.
O general Tro, com forças muito inferiores às turcas conseguiu frear a batalha de Pash Aparán a 45 quilômetros de Erevan e a de Gharakilisé. Mas depois sobreveio a maior das
glorias da história armênia: a batalha de Sardarabad.
“As forças que retrocederam de Alexandropol e de Ikdir
foram se concentrando nos campos de Sardarabat (...). Entre
as forças armênias se encontravam também efetivos chegados
de outras formações militares mais os grupos de voluntários
de origem Fedai de Karabagh de Van e os de Zeitún (...). Ao
sul do povoado de Sardarabad permaneceram os vanetzi,
junto com os camponeses de Garagala e Markara para defender a fronteira do Rio Arax cujo duas pontes foram dinamitadas. Se estimou que, uns seis ou sete mil soldados formaram
parte do efetivo armênio frente a uns nove mil turcos e três mil
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curdos (Carlos Hassasian, na Revista Armênia, maio de 2006,
página 7).
A batalha de Sardarabad durou cinco dias de 21ª 26 de
maio e foi uma combinação perfeita de estratégia militar e coragem patriótica que permitiu que os armênios, em sua vitória
mais gloriosa, deterem definitivamente os turcos.
Segundo Pascual Ohanian, “no mais alto da Federação Revolucionaria Armênia, não tinham dúvidas de que não havia
tempo para vacilar nem discursos: receberam informações de
que os tártaros promulgaram a criação da República do Azerbaijão, dentro dos limites da Transcaucasiana Oriental e Meridional, ou seja, território armênio. Portanto, se decidiu declarar
a independência da Armênia”.
Um dos lideres da FRA, Aram Manukian, encabeçou o
movimento que em 28 de maio de 1918, depois de nove séculos
de ocupação estrangeira foi fundada a República da Armênia.
O verdadeiro nome era Sarkis Hovannessian e ele encarnou o
espírito renascentista da época e a força e vontade de todo o
povo para lutar na pós-independência.
Se essa decisão não tivesse sido tomada ou se tivesse demorado o território armênio ( o que fica sobrasse dele) fosse
transformado em terra de ninguém e talvez tivesse ficado para
seus ávidos vizinhos. Os armênios estavam sozinhos neste
ponto do planeta, sem os russos nem os ocidentais que estavam interessados por sorte a mercê dos turcos que afortunadamente pensaram que seria o primeiro a apoderar-se de Baku
( hoje capital do Azerbaijão).
Já com seu Estado próprio foi mais difícil para os turcos
voltarem à carga com uma ideia inacabada de soluça final, ou
seja, de apagar os armênios do mapa da Ásia Menor. Esse primeiro Estado Armênio no século adotou a bandeira com cores
vermelha, azul e alaranjado e tinha uma superfície de 47 mil
quilômetros quadrados (hoje tem 29.800 km), que compreendia as regiões de Kars e Ardahan. Um dos primeiros governos
em reconhecer o novo Estado Armênio foi o argentino.

O grito armênio

99

Os tratados
Os turcos otomanos haviam lutado durante a Primeira
Guerra Mundial no grupo dos Impérios Centrais (Alemanha,
Austria e Hungria). Depois de finalizada a guerra as potências
aliadas vencedoras emitiram uma declaração em referência ao
Genocídio Armênio. “Dado este novo crime da Turquia contra
a humanidade e a civilização os governos divulgaram publicamente o que consideraram como pessoalmente responsáveis
todos os membros do governo turco e a todos os oficiais que
tenham participado neste massacre”.
Em Sevres, perto de Paris foi celebrado uma conferência
em que assinaram um acordo em 10 de agosto de 1920. Este
tratado propôs a desintegração do Império Otomano e teve
que reconhecer a independência da Armênia. Perdeu suas últimas possessões europeias com exceção da região em torno
da cidade de Constantinopla que foi cedida para a Grécia e a
Tracia oriental e a zona adjacente a Izmir (Esmirna). Foram separadas a Arábia, a Palestina, A Síria, A Mesopotâmia e O
Egito e se estabeleceu a liberdade de navegação pelos estreitos
de Bósforo e dos Dardanelos, que passaram ao controle de
uma comissão internacional. Além disso, foi criada zonas de
influência francesa e italiana.
Este tratado estabeleceu uma Armênia “de três lados”, que
abarcou um território aproximado que era compreendido
entre os lagos de Sevan (atualmente a República da Armênia),
o de Van (atualmente a República da Turquia) e o de Urma
(atualmente a República Islâmica do Irã), ou seja, um Estado
com cerca de 180 mil quilômetros quadrados. Estava distante
dos 400 mil quilômetros quadrados que ocupava o território
armênio, conhecido como “entre três mares” porque ia do Mediterrâneo ao Negro e ao Cáspio, mas era de todas as maneiras
um grande passo adiantado.
Concretamente no artigo 88 do Tratado de Sevres consta:
“A Turquia consciente da decisão tomada pelas nações aliadas
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reconheceu a Armênia como um Estado Livre e Independente”.
Por outra parte o artigo 89 avançou no tema dos limites:
“A Turquia e a Armênia, assim como as demais altas partes
contratantes, estão de acordo em submeter à arbitragem do
presidente dos Estados Unidos da Armênia a questão da fronteira que foi estabelecida entre a Turquia e a Armênia nos vilarejos de Erzezum, Trebizonda, Van e Bitlis, e aceitar uma
decisão a respeito disso, assim como toda a disposição que
possa prescrever referente ao acesso da Armênia ao mar e a
desmilitarização de qualquer parte do território turco em fronteira com a Armênia”.
Este artigo foi reconhecido então como fronteira ocidental
à linha que vai de Trebizonda (nas costas do Mar Negro), passando por Erzezum até Bitlis e o limite oeste do lado de Van,
ou seja, um território da Anatólia Oriental maior que o atual
território da República da Armênia.
Contemporaneamente a Armênia foi atacada também pelo
Azerbaijão. Em novembro de 1920 os turcos tomaram novamente Alexandropol (hoje Gyumri) e em 2 de dezembro de
1920 foi assinado um acordo de paz em virtude da Armênia
que teve que renunciar todos os direitos da Ásia Menor em
parte de seu território histórico e que assignou o Tratado de
Sevres, entre eles os das províncias de Van, Kars e Ardahan,
assim como reconhecer a independência de Najichevan, que
logo depois foi incorporada pelo Azerbaijão.
Outra vez abandonada pela comunidade internacional à
Armênia voltou a ser ultrajada e despojo dos vizinhos.
Em 29 de novembro de 1920 a Armênia foi incorporada a
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas como República
Socialista Soviética da Armênia.
O exército grego ocupou a região de Izmir em 1922 e estendeu sua influência por todo o sul da Anatólia Ocidental
com o apoio dos aliados. Este fato fez com que os turcos se
opusessem ainda mais em contra dos tratados de paz e conta
a invasão da Grécia e como resultado disso foi potencializado
o movimento nacionalista turco.
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Este movimento comandado pelo Atatürk conseguiu a expulsão dos italianos, dos franceses e dos gregos e ainda derrotou o último sultão otomano, Mehmet VI. Ele foi o fundador,
em 1923 da República da Turquia e nesse mesmo ano conseguiu assinar o Tratado de Lausanne, que contradizia o de Sevres e autorizava os turcos a recuperar a soberania sobre os
estreitos (Os Dardanelos e o de Bósforo), zonas de influência
francesa e italiana, a maior parte da Armênia e da Tracia Oriental sem configurar território aproximado da atual Turquia.
Este tratado avalizava novamente o despojo dos territórios
históricos da Armênia, que passaria a ter uns 180 mil quilômetros quadrados dos 29.800 quilômetros quadrados anteriores
de superfície. Isso pode ser comparado com a superfície da
província de Misiones na Argentina. Alem disso, o Tratado de
Lausanne não fez nenhuma menção ao genocídio nem a necessidade de existir um tribunal internacional que impetrasse
justiça.
“Com a negativa de comprometerem-se com uma guerra,
as potências europeias e os Estados Unidos demonstraram que
não estavam dispostos a assumir as responsabilidades morais
e materiais que implicava a execução do tratado (de Sevres), e
a restabelecer o restante da população de armênios em seu território pátrio. Pelo contrário, depois do êxito registrado pelo
Movimento Nacionalista Turco sob comando do Mustafá
Kemal, os turcos invadiram, de acordo com a República Soviética, a independente e frágil República da Armênia criada em
maio de 1918. Os armênios foram definitivamente eliminados
da parte ocidental da sua pátria: esse foi o último ato do genocídio. As potencias europeias e norte americanos deixaram de
se preocupar com os armênios e com o problema deles. Se esqueceram do que o comandante general James Harbord, ao
voltar das províncias armênias em 1919 havia chamado de O
crime mais colossal de todos os tempos e se dobraram ante os
interesses políticos, econômicos e militares ao assinarem o Tratado de Lausanne em 1923, no qual já não se mencionava a Armênia nem os armênios. Com o tempo a posição geopolítica
que se teve na Turquia segundo foi calculado pelas potências
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mundiais que contribuíram para eliminar mais ainda o problema armênio do terreno da diplomacia internacional”. (Documento da Comissão das Igrejas para Assuntos
Internacionais do Conselho Mundial de Igrejas, Genebra, 1984,
página 18).
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Capítulo cinco
A etapa soviética
Segundo Eduardo Dermardirossian “o período mais difícil
na construção da República foi o primeiro; o segundo, que
durou meio século, foi o da consolidação e o terceiro, que
chega aos dias atuais e se projeta a um futuro é o da restauração da independência”.
O segundo período da construção da República que se referiu Demardirossian foi o que se iniciou em 29 de novembro
de 1920 com a criação da República Socialista Soviética da Armênia, sobre o que restava do território histórico, ou seja, 10
por cento da Armênia Oriental. Foi uma forma quase desesperada de proteger uma nação em extinção contra a ambição desmedida e sem piedade dos turcos.
Alem da Armênia o Azerbaijão foi convertido em República Socialista Soviética em abril de 1920 e a Geórgia também
foi em março de 1921.
Em 12 de março de 1922 os três governos soviéticos criaram a Federação Transcaucásia, uma entidade estatal independente. Em 13 de dezembro deste mesmo ano o Primeiro
Congresso Transcaucásico dos Soviéticos, realizado na cidade
de Baku, acordou que a transformação da Federação na da República Federativa Socialista Soviética Transcaucásia. Em 30
de dezembro do mesmo ano foi aderida a República Socialista
Soviética Federada à Rússia (RSFSR) e as Repúblicas Socialistas Soviéticas da Ucrânia e da Bielorússia para formar a União
das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Esta entidade
durou até 1936 quando as três nações voltaram a ser Repúblicas Socialistas Soviéticas separadas.
Chegaram os anos da crescente influência de José Stalin e
com ele seus brinquedos desastrosos de mapas artificiais, recortando limites, transladando populações inteiras e buscando
em definitivo apagar qualquer traço nacionalista em favor da
uniformidade baseada no absoluto comunismo.
Iósiv Visariónovich Dzhugachvili nasceu em 21 de dezem-
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bro de 1879 no pequeno povoado de Gori na Geórgia. Seus
pais eram camponeses que sequer falavam russo, mas Stalin
aprendeu na escola religiosa de Gori e depois no seminário de
Tiflis. Leu O Capital, de Carlos Marx e adotou essa ideologia
e saiu do seminário e imigrou para Moscou. Como militante
do Partido Trabalhista Social Democrata Russo até 1910 onde
adotou o sobrenome de Stalin, que em russo quer dizer aço.
Concretamente Stalin meteu a mão em Nagorno Karabaj
e Najichevan, duas regiões históricas da Armênia que entregou
a administração azeri.
Durante os anos 30 veio um período de repressão (ver no
capitulo de Nagorno Karabaj) e logo mais protestos e repressões vieram nas seguintes décadas, sempre com Nagorno Karabaj como centro das reclamações e foco das tensões com os
azeríes e com o governo central soviético.
Durantes os 70 anos que durou o período soviético houve
significativos avanços nos setores da educação, da saúde e da
indústria. Nestes anos a Armênia tinha o mais alto índice de
estudantes universitários de toda a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
A Armênia gerou nestes anos dois dos maiores campões
mundial de xadrez, Tigrán Petrosian na década de 60 e Gary
Kasparov na década de 80. Se bem que, Petrosian nasceu em
Tiflis na Geórgia e Kasparov em Baku no Azerbaijão. Ambos
se consideravam armênios pela descendência familiar. Atualmente um dos melhores jogadores do mundo é o Levon I Aranian do Yereván.
A partir de 1985 vieram da URSS as políticas de Gladsnot
(transparência) e a Perestróica (abertura), impulsionadas pelo
Mijaíl Gorbatchov. Estas políticas aceleraram a erosão do
poder soviético e ajudado também pela política do Papa polonês Juan Pablo II que foi fundamental, apoiando os protestos
naquele país realizado pelo Sindicato da Solidariedade e encabeçado pelo Lech Walesa.
Estes movimentos geraram reclamações populares em
toda a Europa Ocidental o que terminou na derrubada do
Muro de Berlim em 9 de novembro de 1989. Aconteceram
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então diferentes deserções dos países membros do Pacto de
Varsóvia até que chegou a vez da própria URSS que desmoronou em 1991.
Em setembro daquele ano os cidadãos armênios votaram
em peso a favor da separação com a URSS, deixando para trás
70 anos de história soviética. Resultado foi de 99,3 por cento
em favor da independência. No mesmo mês o Supremo Tribunal Soviético declarou à Armênia como um Estado soberano e
independente.
Em outubro de 1991 Levon A. Ter-Petrosian, anterior presidente do Supremo Tribunal Soviético da Armênia, se tornou
o primeiro presidente da nova República elegido por sufrágio.
A Armênia foi convertida em 1992 a membro das Nações Unidas.
Vieram duros anos, não somente pela guerra em Nagorno
Karabaj, senão pela crise econômica que se instalou, levando
a desocupação de quase 40 por cento. O governo de Petrosian,
neoliberal e crivado de denúncias de corrupção fechou as fronteiras com a Turquia e o Azerbaijão o que enforcou a economia
armênia, muito dependentes do petróleo e das matérias primas externas.

A Armênia de Hoje
No aeroporto Charles de Gaulle em Paris não é tão fácil
descobrir o caminho que leva a conexão com o voo para Yerevan. Sobretudo encontrar com outro passageiro que vinha no
mesmo avião de Buenos Aires que estivesse fazendo o mesmo
caminho que eu. Penso que, talvez tivesse o mesmo destino,
mas não nos falamos. Já dentro do avião, foram confirmadas
as minhas conjecturas e finalmente decidi começar um diálogo, pensando que pudesse ser alguém da diáspora que viajava a pátria mãe.
- Oi! Você é argentino, não é mesmo?
- Sim. E você também?
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- Sim, sou de Córdoba e meu nome é Mariano.
- Eu sou de Buenos Aires e meu nome é Jorge. Você vai ao
aeroporto?
O vejo surpreendido e digo que sim, enquanto penso: “Estamos em um avião a 10 mil metros de altura e aonde vou
senão a um aeroporto, assim como você e todos os que estamos
aqui em cima”.
Com a conversa, fui me dando conta de qual seria o verdadeiro sentido da pergunta. Se eu iria como ele trabalhar no
aeroporto de Erevan que é operado pelo empresário Ernesto
Eurnekian, argentino de origem armênia. Por este motivo, existem muitos argentinos trabalhando lá.
Quando chegamos, entre despedidas e abraços entre os
passageiros (quase todos da diáspora provenientes da França
e dos Estados Unidos), que se reencontraram com os seus familiares, começo a ver as grandes semelhanças com o aeroporto de Ezeiza e até com o de Córdoba, propriedade do
mesmo grupo empresarial.
Na década de 90 a Armênia passou pelo mesmo oleato
neoliberal que a Argentina, e que grande parte do mundo, inclusive um presidente chamado Petrosian – equivalente ao
nosso Carlos Menem que privatizou tudo o que pode, nem
sempre da forma mais prolixa e conveniente para o país.
Neste mesmo aeroporto, quando chegaram os 16 jovens
cordobeses do grupo Scouts Aragats, se sentaram em círculo
no chão e começaram a chorar como bebes. As pessoas chegavam perto e perguntavam para eles o que estava acontecendo
e alguns deles até poderiam pensar que fossem membros de
uma seita e que estavam se preparando para cometer um suicido coletivo. Na realidade é que eles não podiam conter a
emoção de desembarcarem naquela terra, tantas vezes sonhada e imaginada.
No setor de imigração não houve muitos tramites. Somente carimbaram o passaporte e um policial com um enorme
boné muito maior que sua cabeça, que fazia relembrar as antigas imagens da ex União Soviética, assim também como a torre
de controle e a parte antiga do aeroporto.
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Distante uma mulher armênia oriunda dos Estados Unidos fazia um escândalo porque o funcionário que deveria
atendê-la estava demorando e gritava em inglês e em armênio:
“neste país tudo funcionava mal, que era um atraso total”. Foi
o primeiro episódio que me chamou a atenção entre os armênios da diáspora e armênios da Armênia.
Logo pensei no que faria e como iria até ao hotel que anotei em um papel que estava na carteira. Foi neste momento que
se aproximou um homem gordo e com uma espessa barba
negra. Era Giro Monoyan, o responsável pelas Relações Internacionais da Federação Revolucionária da Armênia, também
conhecida como Tashnatzutiun. Subimos em um antigo jipe e
comecei a me submergir neste mundo fascinante que misturava a história milenar com os restos da arquitetura coletiva
da era soviética e novas e modernas construções.
Aos poucos e parte em francês e parte em inglês, Giro foi
me contando que até 1992 ele era um típico dirigente comunitário da diáspora armênia em Montreal e que tinha uma vida
relativamente tranquila e organizada. Mas depois da derrubada da União Soviética ele decidiu que tinha chegado à hora
de dedicar sua vida, literalmente, a construção da nova Armênia.
Aquela noite quente de agosto e as pessoas que iam e vinham animadas, em grupos de amigos ou em casais com uma
mistura de roupas antiquadas e outros modelos mais novos
como os que se podem ver em qualquer outra parte do mundo.
Me chamou a atenção os sapatos pontiagudos dos homens
igual aos seus narizes e a beleza das mulheres, quase todas de
cabelo escuro e pele morena.
Perto da meia noite e com mais de um dia de viagem até
a outra ponta do mundo, somado a mudança de horário fui
dormir no hotel.
Yerevan é uma cidade alaranjada porque está construída
principalmente com pedra Duff, um tipo de pedra vulcânica
dessa cor muito abundante na zona.
É uma grande mistura, uma mistura de estilos e sensações.
Por um lado têm edifícios muito antigos e uma enorme beleza
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arquitetônica como os que rodeavam a Praça da República. Por
outro lado, inevitavelmente fica um importante legado arquitetônico coletivo, típico da época soviética. E por último uma
quantidade cada vez maior de novos e modernos edifícios que
atendem, sobretudo, a demanda de armênios da diáspora que
querem ter um apartamento com vista para Ararat, seja para
ir de vez em quando às férias, ou seja, para ir passar seus últimos anos de vida na terra mãe.
Nesta mistura de modernidade e antiguidade surgem de
repente enormes massas, grandes estruturas ocas que são fábricas abandonadas que depois de 15 anos da derrubada da
União Soviética ainda não foram reativadas. Tudo aquilo que,
em outros tempos foi o orgulho do proletariado, hoje é um esqueleto de ferro e cimento, como um Pinóquio que está lá prostrado a espera de uma fada madrinha assopre a vida.

A cruz e a espada
Entrar no monastério de Gerhard é como entrar no seio
da terra e no túnel do tempo. Tem uma estrutura inconfundível pertencentes aos monastérios ortodoxos, com uma base circular e uma cúpula cônica e foi construído no século XIII
diretamente sobre a rocha escavada. Localizada a 34 quilômetros de Yerevan e às margens do rio Azat, parece que se está
vendo de outro mundo. Na parte mais antiga, a capela de San
Astvatsatsin (de 1164), é um lugar mágico de recolhimento,
onde o silêncio é estrondoso.
Em meio desse clima de recato, logo uma voz angelical
desceu do céu, ou se levantou da mesma pedra com um canto
gregoriano que estremecia tudo. Era uma senhora que estava
visitando, juntamente como nós e ela começou a rezar como
uma soprano, dando uma marca especial de misticismo a esta
sentinela pedra que guarda a maior jóia da antiga identidade
armênia. Porque o religioso e o nacional são duas caras da
identidade armênia e não se pode entender uma sem a outra.
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Começa a cair à tarde em Sardarabad, mas o calor segue
igual e parece ser que demorará até que o sol deixe de castigar
e a terra e as pedras possam se refrescar um pouco. Enquanto
esperamos, por horas, os 500 escoteiros que chegaram de 18
diferentes países para um acampamento de homens conversamos com uns nativos e vimos às mulheres fazerem lavash (um
pão especial que também é usado como hóstia na missa armênia) nos fornos improvisados com buracos na terra. Chega o
motorista, cumprimenta e pede licença para as mulheres e
come. Elas sorriem e fazem um gesto com a cabeça coberta
com um lenço. Logo o motorista me convida e convida o
Hovik para que comamos com ele. Em seguida se aproximam
dois policiais, com estes enormes bonés, que esteticamente
evocam os soldados soviéticos. Eles também comem o pão e
conversam com as mulheres, que seguem estirando as bolinhas de massa e grudando nas paredes do forno até que começam a cozinhar e se despegarem da parede. Esse é o ponto
em que o lavash está seco e crocante para ser retirado do improvisado forno.
Depois de um tempo, chegam finalmente os escoteiros que
descem de vários ônibus, com seus típicos uniformes e suas
bandeiras identificadoras. Estão os que vieram de Buenos
Aires, de Córdoba, os da Costa Leste americana (Boston e Providência) e os da Costa Oeste (Los Angeles), os de Toronto, os
de Montreal, os de Israel, os da Austria, da França, da Jordânia,
do Kuwait, do Iraque, do Irã, do Líbano, da Síria, da Grécia e
da Austrália, alem dos anfitriões é claro.
Finalmente os argentinos de Buenos Aires e os de Córdoba, orgulhosos cm suas camisas marrons e suas bandeiras
da Agrupação Arakatz, ocultando o cansaço passam na minha
frente Maria Beatriz Arslanian, Maria Eliza Donigian, Cecília
Beatriz Simonian, Michael Toutouchian, Alex Vartán Avakian,
Fernando Avakian, Axel Merdinian e por último o chefe Agustín Analian.
Todos se põem na explanada de Sardarabat, onde os patriotas armênios conseguiram o triunfo heróico contra os turcos em 28 de maio de 1918, garantindo a liberdade de um
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pequeno Estado que se manteve independente até 1920.
Agustín Analian me disse: “Toda minha vida escutei falarem deste lugar, tive que imaginar ver em fotos, fazer redações,
pintar em desenhos e agora estou aqui e não posso acreditar.
É uma sensação muito forte”.
Evocado a façanha de 1918 o vice-Ministro de Defesa
Artur Aghabekian, com um estrito uniforme militar, discursa
para os jovens armênios da diáspora: “Assim como vocês estão
hoje aqui, estiveram vossos pais e avôs em 1918. A força das
ideias e dos corações deles vivem hoje com vocês”.

O Ararat, símbolo da nacionalidade armênia
Dizem que o Ararat deixa ser visto somente por pessoas
de boa vontade, senão está nublado ou diretamente fechado
pelas nuvens. Mas neste dia de Jor Virab o céu estava claro e o
se via o Ararat nitidamente como uma pedra majestosa.
Lá estava bem em frente e como se inclinando para nós o
Medz (grande) Ararat e ao lado dele mais distante e como em
um segundo plano à esquerda o Pokr (pequeno) Ararat.
Nesta linda manhã de agosto, o Ararat permitia ser visto
majestoso, sem qualquer empecilho que lhe tirasse o protagonismo o que normalmente acontece com as outras montanhas,
inclusive as mais altas como, por exemplo, o Aconcágua e o
Everest.
Além de ser um símbolo da nacionalidade armênia o Ararat é uma montanha sagrada para a tradição judia e cristã, já
que se crê que foi em suas ladeiras onde ancorou a Arca de
Noé quando começou a baixar as águas do Dilúvio Universal,
detalhado na Bíblia como um castigo de Deus aos homens
pelos pecados cometidos. Inclusive muitas expedições científicas buscaram, até o presente momento sem êxito, ainda que
algumas fotos de satélites mostrem mancas que poderiam
coincidir com a famosa Arca.
No centro da Armênia histórica que se estende entre os
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três mares (Mediterrâneo, Negro e Cáspio) o Ararat é a marca
registrada dos armênios. Entretanto, depois do genocídio que
permaneceu dentro das fronteiras da República da Turquia,
Estado que legalmente passou ao Império Otomano.
Assim, além do Ararat surgir imponente na planície da
Anatólia, parece um gigante preso, confinado, imponente, que
reclama em voltar ao ceio de sua mãe, a mãe Armênia.
Porém se pensar que São Gregório esteve preso no poço
de Jor Virab durante 13 anos e sobreviveu, por que não pensar
que algum dia o Ararat voltará a ser parte legal da Armênia,
ainda que moral, histórica e culturalmente nunca deixou de
ser.
“Pensar que esse passarinho pode ir voando até o Ararat
e voltar”. Comentou Agustín com os olhos umedecidos.
Entretanto, Fernando Avakian e o resto dos meninos chegaram meia hora depois e em silêncio, olhando para o Ararat.
Neste momento o silêncio foi quebrado com uma voz que
vinha nitidamente do outro lado. Uma mistura de canto e lamento. Era em turco e logo depois nos demos conta que se tratava do muezim de uma mesquita chamando a uma das cinco
orações diárias dos muçulmanos. Essa voz potencializou a provocação que já era como um arame farpado marcando a zona
de exclusão da fronteira. Essa voz vinha rompendo todas as
feridas seculares, justamente em Jor Virab, o berço do cristianismo armênio.

Voltar em busca da identidade
Na rodovia que vai desde Yerevan até o lago Sevan paramos para abastecer. A espera pelo abastecimento costuma ser
iterminável nestes postos de gasolina, porque às vezes a energia é cortada no meio do dia ou ainda pela quantidade de carros que fazem fila para o abastecimento. Os motoristas, que
aguardam pelo abastecimento, se reúnem debaixo de uma
sombra para conversar, os homens por um lado e as mulheres
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por outro, quase todos os homens fumando, diferentemente
das mulheres que não fumam na Armênia, pelo menos em público.
Em agosto, o sol queima a terra e o calor não nos dá trégua
nem a mim nem a Hovik, mais que tradutor, meu companheiro de viagem. No posto de gasolina, existem algumas formas de matar o tempo: uma conversa animada, uma briga
ocasional porque um estacionou muito perto do outro auto,
uma cerveja que um homem velho serve com concha de um
barril. Hovik me aconselha que não tomemos a cerveja do barril por precaução, e então pedimos um café armênio (com a
borra). Quando a senhora com um pano na cabeça nos serve o
café, Hovik agradece com um spasiva. Perguntei a ele porque
do agradecimento em russo, se Lena havia me ensinado em
Córdoba que obrigado em armênio se diz shenorhagaliem.
Então Hovik pensa um segundo e me diz: São 70 anos vivendo
na União Soviética, e com a cultura russa dominante, o idioma
também sofreu contágios. Alguns armênios da Diáspora não
entendem isso e querem nos ensinar como falar e como viver”.
Como diz o professor Razmik Panossian, da London
School of Economics, “não se pode compreender a identidade
e a política da Armênia sem analisar o papel que a Diáspora
desempenhou em ambas. Privados de um Estado próprio durante a maior parte do milênio passado, os armênios foram capazes de sobreviver culturalmente e florescer graças, em
grande medida, aos incansáveis esforços realizados pela Diáspora; os armênios continuaram vivendo sob ocupação em sua
própria pátria até o Genocídio da Primeira Guerra Mundial,
mas a Diáspora desempenhou durante séculos um papel fundamental na defesa, evolução e fortalecimento da identidade
étnico-religiosa”. (Panossian, Razmik, conferência sobre a
Diáspora Armênia Hoje no Segundo Congresso Mundial de
coletividades Vascas, Vitoria Gasteiz, julho de 2003).
“A Diáspora Armênia, jamais uma mera extensão da mãe
pátria, tem sido e é um dos pilares da nação. A dualidade mãe
pátria-diáspora é uma das características principais dos armênios. Tal dualidade, em algumas ocasiões tem sido positiva,
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em outras carregada de tensão, mas em geral poderíamos
dizer que desempenhou um papel positivo na própria sobrevivência da nação”, remarca Panossian.
Alguns centros históricos da diáspora Armênia, que foram
centros de sua cultura, são Veneza, Amsterdã e Madras, na
Índia. Entretanto, se falarmos da diáspora atual, temos que dividi-la em duas: uma que é produto do exílio dos sobreviventes do Genocídio e outra que é produto da imigração
pós-queda da União soviética.
A primeira é a diáspora mais consolidada e a que normalmente todos se referem quando se fala de Diáspora Armênia.
Essa diáspora também tem suas matrizes, mas principalmente
se centra nos Estados Unidos (um milhão de pessoas), França
(300 mil), Líbano (100 mil), Síria (100 mil), Argentina (100 mil),
Grécia (50 mil), Canadá (50 mil), Austrália (40 mil), Reino
Unido (20 mil), Brasil (10 mil) e Uruguai (10 mil), entre outros
países. Esta é a diáspora mais ativa, que majoritariamente provem da Anatólia e de todos os territórios hoje usurpados pela
República da Turquia e que encontrou sua leit motiv na luta
pelo reconhecimento internacional do Genocídio Armênio.
A outra diáspora é composta por uns dois milhões de armênios que vivem na Rússia, sobretudo em Moscou e na região sul de Krasnodar. Estes armênios emigraram depois da
queda da União Soviética em busca de trabalho e também em
busca de tranquilidade durante a guerra de Nagorno Karabaj.
Esta diáspora, atualmente, não está tão organizada como a
outra e seus integrantes se preocupam, sobretudo em conseguir se sustentar e suportar os surtos de racismo russo. Entretanto, tem contato direto com a República da Armênia, para
onde viajam com frequência para visitar parentes e amigos.
Estão mais perto da Armênia não só física, mas também culturalmente. Com respeito à diáspora, produto do Genocídio,
Panossian diz: a partir dos anos 50 a identidade coletiva da
diáspora começou a refletir o caráter permanente da vida no
exílio, a mãe pátria havia sido perdida física e irrevogavelmente. Superaram-se as penúrias econômicas, muitos dos exi-

114

Mariano Saravia

lados conseguiram certa prosperidade e o desejo de voltar à
terra perdida se tornou algo retórico, quase vazio.
Este ponto é muito importante, porque a verdadeira pátria
de muitos dos descendentes de sobreviventes é uma terra a
que não podem voltar nem sequer de visita. Nesta terra não
ficou nem um armênio, ou melhor, dito, os armênios que ficaram são os armênios hamshenitas, que em sua maioria estão
islamizados, ou seja praticamente deixaram de ser armênios.
Na sua conferência, Panossian explicava a importância e a responsabilidade das diferentes igrejas armênias na diáspora e
como a religião ocupou um lugar destacado na manutenção
da identidade nacional. Depois de explicar que a maioria dos
armênios pertence à Igreja Apostólica, mas que também tem
armênios católicos e evangélicos, Panossian explicou: Ser armênio significa ser cristão (independentemente da igreja de
cada um). O que é inconcebível para a imaginação popular é
ser, por exemplo, armênio e muçulmano. Por isso, digo que na
Anatólia não ficaram armênios no sentido que nos interessa,
ainda que alguns possam ter sangue armênio. Os armênios
franceses, americanos, brasileiros, uruguaios ou argentinos
não podem voltar a Anatólia, sua pátria mãe. E se alguma vez
voltarem, o golpe talvez seja pior ao verem como sua terra não
guarda nenhum vestígio dos seus ancestrais. Esse é o espantoso resultado do Genocídio de 1915 e do genocídio cultural
que se perpetua.
Por conseguinte, para a diáspora ocidental, a pátria mãe
passou a ser a República da Armênia, o Estado próprio tão
buscado durante séculos. Ainda que seja somente uma parte
da pátria mãe, uma parte que não compreende a sua terra e
sequer o seu maior símbolo: o monte Ararat. Tudo isto faz com
que a diáspora, que tem raízes na Armênia otomana, tenha
uma relação um tanto ambígua com a Armênia pós-soviética.
Isto se nota até na realidade linguística, já que o armênio se divide em dois dialetos: o variante oriental, que é o falado na
atual República Armênia, e o variante ocidental, que é o utilizado na maioria da diáspora consolidada. A isso tem que ser
agregado o que dizia Hovik, a influência russa de 70 anos, que
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deixou sua marca, por exemplo, com a utilização do spasiva
em vez de shenorhagal iem.
No aeroporto, uma mulher armênia de Boston havia armado um escândalo porque o funcionário está demorando
muito para atendê-la, e grita em inglês e em armênio: Este país
todo funciona mal, é um atraso total. Compreensível até certo
ponto a sua insatisfação.
Entretanto, a diáspora é fundamental para a República da
Armênia, inclusive para a sua economia. A grande diferença
que tem a Armênia com os outros países vizinhos como a
Geórgia, o Azerbaijão, é que aquela tem uma diáspora economicamente forte que está investindo, sobretudo na construção.
Isto se traduz em esperança de melhora da atual situação da
economia, que mantém altos índices de desocupação e pobreza. A isto se soma as remessas dos armênios da Rússia que
chegam aos 1,3 bilhões de dólares anuais.
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Capítulo Seis
Nagorno Karabaj
Enquanto caminho pelas ruas de Stepanakert me imagino
em frente a um grande mapa, em um de seus palácios de Leningrado (hoje São Petersburgo), como brincando de ser Deus.
Retiro este povo daqui e ponho para lá, corro um pouco esta
fronteira para o norte, misturo estes com aqueles. O único que
importa é o marxismo e o socialismo em um só país. Nada
disso que esteve pregando Leon Trotsky sobre a revolução permanente e em todos os países. Primeiro tem que assegurar
deste grande império. Mas para isso tem que se terminar com
os nacionalistas, com a individualidade de cada povo. E como
faço? O melhor é misturar todos, apagar suas identidades históricas, retirar deste o que tinha e dar outra coisa que não
tinha. Tem que romper com esse sentimento burguês da propriedade privada, inclusive com as nações que consideram seu
território como próprio. E o que se queixar seria apagado do
mapa de verdade.
É o comissário do povo para as nacionalidades, Joseph Stalin que em 1921 já estava se preparando para o seu destino: governar a União Soviética durante 24 anos com punho de ferro.
Vejo as ruas, as Praças de Stepanakert, falo com as pessoas e
volto a lembrar de Stalin:
Em que mente cabe colocar o território armênio sob administração dos azeris que são turcos de raça e muçulmanos de
religião? Sobretudo, a poucos anos do primeiro genocídio dôo
século XX, perpetrado pelos turcos contra os armênios.
Efetivamente “em 4 de julho de 1921 o plenário do Bureau
Caucásico da Rússia Soviética resolveu que Karapakh pertencia à Armênia, assim como se integrou em1920”. No dia seguinte, em 5 de julho de 1921 Stalin em uma decisão pessoal a
divide da Armênia e poucos anos mais tarde, cria o corredor
de Lachin e o Curdistão Vermelho isolando totalmente as duas
partes. Depois cabe uma reflexão. Que direito pode evocar o
Azerbaijão sobre Karapakh, se quando este foi integrado a

118

Mariano Saravia

URSS o que fez também com Najichevan como território integrado da Armênia? Em 1993 o presidente do Azerbaijão Elchibei manifestou ante ao parlamento: “Recuperaremos o
território que Stalin sabiamente nos concedeu”. (Derebian,
Carlos, Artzaj, a complexa trama caucásica, página 20).
De que estamos falando? De um enclave montanhoso de
4.400 quilômetros quadrados, a mesma superfície que a Capital argentina, Buenos Aires e o departamento cordobês de Calamuchita. Lá vivem cera de 150 mil pessoas, quase em
totalidade de armênios.

Primeira Guerra de Karabaj
Entre 1918 e 1920 o poder legislativo em Nagorno Karabaj
foi exercido pela Assembleia Armênia, a que declarou o enclave como região independente e estabeleceu um próprio governo e um Conselho Nacional. Já em fevereiro de 1919 esse
conselho se dirigiu às forças armadas para rejeitar as reclamações do Azerbaijão sobre o seu território e deixar sentado o
sentimento popular de continuar como parte integrante da República da Armênia até então independente.
Em 26 de agosto de 1919 o Conselho Nacional de Karabaj
e o governo do Azerbaijão chegaram a um acordo provisório
para evitar uma guerra e que o assunto seria considerado na
Conferência de Paz de Paris, celebrada no final da Primeira
Guerra Mundial.
Entretanto este acordo foi violado pelo Azerbaijão que
bombardeou Shushi. Assim começou a luta dos armênios por
Nagorno Karabaj contra os turcos e os azeris que contaram
alem de tudo com favores primeiramente dos alemães e depois
dos ingleses.
Em 28 de abril de 1920 foi proclamada a República Socialista Soviética do Azerbaijão e incorporada à URSS e no dia seguinte o governo ratifica as reclamações sobre Karabaj,
avaliado pelo comando do 11º corpo do Exército vermelho.
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Então os representantes armênios ante o Soviet, Pirumian
e Erzngaén propõem a Vladimir Lênin que a questão seja resolvida pelos habitantes de Karabaj através de um plebiscito.
Nesse documento, entre outras coisas escreveram: “ Os habitantes do Alto do Karabaj são os únicos com o direito de resolver algo sobre seu futuro, baseado no direito das Pessoas...
Toda a resolução que não estiver de acordo com uma situação
de direito em base a um plebiscito pela autodeterminação com
desconhecimento dos direitos, será considerado tirania e os armênios nestas circunstâncias justificam sua luta contra os inimigos”. (Arquivo do Instituto Marxista Leninista do Partido
Comunista da Rússia, página 1022, 1 de novembro de 1920).
No entanto o Azerbaijão comunista atacou à Armênia que,
por outra parte tinha que atender a frente de guerra contra a
Turquia. Ao não poder lutar em iguais condições nas duas
frentes, em junho de 1920 a Armênia foi obrigada a assinar
uma trégua com o Azerbaijão, que tomou em julho o Najichevan, onde se formou uma República Soviética. Em setembro a
Armênia assinou um acordo de paz cm o Azerbaijão cedendo
Zankezur e Nagorno Karabaj e reconhecendo o governo de
Najichevan.
Em 29 de junho de 1920 o dirigente bolchevique russo
Tchicherin escreve a Lênin: “A situação dos territórios sob
nossa tutela, deveria ser tomado de forma muito precavida,
com atenção e mais cautelosamente com respeito ao comportamento dos camaradas Ordjonikidzé, Mtivanú e Narimanov
(dirigentes azeris) o que o circulam os planos de luta. Estes camaradas tomaram as armas contra a Geórgia e a Armênia, em
momentos dramáticos e comprometedores, em que nosso
Kendkom (comitê central) não havia permitido e a raiz disto
foi criada um estado de violência coletiva quando ainda Baku
se opôs a tais procedimentos. Está comprovado que os territórios em disputa sempre pertenceram aos armênios e ainda se
encontra sob domínio e amparado pela Constituição Soviética.
O governo do Azerbaijão manifestou conformidade e reconhecimento de tal situação. Karapakh, Zankezur e Sarur, Daralakeas e Najichevan são regiões que comprovadamente
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pertencem à Armênia” (Arquivo do Instituto Marxista Leninista do Partido Comunista da Rússia).
Em outro documento similar a este, e ante a ocupação de
Karapakh e Najichevan, Tchicherin disse: “ Se trata com isso
de favorecer as ordens nacionalistas dirigidas pelos turcos em
apoio dos azeris, estaríamos adiantando o desenvolvimento
de antagonismos nacionalistas em todos os setores políticos e
dividiríamos mais ainda a região”.

Incorporação à URSS de Nagorno Karapakh
Em 29 de novembro de 1920 foi incorporada à Armênia à
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas como República
Socialista Soviética da Armênia.
No dia seguinte, em 30 de novembro, o Heghkom do
Azerbaijão, emitiu um comunicado: “O governo Popular e
Proletário do Azerbaijão, foi informado em nome dos camponeses socialistas armênios que a República da Armênia foi integrada a partir de 29 de novembro a irmandade dos povos
socialistas soviéticos, foi aderida ao júbilo pelo triunfo do povo
irmão. A partir de hoje, os litígios entre a Armênia e o Azerbaijão se terminam. Karapakh, Zankezur e Najichevan formam
parte integrante da República Socialista da Armênia. Glória à
Armênia e ao Azerbaijão Socialistas. Glória à União de trabalhadores e camponeses. Assinado: N. Narimanov, presidente
do Hegkom do Azerbaijão, Husseinov, comissário popular de
Relações Exteriores, 7 de dezembro de 1920”. (Derebian, Carlos, op. cit., Página 33).
Consequentemente, quando à Armênia entra para a URSS
entra com Karapakh como parte integrante do seu território,
algo muito importante para o futuro, porque a Constituição
da URSS marca a importância de que se mantenham e reconheçam as fronteiras das diferentes repúblicas no momento de
se integrar à União. Na declaração do Heghkom o governo da
Armênia disse que “por decreto do Heghkom do Azerbaijão e
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por acordo das duas Repúblicas de agora em diante Karapakh
Montanhoso será reconhecido como parte indivisível da República Socialista Soviética da Armênia”.
“Em 12 de junho de 1921 o Conselho Nacional do Azerbaijão baseado em uma resolução do Comitê Revolucionário
da República Socialista Soviética do Azerbaijão adota uma declaração na que proclama o Nagorno Karabaj como parte integral da República Socialista Soviética da Armênia. Em 19 de
julho de 1921, Alexander Miasnikyan, comissário dos povos
armênios deu conhecimento ao decreto que dizia: “Sobre a
base da declaração do Comitê Revolucionário da República
Socialista Soviética do Azerbaijão adota uma declaração na
que proclama o Nagorno Karabaj como parte integral da República Socialista Soviética da Armênia”. No relatório oficial
do Comissariado para os povos do Ministério de Relações Exteriores a IX Conferência dos Soviets em 1920 – 1921, disse:
“Em julho este acordo seria assinado com o Azerbaijão sobre
Nagorno Karabaj que será incluído na República Socialista Soviética da Armênia”. Mas o Azerbaijão insiste que o problema
de Nagorno Karabaj fosse tratado no plenário da sessão do Bureau Caucásico do Comitê Central do Partido Comunista Bolcheviche Russo. (Avakian, Shahen, Nagorno Karabaj, legal
aspects, segunda edição, página 11 sem dados do editorial).
Em 4 de julho de 1921 o Bureau Caucásico ratifica a decisão de que Nagorno Karabaj que permaneça como parte integral da Armênia, mas nessa noite para parece que chegaram
ordens de Moscou e no dia seguinte modificaram as opiniões
e foi aprovado uma proposta de Narimanov que dizia: “Os
efeitos de criar condições pacíficas entre os armênios e os muçulmanos, ante enfrentamentos de origem nacionalista e com
o propósito de manter uma administração coerente entre o
plano planalto Karabaj e o Alto Karabaj foi resolvido incorporar ao território do Azerbaijão, dando autonomia absoluta para
este país. A Capital será Shushi. (Arquivo do Instituto Marxista
Leninista do Partido Comunista da Rússia).
Em 5 de julho de 1921 Stalin cristaliza sua obra mestre e
escreve: “ Em razão da necessidade de manter a paz nacional
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entre muçulmanos e armênios e contemplando os interesses
econômicos do Alto e Baixo Karapakh e para os efeitos da
união de deverá primar entre os povos o Alto e o Baixo Karapakh assim como a região de Najichevan, formarão parte do
Azerbaijão (Arquivo Geral do Partido Comunista da União Soviética, Moscou).
Com esse ato também se agrega uma emenda a Ata de
Moscou de 16 de março de 1921. No terceiro ponto desta
emenda diz: “As partes em litígio acordaram que, Najichevan
mencionado no primeiro ponto da atas, passará a integrar na
qualidade de protetorado, sob controle do governo do Azerbaijão com a condição de não integrar, de nenhuma maneira,
uma terceira naca”. (Documentos do Escritório de Política Exterior da República Socialista Soviética da Armênia, página
598).
Segundo Shahen Avakian, especialista em Direito Internacional e professor da Universidade Francesa da Armênia, “a
decisão do partido Comunista Russo não tem precedentes legais na história do Direito Internacional: um partido político
de um país de terceiro mundo, Partido Bolchevista Russo, sem
poder legal na jurisdição, decide um status de Nagorno Karabaj. Em 7 de julho de 91921 o Comitê Revolucionário do Azerbaijão resolve estabelecer a região independente (oblast) de
Nagorno Karabaj como parte do seu território” (Avakian, Shahen, op. cit,. Página 12).

Transcaucásia Soviética
Há princípios de 1921 aconteceram algumas revoltas na
Geórgia que provocaram a entrada das tropas Russas e em
março anunciaram a criação de uma República Socialista. Em
12 de março de 1922 as Repúblicas Socialistas Soviéticas da Armênia, do Azerbaijão e da Geórgia formaram a Federação
Transcaucásia e em 13 de dezembro daquele ano o I Congresso
Transcaucásico de Soviets da Transcaucásia (RFSST). Em 30 de
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dezembro foi aderida a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) sendo transformada deste modo em uma das
quatro Repúblicas Federadas da URSS.
A área de 184.600 quilômetros quadrados e em 1923 organizaram os oblasts (regiões administrativas) independentes de
Nagorno Karabaj e Ossétia do Sul (em Geórgia), assim como
as Repúblicas Independentes do Najichevan, da Abkasia e da
Azaria (estas duas também na Geórgia). Em dezembro de 1936
a Federação foi dissolvida devido às dificuldades que passava
e pelas complexidades etnográficas, mas as três Repúblicas
que a constituíam permaneceram dentro da URSS como Repúblicas Independentes.
Imediatamente vieram à tona as hostilidades e as reclamações dos armênios pelo Nagorno Karabaj que estiveram contidos durante a época em que durou a República Federativa
Socialista Soviética da Transcaucásia.
Já em 1937 iniciou a batalha da Armênia com uma proposta na 20º Assembleia Geral do Partido Comunista da União
Soviética reclamando da devolução de Karabaj.
“A repressão não se esperou. Chegou de forma inesperada
e violenta. Foi o terror desatado contra os Armênios. Cercaram
um número aproximado de 10 mil em uma noite de 1937. Os
julgamentos que seguiram de forma imediata foram conhecidos como “Os processos de Yerevan”, com um profundo
drama” (Derebian, Carlos, op. cit,. Página 37).
Depois desta etapa repressiva sobreviveram anos de tranquilidade baseada na submissão e no medo, mas, entretanto,
o conflito sempre continuou e por momentos latentes e por
momentos evidentes.
A primeira petição de reunificação de Karabaj à Armênia
foi em maio de 1963 quando cerca de 2.500 Karabajis assinaram uma petição ao presidente da URSS, Nikita Kruschev.
Dois anos mais tarde, quando completava 50 anos do genocídio de 1915 uma multidão manifestou em Yerevan reclamando
pela devolução do Nagorno Karabaj. Finalmente em 1968
aconteceu o inevitável, a panela de pressão explodiu e aconteceram violentos choques em Stepanakert entre a população ar-
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mênia e os opressores azeris. Houve feridos e muitos presos
pela repressão das forças de segurança.
Nas 61º sessão do Presidente do Supremo Tribunal da
URSS em 23 de novembro de 1977 a mensagem para os trabalhadores da Armênia e do Azerbaijão disseram: “Por uma série
de circunstâncias acontecidas décadas antes, o Alto Karabaj foi
unido ao Karabaj. Isso não teve correspondente em nenhum
passado histórico nem em sua composição étnica nem aos interesses econômicos, nem ao desejo da sua população. As décadas passaram e a Questão de Karabaj continua a pesar de
tudo sem ser resolvida. Pelo contrário, se agravou e provocou
um distúrbio com atos de violência entre os países vizinhos.
Devolvendo o Karabaj integrado a seu legítimo dono tudo ficaria em ordem”. (Jornal Comunista, Moscou, 27 de fevereiro
de 1978).
Depois de uma provocadora política oficial de assentamento de colonos azeris em solo Karabaj em 1988 foram instalados novos enfrentamentos na própria Stepanakert. Tudo
piorou quando em 15 de janeiro a República Socialista Soviética da Armênia resolveu anexar Karabaj, decisão impugnada
pelo Azerbaijão. Em 20 de fevereiro de 1988 o Conselho Supremo do Karabaj votou em unanimidade para anexar à Armênia, baseando-se em um plebiscito realizado entre a
população. Neste mesmo dia o Polit Bureau do PC da União
Soviética emitiu um comunicado em que disse: “Se negam os
direitos as reclamações e resoluções dos Armênios, aos que os
acusam de revolucionários e a quem poderá sofrer uma ação
da Justiça Soviética”. É paradoxo a acusação de “revolucionários” contra os armênios vindos dos dirigentes comunistas.
A repressão dos azeris contra os armênios foi sangrenta,
sobretudo, em Sumgaith, Baku e Kantza.
Averik (que significa sol) deveria ter uns 28 anos. Entretanto me serviu café e me trouxe um espetacular mel para o
pão recém saído do forno e me contou que nasceu e morou em
Baku até este fatídico 1988. Disse que gostava da cidade, estava
na beira de um mar que teve que se mudar para as montanhas.
Em Baku existia um bairro armênio e eles moraram com rela-
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tiva calma todo o tempo, mas nos anos 80 já iniciou o florescimento do nacionalismo azeri e consequentemente a discriminação contra os armênios. Na escola a nota máxima era um
cinco, mas para ela nunca lhe davam esta nota, por mais que
suas provas estivessem perfeitas. Os colegas começaram a discriminar até que teve que sair e mudar de escola aonde ia cada
vez mais armênios. Desta forma, natural e gradualmente
foram formando verdadeiros guetos dentro de Baku e das demais cidades do Azerbaijão. Finalmente em 1988 começou o
massacre dos armênios pelo exército azeri. “Nós conhecíamos
o Genocídio de 1915 e nunca imaginamos que estes horrores
poderiam se repetir, mas isso foi também um pequeno genocídio”, contou Arevik. Concretamente por mais que as vítimas
fossem impreciso o que se aproximou de 200, existiu um plano
premeditado para acabar com uma minoria, a ação enquadrada na figura do genocídio estabelecida pelas Nações Unidas. “Foi horrível, nós conseguimos escapar e viemos para cá”,
conta Arevik e não pode falar mais. Em 20 de janeiro de 1989
o Supremo Soviet da URSS estabeleceu uma autoridade especial em Nagorno Karabaj sob a direta supervisão do governo
central.
Mas desafiando o poder de Moscou em 1989 o Supremo
Soviet da Armênia declarou este dito enclave parte integrante
da Armênia.

A Guerra
Em setembro de 1989, por pedido dos Azeris, Mikhail Gorbatchov decidiu que Karabaj deveria voltar a ser parte integrante do Azerbaijão. E em 28 de novembro, o Supremos
Soviet da URSS dissolveu a autoridade especial substituindo
a partir de 15 de janeiro de 1990 pela autoridade do Azerbaijão.
A luta continuou e foi intensificando a medida que se fez
também mais pronunciada a derrubada do regime soviético.
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A opinião pública internacional veio especialmente comocionada ante os brutais ataques contra Pertatzor em novembro de
1990, Kedashen, Mardunashen e Shahumian em maio de 1991.
Em 11 de julho de 1991 Mikhail Gorbatchov assinou um
decreto abolindo o estado de emergência no distrito de Shahumian e permitindo que o Quarto Exército Soviético se retirasse, deixando no lugar todo o tipo de armas e pertences para
as forças Azeris Omon, uma força de “boinas pretas” inspirada
nas OAS francesas e nas SS nazistas.
Três dias depois da ida dos soldados russos, em 14 de
julho de 1991 começaram os ataques da Omon contra a população civil, a destruição de aldeias inteiras e a deportação em
massa de civis para a Armênia.
Viktor Polibishka enviado por Gorbatchov à região e o segundo secretário do Partido Comunista do Azerbaijão deu
uma desastrosa e incrível versão de que os povoadores armênios estavam abandonando suas terras por vontade própria e
que delinquentes armênios os estavam obrigando a ficar.
Em uma conferência de imprensa com correspondentes
estrangeiros em Baku o presidente do Azerbaijão, Ayaz Mutalibov não gostou da insistência dos jornalistas e perguntou a
eles: “Por que tanta preocupação com os armênios?”.
Sob todo o ponto de vista a razão e o direito assistiram o
povoado de Karabaj. Desde a Constituição da URSS se deveriam respeitar os limites de cada República no momento de
seu ingresso e a Armênia formava parte da União com Karabaj
como parte integral do seu território. Do ponto de vista da
ONU o direito de autodeterminação dos povos está consagrado na Carta dos Direitos do Homem em 1948 e os Karabajis
pediam que fossem consultados para ver o que queriam ser e
com quem queriam viver.
Evidentemente ante a uma agressão como esta parte do
Azerbaijão a principal responsabilidade era da União Soviética, mas o poder de Moscou foi derrubado inexoravelmente e
os nacionalismos ressurgiram por toda a parte. Ante a essa situação os hierárquicos russos tinham terror de que se eles interviessem nos outros povos muçulmanos da URSS
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(Chechenia, Ossétia, Kazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão e
Quirguistão entre outros) puderam conseguir a ajuda dos Azeris. De fato, muitos guerrilheiros chechenos lutaram na guerra
ao lado dos azeris, dizem que até esteve Shamil Basayev que
mais tarde se converteu em líder checheno em sua própria
guerra contra a Rússia. Portanto, os azeris buscaram intencionalmente dar um caráter de guerra santa a um conflito que em
realidade, somente tinha uma explicação: a teimosia do Azerbaijão por dominar uma nação que nunca se resignou à subordinação.
Finalmente em 2 de setembro de 1991 Nagorno Karabaj foi
declarado Estado Independente, inclusive da Armênia que o
fez em 23 deste mesmo mês.
A luta foi aprofundada e os ataques azeris contra a população civil de Karabaj foi cada vez mais encarcerada. Los boinas pretas fizeram o pior que puderam para identificar os
cristãos e eram comuns torturas, violações e assassinatos. Muitos terminaram morando em guetos ou em porões durante
meses sem sair e nem sequer ver a luz. Quando um edifício
era invadido pelos misses azeris os habitantes penduravam
uma cortina por dois motivos: para avisar que estavam vivos
e como instinto de superação para que o aspecto não fosse tão
deprimente.
No final de 1991 uma comissão de observação dos Direitos
Humanos da Solidariedade Cristã Internacional viajou com
seu presidente à frente, a baronesa Caroline Cox, que também
era vice-relatora da Câmara dos Lordes do Reino Unido.
Nessa viagem a comissão internacional pôde comprovar
todas as atrocidades cometidas pelas forças azeris contra a população civil do Karapakh. Depois Caroline Cox entrevistou
em Moscou Anatoly Bukianov, secretário do Supremo Soviet
quem comentou sobre a terrível situação de Nagorno Karabaj.
Bukianov reconheceu o problema entre os armênios e os
azeris, mas desse que a União Soviética tinha uns 20 Ulsters
(Irlanda do Norte). Também disse que Karabaj deveria permanecer com o Azerbaijão e declarou que Moscou não permitira
a internacionalização do conflito. Depois da viagem da comis-
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são os armênios de Karabaj voltaram a permanecer sozinhos,
enfrentando esse verdadeiro inferno.
Em 9 de maio de 1992 a guerra deu um giro fundamental,
porque as tropas armênias tomaram Sushi, a cidade mais alta
desta região montanhosa, e de onde os azeris bombardearam
a Stepanakert.
Em 1993 houve dois referendos no mundo baseado no direito de autodeterminação dos povos. Um destes referendos
foi em abril na Eritréia depois de que a comunidade internacional aceitou a separação deste novo país, a Etiópia e em maio
foi aceito na ONU. Em outro referendo que foi realizado em
Nagorno Karabaj em 10 de dezembro e igualmente ao de Eritreia teve um resultado espantosamente favorável à independência de Karabaj. Por quê?
Neste mesmo ano de 1993 foi definitivo no campo de batalha porque as forças armênias venceram o exército azeri depois de vários enfrentamentos o que levou à Armênia ter o
controle de todo Nagorno Karabaj e das regiões adjacentes.
Em maio de 1994 finalmente se estabeleceu um cessar
fogo, precário que foi violado em diferentes oportunidades.
Mas a paz nunca foi assinada e a República de Nagorno Karabaj não teve nenhum tipo de relação com o Azerbaijão.
Em março de 1997 o presidente da Armênia, Levon Petrosian nomeou o presidente eleito de Nagorno Karabaj, Robert
Kocharian como primeiro ministro da Armênia. Kocharian foi
sempre um pilar da independência de Karabaj do Azerbaijão,
algo que resultou em tensões políticas entre ambos, pois Petrosian estava disposto a aceitar uma solução de compromisso
da iniciativa da comunidade internacional, que havia apoiado
a permanência do Azerbaijão de Nagorno Karabaj, ainda que
garantisse o controle de fato por parte dos armênios em uma
espécie de independência.
Petrosian acusado de apaziguamento terminou renunciando em fevereiro de 1998. Um mês mais tarde Kocharian
foi eleito presidente da República da Armênia nos comícios
presidenciais. Em um sábado mais tarde em Yerevan. Agosto
de 2006. No cemitério de Ierapelur, várias mulheres vestidas
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de preto limpavam as lápides e regavam as flores. Sob um
calor sufocante elas se esforçavam para que tudo estivesse impecável. As tumbas, contam em poucas linhas, a história de
cada um dos fedaís (voluntários) que foram à guerra por Nagorno Karabaj pela Armênia. Foi irresistível a tentação de fazer
as contas, 1967 – 1993 1969 – 1992, 1966 – a991. Assim todos 26
23 e 25 anos respectivamente. Os desenhos sobre os mármores
mostram como homens duros de olhos escuros e olhares decididos, mas seguramente foram uns senhores românticos e sonhadores como qualquer homem de vinte e uns anos com toda
a vida e um mundo por adiante.
Entre os meninos escoteiros que chegaram de Córdoba,
existem vários falavam bem armênio, assim como, Fernando
e Agustín que ajudaram na tradução. Não podemos conversar
com Armine, mãe de Roffi Simonian, morto em Nagorno Karabaj aos 36 anos. Roffi deixou um filho de sis anos que agora
tem 18 anos e Armine nos contou que sua maior preocupação
foi em transmitir a seu neto os valores pelos quais morrei seu
filho. Na batalha Roffi quase ficou cego. Voltou a Yerevan e
viajou para a França e se curou. Mas quando estava recuperado voltou a Karabaj e ficou lá, ou melhor, dizendo voltou
para ser um mártir. “Quando ele morreu, ele e eu sabíamos
que não voltaria. Claro que senti muita dor, mas quando se
trata de defender à pátria não há vida que valha. Olhe, quando
não permaneceram mais soldados da Armênia as mães foram
convertidas em soldados”.

Nós nos reconhecemos livres
Em 1998 surgiu um movimento que desembocou a independência de fato de Nagorno Karabaj do Azerbaijão. Esta
força logo permaneceu com o nome de Movimento 88 e seguiu
lutando pela liberdade. Hoje o líder é Eduardo Aghabegian,
prefeito da cidade de Stepanakert. Em um bar da capital, com
um típico vinho tinto da região, ficar orgulhoso de tudo o que
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pôde fazer pela sua cidade: “ Me diga a Verdade? Seguramente
se não tivesse lido ou não tivesse contado não se dariam conta
de que aqui houve uma guerra faz poucos anos? Me disseram
que a cidade é tão bonita e limpa que não tem nada que invejar
a Amsterdã ou Paris”.
- Valeu à pena tanto sofrimento?
-Eu acredito que sim, a liberdade não tem preço e vale a
pena qualquer sofrimento para conseguir a liberdade. Hoje vivemos em liberdade e é verdadeira em todo o sentido, porque
quando falei de liberdade falei da liberdade da gente. Para que
eu quero liberar minha terra senão posso compartir desta liberdade com minha gente?
- O próximo passo seria que o mundo comece a respeitar
e a reconhecer esta liberdade?
Sim, mas nós não vemos problemas com isso, pois isso
chegará a seu devido momento. Claro que nós nos ocupamos
desse assunto e trabalhamos para conseguir isso, porque nos
parece importante. Mas é mais importante ainda que nós mesmos reconheçamos. Se o mundo não nos reconhece, nós sim
nos reconhecemos livres.
- Vocês se sentem acompanhados pela República da Armênia?
- Claro que sim. A Armênia sempre está conosco e estrategicamente é importantíssimo porque a partir desta relação
conseguimos finalmente captar a atenção do resto da comunidade internacional. Observe que quando um bebe nasce, chora
e no início somente a mãe escuta e presta atenção nele. Depois
se chora mais alto, começam a prestar atenção às demais pessoas.
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Pelo direito à Autodeterminação
É segunda-feira pela manhã e com espírito de peregrino
Stepanakert começa a sem preguiça e se vê poucas pessoas que
começam a sair pelas ruas: mulheres com suas sacolas para
irem ao supermercado, homens que vão para o trabalho ou a
fazer qualquer coisa.
Chegamos ao Ministério de Relações Exteriores juntamente com o titular Gyorgi Petrosyan e entramos juntos, subindo as escadas de uma austera residência um pouco
disfarçada.
“Sou membro da Federação Revolucionária Armênia
(FRA), mas neste momento não estou militando porque formo
parte do Conselho do Governo e do Conselho de Segurança
Nacional”, disse ele enquanto serve ele mesmo um típico café
armênio para Hovik e para mim.
- O senhor deve ser o responsável pelas principais tarefas políticas deste país: buscar o reconhecimento internacional.
- Sim, essa é a principal tarefa. Estamos em processo que
tem raízes na ideia da Liberdade. Temos que continuar a luta
para receber no final o reconhecimento de nossa independência como República. Em nossa história moderna viemos reclamando, desde 1941, um referendo pela independência.
Tivemos que conseguir nossa liberdade por nós mesmos e nos
organizamos como Estado durante a guerra.
- Como os afeta a falta de reconhecimento por parte da
comunidade internacional?
- Acredito que principalmente é um problema de ambições
e egoísmo. Nós sempre nos damos conta de nossos direitos, os
direitos do povo e dos homens de carne e osso. Em contrapartida o Azerbaijão somente falava de terra e nunca de pessoas.
É somente um afã expansionista.
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- A estratégia do governo de Nagorno Karabaj coincide
totalmente com a da República da Armênia?
- Existem algumas diferenças com a República da Armênia
nas estratégias políticas. Por exemplo, eles têm relações com o
Azerbaijão e não temos. Mas definitivamente isso não vem
bem. O povo do Karabaj organizou um poder político legalmente e temos direito a coincidir ou não com a Armênia.
- Se percebe um ar de permanente perigo e de novas
guerras. Como se pode viver assim?
- Não queremos mais guerra, mas sim queremos paz,
temos que nos preparar para a guerra. Pagamos muito caro
pela paz e estamos dispostos a seguir pagando o preço porque
temos direito a uma vida em paz e desenvolver o país.
- Também se percebe uma grande determinação de luta.
- Nossa luta tem vários objetivos: o reconhecimento do Genocídio Armênio e o reconhecimento dos direitos do povo de
Karabaj.
- O senhor prevê, em um futuro próximo uma guerra?
- Neste momento, em geral é muito difícil de dizer o que
vai passar amanhã. Tudo é possível e geralmente as guerras
começam pouco a pouco sem serem declaradas. Nós estamos
preparados para defender nossa independência.

Preparados e Alertas
Em Stepanakert tudo é perto. Desde o Ministério de Relações Exteriores, atravessamos o centro e chegamos à sede da
FRA.
Depois de uma considerável espera, nos atendeu Artur
Mosiyan, membro do Conselho da FRA de Nagorno Karabaj.
“Sou militante do Takhnatzutiun desde 1992” e nos comenta
enquanto acende um cigarro.
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- Imagino que o principal trabalho e problema é o reconhecimento internacional de Karabaj.
- É verdade, o problema do reconhecimento de Karabaj
por parte da comunidade internacional é o mais importante.
É encarado principalmente pelo governo, mas nosso partido
faz tudo o que pode para ajudar porque é um problema de
todos.
- Por que a Armênia não reconhece Karabaj?
- A Armênia pode reconhecer Karabaj quando quiera, porque Karabaj é parte da Armênia. Tudo isso forma parte de uma
estratégia geral.
- Essa estratégia geral prevê a anexação de Nagorno Karabaj à República da Armênia em algum momento?
- A independência de Karabaj é somente uma etapa previa
a união com a Armênia, porque é o mesmo povo, a mesma
nação.
- O petróleo no Azerbaijão é bom ou mau para o conflito?
- Pode ter arestas boas e más. O pior é que o petróleo dará
muitíssimo dinheiro ao Azerbaijão e desta maneira terá mais
armamento militar e será mais ameaçador para nós. Mas por
outro lado é verdade que os Estados Unidos, a Rússia e a
União Europeia têm interesses fundamentados no petróleo do
Azerbaijão e, portanto, não lhes convém um conflito bélico que
ponha em perigo essa exploração.
- Poderia haver uma nova guerra?
- Nós não queremos uma nova guerra, mas claro que não
podemos descartá-la. Se não quiser uma guerra amanhã tem
que se preparar hoje.
- O senhor lutou na guerra?
- Quase todos em Karabaj lutamos na guerra. Eu combatia
em Martuni, minha cidade natal. É impossível apagar as lem-
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branças. Em Karabaj existem dois exércitos, um oficial e outro
popular, formado por todos os homens de Karabaj, isso é o
mais forte e em qualquer momento esses dois exércitos podem
se unir para defender nosso território se for necessário.
Tanto Fedor Dostoievsky em vários de seus livros quanto
Mikhail Lermontov em seu poema romântico O Demônio, se
dão conta das bondades e da beleza dos cavalos de Nagorno
Karabaj.
Lamentavelmente um século de distância daquelas glórias
da literatura russa, este enclave montanhoso do Cáucaso foi
conhecido mais pelos constantes conflitos e pelas guerras.
Dizem que arrancar pela força um povo de sua terra é semear ódio e guerra para os séculos vindouros. Hoje está florescendo a má semente que plantou Stalin.
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Capitulo Sete.
Djavakh
Para poder viajar da Djavakh a região sul da Geórgia onde
vive uma importante comunidade armênia tive que pagar pelo
visto mais caro do mundo: 80,00 dólares. E alem disso perder
uma manhã fazendo uma caótica fila no consulado geral da
Geórgia em Yerevan.
Finalmente depois de escutar as histórias (traduzidas por
Hovik) de uma infinidade de armênios que vivem na Rússia e
necessitam atravessar a Geórgia me chamaram para a entrevista. Um georgiano de uniforme nos fez passar por um longo
corredor sufocante e com um penetrante cheiro a ocre até um
quarto onde detrás de uma mesa desordenada se desparramava um gordo de aspecto desagradável. Tinha uma grossa
corrente de ouro e um anel em cada um dos dedos das duas
mãos a camisa aberta e transpirada e o cabelo denotava que
fazia vários dias que não era lavado.
Em russo nos fez várias perguntas, quase sem olhar nos
nossos olhos. Recém me olhou e depois de inspecionar com
estranha curiosidade meu passaporte argentino, fez alguns comentários que não entendi e me pediu dinheiro. Também me
pediu uma caneta para assinar o visto, mas assim como nunca
me deu um comprovante onde aparecessem os 80 dólares
pagos, nem sequer me devolveu a caneta. Hovik me fez um
gesto para que sinalizar que não reclamasse porque qualquer
modificação de humor destes personagens poderia abortar
nossa viagem, inclusive depois dele ter recebido os 80 dólares.
Tentei passar o mais despercebido possível e respiramos tranquilos somente depois que saímos na rua, ainda que não totalmente porque tivemos de deixar os passaportes e passar
para buscá-los no dia seguinte. Finalmente todos os medos se
dissiparam e nos entregaram o passaporte com o visto para
entrar na Geórgia. E pensar que faz somente 15 anos que essa
fronteira não existia porque a Geórgia e a Armênia eram parte
do mesmo país.
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Saímos de Yerevan bem cedo e as oito eu e Hovik já estávamos na rodovia e o novo motorista Hagop descendente de
uma família armênia da Geórgia.
“Eles vieram viver em Yerevan porque sequer na época soviética e vivendo em Tiflis os deixaram progressar” conta
Hagop que reconheceu não conhecer Djavakh.
Este homem que parece de quarenta e alguns anos, careca
e corpulento foi três vezes campeão de natação de toda a união
Soviética e depois de 1991 pela crise econômica do novo país
e a guerra de Nagorno Karabaj foi tentar a sorte em Moscou
como tantos outros armênios.
“Voltei aos seis meses e não agüentei morar longe da
minha pátria” confessou Hagop.
Na cidade de Gyumri passamos umas duas horas em
razão de um problema com uma das rodas, o qual nos deu a
oportunidade de andar um pouquinho pela cidade que antes
se chamava Alexandropol e durante a época soviética Lininakan.
Em 7 de dezembro de 1988 sofreu um terremoto que a destruiu praticamente por completo e deixou mais de cinco mil
mortos. Hoje é uma cidade florescente e seus habitantes, segundo me contaram, se caracterizam pelo bom sentido de
humor. São os cordobeses da Armênia. Superado os inconvenientes das rodas, a rodovia até a fronteira está em boas condições, mas apenas ao passar para o lado da Geórgia a coisa
muda completamente.
Passamos pela fronteira armênia e começou a estrada de
terra, onde mais que poços eram crateras. São uns 200 metros
até a casinha dos militares georgianos. Lá como não tem ninguém que saísse para nos receber, temos que descer do carro
e abrir por nossa conta uma tranqueira de metal com o escudo
da Geórgia no meio. Entramos na casinha e nos inunda um
copo no que se misturavam vários tipos de cheiros. Em um
ambiente escuro nos recebeu um jovem de uns 20 anos seguramente um conscrito. Nos faz algumas perguntas de rigor
russo de onde viemos, até onde vamos e quando chega para
mim se surpreende quando escuta que sou argentino. Olha o
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passaporte de frente de trás, passam cinco minutos e segue
olhando. Pergunta a Hovik onde está o visto, olha e começa a
olhar com curiosidade os vistos e os carimbos dos outros países. Busca em um livro onde se vê anotado os que já passaram.
Não encontra nada. Seguramente nos últimos mil anos não
passou ninguém por lá nenhum argentino. Volta a ver o passaporte e olha a minha foto, repete em voz alta e com dificuldade meu nome e sobrenome, se equivoca e ri. Depois de
outros cinco minutos se levanta com o passaporte nas mãos e
vai para o fundo, corre uma cortina de pano que faz às vezes
de porta ou biombo e se vê umas camas e uns pés com botas
que denotam corpos estendidos e uma cesta.
Se ouvem vozes em georgiano, um idioma totalmente diferente do armênio e do russo, cm seu próprio alfabeto. Em
instante sai um gordo abotoando a jaqueta militar e alisando
o cabelo. E outra vez o ritual, primeiro as perguntas em russo
para Hovik, depois um estudo detalhado do passaporte, folha
por folha, carimbo por carimbo. A surpresa pela procedência
e o típico comentário: “Argentina, Maradona” e logo o problema de como fazer o procedimento. Sem entender o que diziam me dava conta de que discutiam sobre como me deixar
assentado no livro que tinham, o qual me dei conta também
de que o gordo, que seguramente tinham um posto superior
ao outro, sabia tanto como o conscrito, mas para dissimular
sua ignorância fazia com que o outro escrevesse e o xingava a
cada momento. No final se vê que fizeram o que parecia, em
escreveram como quiseram e nos deixaram passar. Até este
momento estive na defensiva prevendo a possibilidade de que
encontrassem algum bom motivo para nos pedir “uma colaboração”, coisa que não aconteceu.

Fora das rodovias e dos mapas
No caminho a terra e os buracos faziam que nossa velocidade não superasse os 20 quilômetros por hora, com o risco
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de quebrar o carro. O governo da Armênia ofereceu repetidas
vezes melhorar as rodovias e prover luz elétrica para esta vasta
região, mas a resposta por pare do governo da Geórgia foi que
aceitavam ajuda, mas que a usariam como os parecesse e onde
desejassem, sem admitir “administrações estrangeiras” em
suas “soberanas decisões”. Resultado. Djavakh segue praticamente incomunicável por estar intransitáveis as rodovias e durante grandes períodos sem energia elétrica, o qual ocasiona
graves prejuízos de todos os tipos. Também falta água, gás e
outros tipos de serviços.
Nestes povoados se vê com mais crueldade que em nenhum outro lado a luta pela vida, a obstinação de um povo
para não ser exterminado e sua decisão de sobreviver a todo
custo.
Em um das primeiras cidadezinhas, ranchos se poderiam
dizer, Hovik desceu para comprar um cartão telefônico para o
celular dele e se surpreendeu quando lhe responderam em armênio. Mas na cidadezinha seguinte foi igual, e em outra e em
outra também. E os cartazes estavam todos escritos em armênio e as igrejas que se viam eram armênias. E assim até que
chegamos a Akhalkalakh ao pé do monte Abul, considerado
pelos nativos como “nosso Ararat”.
Akhalkalakh é uma cidade destruída ou mais que destruída, abandonada, sem cuidados nem manutenção, nem
mesmo as ruas embarradas nem os edifícios públicos caindo
aos pedaços. Se alguém comprasse juntamente com Stepanakert, pensaria que a guerra foi em Djavakh e não em Karapakh.
Da maneira com está a cidade pior está à população sem os
mais essenciais serviços nem direitos básicos, cívicos, culturais
e econômicos.
A saúde pública não existe e se uma pessoa tem algum
problema sério de saúde tem que se virar por conta própria
para poder chegar a Tiflis, a capital da Geórgia a mais de 200
quilômetros de distância há mais de 4 horas de viagem pelas
péssimas condições das estradas.
Em toda a região somente existem cerca de 116 escolas e
em péssimas condições que albergam 21 mil estudantes,
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quando há 10 anos havia o dobro de alunos. Além disso, não
é ensinado nem o idioma nem a história armênia. Escolas de
nível médio existem umas 40 e não existe nenhuma universidade, ou seja, se algum jovem tem a sorte de poder estudar,
inevitavelmente tem que ir para Tiflis, a Yerevan ou para Moscou.
O partido Virk (significa Geórgia em armênio) segue sem
ser aprovado pelas autoridades georgianas, negando um direito democrático a esta enorme comunidade, que nacionalmente podem sentir-se armênios, mas são cidadãos da
Geórgia. Os postos nos governos locais e regionais seguem
sendo ocupados em sua totalidade pelos georgianos, delegando aos armênios o direito de eleger e serem eleitos.
Por último, a economia está devastada na havendo indústrias de nenhum tipo e a maioria da população vive da produção agrícola, mas também sofre uma hostilização permanente
por parte das autoridades, ou bem através de uma forte e crescente carga impositiva ou bem fechando os circuitos de comercialização. Desta maneira os jovens geralmente emigram
quando tem a idade suficiente, alguns a Yerevan, muitos a Tiflis e a maioria para Moscou. Segundo as contas oficiais cada
ano uns 30 mil jovens tentam emigrar para a Rússia. Muitos
deles voltam recusados na imigração ou pela polícia russa,
mas outros conseguem permanecer. E dos que permanecem
muitos pensavam em ficar uns anos fora, conseguir dinheiro
e voltar para sua terra, e por diversas razões acabam não voltando, motivo que se retro alimenta um círculo vicioso: sem
jovens não existe força trabalhista para os diferentes setores,
inclusive no campo e sem gente capacitada nem profissionais
não há desenvolvimento possível.
A esta situação por si só complicada, somou em 2006 o fechamento de uma base militar russa nos arredores de Akhalkalakh, produto de um progressivo mal estar das relações
entre a Rússia e a Geórgia, por questões comerciais e políticas.
A ida desta base que albergava uns cinco mil militares russos
teve duas consequências fundamentais: uma foi à perda de
dois mil postos de trabalho, ou seja, duas mil famílias nas ruas.
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A outra foi à perda da segurança, já que de alguma maneira, a
presença russa dava pelo menos segurança a uma população
que não se sente defendida nem respeitada pelo seu próprio
Estado.

À medida que passa o dia
Chegamos a Akhalkalakh no meio da tarde e nos estava
esperando em uma Praça Artag Gabrielyan, que com uma atitude de semi-clandestinidade nos levou para uma sede social
onde se reúnem normalmente diferentes organizações não governamentais, partidos políticos e grupos culturais armênios
para debater seus problemas. Lá nos estava esperando outros
dirigentes comunitários.
Em um princípio se mostraram céticos, desconfiados, surpreendidos e esperançados de que alguém do exterior fosse a
Djavakh escutar tudo o que eles têm para contar.
Explicamos para eles que estávamos lá e qual era o plano
de trabalho. Depois de nos estudar um pouco forma se abrindo
e começaram a nos contar sobre a situação de sua gente, que
sempre tiveram uma relação difícil com os georgianos nos últimos anos vêm se deteriorando dramaticamente.
Mels Torosyan é como a alma da comunidade. Um cinqüentão robusto, grisalho e de grossos bigodes. Vê que ele sofreu, mas contagia a todos com uma energia e quando ele
conta sobre a situação com um discurso que nem de perto soa
queixa, mas sim a exigência para quem sabe se lá onde há uma
necessidade imperativa de exercerem o seu direito. Se percebe
que tem instrução, pois fala com autoridade que lhe confere o
conhecimento. É jornalista e nos mostra o jornal que edita e
que tem que imprimir na Armênia porque também é proibido
que o faça lá. Alem disso, representa uma organização não governamental e é reconhecido como um dos maiores especialista não somente da zona senão também de toda a região do
Cáucaso Sul. Ele então aceita nossa proposta e começa a expli-
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car: “Em Djavakh 97 por cento da população é formada por armênios, mas o governo da Geórgia faz todo o possível para
que nos esqueçamos da nossa origem, da nossa história e do
nosso idioma. Por exemplo, nos obriga que toda a nossa documentação esteja em georgiano, nas escolas obrigam a nossos
filhos a estudar totalmente em georgiano e o idioma armênio
está terminantemente proibido em qualquer ocasião oficial.
Formamos um partido político chamado Virk, que sequer representa todos os armênios na Geórgia, mas nos proibiram
com as devidas leis georgianas. Nosso objetivo é manter os valores sociais e religiosos do povo armênio. Uma só coisa é segura, que os armênios de Djavakh nunca abandonaremos esta
terra, porque é nossa terra. E estamos seguros que no futuro
não sei quando, mas teremos uma Djavakh como todos queremos que se possa receber também a todos os armênios do
mundo, porque também é a terra deles”.
O motorista que nos levou com seu carro quando chegamos Artag Gabrielyan, outro ativo membro da comunidade,
integrante das juventudes do partido Virk e de todas as organizações que estão formadas e em formação. Na realidade,
aqui todos participam de tudo, porque são umas vinte pessoas
que estão levando adiante a tarefa de organizar uma resistência civil e de começar pouco a pouco a mostrar esta situação
para o mundo. Ele contou: “em geral na Geórgia sempre houve
problemas com as minorias. Necessitamos nos integrar à vida
política georgiana. Nós não somos do Canadá nem da França
nem dos Estados Unidos. Somos daqui desta terra. Não temos
a culpa de que nos dominaram primeiro os turcos e depois os
russos e agora os georgianos. Nunca deixamos de ser armênios. Nunca pensamos na independência porque não queremos problemas com ninguém. Somente queremos nossos
direitos civis para poder viver em paz nesta terra”.
Saímos da sede onde os armênios mais ativos se encontraram para discutir seus problemas de política, mas também ao
ler, escutar música ou ao jogar xadrez alguns dos legados culturais da extinta União Soviética.
Outra vez atravessamos ruas destruídas e temos que se-
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guir a passos lentos para não deixar no caminho o trem dianteiro ou os amortecedores do carro. Chegamos finalmente à
igreja da Santa Cruz, onde uns 20 ou 30 aposentados conversavam placidamente sob um abrigo se protegendo do sol que
começa a cair. No entorno deles brincavam umas crianças e eu
pensei que estão neste lugar representando os extremos da
vida. As pessoas com as impressões digitais do sofrimento,
outro com toda a esperança de acreditar que outro mundo será
possível. Nos apuramos porque um sacerdote estava nos esperando com sua típica vestimenta negra do rito ortodoxo.
Aqui também, como em qualquer lugar do mundo onde tenha
armênios, a igreja e a religião são elementos de coesão e da
identidade nacional. Esta realidade parece não ter sito afetada
nem pelos 70 anos de comunismo nem pelos últimos anos de
dificuldades. Pelo contrário, mais além de suas ideologias políticas, cada armênio de Djavakh reconhece sua vinculação
com a Igreja e pelo menos respeita. Sem dúvida se algum dia
se possa formar uma mesa de diálogo, onde se sentem de um
lado os representantes do governo da Geórgia e do outro lado
os representantes da comunidade armênia juntamente com o
partido Virk e as diferentes organizações deveria ter um lugar
para a Igreja.
De traz de um tom parco e medido, algo denotava que o
padre estava esperando e não quis desaproveitar a oportunidade para também contar ao mundo a sua verdade: “ A época
soviética foi horrível para nós, até o ano 2000 poderíamos dizer
que praticamente não tínhamos vida religiosa em Djavakh.
Este ano vieram de Echmiatzin dois padres e tudo recomeçou.
Então surgiram alguns conflitos com a Igreja Ortodoxa da
Geórgia, que sempre foi uma Igreja irmã. Mas agora se modificou, porque eles querem se apropriar das muitas igrejas armênias que existem na região. Eu lembro que durante os anos
90 chegou acontecer um violento conflito pela posse de uma
igreja. Mas isto aconteceu no plano religioso, no linguístico,
no cultural, no histórico e no político. Quiseram nos desarmemizar. Nós resistimos e os nossos jovens seguiram sendo educados dentro do espírito armênio e nas escolas não podem
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estudar. A situação é verdadeiramente grave. Aproveito para
lhes dizer que os armênios de todo o mundo que tomem consciência de que junto com o problema de Karabaj e talvez mais,
o de Djavakh é o problema mais grave dos armênios. Não sei
como isso vai seguir. Não sei se deveríamos nos separar do Estado da Geórgia que está contra nós. Não sou o mais indicado
para falar sobre isso porque sou somente um líder religioso.
Jesus disse que se te batem na cara temos que oferecer a outra
metade, mas até que ponto, mas até quando?
Temos que ver até quando nosso povo poderá suportar
essa situação tão dura social e economicamente. Eu não queria
que nós chegássemos a um ponto de ter que dizer “adeus
Geórgia”.
Dentro da igreja de Santa Cruz, um ambiente acolhedor
que somente alberga dezenas de velas acesas em homenagem
às vítimas do Genocídio como acontece em todas as igrejas armênias do mundo inteiro. Então penso, tomara que nunca ninguém tenha que acender uma vela pelas vítimas armênias de
Djavakh.
Nossos guias nos mostraram o monte Abul, uma montanha de lindas e diferentes tonalidades de azul que vão se tornando violeta na medida em que o sol vai se escondendo.
Dizem que é o símbolo de Djavakh, uma espécie de monte
Ararat, claro que muito menor.
Chega a hora do jantar e entramos em uma hospedaria
onde nos esperam cm a mesa posta e servida com frutas, fiambres, carne de porco e de ovelha, peixe e verduras. Tudo em
abundância. Além desta mesa que explode, estou seguro que
isto não é normal todos os dias e também me dou conta de que
esta gente fez um enorme esforço para nos convidar e nos faz
sentir bem principalmente quando começaram os brindes com
vodka. “Por vocês que nos visitam”, “por vocês que nos recebem”, “por uma vida digna”, “pelas gerações mais velhas, porque sabemos o valor que tem nossos pais, que nos ensinaram
a viver e a lutar”. E cada brinde é necessário esvaziar o copo
de vodka porque senão é considerado um desrespeito. Assim
que, antes de iniciar o jantar os espíritos já estão quentes, nos
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entendemos mais já quase sem a necessidade de tradução,
rimos e cantamos.
Um dos mais ativos lutadores e talvez se anime há ir um
pouco mais longe dentro do seu linguajar é o Grish Minasyan
que se despacha dizendo: “todos trabalhamos pela liberdade,
mas sabemos que a luta será longa e difícil. Desgraçadamente
alguns de nós estejamos esperando que nos presenteiem com
a liberdade, porque não queremos ter problemas, mas o problema já os tem e ninguém de fora virá solucionar nem tão
pouco irá nos presentear com a liberdade. Mas também é verdade que os movimentos sociais começaram pouco a pouco,
com pessoas que começaram a marcar o caminho e logo vão
se somando outros e acredito que estamos neste caminho. Para
mim a única opção que resta para Djavakh é a independência
e depois ver se é possível uma união com a Armênia. Mas haverá que encontrar o melhor momento para isto. Depois da
caída da União soviética não foi o momento mais apropriado
porque não podemos contar com a ajuda da Armênia, já que
estava em conflito pelo Nagorno Karabaj. E se para conseguir
a independência temos que optar pela luta, bem, deveremos
fazer então. Tudo é possível. Os armênios de Djavakh estão em
um processo de passar de mera defesa para a construção deles
mesmos e da pátria deles”.

Razões para que se tornem independentes
Existem duas razões fundamentais que alguns povos se
tornaram independentes no século XX sendo separado de um
Estado maior: os que fizeram por recusar a desigualdade e os
que fizeram por causa da insegurança.
A desigualdade: estas categorias pertencem às independências que se caracterizaram no final dos impérios coloniais.
Está forma de independência se relaciona com a que chamaríamos dura dominação, no entanto as colonizações promotoras de profundas diferenças sociais e cívicas alem de políticas.
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Um dos aspectos mais interessantes das conquistas coloniais do final do século XIX e do século XX foram breves, sobretudo no que se refere às maiores potências coloniais: Grã
Bretanha e França. Estas conquistas aconteceram em um período que coincidiu com a democratização de seus próprios
regimes políticos e essa foi uma das razões que precedeu a descolonização. “A igualdade proclamada nas metrópoles e a desigualdade praticada nas colônias eram insustentáveis. Em
muitos casos as colônias reivindicaram para si a igualdade jurídica. Quando se deram conta do que não obtiveram nunca,
foi quando se voltaram independentistas” (Jean Pierre Derrienic, Nationalisme et Démocracie, Editorial Boróal, 1995, página
44).
Um caso pragmático neste sentido foi o de Mahatma
Gandhi, que até 1918 não reivindicou a independência da
Índia, senão a igualdade para os indianos dentro do império
britânico. Nestes anos Gandhi pediu: “Queremos ser cidadãos
de pleno direito do Império Britânico. Queremos que nos deixem caminhar pelas calçadas”. A descriminação colonial chegou a tal ponto que quando vinha um inglês pela calçada s
indianos tinham que ir para a rua. Ferhat Abbas, que se transformou em um dos principais dirigentes do movimento de independência da Argélia, reclamou nos anos 30 a plena
cidadania francesa para os argelinos e não a independência.
Na mesma Irlanda do Norte, a violência política atual começou
antes do final da década de 60 com as mobilizações da Coordenadoria pelos Direitos Civis, e ao não obter as respostas estatais a luta foi derivando a uma reclamação pela
independência do Reino Unido e a anexação à República da
Irlanda, onde os nacionalistas esperaram (e esperam) ter mais
direitos cidadãos.
Nos raros casos nos quais a igualdade jurídica foi concedida desde cedo, não foi necessária uma guerra para descolonizar. Foi o caso das Antilhas francesas e da Ilha de Reunião
no que respeita o império colonial francês.
Os conceitos de dura dominação e branda nos conduzem
novamente a Derrienic e sua ideia de colônia: “As situações co-
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loniais se dão quando um Estado exerce sua autoridade sobre
um território sem reconhecer plena cidadania a seus habitantes” (op. cit,. Página 45) ou seja, nas situações coloniais, a desigualdade jurídica pré-existe sempre da separação.
A insegurança: uma das funções primaria de um Estado
é o de assegurar a seus habitantes a segurança. Se isto não
acontece, seja porque o Estado não garante a segurança ou porque ele mesmo se transforma em uma ameaça para os seus cidadãos, grupos políticos rivais ao governo podem aparecer
para combater ou substituir e de alguma forma pode se separar e criar um novo Estado. A independência de Bangladesh
em 1971 em reação a brutal repressão do exército paquistanês
contra a sua própria população e a tentativa de separar-se de
Biafra entre 1967 e 1970 por causa das perseguições contra
membros da etnia ibo no norte da Nigéria, são claros exemplos.
Os judeus não estiveram seguros até que não se formou o
Estado de Israel e no caso dos Armênios se não existisse a Armênia como um Estado Independente, talvez os dirigentes do
Império Otomano não se atrevessem a perpetrar o Genocídio.
Há alguns exemplos dentro da União Soviética e da ex Iugoslávia. O caso da Eslovênia é pragmático. Em 1991 as coisas
na ex Iugoslávia já estavam indo muito mal como para que os
eslovenos se convencessem rapidamente da necessidade de
abandonar um barco que iria diretamente ao naufrágio. O
mesmo se pôde dizer das Repúblicas Bálticas: Lituânia, Letônia e Estônia.
No caso de Djavakh foi evidente que se deu uma situação
de desigualdade que conduziu diretamente a outra de indefinição e insegurança para o povo. Ainda que as autoridades da
Geórgia insistissem em que a má situação de Djavakh foi produzida em outras regiões do país habitadas pelos georgianos,
a realidade e diferentes organismos internacionais desmentem.
Por tudo isto, não teria fundamento pensar que depois de esgotar todos os caminhos para viver melhor dentro da Geórgia,
o povo de Djavakh em algum momento comece a olhar com
atenção a possibilidade de romper com este país e buscar re-
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fúgio no seio da Mãe Pátria Armênia, tal como aconteceu com
Karabaj no principio da década de 90. Em Karabaj a razão mais
forte foi à insegurança da população frente ao Estado do Azerbaijão que se voltou contra eles. Neste momento em Djavakh
a principal razão é a desigualdade e a falta de direitos cívicos
e econômicos dentro do Estado da Geórgia.
Viajamos até Tbilisi para falar com alguém do governo da
Geórgia com respeito à situação de Djavakh. Depois de muito
peregrinar nos atendeu Shalva Kuprashvili, chefe político do
Partido Radical Democrático Nacional, a força que hoje hegemoniza o poder e que surgiu em 2003 no calor da Revolução
Rosa, que destituiu a Eduard Shevardnadze. Detrás de um sofá
mutilado com óculos escuros pensando estar no escritório e
com um ar de suficiência se limitou a enfatizar: “É verdade
que pode ter problemas em Djavakh, mas são os mesmo que
existem na Geórgia, os armênios não são descriminados de nenhuma maneira, o que acontece é que eles gostam de se fazerem de vítimas e o que não vamos fazer é os favorecerem mais
do que o resto da população da Geórgia”.

Relatórios Internacionais
Três meses depois que visitamos Akhalkalakh esteve na
região uma comissão do Grupo de Crise Internacional (GCI),
uma organização não governamental independente sem fins
lucrativos com sede em Bruxelas. No relatório final apresentado pelo CGI afirmou: “A Geórgia é um Estado multinacional
que constitui instituições democráticas e se forja em uma identidade cidadã. Entretanto fez poucos processos para integrar
a minoria armênia e as tensões são evidentes na região de
Samtskhe-Javakheti, onde a comunidade prevalece, onde assistimos as manifestações e onde a polícia é acusada de brutalidade e de mortes ao longo dos últimos anos. Ainda que não
tenha risco de que esta situação ameace a integridade territorial do Estado, como ocorreu com os casos de Ossétia e Abka-
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sia, Tiflis deveria prestar mais atenção aos direitos das minorias incluindo o uso de segundas línguas se quiserem que o
conflito não se desenvolva”.
O relatório assinado por Levon Zourabian remarcou em
outro capítulo “a ausência de representantes da minoria armênia dentro do sistema de administração local, regional e Federal, o nível insuficiente de descentralização por falta de
autonomia cultural e educativa e a falta de conhecimento do
idioma georgiano por parte da minoria armênia, sendo que a
legislação da Geórgia prevê que o conhecimento do idioma é
obrigatório para ocupar uma função administrativa no governo”.
“Evidentemente o resultado desta política é o que os representantes da minoria não podem ocupar nenhuma função
e são excluídos da vida política e isso provoca um grave descontentamento”.
Stepan Margaryan, conselheiro do Governo da Armênia
para a questão de Djavakh disse: “Ninguém pode aprender e
falar o idioma da Geórgia em uma ambiente onde não tenha
georgianos” e é verdade. As crianças podem estudar na escola
esse idioma por imposição, mas quando saem na rua e voltam
para casa continuam com sua vida falando em armênio.
Quando passam da idade escolar se esquecem do idioma cm
tudo o que se é imposto à força.
Em relação à política linguística da Geórgia o relatório do
GCI agrega: “O maior problema das minorias é sua incapacidade para falar a língua nacional. Depois da Revolução das
Rosas, o governo reforçou as leis que obrigam às minorias a se
comunicar no idioma oficial do país especialmente com as autoridades locais, inclusive para obter documentos, realizar denuncias ou queixas ou ainda solicitar serviços”.
Por último o relatório remarca que “existe um temor na
Geórgia de que as demandas dos armênios possam conduzir
a um separatismo, não se escuta entre a população posturas
favorável à divisão da Geórgia. As demandas são por um governo voltado para eles, e isto pode ser interpretado como uma
autonomia política total ou como uma autonomia cultural e
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linguística”.
Um ponto de vista muito interessante é o que tem o professor Sergey Minasyan do Caucasus Media Institute (CMI) de
Yerevan. Segundo este acadêmico a resolução dos problemas
em Djavakh passaria pela integração europeia da Geórgia.
Para ele, “a Geórgia sequer se integra à Europa e esta obrigada
a adotar normas europeias em relação aos direitos das minorias nacionais e isto é uma grande diferença com o problema
de Karabaj”.
Em setembro de 2006 o embaixador da Geórgia em Yerevan foi convidado a dissertar para representantes de diversos
partidos políticos armênios. Nesta ocasião, Revaz Gachechiladze desmentiu categoricamente que as autoridades da Geórgia estivessem tratando de deslocar os armênios da região de
Djavakh.
“A política da Geórgia é que os armênios de Djavakh
vivam em condições normais. Quando algumas pessoas dizem
que nem o governo quer esta região livre dos armênios, isso
não reflete a verdade. Nenhum outro grupo étnico viveria
nesta região que está a dois mil metros acima do nivel do
mar”, comentou o embaixador.
Esta última linha de pensamento é pelo menos chamativa
e conduz diretamente à pergunta: Se Djavakh fosse um lugar
mais apto, fértil e atraente sim o governo da Geórgia iria querer que os armênios saíssem de lá?
Mais que tranquilizar, os argumentos do embaixador da
Geórgia minam dúvidas e a insegurança que geram as políticas oficiais daquele país.
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Capítulo Oito.
A Armênia Ocidental,
Turquia e a negação.
Desde Akhalkalakh viajamos a Akhalckha e então cruzamos as montanhas do Cáucaso Menor em direção ao Mar
Morto. O caminho era tão horrível que a terra e o pó invadiam
tudo e os sinais das vias brilhavam pela ausência, o que muitas
vezes nos perdemos e tivemos que voltar sobre nossos passos.
Por volta da meia-noite descemos em um bar onde cinco
homens bebiam cerveja e vodka. Por sorte o Hovik falava bem
russo e desta maneira ele pôde se comunicar com algum deles
para obter informações sobre o caminho a ser seguido. A pesar
de que lá o idioma é o georgiano com seu próprio alfabeto, um
dos legados da etapa soviética que o russo em todos estes
povos funciona como o inglês no ocidente ou como o francês
em grande parte da África, ou seja, como língua de colonização que definitivamente tem pontes idiomáticas.
Mais tarde, perto das quatro da manhã paramos em uma
casinha de madeira que estava pendurada sobre um riacho da
montanha. Em uma paisagem espetacular com a imagem das
montanhas exuberantemente verde, uma lua cheia que iluminava a noite como um grande refletor e o barulho do riacho
que passava debaixo da casinha de madeira, descemos e esquivando os sapatos que estavam na entrada, batemos na
porta. Depois de um tempo apareceu um homem de aproximadamente cinquenta anos, de pijama e um capuz de dormir
e outra vez em russo nos disse que tínhamos nos equivocado
e que teríamos que retornar uns 10 quilômetros.
Em pouco tempo começou a amanhecer e o sol estava despontando no horizonte. Já eram seis e meia da manhã quando
chegamos à cidade de Batumi, ainda desértica. Pouco a pouco
começamos ver as donas de casa varrendo as calçadas e os
garis recolhendo o lixo matutino. Fomos diretamente à praia
para dormir um pouco, depois de uma exaustiva viagem que
durou a noite inteira. Nesta região do Mar Negro a praia não

152

Mariano Saravia

é de areias finas e sim de pedras, motivo pelo qual não podemos descansar comodamente. O melhor de tudo foi que pudemos entrar no mar que tinha uma temperatura agradável e
também poder se lavar um pouco e retirar a capa de terra e pó
que no caminho até lá arrecadamos.
Desde muito cedo o calor é intenso e para aumentar as dificuldades o carro quebrou. Isto significa que nós tivemos que
peregrinar até encontrarmos um mecânico que pudesse concertar o carro.
Recém perto do meio dia Hagop nos deixou na fronteira
entre a Geórgia e a Turquia, e tivemos que atravessar caminhando.
Imagem um: o grande movimento de carros, caminhões e
pessoas caminhando carregadas de grandes sacolas não me
surpreendeu. O que realmente me surpreendeu foi ver a bandeira da União Europeia flamando ao lado da bandeira da República da Turquia em plena Ásia Menor. Até as placas dos
carros eram iguais as da Europa e tinham na parte esquerda o
fundo azul e as estrelas amarelas em vez de ter o fundo vermelho e a lua com as estrelas brancas. Além de uma grande
falta de coordenação no trânsito e algum amontoamento de
pessoas eu passei com meu passaporte argentino pela aduana
sem problemas, mas Hovik teve que responder uma série de
perguntas de por que e para que estava indo para a Turquia e
pagar um visto de 20 dólares justamente por ser armênio.
Finalmente chegamos ao lado turco e se aproximou sem
duvidar Sükrü, tendo a certeza de que seriamos forasteiros.
Atravessamos as cidades de Kayakoy e Karaosmaniye
antes de chegar a Hopa onde nos alojamos em um hotel muito
modesto que funcionava em um posto de gasolina, porem de
frente para o mar.
Ao entardecer saímos para dar uma volta de reconhecimento acompanhado do Hovic pela cidade de 15 mil habitantes, dos quais 10 mil são armênios hamshenitas, ou seja,
descendentes dos sobreviventes do Genocídio armênio que
foram obrigados a se converterem ao islamismo e a assimilar
bem a cultura turca. Nas ruas os homens se reuniam em rodas
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para tomar o chá, os velhos com seus chapéus turcos e os jovens com camisetas do Galatasaray ou do Fenerbahace, os
principais times de Estambul.
Imagem dois: era uma quarta-feira bem cedo e nós já estávamos prontos para ir ao Lago de Van. Sükrü Baris passou
para nos buscar e nos disse orgulhoso que, antes de sair efetivamente para a viagem vamos passar pela casa da mãe dele
para que nos cumprimente e nos deseje boa sorte e boa viagem. Depois de várias voltas chegamos à casa de Tansu, que
sai caminhando com uma bengala e com a cabeça coberta com
um lenço tipicamente muçulmano. Eu pergunto para ela se ela
é seguidora do profeta e me disse que sim. Na realidade não
me diz diretamente nada, senão que a conversa parece uma
brincadeira telefônica e tenho a impressão que é muito lenta,
já que ela tem que responder em turco para seu filho Sükrü e
ele fala para Hovik em armênio e finalmente Hovik me traduz
para o espanhol. Quando a gente vai indo Tansu se despede e
nos saúda com um abano e nos deseja que Alá nos acompanhe.
Imagem três: paramos para tomar um café, mas Sükrü e
seu acompanhante Akyuz Vayig (também armênio hamshenitas) além do chá eles tomaram um sopa com carne e diferentes
tipos de verduras. Em seguida começamos conversar com um
rapaz que atendia na fruteira. Nestas longas conversas com
dois tradutores intermediando me contam que a zona está
cheia de tumbas de armênios da época do “massacre”, e que
muitos turcos da atualidade profanam essas tumbas em busca
de ouro, já que persiste a crença de que os armênios eram pessoas ricas e avarentas. Algo parecido à imagem que os nazistas
introduziram no imaginário popular do povo alemão com respeito aos judeus e que serviu na Segunda Guerra Mundial
para sentar bases com um apoio dos cidadãos para que se efetive o Holocausto assim perpetrando o terceiro Reich. O caminho sinuoso de longas subidas à paisagem me remete aos
Alpes Suíços que vi a bordo de um trem.
Imagem quatro: no escritório de Aydin, primo de Akyuz
atrás da mesa dele na parede descascada pende um quadro
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com a cara de Mustafá Kemal, Atatürk como na maioria dos
lares da pátria. Estamos agora em Savsat, uma cidade montanhosa no meio do caminho. Nos encontramos com Yimaz e
Abdullah outros dois parentes de Akyuz que amavelmente os
convidou. A pesar de que todos sejam armênios hamshenitas
falam em turco tem nomes e sobrenomes turcos, cultura e religião muçulmana. Da Armênia, se é que algo permanece, é
algum tipo de vinculo comercial muito indireto como o de
Sükrü que ganha bastante por nos receber e nos levar por toda
esta região na meseta de Anatólia.
Imagem cinco: Hovik transformou a cara com uma expressão impossível de ser descrita, não foi nem seria, nem
triste, nem brabo, mas uma mistura de tudo isso. Me perguntou se ele tinha se incomodado com alguma coisa, pois não falava e olhava pela janela. Então me dei conta de que estamos
entrando à região de Ardahan, já no território da Armênia histórica. Eu pergunto para ele se ele se sente bem e faço um afago
em sua cabeça. Chegando à cidade de Kars, os olhos não puderam conter uma forte emoção o que se transformou em uma
catarata de lágrimas. “É que meus avós eram daqui, os pais de
minha mãe. Se salvaram escapando para a Armênia Oriental
e meu escritor favorito Yeghishe Charents”. Não sei o que
dizer, não há nada para dizer. Hovik seguia olhando pela janela talvez consciente de que sua angústia é somente sua, mas
também de seus pais, avós e bisavós, a de todo um povo. Enquanto eu o observo chorando lágrimas secas no assento da
frente, Sükrü e Akyuz movem os braços no ritmo de Kenan
Kockaya um cantor turco.
Imagem seis: vamos por um caminho de terra com algumas casas de adobe e teto de palha e ao lado com animais que
cruzam de vez em quando em frente ao carro. De repente depois de uma curva vemos as ruínas de Ani. Não são imponentes, somente se vê a muralha, mas impressiona o simples fato
de saber onde estamos chegando. Apenas descemos do carro
grandes nuvens se aproximam e de repente escurece e começa
a chover torrencialmente. Parece que é um sinal que vem do
céu informando que também chora. Ani está a 40 quilômetros
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da cidade de Kars e tivemos que insistir muito para convencer
que Sükrü e Akyuz saíssem dali já que eles não sabiam do que
se tratava e sequer escutaram falar de Ani. Muito pouca gente
chega até lá, um lugar que por muito tempo e segundo o
humor das autoridades militares abrem e fecham. Os turcos
não sabem da existência, mas os armênios praticamente não
viajam para a Turquia. Os poucos visitantes que vão para lá
são grupos de europeus que seguramente levarão uma imagem totalmente distorcida se forem guiados pelos cartazes oficiais que falam de “restos da cultura otomana” ou no melhor
dos casos de “velhas igrejas georgiana”.
Na realidade Ani foi uma cidade pulsante no início do século I e se transformou em um estado de tampão do império
Romano do Oriente e o califado de Bagdá.
De mão com o rei Ashot da dinastia dos Bagrátidas, Ani
foi incorporada à Armênia no século X e com o Rei Kakig chegou ao se máximo esplendor entre 990 e 1020. Naqueles anos
foi terminada a catedral e Ani foi conhecida como “a cidade
das mil e uma igrejas”.
Em 1064 os turcos seljúcidas atacaram Ani e depois de um
pequeno período de 25 dias massacraram toda a população.
Hoje ficaram os restos da Grande Catedral, da igreja de
São Gregório o Iluminador e a capela de São Gregório de
Abughamrénts. Ainda que as três estejam em ruínas ainda são
um reflexo que sobrevive do esplendor que Ani teve na época
de ouro. Por fora se conservaram ainda esculturas e escrituras
sob relevos no idioma armênio. Por dentro da igreja de São
Gregório o Iluminador ainda persistem milagrosamente frescos com cenas da Bíblia. Estão nas paredes da nave central e
na sacristia, e na cúpula cônica que sem cabeça parece um conduto para o céu.
Pelos esqueletos perfurados destas maravilhas arquitetônicas o vento urge e o silêncio é fantasmagórico. É como se os
séculos de história caíssem sobre nossas cabeças. Então nos
sentamos em uma destas pedras, verdadeiros guardiões das
glórias passadas e nos associamos a este silêncio sepulcral. Em
um momento Hovik me olha e me diz: “Sabe de uma coisa?
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Esta é a viagem mais importante da minha vida, aqui a gente
se dá conta de muitas coisas”.
Além da desolação e das arcadas vazias ainda se vê uma
torre militar pintada de cinza. Do outro lado do rio uma torre
militar igual, mas pintada de verde, marcava a posição dos mineiros. Se pudesse passar pela ponte destruída a viagem de
Yerevan até Ani duraria duas horas. Mas lamentavelmente a
fronteira está fechada em toda a sua extensão. Aqui além da
ponte destruída os barrancos do lado turco estão cercados com
cercas elétricas. Por isso em vez de duas horas nós tivemos que
fazer uma viagem de dois dias, atravessando toda a Geórgia
até o mar Negro e de lá entrar na Turquia e descer novamente
para o sul.
Fomos de Ani (o nome mais conhecido entra as meninas
armênias, o nome do meu hotel em Yerevan) com a última
imagem a da bandeira turca flamando com o vento frio na colina mais alta e na entrada da outrora e esplendorosa capital
da Armênia.
Imagem sete: Sükrü levanta seu copo de Raky à bebida
nacional dos turcos que é uma mistura de vodka e anis.
“Brindo porque os turcos, armênios e argentinos sejamos amigos para sempre e que vivamos em harmonia. E porque graças
a vocês nós conhecemos Ani, pois sequer havíamos escutado
falar da existência”, disse ele.
- Para vocês Atatürk é um herói nacional?
- Claro que sim. Foi um grande homem e todos os turcos
devem respeito e admiração. Sem Atatürk muitos armênios
poderiam ter morrido.
- Mas parece que morreram poucos. Foram 1.500.00 mortos.
- E quem lhe disse isso? Nem você nem eu estávamos lá
para assegurar esta informação. Além disso, nas guerras sempre morrem muito gente.
- Sim, mas isso não foi uma guerra e sim um genocídio.
- Eu acho que não. Houve mortos dos dois lados e também
houve muitas vitimas turcas. Na realidade quem começou este
conflito foram os armênios e depois os turcos fomentaram essa
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inimizade para dividir os turcos dos armênios e depois os dominar.
- Ou seja, você não gosta dos turcos.
- Não.
- E os gregos?
- (Fez uma cara feia). São nossos inimigos.
Imagem oito: a única igreja cristã armênia que ainda permanece em pé na cidade de Kars está fechada, abandonada,
cheia de mato e de ratos e em cima da tradicional cúpula cônica, substituíram a antiga cruz por uma meia lua do Islã. Genocídio cultural. A imagem contrasta com a da enorme
mesquita resplandecente que está localizada justamente em
frente, apenas cruzando a rua. Estamos agora sobre a colina,
no coração do que era o antigo povo de Kars, que o poeta Eghishe Charents descreveu como um mestre em suas obras.
Algo surpreendente na quantidade de salões de beleza que
existem, alguns mais luxuosos, outros mais pobres e simples,
mas existem em todos os lados, nas galerias, em locais, até nas
ruas e todos têm clientes. Em um de seus contos Charents o
cabeleireiro armênios estava sendo barbeando um cliente turco
quando um vizinho chegou ao salão de beleza (barbearia) e
anunciou que estavam chegando os soldados turcos para atacar à população civil. Imediatamente o cabeleireiro degolou
seu cliente com a navalha. Depois se deram conta de que era
somente um falso alarme.
No castelo de Kars, que primeiro foi abandonado pelos
russos e depois tomado pelos turcos quase sem resistência das
enfraquecidas forças armênias, nos encontramos com Ahmed,
um suíço filho de turcos que estavam viajando de moto pelo
país de seus pais. Depois de uma amável conversa entre os
três, Hovik perguntou a ele sem muitas voltas: “ Que seus pais
pensam sobre o Genocídio Armênio? “Acho que o negam, mas
porque foram educados para negar”, respondeu Ahmed.
Imagem nove: agora a cara feia foi a minha, pelo medo
que me provocava a forma em que conduziu Akyuz. Ele ia
muito rápido pela rodovia, a uns 150 – 170 quilômetros por
hora, e decididamente dirigia muito mal. Prefiro olhar para o
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caminho que relembrar a cara do Rasoul, um velhinho azeri
que conhecemos no hotel em que, tivemos azar de dormir na
cidade de Kars. Os lençóis estavam rasgados e eram menores
que os colchões, manchados com algo da cor ocre que foi melhor nem imaginar o que era um banheiro onde tínhamos que
ter equilíbrio para entrar e que faltava água a todo o momento.
Rasoul estava em Kars visitando seus familiares, mas morava
em Baku. Entretanto, também era vitima da insuportável situação em que se vive na região. Ele ainda que turco de origem
azeri nasceu faz 56 anos em Gyumri, ao norte da Armênia. Mas
com a caída da União Soviética e os primeiros massacres de
armênios no Azerbaijão e em Nagorno Karabaj ele considerou
que também a segurança pessoal poderia corre perigo na Armênia fez com que ele se mudasse para Baku.
Imagem dez: a igreja da Surp Jatch (Santa Cruz) na ilha
de Akhtamar está presa. Além de estar destruída, abandonada
e sem a cruz na cúpula esta igreja está totalmente cercada por
cercas e arames farpados para assegurar que ninguém possa
entrar. Um guarda disse que não se podia passar porque estão
trabalhando para restaurá-la. É uma forma a mais de contribuir para a negação, senão se pode derrubar, cercar e enclausurar para que não se possa ver, para que não seja aberta aos
visitantes e contar que nas paredes dela estiveram o esplendor
e a tragédia do passado. E se não for transformada em um
museu ou algo parecido como parte do genocídio cultural.
Penso na diferença com a atitude que tem, por exemplo,
os andaluzes, que se orgulham das relíquias arquitetônicas (a
Giralda, a Alhambra) e não renegam seu passado mouro, os
sicilianos que mostram seus anfiteatros gregos e os egípcios
atuais (que são árabes) que mostram suas pirâmides fruto de
outra civilização. A mesma Turquia tem atitudes diferentes
porque a cidade de Istambul sim se mostra como uma jóia que
reflete seus diferentes períodos: o do Império Bizantino e o do
Império Otomano e o da Turquia moderna. Mas aqui tudo é
diferente. Tem muita tragédia e muita vergonha envolvida,
houve um genocídio e o genocídio e um genocida se lançando
a loucura de negar tudo já que não se pode parar e por isso re-
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produziu o genocídio e outro genocídio cultural eternamente.
A de Akhtamar é a única igreja cristã que existe em todo o
lago de Van, lugar onde os armênios opuseram maior resistência à morte e à barbárie. Faz pouco tempo havia outras, mas
os turcos forma destruindo e a última destruída faz dois anos.
O que sim existe na cidade de Van são estátuas de gatos
com olhos de diferentes cores, pois dizem que esta é uma característica da cidade.
Outro ponto diferente é a cor turquesa do lago de Sevan
que era fria e mais escura.
Imagem onze: Hovik arremangou as calças e se meteu no
lago até os joelhos e me gritou: “Este é o lugar em que qualquer
armênio, de qualquer parte do mundo queria estar. Quero
meter meus pés e sentir a água”. Eu também me apuro e quero
tocar a água, molhar o cabelo com essa água. Já sentimos na
alma, agora queremos sentir o lago de Van no corpo.
Imagem doze: enquanto parte o barquinho que nos levou
de volta para a orla e para a igreja de Akhtamar foi se diminuindo o horizonte Hovik atira uma moeda no lago de Van e
me diz: “Eu voltarei aqui. E mais eu vou me casar nesta igreja”.
Seguimos a viagem em silêncio na parte de trás do barquinho,
enquanto que no terraço havia um contingente de turistas italianos fazendo festa o que seguramente desconheciam tudo o
que enterra o lago.
Imagem treze: o céu está encoberto, preto, igual quando
chegamos às ruínas de Ani. Mas em vez de chover como
aquele dia, agora se abre um buraco no meio por onde saem
bem definidos, cinco, dez, ou vinte raios de sol.
Os raios são de uma core ocre dourado, contrastam com o
cinza escuro que dominava a cena, com o turquesa do lago e
com o verde das montanhas. Estas cores, estes raios que querem dizer algo e o silêncio (novamente o silêncio) trazem aqui
e agora um milhão de meio de ausências que de repente se
convertem em um milhão e meio de presenças. Se elas pudessem sentir, não somente no coração, mas também na pele.
Estão aqui, estão agora, me dizem coisas, cada um me diz algo,
mas não se envergonham, tenho tempo para escutar a todos.
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Me contam o incontável o que não se pôde dizer. Não tento
entender o que não posso entender nem mesmo buscar motivos para o irracional. Somente sinto.
Entretanto, não foi um momento triste, diria que foi um
momento fundamental em minha vida, porque desde então
nos irão acompanhar para sempre este um milhão e meio de
presenças e nunca mais serão ausências. Não me transmitiram
abatimento senão todo o contrário. Me transmitiram força,
energia, decisão, vontade de gritar a verdade, de lutar contra
a mentira e contra a negação. E me disseram que elas irão me
acompanhar e me ajudar nesta luta. E que não tenho que temer
ninguém e nada, porque o pior que se pode imaginar deste
mundo já passou. Que outra coisa iremos temer? A morte é
uma bênção ao lado das cenas que eles viveram estas fantásticas paisagens há 91 anos.
Existem alguns lagos que têm uma energia especial, entre
eles, sem dúvidas, diria o Lago de Atitlan na Guatemala, o Titicaca que está na fronteira da Bolívia e do Peru e o Lacar na
Patagônia Argentina. Nesta lista incluo o Lago de Van no meio
do território da Armênia Histórica.
Os Mapuches acreditam que no Lacar os nehuenes são forças da natureza, as entidades (vivas ou imaginárias) do universo. E vão regularmente lá para recarregarem sua energia.
Os Quéchuas da Ilha de Taquile em Titicara fazem montes
de pedras no entardecer para captar nestas também a energia
do lago, o mais alto do mundo.
Algo parecido pensaram os maias que habitaram os 12
povos que rodeou o lago de Atitlan, percorreria o lago para se
conectarem cm a máquina do universo e pedir que o sol seguisse marcando o céu e que as estações seguissem mudando
e que o vulcão Toliman seguisse dormindo. Aqui o lago de
Van, a energia é dada por este um milhão de meio de presenças e é muito bom vir, entrar nele, se molhar, sentir o ar fresco,
olhar para a igreja de Akhtamar, pensar, sofrer pelo que somos
e pelo que somos capazes de ser.
Imagem quatorze: vi pela Internet as fotos da reinauguração da igreja de Akhtamar e além de não ter a cruz na cú-

O grito armênio

161

pula, vi a entrada com uma enorme bandeira da Turquia de
um lado e a foto de Mustafá Kemal Atatürk do outro. Olhei
tudo isso e senti uma profunda tristeza por ver como a estupidez humana não tem limites.
Inclusive modificaram o nome da ilha e da igreja. Já não
será mais Akhtamar e sim Akdamar, que em árabe significa
“veias brancas”.
O nome da ilha provém do mito do lago Van. A história
fala de um jovem que queria se reunir com a sua amada Tamar,
que morava na ilha. Quando estava indo encontrar ela ele disse
Ah Tamar. O que isso tem a ver com as veias brancas?
Outra vez a intenção de apagar a identidade, o significado,
a presença e a história. Outra vez a concepção genocida, o genocídio cultural.
“Esta obsessão de renomear a intolerância cultural e religiosa demonstrada pela cruz e pelo sino da igreja, pode ser
percebida no mundo como um genocídio cultural, ninguém
deveria ser surpreendido se isto seja transformado em um assunto de estudo”, escreveu o analista Cengiz Candar no Turkish Daily News.
De acordo com este prestigioso analista turco, é um absurdo não colocar a cruz e o sino em uma igreja remodelada:
“Quem pode acreditar que é secular u que respeita toda a
classe de fé ou pior ainda, que representa a aliança das civilizações? Que faz disso um liso e plano genocídio cultural”.
Também o assassinato do jornalista Hrant Dink que em janeiro de 2007 em seu último editorial no jornal Agos, expressou: “A abertura da restaurada igreja armênia de Surp Jatch na
ilha de Akhtamar se transformou em uma comédia. O governo
turco restaurou uma igreja armênia, mas somente estava pensando: Como posso usar isto com a finalidade política frente
ao mundo, como posso vender isto?” No mesmo dia em que
este artigo foi publicado morreu Dink assassinado pelos nacionalistas em pleno centro de Istambul.
Imagem quinze: Estamos de novo na rodovia contornando o lago de Van e quando nos vemos novamente perto da
costa, reparamos em uma montanha, cuja ladeira está pintada
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de branco com uma enorme lua e uma estrela, com uma legenda em árabe abaixo: “Nossa pátria”. Me lembrei das marcas que é feita nas vacas para identificar a propriedade delas.
Me deu a sensação de que é uma mostra mais de insegurança
de uma classe dirigentes que tem consciência d que continua
usurpando e necessita reafirmar o contrario mediante a negação. Nunca vi em nenhum outro país do mundo que a terra
tenha gravada a fogo a bandeira com inscrições nacionalista.
Geralmente as pessoas sentem como sua própria terra, sem a
necessidade de sobre atuar como chauvinistas, ou de inventar
uma identidade territorial. Quando isto acontece, talvez esteja
escondendo um grande complexo de culpa oculto, motivo de
estudo da psicologia social, além da história e da ciência política.
Imagem dezesseis: já estamos no carro novamente (Sükrü
y Akyuz) já estamos à meia hora contornado o lago de Van e
segue a imagem daquele buraco no escuro céu e os raios do
sol que iluminam o lago como um ar fresco e uma igreja. Peço
aos raios que me ilumine para poder contar com maior claridade possível tudo o que me está sendo revelado nesta viagem
e com este pensamento vem o sono. Assim passamos às 10
horas seguintes viajando, dormindo de vez em quando sobre
saltando a cada freada ou ainda cada volta de Akyuz a 170 por
hora em uma rodovia que não faltava buracos, pedras e vacas
soltas.
Imagem dezesete: Chegando ao povoado de Dogubeyazit
apareceu na nossa frente à imagem que tanto esperávamos e
que tanto temíamos também: o outro lado do Ararat. Foi uma
sensação muito estranha de estar daquele lado. Quando estava
em Jor Virab com Agustín e os outros rapazes de Córdoba,
olhávamos e sentíamos uma impotência por não poder chegar
lá. Agora que estou aqui sequer posso ir até a base e poder escavar, ainda que devesse fazer clandestinamente porque em
teoria está proibido pelas autoridades. É como entrar na prisão
para visitar um preso. Se até o nome foi modificado para retirar a identidade porque sabem que modificando a identidade
da montanha estão afetando a identidade nacional da Armênia
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justamente porque o Ararat e a Armênia são a mesma coisa.
Por tudo isso, os turcos o chamam de Agri Dagi (montanha da arca), mas que lamentavelmente para eles, em todo o
mundo segue sendo conhecido como o Ararat, e em qualquer
parte do planeta é associado à Armênia. Inclusive muita gente
que não sabe que está politicamente ocupado pela República
da Turquia.
Enquanto o carro devorava quilômetros em direção ao
norte, não pude parar de olhar a nata contra a janela. Hovik
me contou então que uma vez que um turco recriminou um
armênio de por que aparecia o nome da montanha Ararat no
escudo nacional se o Ararat não era da Armênia e este armênio
respondeu que aparecia porque a figura da lua em sua bandeira se a lua não era da Turquia.
Imagem dezoito: Hant Dink caminhava pela calçada em
frente à sede do jornal Agos em que é dirigente. De repente
um menino com jeans, jaqueta de algodão e um boné de lã, se
aproximou por traz e descarregou quatro tiros na nuca. Caiu
morto em pleno centro de Istambul e em plena luz do dia, um
dos principais referentes da minoria armênia na Turquia, que
vinha sendo acusado pelos fanáticos nacionalistas.
Dink nasceu e morou toda sua vida na Turquia, ou seja,
era um cidadão turco de pleno direito em teoria. Na realidade
era um membro da minoria armênia o que distingue muito de
ser um cidadão turco com plenos direitos. Por isso o jornalista
ousou falar publicamente do Genocídio Armênio o qual recebeu uma condenação de seis meses de prisão e suspenso em
virtude do artigo 301 do código penal que castiga “os ataques
à identidade turca”.
Esta imposição estatal deu livre via aos fanáticos nacionalistas que o ameaçaram em várias oportunidades.
Uns dias antes do desenlace fatal Dink escreveu no jornal
Agos, editado em árabe e em armênio: “Minha única arma é a
sinceridade. Mas o veredito foi ditado e minhas esperanças
foram perdidas. A partir de então me encontro em uma situação muito critica a que possa ser submetida uma pessoa”.
Um juiz deu a sentença invocando “a nação turca” e dei-
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xou legalmente registrado que havia cometido uma “ofensa
aos turcos”. Em qualquer outro assunto poderia ceder, mas
este não. Segundo o que eu entendi o racismo pode ser definido como a falta de respeito de alguém por qualquer diferença racial ou religiosa contra os que rodeiam e isso é
imperdoável.
Estava neste estado de reflexão quando realizei uma declaração para os integrantes dos meios de comunicação e para
os amigos que estavam no umbral de minha casa para saber
se por acaso iriam deixar o país como anteriormente disseram.
Anunciei que iria consultar os meus advogados. Recorri à
apelação ao superior tribunal e se necessário ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Se em algum destes processos
não fosse declarado inocente deixarei o país. Pensei que uma
pessoa que fosse condenada por semelhante crime não tivesse
direito a estar junto com os cidadãos que ofendeu.
Minha única arma é a sinceridade. Enquanto estivesse em
um estado de permanente sensibilidade ao manifestar minha
opinião (...).
Devo confessar que perdi totalmente minha confiança no
conceito de lei e no sistema jurídico da Turquia. Como poderia
perder?
Não foi necessário ter a capacidade de entender e de interpretar o que leram? Mas o resultado é que neste país a justiça não é independente como foi declarado sem se arrepender
numerosas personalidades do estado e da política.
A justiça turca na defende o direito dos cidadãos, Defende
o estado. A justiça turca não é para os cidadãos. Está sob domínio do estado. Quero destacar que estava totalmente seguro
que se bem a sentença emitida contra mim disseram ter chegado a este veredito “em nome do povo turco” estava claro
que esta era uma resolução adotada em nome do Estado Turco.
Mas este tribunal sempre deu vereditos corretos? Não era
nessa instância que se apoiava a injusta resolução de privar às
minorias nacionais e dispor dos bens imóveis pertencentes às
organizações? (...).
É uma tragédia que agora seja a figura mais conhecida sem
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que antes se sinta a mais olhada pelas pessoas como se dissessem: “Olha. Não é esse aquele homem armênio? Sem pensar,
começo a me torturar. Uma das exteriorizações desta tortura é
a preocupação. Outra é a intranqüilidade e a outra é chamar a
atenção e sentir as suspeitas.
Me sinto como um pomba... Preocupada igualmente pelo
que passa a minha esquerda e a minha direita e atrás. Minha
cabeça se move no mesmo sentido... E está pronta para olhar
rapidamente para outro lado;
Este é o preço a ser pago. Que declarou o ministro de Relações Exteriores Abdullah Gül? E o ministro da justiça Djemal
Cicek? “Realmente não existiu razões para exagerar o artigo
301 (do código civil turco). Existe alguma pessoa que tenha
sido julgada e presa por esta causa?
Parece que o preço a pagar é a prisão... Um preço para
você... Está aqui o preço! Oh, senhores ministros. Os senhores
sabem o que custa prender um ser humano no temor de uma
pomba?
Sabem?
Alguma vez viram uma pomba?
O que aconteceu não foi um processo fácil...
E o que passamos como família?
Existiram momentos em que pensei seriamente em deixar
o país e me distanciar. Sobretudo quando as ameaças começaram a incluir aos meus íntimos... Neste ponto nunca nos ajudaram. Deve ser o que chamam de “um assunto de vida ou
morte”. Tinha vontade de resistir, mas não tinha direito a colocar em perigo a vida de qualquer uma das pessoas próximas
a mim. (...).
Naqueles tempos sem proteção reuni minha família, meus
filhos com o objetivo de estar mais seguros com eles e recebi
deles a maior segurança esperada. Eles tinham uma grande
confiança em mim. Onde fosse que estivesse eles também iam
e estava comigo. Se eu dizia “vamos” todos se iam. Se dizia
“ficamos” todos ficavam também (...).
Nos íamos ficar e resistir. Mas se nos obrigassem a partir?
Igualmente sairíamos em 1915. Igual aos nossos antepassados.
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Sem saber aonde iríamos. Caminhando pelos caminhos que
eles caminharam. Sentindo os mesmos sofrimentos, tendo a
experiência de dor. Iríamos deixar nossa pátria carregando
essa acusação e poderíamos ir aonde nos levassem nossos pés.
Mas, entretanto não aonde nos levasse nosso coração (...).
Enquanto tudo isso acontece vou considerar esta verdade
como minha segurança. Sim. Vejo-me com esta insegurança espiritual igual à de uma pomba. Pensei que neste país os homens não prendem as pombas. As pombas estão em a extensão
da cidade, inclusive entre a multidão. Sim. De certa maneira
suspeitando, mas livres.
Imagem dezenove: mais de 100 mil pessoas se juntam espontaneamente na terça-feira 23 no funeral de Dink no que se
converteu na maior manifestação de protestos registrada há
mais de 10 anos em Istambul. Os ajudantes, a maior parte dos
turcos (se considera que toda a comunidade armênia da Turquia é de aproximadamente 50 – 60 mil pessoas) levaram cartazes que diziam “Todos somos Hrant Dink”, “Todos somos
armênios” e “301, culpável” em referência ao artigo do código
penal.
No sábado 27 de janeiro uma manifestação une a Praça da
República e a Bastilha em Paris, convocada pela Assembleia
Cidadã dos cidadãos Turcos, Na marcha do silêncio somente
sobressaíram cartazes com as mesmas frases “Somos todos
Hrant”, “Somos todos armênios”.
Os principais jornais de Istambul e Ankara qualificaram o
feito como uma “vergonha nacional” e tiveram parte desta responsabilidade em converter o funeral em um evento massivo
em nome da democracia e da paz.
Hurriyet: “O assassino é um traidor”.
Sabah: “A maior traição”.
Foi interessante como os jornais de grande circulação utilizaram a expressão traição e mesmo que usam normalmente
os ultra nacionalistas para se referir a quem ousa falar do Genocídio Armênio.
Vatan: “As campanhas internacionais para reconhecer
como o genocídio todo o massacre dos armênios vai se inten-
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sificando depois da morte de Dink”.
Yeni Safak: “Nosso Hrant foi assassinado”... “Um armênio
filho da Turquia, um jornalista entregue à democracia e à liberdade de pensamento e um homem de valor”.
Milliet: “As balas foram disparadas contra a democracia,
a fraternidade e a paz”... “Uma vergonha nacional”... “A única
forma de aliviar pelo menos uma parte deste sucesso é dar um
último adeus como Nação, começando pelo Presidente e pelo
Primeiro Ministro o chefe da oposição e o líder do exército”.
Radikal: “Todos somos armênios, todos somos Hrant”
uma vez mais.
O que Dink nunca pôde conseguir com a luta de toda uma
vida, parece que está conseguindo com seu martírio: que se
imponha na Turquia o assunto d Genocídio Armênio pelo
menos como discussão, que saia a luz e a prova é que alguns
turcos começaram a pensar por si mesmos, começaram a duvidar da história oficial que lhes foi contada durante 90 anos,
os mesmos jornais começaram a esboçar um questionamento
mínimo à negação e à falta de liberdade pública e de democracia do regime turco.
Até o primeiro ministro turco Recep Tayyip Erdogan, não
teve outra opção que se referir ao feito: “É um atentado repugnante contra todos nós como nação, contra nossa unidade e
nossa convivência, contra a paz e a estabilidade. Foram disparadas balas contra a liberdade de pensamento e nossa vida democrática e nossa tristeza é muito grande”. Entretanto suas
palavras soaram fracas dentro e fora da Turquia.
Imagem vinte: está Ogün Samast o menino de 17 anos
apressado na base de filmagem que o mostra minutos depois
do assassinato, correndo e guardando o revolver. Nesta outra
imagem esta Samast no lugar de detenção e a policia de cada
lado e os três sorriem com uma bandeira turca nas mãos. A
opinião pública nacional e internacional se alarmou e se indignou pelo tratamento de herói dispensado a Samast.
Imagem vinte e um: Assume como diretor de Agos Etyen
Mahcupian, outro turco-armênio reconhecido já que escrevia
no jornal. Chegou à sede da empresa e a policia que suposta-
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mente tem que custodiar lhe pergunta quem é e para quem
trabalha, acentuando a insegurança. Mahcupian recebeu
ameaças desde que tem uso da razão, mas desde a morte do
seu amigo Dink foram muito mais frequentes. “É como se uma
acompanhante lhe dissesse: Se acostume de tal maneira que
quando se reduzem as ameaças lhe pergunta o que é que está
passando, por isso é que o assassino foi um verdadeiro shock,
porque todos os dias existem ameaças e não acontece nada”.
Imagem vinte e dois: Elif Safak escritora que garantia o
êxito literário, já não podia nem sequer amamentar a sua filha
de seis meses, estava estressada e decidiu deixar de escrever
colunas nos jornais turcos. Também foi vítima do tsunami nacionalista por ter falado sobre o Genocídio Armênio e esteve
reclusa em sua casa em Istambul e na abandonou a ideia de se
mudar para a Europa.
Imagem vinte e três: mostra um dos mentores do assassinato de Dink, apressado e gritando: “Se prepare Pamuk” em
alusão a Orhan Pamuk premio Nobel de Literatura de 2006
que também teve problemas com a justiça por reconhecer
como genocídio os fatos de 1915. Além disso, Pamuk declarou
publicamente naqueles dias: “De alguma maneira somos todos
responsáveis pela morte e Hrant Dink. Entretanto, à cabeça
desta responsabilidade estão os que ainda defendem o artigo
301 do código penal turco. Os que fizeram campanha contra
ele, os que trataram este nosso irmão como um inimigo da Turquia, os que o pintaram como branco de ataque é os maiores
responsáveis do acontecido”.
Imagem vinte e quatro: Pamuk de 54 anos e negro como
a cara de bandido e contrariado aborda um avião da companhia Turkisch Airlines com destino a New York com seus pertences (entre eles alguns livros) mais queridos em cima.
“Darei conferências na Universidade de Columbia e em
outras universidades”. Foi tudo o que ele disse à imprensa no
aeroporto de Istambul.
O diretor de Sabah, o jornal de maior circulação da Turquia contou que ainda que soubesse alguns dias antes sobre a
partida de Pamuk escolheu não dar conhecimento e evitar pro-

O grito armênio

169

testos dos ultras nacionalistas no aeroporto contra o premio
Nobel de literatura.

O famoso artigo 301
O artigo 301 do Código Penal diz:
1. O agravo público à identidade nacional turca, à República ou a Grande Assembleia Nacional da Turquia será castigado com pena de prisão de seis meses a três anos;
2. O agravo público ao governo da República da Turquia,
às instituições judiciais do Estado, às forças armadas ou às estruturas de segurança será castigado com pena de prisão de
seis meses a dois anos;
3. Nos casos em que o agravo à identidade nacional turca
o comenta a um cidadão turco em um país estrangeiro a pena
será aumentada em um terço.
4. A expressão de pensamentos cuja finalidade seja a crítica
não consistirá delito. Na comunidade internacional, muitíssimas associações defensoras dos Direitos Humanos reclamaram da abolição deste artigo, por considerar violação ao direito
à livre expressão. Entretanto, distante disso, o Estado da Turquia usa esta ferramenta legal para criar um clima repressivo
pelos quais muitos que se animaram a expressar suas opiniões,
sobretudo, em relação ao Genocídio Armênio, foram expostos
a julgamentos do Estado e a repressões dos grupos ultranacionalistas.
Pamuk também chegou a ser julgado segundo o famoso
artigo 301 do Código Penal por “insultar o espírito turco” Pecado? Ousar uma revisão oficial da Turquia com respeito ao
Genocídio Armênio de 1915.
Até dezembro de 2006, 185 escritores, jornalistas e professores universitários turcos foram processados por “denegrir a
identidade nacional”. Outras vítimas conhecidas do artigo 301
é o ativista dos Direitos Humanos Ridvan Kizguin e os jornalistas Murat Belge, Ismet Berkan, Hasan Cemal, Erol Katircio-
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glu e Haluk Sahin y Baskin Oran, membro do Conselho Consultivo dos Direitos Humanos do Governo Turco, pelo relatório sobre minorias e direitos culturais.

O debate interno na Turquia
“Se a República da Turquia tem que lamentar a carnificina
contra os armênios essa desculpa deve ser dirigida não somente a eles, os armênios, e também ao próprio povo turco, já
que as autoridades turcas ofenderam a verdade por muitos e
muitos anos inventando mentiras para seu próprio povo”.
Disse Baskin Oran em uma entrevista concedida ao jornal Radikal.
Oran que também é especialista em ciências políticas, não
concorda com a posição oficial do governo da Turquia sobre o
Genocídio Armênio e caracteriza a deportação dos armênios
assim: “Foi uma limpeza étnica sanguinária, cometida pelos
Jovens Turcos contra os armênios. E a formação da República
da Turquia durante a década de 1920 foi uma consequência
desta limpeza étnica. Isso foi possível porque os curdos se uniram aos turcos por medo a que os armênios voltassem para retomar a possessão de seu patrimônio”.
Baskin Oran também concedeu uma entrevista para este
livro, que foi reproduzida pelo jornal La Voz del Interior, de
Córdoba, Argentina, em 24 de fevereiro de 2007. Segue a transcrição da entrevista:
“Eu nunca usei a expressão genocídio, pois prefiro as expressões assassinatos massivos e limpeza étnica” responde
Baskin Oran pelo seu computador no seu escritório na Universidade de Ankara.
- Por que o senhor não usa a palavra genocídio?
- Porque não está provada a intencionalidade planificada,
prevista pela Convenção das Nações Unidas de 9148. Mas,
além disso, porque esta expressão é totalmente impossível na
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Turquia um estudo sobre os sangrentos eventos de 1915. As
pessoas da Turquia nunca escutaram nada sobre o que aconteceu em 1915 e no Império Otomano. Absolutamente nada.
Esta política oficial de silêncio durou 90 anos. Imagine de repente às quatro da madrugada alguém lhe diz: seu avô foi um
nazista. Além disto, lhe diz: depois de pedir perdão deverá
pagar uma indenização e dar parte de sua casa aos descendentes das vítimas de seu avô. Aos olhos dos turcos, a expressão
genocídio os coloca no lugar dos odiados nazistas e os leva a
se fecharem e recusarem tudo o que nós os reformistas turcos,
queremos informar sobre este assunto. Por isso, acredito na
posição do setor mais duro da diáspora armênia que termina
sendo contra producente. Por um lado está à posição que nega
que faz parte do Estado turco e pelo outro lado o uso fetichista
e revanchista desta expressão por parte da diáspora armênia.
Nos disseram: reconheçam o genocídio sim ou não? Nosso
amigo Hrant Dink respondeu à diáspora armênia: O que é
mais importante para vocês, que os turcos pronunciem a palavra genocídio ou que a Turquia se converta em um país democrático onde se possa discutir sobre tudo, inclusive sobre
este assunto?
- Que consequências políticas a Turquia pode ter com o
reconhecimento do Genocídio? A sua integridade territorial
pode estar em perigo?
- Antes de qualquer coisa, a diáspora armênia deveria discutir internamente e decidir o que reclama. Por exemplo, a República da Armênia pede normalizar as relações com a
República da Turquia sem condições. Uma parte da diáspora
pede desculpas por parte da Turquia, outra parte pede desculpas e indenizações e outra parte pede desculpas, indenizações
e terras. Esta situação faz com que nosso trabalho de defesa
dos Direitos Humanos na Turquia seja mais difícil.
_ O senhor acredita que a sociedade turca está se modificando? Depois do assassinato de Hrant Dink as multidões
gritavam que eram todos armênios.
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- É verdade, umas 100 mil pessoas gritaram “Somos todos
armênios” e “Somos todos Hrant”. Estas pessoas estavam começando a entender. Claro que houve uma imediata reação de
outras massas, sobretudo nas províncias do oeste que britaram
“Somos todos turcos” e “Somos todos Ogun Samasts” (o suposto assassino de Dink).
- O senhor sabe algo sobre o exílio do Orhan Pamuk
pelas ameaças recebidas?
- O jornal Sabah publicou esta semana que Pamuk estaria
voltando para a Turquia em abril.
- Qual é a posição do Governo da Turquia?
- O governo esta imerso em um tsunami nacionalista. Esta
onda nacionalista é a reação à homogeneização que tenta
impor a União Europeia. A Turquia fez 70 anos o que a Europa
Ocidental levou 400 anos. E isso gera reações contrarias cada
vez maior.
- O senhor foi ameaçado pelos nacionalistas turcos?
- Depois que publiquei o Relatório sobre as Minorias e Direitos Culturais em 2004 recebi ameaças de morte. Estou em
custódia oficial do Ministério do Interior.
- Pensou em abandonar a Turquia?
- Não, nunca pensei em abandonar a Turquia. Nasci, cresci
e estudei aqui, é meu dever como ativista dos Direitos Humanos na Turquia permanecer no meu país. Para chegar ao paraíso temos que passar pelo inferno e nós estamos
caminhando.
Outro dos intelectuais turcos ameaçados pelo Estado e pelo
nacionalista e que enfrentou processos por causa do controvertido artigo 301 do Código Penal foi o historiador Halil Berktay.
Em uma entrevista publicada pelo diário francês Le
Monde em 18 de março de 2006 se referiu abertamente ao Genocídio Armênio.

O grito armênio

173

- O senhor foi apresentado com a primeira figura turca
em ter reconhecido a realidade do genocídio armênio na Turquia. Como chegou a este ponto?
- As primeiras vozes turcas dissidentes críticas do discurso
nacionalista oficial, vieram nos anos 90 dos turcos residentes no
exterior como Taner Akcam, Fikret Adamir ou Fatma Muge
Gocek. Em outubro de 2000 foi o primeiro historiador na Turquia que deu uma entrevista para dizer o que eles já sustentavam: que os massacres de 1915 e 1916 respondiam as ordens do
Estado, ilegais e secretas. Minhas declarações apareceram no
jornal nacional Radikal e não em entrevistas científicas. Isto provocou um imenso furor e foi uma brecha no muro do silêncio.
- Mas esta brecha não se espalhou muito.
- Ao contrário. Mais e mais vezes se espalharam. Em setembro de 205 conseguimos organizar uma conferência sobre
os armênios e o declinar do Império Otomano o que ficou em
destaque uma realidade que eu não gosto muito para os dirigentes nacionalistas. Ou seja, que em menos de cinco anos a
paisagem intelectual na Turquia foi modificada. Isto não é
mais um grupo de marginais, senão uma grande parte dos universitários e de jornalistas reconhecidos que se opõem ao discurso de negação oficial ou semi oficial.
- As leis que reconhecem o genocídio armênio adotadas
no exterior têm efeito?
- Um efeito complexo, contraditório porque toda solução
em longo prazo sobre esta questão leva em consideração a democratização da Turquia. A negação da realidade é um problema que forma parte da tragédia da sociedade turca. Deveria
ser enfrentado pela Turquia. O que os outros países fazem é
importante, mas secundário.
- Como é explicada a amnésia coletiva da Turquia sobre
seu passado?
- A Turquia moderna nascida em 1923 não tinha nenhum
interesse em apresentar a memória do que haviam feito os pre-
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cessores. As potências ocidentais aliadas da Turquia também
tinham este interesse.
Depois de décadas de uma imposta repressão há um
abismo entre o que o mundo sabe sobre esse passado e o que
a sociedade turca acredita saber com toda a sinceridade. Depois dos atentados do Exército Secreto para a Libertação da
Armênia (Asala) nos anos 70 e 80 destinados aos diplomáticos
turcos, a política do silêncio da Turquia foi substituída pela negação. Hoje a única resposta possível é falar, se fazer entender.
Os feitos estão. A hipócrita repetição do clichê de negação diminuiu muito. Mas isso não é mais do que o começo. Estamos
começando a criar gradualmente as condições para um debate
normal, sem histeria, terror psicológico e ameaças de linchamentos. A solução não pode vir de uma decisão autoritária.
- Mas isso pode ajudar?
- Temos que ser realista: o governo irá colocar travas. A sociedade civil fará seu trabalho. A história sugere, por outro
lado, que o despotismo ilustrado não funciona. O dinamismo
deve vir dos movimentos de posição. Agora existe uma tendência no Ocidente de querer impor soluções para a Turquia
sob forma de ultimato. A frança pretende criminalizar a negação do genocídio por lei, mas a política não pode ditar o saber.
Faz falta debates abertos, livres e necessariamente lentos.
- Quais seriam os efeitos da adoção desta nova lei na
França para a Turquia?
- Podem ser desastrosos. Primeiro para a ação dos democratas. Podemos temer que o parlamento turco adote uma contra lei criminalizando reconhecimento do genocídio. Existe,
neste momento, uma forte onda nacionalista, anti europeia na
Turquia. Estas forças ficariam encantadas. O partido do primeiro ministro, Recep Tayyip Erdogan, tentando se mostrar
mais flexível sobre as causas nacionais e a questão armênia.
Isso enfrenta fortes pressões. A adoção do projeto de lei na
França seria um convite direto ao partido para se desprender
dos hábitos europeus.
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Diferenças e censuras
Existe evidentemente uma diferença fundamental entre
Baskin Oran e Halil Bertkay. Este se anima a falar do genocídio
com todas as letras e outro não. Prefere a definição de limpeza
étnica que, não difere muito em términos no sentido lógico,
mas no jurídico sim.
Mas, além disso, existe também um dado comum e fundamental que é o conceito de que o mais importante nestes
anos passa pelo processo de debate democrático que se possa
conseguir no interior da própria Turquia. Não é fácil porque o
Estado mantém a política negativa sustentada em grande escala pelo governo, mas com um agravo novo, o da onda nacionalista-islamica e anti ocidental.
A Fundação para as Comunicações IPS (Bianet) emitiu um
comunicado sobre o estado da livre expressão na Turquia em
2006 e sinalizou que o número de jornalistas, escritores e ativistas sociais perseguidos pelo artigo 301 do Código Penal aumentou mais que o dobro com relação a 2005.
Bianet registrou 72 pessoas acusadas sob a polêmica disposição em 2006 enquanto que em 2005 foram registrados 29
casos.
Neste contexto que dois intelectuais famosos se animaram
a sair publicamente falando do Genocídio Armênio já foi um
passo adiante. O assunto já foi lançado na palestra e como uma
bola de neve, foi impossível de conter.
O próprio Hrant Dink disse em uma entrevista pouco
tempo antes de ser assassinado: “Eu fundei Agos, porque eu
queria que a comunidade turca descobrisse os problemas e os
sofrimentos dos armênios e debater publicamente”.
Depois do julgamento contra o prêmio Nobel Orhan
Pamuk acusado de “insultar o espírito turco” segundo o artigo
301 do Código Penal o redator Hasan Cemal do jornal Milliet
escreveu:
“O caso de Orhan Pamuk não é sobre a imagem da Turquia senão sobre a natureza de seu regime. [...] Aqueles que
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sinceramente estiveram angustiados pela imagem da Turquia
deveriam ir um passa além e mostrar a preocupação pela democracia e pela liberdade de expressão neste país. Eles deveriam ajudar a criar uma opinião pública democrática neste
país. Para isto não tem que estar de acordo com Orhan Pamuk.
Podem estar enfadados com ele ou criticá-lo”.
Tomou-se consciência que um delito que lesa a humanidade foi cometido contra a humanidade se chega a entender
que as vítimas são todos não somente aquele um milhão e
meio que morreram e aquele outro um milhão que imigrou,
mas todos os descendentes.
Não somente o povo armênio, senão todos os povos do
mundo. E claro que também o povo turco. O povo turco daquela época foi vitima e cúmplice ao mesmo tempo e o de hoje
produto de uma lavagem mental de 90 anos.
Talvez se entender isto se possa entender melhor que
nunca se vai levar à memória, à verdade, à justiça e finalmente
à paz realizando uma imposição ao povo turco, senão por
meio de um processo em que a própria sociedade turca reconheça seu nefasto passado, o reconheça, o assuma e se arrependa e depois peça perdão. A partir disso se poderá esperar
algo parecido do Estado Turco.
As ações que empreenda a comunidade internacional são
importantes para acompanhar este processo turco, meã não
deveriam ser invasivas, mas sim conclusivas.
A isto somamos a nova e convulsionada situação política
da Turquia, frente às novidades e potencias dos partidos islâmicos. Nos últimos meses aconteceram manifestações envolvendo multidões umas a favor do Estado laico que fundou
Kemal Atatürk e as outras a favor do respeito à democracia, já
que os islamitas moderados governam a Turquia com Recep
Tayyip Erdogan e o novo primeiro ministro, que em abril foi
ministro das Relações Exteriores, Abul General Mas o exército
que mantém um poder político determinante, se opôs por
temor que Gal aprofundizasse o islamismo de Erdogan. Em
meio às manifestações de milhões de pessoas a favor de uns e
outros. Entretanto os nacionalistas laicos como os islamitas

O grito armênio

177

coincidem em uma coisa: manter a negação ao Genocídio Armênio.

A negação como consequência lógicado genocídio
Se o objetivo do plano genocida foi eliminar um grupo humano a consequência lógica disso é negar o feito e não somente
o feito, negar que esse grupo tenha existido.
Quando os correspondentes estrangeiros (os únicos jornalistas que se animaram a perguntar nestes anos) em 1978 perguntaram ao ditador e genocida Jorge Rafael Videla pelos
desaparecidos, cinicamente ele respondeu: “Não me perguntem algo que não existe, não estão nem vivos nem mortos,
estão desaparecidos, não existem”.
Neste sentido o ministro do Interior do governo dos Jovens Turcos Talaat Pashá disse em 1916: “A questão armênia
não existe mais, porque não há mais armênios”.
“Alguém disse que o holocausto em sua forma pura (holos,
inteiro e kaiein queimar) se encontra nos desaparecidos, porque a vitima foi destruída tão completamente que dela já não
permanece mais nada visível” (Bielsa, Rafael, Um dicionário
de inglês com uma pequena imagem da Virgem Maria, da obra
Argentina: uma luz de armazém. Reflexões sobre um país em
penumbra, Editorial Sudamerica, Buenos Aires, 2001).
Depois de planificado e realizado o genocídio o único que
não pode fazer um genocida é reconhecer o que fez, porque se
oporia essencial e filosoficamente as suas motivações. Por isso
se entende também a desaparição de pessoas como um aperfeiçoamento argentino do genocídio.
Consequentemente cumprida a minha missão a única via
que resta ao genocídio é ignorar tudo e no último dos casos
negar tudo. No caso do Estado Turco durante muitos anos assumiu uma política de silêncio para ignorar o assunto até que
os atentados contra os diplomatas turco em vários lugares do
mundo voltaram a colocar sobre o tapete das discussões da
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opinião pública e da comunidade internacional. Então o Estado turco optou pela negação total.
Desse Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel da Paz: “O Estado da Turquia não quer assumir a responsabilidade de um
genocídio. Disse que isto já passou e isso foi quase no início
do século passado e não quer assumir sua responsabilidade”.
No entanto assume a negação, a cumplicidade de outros Estados: “A Turquia tem um lugar estratégico na OTAN a cumplicidade de muitos países europeus e dos Estados Unidos que
permite que a Turquia não faça menção ao assunto”. Nesta estratégia de negar se puder fazer um paralelo entre o Genocídio
Armênio e a última ditadura militar na argentina.
O primeiro passo para negar um genocídio sempre culpar
a vítima. No caso dos armênios argumentaram que era possível ou eventual aliado dos Russos e um perigo para o Império
Otomano e para a sociedade em geral. No caso do genocídio
argentino o argumento dos militares foi o da Doutrina da Segurança Nacional, seguida por Washington. Isto é o inimigo
já não esteve nas fronteiras como pior que na Guerra Fria
senão fronteira dentro. O gérmen comunista deveria ser extirpado pela raiz porque senão ameaçava à nação e à forma de
vida “ocidental e cristã”. Desta maneira e em ambos os casos
se justifica que o Estado tenha colocado no lugar de inimigo
seus próprios cidadãos e que tenha decidido combater inclusive com métodos ilegais de terrorismo, por isso se chama terrorismo do Estado.
Evidentemente não houve correlação de forças entre um
Estado usando todos os métodos a seu alcance inclusive os ilegais e um grupo humano que no melhor dos casos combate
com o que tem ao seu alcance. Entretanto o segundo passo da
negação é disfarçar o genocídio como se fosse guerra. As versões turcas dos feitos de 1915 disseram que houve mortos de
dois grupos e que muitos camponeses turcos da Anatólia morreram vítimas dos guerrilheiros armênios. É a mentirosa versão de que foi uma guerra. Na realidade houve pouquíssimas
emboscadas em reação ou de defesa por parte, principalmente
de alguns grupos de armênios em torno de Van.
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No caso da Argentina também surgiu à versão mentirosa
de que se tratou de uma “guerra suja” e que houve excessos
de ambas as partes. Foi à chamada “teoria dos dois demônios”
que tentou colocar às vítimas do genocídio em lugar de inimigos.
Esta estratégia de disfarças o genocídio de guerra também
ajudou a ocultar um plano pensado, elaborado e executado de
forma sistemática para o aniquilamento de um grupo de humanos. Pelo contrário, foi dito que na realidade “pôde ter excessos” por parte de alguns.
Por último depois de demonizar as vítimas e de disfarçar
o genocídio como guerra se apelou à revitalização da tragédia,
e até o limite de chegar ao assunto a uma questão contábil.
Assim a versão oficial da Turquia diz que não se pode falar de
1.500.000 armênios massacrados senão no “máximo de
300.00”. O mesmo aconteceu na Argentina quando se escutou
dizer por aí: “Não há 30.000 desaparecidos, pode ser no máximo uns 10.000”.
É outra forma de negar, de ignorar muito própria da
mente genocida. Mas, além disso, temos que entender claramente o conceito de genocídio que importa a intenção de aniquilar, de eliminar de apagar do mapa um grupo de humanos.
E se esse projeto não se cristaliza totalmente não diz que o genocídio não existiu realmente. Hoje o povo armênio está mais
vivo do que nunca fortalecido principalmente pela sua tenaz
luta de quase um século em busca da verdade e da justiça. Mas
que tenha uns sete milhões de armênios divididos entre a República da Armênia e a diáspora não significa que o genocídio
não existiu com a intenção de apagar eles do planeta.
O mesmo aconteceu com os familiares desaparecidos e militantes de organismos defensores dos Direitos Humanos na
Argentina. Hoje estão mais fortalecidos que nunca, graças a
sua constante luta pela verdade e pela justiça, mas isso não
quer dizer que o genocídio não tenha existido com a intenção
de aniquilar toda geração formada social, sindical e politicamente.
Imaginemos que existe em algum lugar do planeta um
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grupo humano formado pelas 50 pessoas que pertençam a
uma etnia ou a uma religião ou a qualquer elemento racial,
confessional ou político que s aglomere. Se alguém se propõe
eliminar eles estaria cometendo um genocídio por mais que 50
pessoas pareça um número baixo para quem conta mortos cm
se contasse bonecos.
Por tudo isso, não há dúvidas de que além das negações
tanto dos Jovens Turcos como dos ditadores argentinos houve
um plano genocida que foi praticado.

Paralelismo genocida
Sob este título o escrivão argentino Gregório Hairabedian
publicou em 1995 a revista Tribuna de Buenos Aires, um curioso e importante descobrimento, conseguido a partir de informações dos seus compatriotas Osvaldo Bayer e do
Historiador armênio John Guiragosian: havia um traço “educativo” que vinculava a barbárie dos militares turcos com a
barbárie dos militares argentinos.
Nele se reconhece a ocidentalização da Turquia também
vista pelo imperialismo havia significado o fim da era do sultão, a instalação da república, a separação da religião e o Estado, o voto secreto e alguns direitos políticos para as
mulheres. Mas também se dizia que todas essas medidas eram
“invariavelmente super estruturadas isto é, sem substantivas
mudanças na base econômica da sociedade turca daquela
época, pré-capitalista na região asiática e burguesa na região
europeia” e também assinalou que “simultaneamente com a
inversão do exército reprimia as greves operárias e os movimentos de luta dos camponeses enclausuravam apressadamente o processo revolucionário e demonstrava “confiança”
nas potências imperialistas”.
Curiosamente aqui aparece novamente nosso já conhecido
marechal alemão Colmar Von Der Goltz. Os oficiais deste exército “foram formados e aliciados entre outros educadores pelo
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general alemão Von Der Goltz, árduo representante dos interesses bélicos de seu país ( em seguida inter imperialista com
a Inglaterra e a França), portador ideológico do nazismo incipiente e entusiasta sustentador e executor da teoria da “solução final” dos problemas nacionais e sociais mediante a
eliminação física dos inimigos reais e potenciais da ordem
constituída”. Já foi destacado no capítulo quarto a participação
de Von Der Goltz nos atos genocidas como os dos herdeiros
no sudeste da África em 1904 e os da ocupação em Flandres
em 1914.
Osvaldo Bayer descobriu em seu livro Rebeldia e esperança que é este mesmo marechal de campo prussiano Von Der
Goltz que ajuda a Argentina como convidado especial aos festejos do “Centenário da Liberdade” em 1910. Converteu-se em
filósofo dos novos oficiais do Exército Argentino o que transmitiu suas ideias de segurança interna e a preservação dos interesses da classe sugeridas no seu livro à nação em armas.
Osvaldo Bayer lembra também que “Perón foi um administrador total do marechal prussiano e, por exemplo, em Eu
Perón o livro de Pavon Pereyra o general dita: “Os de minha
promoção fomos os primeiros em trabalhar com os métodos
alemães. Nossas estruturas do Genocídio Militar eram alemãs
e chegaram em 1910 com a missão que presidiu o general Von
Der Goltz. “O exército foi modernizado até nos vestíamos de
outra maneira” (Página 12, 14 de setembro de 2002).
Em sua visita à Argentina o marechal Von Der Goltz veio
com um representante da Krupp (a mesma empresa alemã que
armou o exército turco) a qual, segundo Bayer e Hairabedian
o Estado Argentino comprou por intermédio do general Pablo
Richeri (fundador da instituição castrense, promotor do serviço militar obrigatório e agregado militar em Berlim por 11
anos) 120 mil fuzis e carabinas Mauser e 25 milhões de cartuchos para um exército de apenas 6.247 soldados.
Assinala Hairabedian: “John Guiragosian e Osvaldo Bayer
contemporâneos jamais se conheceram pessoalmente. (...) Mas
as investigações transitando por diferentes espaços e realidades, conduziram, sem colocar, estabelecendo um paralelismo
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que nos ocupa: o genocídio de armênios e argentinos ainda
impunes leva a reconhecer uma matriz educativa e ideológica
comum”.
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Capítulo Nove.
A comunidade Internacional
No final de 2006 e começo de 2007 aconteceram vários coisas que começaram a retirar a luz da opinião pública mundial
sobre o Genocídio Armênio.
Em 12 de outubro aconteceram coisas importantes: a Assembleia Nacional da França sancionou uma lei penalizando
como delito a negação do Genocídio Armênio e nesse mesmo
dia a Academia Sueca da Língua anunciou em Estocolmo que
entregaria o Prêmio Nobel de Literatura para o escritor turco
Orhan Pamuk. Claro que em todos os jornais do mundo fizeram uma menção ao processo da justiça turca que havia aberto
Pamuk por ter falado publicamente do Genocídio Armênio.
Em 13 de dezembro o congresso argentino sancionou a lei
26.199 o Reconhecimento do Genocídio Armênio, promulgada
pelo presidente Néstor Kirchner em 10 de janeiro de 2007. Em
19 de janeiro foi assassinado o jornalista Hrant Dink em pleno
centro de Istambul e depois de várias ameaças em 1º de fevereiro Orhan Pamuk teve que se exilar.
Todos estes acontecimentos foram desencadeados um depois do outro e deram visibilidade mundial e um assunto que
a Turquia tenta de todas as maneiras ocultar.

Estados Unidos que sim que não
Mas tudo pode piorar para a Turquia, porque a mentira é
difícil de manter indefinidamente e o pior neste momento é
algo que dá voltas no ar: que o Congresso dos Estados Unidos
reconhece por lei o Genocídio Armênio.
Por isso o primeiro ministro turco Recep Tayyip Erdogan
se adiantou aos acontecimentos e advertiu no começo de fevereiro de 2007 que “o Congresso americano colocará em perigo
as relações entre a Turquia e os Estados Unidos” caso seja adotada uma resolução qualificada de Genocídio os fatos de 1915.
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O Congresso americano com uma minoria democrata
desde as eleições de novembro de 2006 deveria adotar uma resolução em abril, mas a Casa Branca se opôs firmemente para
não danificar as relações com um importante aliado que está
no seio da OTAN.
O Congresso examina a cada ano um projeto de reconhecimento do Genocídio Armênio, que a Casa Branca reprova
sistematicamente através de seus congressistas republicanos.
Mas esta vez foi à primeira em muito tempo que os democratas
se mostraram mais sensíveis às reclamações do forte lobby armênio nos Estados Unidos, concentrado principalmente na cidade de New York e no estado da Califórnia.
Mas nem sequer é uma questão entre os democratas e os
republicanos. Em agosto de 2006 o Senado recusou a designação de Richard Hoagland como novo embaixador dos Estados
Unidos na Armênia, principalmente pela negativa de reconhecer o Genocídio Armênio.
O senador republicano pelo estado de Minnesota Norm
Coleman foi o encarregado de dar os motivos da recusa: “Meu
problemas não é com Hoagland senão com a política que se
recusa reconhecer uma realidade histórica. Pergunto-me que
efetividade poderia ter nosso embaixador em Israel, se ele não
aceitasse o Holocausto?”
Na audiência com os senadores, Hoagland reutilizou a expressão genocídio. “Não recebi nenhuma explicação sobre
isso. Estudei simplesmente a política do presidente. Li os relatórios políticos prévios e minha responsabilidade é apoiar o
presidente (George W. Bush)” expressou Hoagland nesta ocasião. Finalmente seu nome foi reprovado e seu destino foi
outro que não a Armênia.
Foi então necessário um novo embaixador em Yerevan em
maio de 2006. A Casa Branca anunciou que o então embaixador John Evans cessaria suas funções depois de dois anos de
permanência em Yerevan, algo que chamou a atenção porque
o período normal de tais funções nunca é menor que três anos
na carreira diplomática norte americana. A pesar de não ter comentado oficialmente os motivos de seu afastamento do cargo
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se soube que as declarações de Evans reconhecendo o genocídio caíram muito mal no governo dos Estados Unidos.
Em 19 de fevereiro de 2006 durante uma conferência ditada na Universidade de Berkeley na Califórnia em frente da
Bahia de São Francisco Evans não duvidou: “Como alguém
que estudou sobre o assunto, não tenha dúvida do fato ocorrido. Acredito que não é favorável para nós como norte americano, andar com jogos de palavras. Acredito que dar às coisas
seu verdadeiro nome e hoje irei falar do Genocídio Armênio”.
Depois do relevamento de Evans de suas funções 60 membros da câmara de Representantes enviaram uma carta à secretária de Estado Condoleezza Rice protestando a demissão
do embaixador na Armênia. Também os senadores democratas
Edward Kennedy e John Kerry exigiram uma explicação a
chefe de diplomacia norte americana.
“Evans era um bom embaixador e foi demitido de seu
cargo por ter pronunciado a palavra Genocídio. É estranho que
removamos nossos diplomatas pela utilização de uma só palavra, ainda que quando essa palavra referia à verdade” disse
o senador Coleman.
Ao ser consultado sobre o particular o porta voz do Departamento de Estado Edgar Vásquez disse somente que os
embaixadores servem às decisões presidenciais.
Evans finalmente deixou a sede diplomática norte americana em Yerevan em 10 de setembro de 2006 e o Senado dos
Estados Unidos deixou a missão diplomática nas mãos de Anthony Godfrey, um encarregado de negócios.
Já se sabe que as decisões presidenciais não coincidem
com as dos congressistas, nem com as ideias dos intelectuais e
acadêmicos e muito menos com as dos políticos da oposição.
Isto é que se conhece como política real.
Por definição, a política real é o pragmatismo enfrentando
a política de convenções e de compromissos. Colocando em
prática se poderia esquecer a moral e a ética e se poderia modificar a direção tantas vezes fosse conveniente. Por exemplo,
em sua campanha eleitoral no ano 2000 George W. Bush prometeu aos armênios norte americanos que durante seu man-
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dato reconheceria o Genocídio Armênio, mas uma vez instalado na Casa Branca usou de eufemismo “tragédia” para se referir aos acontecimentos de 1915.
E neste caso a política real é mais importante que em nenhum outro caso, porque se trata de uma região sumamente
sensível para a política exterior dos Estados Unidos. O Meio
Oriente é uma das prioridades dos Estados Unidos, desde que
o ponto de vista político e econômico fique demonstrado pela
grande quantidade de intervenções de todos os tipos, incluindo armamento, dos últimos anos. E nesta política americana para o Oriente Médio um aliado fundamental é a Turquia
que permitiu o uso do espaça aéreo na invasão do Iraque e que
serve como dique de contenção para as convulsionadas Síria e
Líbano. Mas também desde a Turquia a OTAN e os Estados
Unidos vigiam eficientemente a Rússia como antes o faziam
com a União Soviética. Segundo o especialista em política o argentino Atílio Borón “Israel, Paquistão e Turquia são os guardiões privilegiados de Washington e a ajuda militar que lhe
proporciona somente é superado pela destinada a Israel e
Egito. Segundo a Casa Branca o regime de Ankara é um aliado
fundamental na guerra global contra o terrorismo a reconstrução do Iraque e do Afeganistão e o estabelecimento de uma democracia pro – ocidental na região” (artigo que apareceu na
contra do jornal na página 12 em 24 de abril de 2006).
A pesar de tanta ajuda e de considerar o país como um
aliado estratégico um comunicado de 2005 de próprio Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre os Direitos Humanos na Turquia disse textualmente: “Persistem ainda sérios
problemas em matéria de direitos humanos: restrições políticas, assassinatos ilegais, torturas, prisões arbitrárias, impunidade, corrupção e violência contra as mulheres e tráfico de
pessoas”.
Pareceu contraditório que em um comunicado oficial os
Estados Unidos marcassem tantas aberrações contra si próprias. A democracia e as liberdades e por outro lado ajude com
dinheiro e armas este país. Mas se olharmos para traz se entende perfeitamente este comportamento levando em conside-
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ração que a Turquia foi e segue sendo um estratégico aliado
geopolítico para os Estados Unidos.
Isso resume a força das ameaças de Erdogan nos ouvidos
de Bush: “Nós não esperamos que o Congresso dos Estados
Unidos tomasse tal decisão (reconhecer o Genocídio Armênios), mas sim que essa decisão surpreenda, e espero que esta
decisão não escureça nossa aliança estratégica de cara para o
futuro”.
Já vimos no capítulo quatro como os Estados Unidos sabiam tudo o que estava acontecendo em 1915 e não fez nada
para deter o genocídio assim como também as questões da real
política.
Não somente o embaixador dos Estados Unidos em Constantinopla, Henri Morgenthau se envolveu e denunciou o que
estava acontecendo, também o ex presidente Theodore Roosevelt exigiu ao então presidente Woodrow Wilson que entrasse
na Primeira Guerra Mundial e pusesse um fim no massacre.
Mas naquele momento os Estados Unidos se mantiveram firmes em sua neutralidade e insistiram em que os assuntos internos da Turquia não se meteriam. Tudo por conveniência e
não por princípios é claro.

O realismo político contra o idealismo e a moral
Apesar das modificações que ocorreram no sistema internacional e no campo acadêmico o realismo, e, sobretudo, o
neo-realismo seguem sendo as teorias mais válidas para o estudo das relações internacionais.
O debate mais tradicional ao longo do século XX foi o que
sustentaram o idealismo e o realismo. O idealismo herdou o
pensamento de Emmanuel Kant, que sustentou que o sistema
internacional deveria se reformar para poder garantir as condições de paz estável o que no século XVIII ele chamou “a paz
perpétua” sustentando que a guerra era um mau moral que
deveria ser eliminada através de uma organização mundial ba-
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seada no direito. Os idealistas puseram a maior ênfase nas formas de organização e na legalidade que deveriam adotar as
relações inter estatais sem prestar atenção às substâncias destas relações assim como fizeram os realistas.
A maior força intelectual do idealismo foi Woodrow Wilson que identificava à democracia com a luz e a tirania com a
guerra e sustentava que mediante a ração, os seres humanos
poderiam sobrepor os problemas com a guerra.
Os realistas, no entanto, depois da segunda década do século XX começaram a estudar as relações internacionais através de um fator que vinham como recorrente e que
identificaram com a busca do poder.
Assim como o idealismo se baseia teoricamente em Kant
o realismo se baseia em Thomas Hobbes, que estabeleceu que
o poder era o motor de todas as relações entre os homens e
entra as sociedades. No Leviatã, Hobbes propôs que os homens são de natureza igual e por isso “nenhum homem pode
reclamar por si mesmo um benefício qualquer a que o outro
não possa aspirar”. Este princípio de Hobbes surgisse do pensamento realista de que as relações internacionais podem ser
entendidas como um estado de guerra latente, onde prima
sempre à anarquia. Um dos representantes desta linha de pensamento, Hans Morgenthau (nada que ver com Henry Morgenthau, aquele embaixador dos Estados Unidos no Império
Otomano durante o Genocídio Armênio) dizia que “o mundo
imperfeito como o é desde o ponto de vista racional é o resultado de forças e não ir à contra elas... um mundo essencialmente de interesses opostos e de conflitos entre eles, onde os
princípios morais não possam ser realizados plenamente, mas
ao menos podem ser aproximados através do sempre temporal
balanço de interesses e quase sempre precária concordância
dos conflitos”. Também considera que o poder de uma nação
somente pode ser limitado com efetividade mediante o poder
de outra nação. O realismo identifica o interesse nacional com
a sobrevivência nacional e o marca como a essência da política.
Para os realistas não se deveria confundir a moralidade individual com a moralidade do Estado, já que o homem estadista
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deveria acionar a sobrevivência do Estado-nação e esse acionarem é muito diferente do individual, que deve ser marcado
por outro tipo de moralidade ajustada aos valores universais.
Depois da Segunda Guerra Mundial o realismo prevaleceu
sobre o idealismo no estudo das Relações Internacionais, ainda
que na realidade não se pudesse falar exatamente de uma confrontação porque não houve nem debate nem coexistência
temporal de ambas correntes.
A respeito Ray Maghoori disse que “os acontecimentos decidiram o debate e não os argumentos. A incapacidade da Liga
das Nações para controlar os japoneses em Manchúria foi o assalto italiano a Etiópia e a tentativa russa de dominar a Finlândia fortaleceu a oposição dos realistas. No estalar da Segunda
Guerra Mundial foi imputado às falésias do realismo”.
Depois nos anos 70 Robert Keohane encabeçou uma corrente transnacionalista que voltou a polemizar com o realismo.
Em suas obras Transnational Relations and World Politics
(1971) e Power and Interdependence (1977) questiona o estado
centrico do realismo. Em um mundo cada vez mais interdependente, disse Keohane às teorias baseadas na preponderância do Estado nação são insuficientes para descrever e explicar
a realidade internacional.
Os transnacionalistas também propuseram que o avance
nas comunicações e os transportes unificaram o mundo e
novos atore transnacionalistas e internacionalistas romperam
o monopólio do Estado Nação em um sistema internacional.
Isto aconteceu porque estes novos atores foram mais sensíveis
à ciência moderna, à tecnologia e à economia.
Já na década de 90 aconteceu um debate entre os neo-realistais que predicavam novos e grandes conflitos porque houve
países que tratavam de controlar a independência para conseguir acumular poder e os neoliberais que predicaram menos
conflitos dado a maior cooperação entre os Estados.
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O ultra-realismo
Um dos principais reformuladores do realismo em neorealismo foi Kenneth Waltz, em 1979 com sua obra Theory of
International Politics.
A reformulação de Waltz mantém as bases do realismo
clássico que o Estado é o principal ator da política internacional, o poder é a principal categoria analítica da teoria e a anarquia é a característica que define o sistema internacional.
A principal diferença é que diferentemente do realismo, o
neo-realismo centra sua explicação mais nas características estruturais do sistema internacional e menos nas unidades que
compõem. Segundo Waltz o comportamento dos Estados (unidades do sistema) se explica mais nos constrangimentos estruturais do sistema que nos atributos ou características de cada
um deles.
Outro assunto de discussão é o dos efeitos das instituições
internacionais no comportamento dos Estados e em uma situação de anarquia internacional. As instituições internacionais podem compensar os efeitos da anarquia? Os neoliberais
dizem que sim e os neorealistas que não.
Definitivamente a tradição dominante na história das Relações Internacionais com algumas entrelinhas questionamentos e altos e baixos foi o realismo que hoje continua através do
neorealismo. Ao mesmo tempo o liberalismo teve um tradicional contraponto ainda que não pôde desbancar a centralidade
do realismo, senão que se limitou a responder e contra-atacar.
Resumindo o neorealismo segue sendo o principal ponto de
referência para entender as Relações Internacionais.
Waltz é um dos principais teóricos vivos desta tradição e
passou pela Argentina em 2003 analisando esta tradição teórica da atual situação no contexto internacional unipolar. “No
sistema internacional nunca houve nada diferente da anarquia:
anarquia multipolar, anarquia bipolar ou anarquia unipolar.
Essas são as opções porque essa é a estrutura do sistema. A
menos que exista um governo mundial algo que segue sendo
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muito improvável, sempre haverá uma anarquia”, disse Waltz
em uma entrevista concedida ao jornal Clarin em 23 de novembro de 2003.
Enquanto as causas do sistema unipolar, Waltz respondeu:
“O equilíbrio do poder foi destruído pelo desaparecimento da
União Soviética. Nem a Globalização nem a interdependência
tiveram nada que ver com isso. O desaparecimento da União
Soviética é o que fez o mundo tal como é hoje. Nós nos víamos
restringidos em fazer certas coisas e eles se viam restringidos
em fazer certas coisas. Se retirássemos a potência que fica poderíamos faze o que fizéssemos sem um mecanismo de equilíbrio. Agora já não existe quem equilibre o poder dos Estados
Unidos e isso não é bom nem para os Estados Unidos nem
para o mundo”.
Segundo Raymond Aron, “a fórmula mais sensível do
equilíbrio é que um Estado não deveria possuir nunca tais forças que os Estados vizinhos se vissem incapazes de defender
seus direitos contra ele”.
Para Waltz sequer o terrorismo é uma ameaça concreta à
hegemonia mundial dos Estados Unidos: “O terrorismo pode
provocar um enorme dano, e estamos sofrendo, mas não pode
ameaçar o poder dos Estados Unidos. São frágeis como meios
inesperados e podem criam uma sensação de terror coletivo. É
uma moléstia execrável, é algo espantoso, mas não ameaça o
tecido social ou a segurança das sociedades e Estados fortes”.
Consequentemente e por uma perspectiva ultra realista
este acadêmico da Universidade da Califórnia explicou aumento do gasto militar dos Estados Unidos mais pela ânsia do
poder que como defesa contra o terrorismo. A respeito disso
lembra: “A explicação do Defense Planning Guidance Document de 1992 disse que os Estados Unidos seriam tão forte que
nenhum país se atreveria sequer desafiá-lo.
Desde que George W. Bush subiu ao poder isso passou a
ser doutrina oficial. “Nós ficamos tão fortes que decidimos que
nossas estruturas e nossas forças armadas e nossos inimigos
mais próximos que isto se daria aos vizinhos e outros países a
chance de competir conosco”.
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O fim da sedução e o negócio da guerra
“A grande diferença que houve entre a primeira Guerra do
Golfo que comandou o George Bush pai e a segunda que foi
encabeçada pelo George W. Bush em 2003 é que na de 1991 os
Estados Unidas se preocuparam em armar uma grande aliança
contra Saddam Hussein e em criar uma opinião publica internacional favorável. Na segunda, em contrapartida a situação
foi totalmente diferente e os assessores de Bush Junior sequer
se esforçaram buscar uma justificação ideológica para a guerra.
Não tiveram medo de mentir para ter um motivo de ataque e
sequer se esmeraram em esconder os verdadeiros interesses
desta nova escalada bélica, tão negra como o petróleo. É mais,
a mensagem é cada vez mais contundente: Temos que demonstrar quem manda e quem exerce a hegemônica no sistema unipolar e no fundo é lógico, porque o poder se consegue
e se exerce de acordo com as faculdades de cada um e as vantagens comparativas.
“Hoje em dia a maior vantagem que tem os Estados Unidos frente aos demais países é no plano militar, inclusive mais
que no plano econômico” (Saraiva, Mariano, Naciones secuestradas, Edições del Boulevard, Córdoba, 2003).
Por isso longe do idealismo de Kant que rogava pela paz
perpétua, hoje não é difícil prever um futuro de guerra perpétua na que a hegemonia tente revalidar constantemente sua
posição dominante.
O Pentágono tem atualmente a capacidade para liderar
três guerras convencionais ao mesmo tempo, ainda que
George W. Bush queira que sejam quatro. O orçamento anual
bélico para sustentar semelhante maquinaria de destruição supera os 600 milhões de dólares mais que o orçamento militar
dos restantes 192 países do mundo, todos juntos.
Os falcões do Pentágono têm duas grandes hipóteses: ou
bem guerra “pequenas” contra os “Estados canalhas” (como
Iraque, Irã, Síria, Corea do Norte, Venezuela ou Cuba) ou bem
guerras grandes contra os dois países que somados como po-
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tenciais destruidores da hegemonia mundial, ou seja, a China
e a Rússia. Nos dois casos são más noticias para os armênios,
já que o Irã e a Rússia são os principais aliados na região da
República da Armênia. E por outro lado a Turquia seguirá formando parte de uma aliança internacional militar com Israel
e os Estados Unidos. Em qualquer dos casos o verdadeiro motivo da última guerra do Iraque e de todas as guerras que venham é fazer valer a devastadora supremacia militar de
Washington. É um projeto de país na qual as diferenças entre
os republicanos e os democratas são matrizes não de fundo.
Na verdade Bush apareceu como o protótipo desta tendência,
mas é bom lembrar as campanhas militares de Bill Clinton na
Somália, Haiti e Kosovo.
O arsenal bélico americano está lançando em velocidade
e nem a derrubada da economia parece suficiente para frear.
Em seu último livro Poder e Terror, Noam Chomsky concluiu que os Estados Unidos utilizaram a cartada de exportar
a devolução pela democracia que segundo ele “chega ao grotesco e copia a que usaram os nazistas nos países que ocuparam” para controlar tudo o que resista. “Já seja via de guerra
econômica como no Haiti ou em Cuba tradicional e biológica
como no Vietnã, na Coreia ou na Colômbia ou somente tradicional como na América Central onde acabou com a Teologia
da Liberação Cisjordânia e Timor Oriental” (Chomsky, Noam,
Poder e terror, Editorial del nuevo extremo, Buenos Aires,
2003).
Esta situação tem uma dupla perspectiva de dominação e
de poder, uma direta e outra indireta, u melhor dizendo, uma
baseada no poder político e outra no poder econômico.
A perspectiva realista do uso da força como ferramenta de
poder econômico já foi analisada mais acima como o orçamento militar e as pré-vendas para o complexo militar industrial norte americano. Segundo Chomsky, “desde o ponto de
vista interno a Guerra Fria ajudou a manter no poder uma
capa burocrática militar e deu aos Estados Unidos métodos
para amedrontar sua própria população e para subsidiar a indústria de alta tecnologia. A técnica usada foi à única possível:
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o medo a um grande inimigo”.
Desaparecida a União Soviética o novo “grande inimigo”
que necessita a potência homogênea está no Oriente Medi, seja
em alguns Estados (novamente Síria, Irã, Iraque, entre outros)
ou grupos armados sindicalizados como “terroristas” (Hezbollah, Hammas, Al Fatah, o PKK que é o Partido dos Trabalhadores do Curdistão, entre outros). Nesta guerra surgem
novamente os poderosos de Washington na região: Ankara e
Tel Aviv. Além do setor fundamental para a economia dos Estados Unidos o da construção está muito ligado à indústria bélica. Aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial com a
reconstrução da Europa nas mãos das empresas americanas
através do Plano Marshall e está acontecendo com a reconstrução do Iraque. Somente a empresa de Halliburton que foi
presidente e vice-presidente dos Estados Unidos obteve do governo de Bush um contrato de 15.600 milhões de dólares sem
licitação para a reconstrução dos poços de petróleo no Iraque.
Desde a perspectiva de poder político a força também
substituiu à política e à diplomacia pelo menos desde o ponto
de vista da maior potência de toda a história da humanidade
(nem o Império Romano, nem Carlos Magno dominaram tudo
o que domina hoje os Estados Unidos). Neste sentido
Chomsky disse que “é natural que a administração americana
tenha contemplado a resposta militar como o principal instrumento político, preferindo às sanções e à diplomacia como na
crise dôo Golfo”.
Segundo este pensador americano, professor de Massachussets Institute of Technology (MIT) e um dos linguistas
mais reconhecidos do século XX “quanto maior capacidade
tenha um Estado de utilizar a violência discriminadamente,
maior é seu desrespeito com a soberania”, como foram demonstrados com uma interminável lista de intervenções unilaterais dos Estados Unidos no mundo inteiro, desde a
península coreana, passando pelo Vietnã, República Dominicana, Granada, Panamá, Oriente Médio, Afeganistão e recentemente o Iraque.
Mas Chomsky esclareceu “os Estados Unidos não inven-
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tou esse modo de atuar. Cada país no mundo incluindo a Andorra se colocaria no mesmo rol se tivesse as possibilidades de
fazer. Que diferencia os Estados Unidos é precisamente que
eles podem. São as vantagens de ser o valentão do bairro.
Nunca é castigado”.
Raymond Aron em sua obra Paz e Guerra entre as nações
faz a seguinte categorização dentro da sua teoria da política
do equilíbrio: “os dois modelos mais típicos são os que eu denominei pluripolar e bipolar: o bem os atores principais cujas
forças não são tão desiguais são relativamente numerosos ou
bem pelo contrário, dois atores dominam seus rivais a tal
ponto que se convertem, cada um deles no centro de uma coalizão, sendo obrigados, os atores secundários a se situarem
com relação aos blocos”. No primeiro caso de equilíbrio pluripolar aconteceu na Europa de 1910 com o protagonismo da
França, da Inglaterra, da Rússia, da Alemanha, do Império
Austro-Húngaro e da Itália. No segundo é o caso típico da
Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética dividindo o mundo.
Como disse Waltz citado mais acima, “o equilíbrio bipolar
se destruiu com o desaparecimento da União Soviética”.
Na realidade é como não restassem dúvidas, quando
ainda não tinham terminado de cair os últimos escombros do
Muro de Berlim, George Bush pai invadiu com seus marinheiros o Panamá e ameaçou fazer o mesmo na Nicarágua se ganhasse as eleições de 1990 s sanguinistas. Já não existe uma
força dissuadora e a menor prova de que a diplomacia passou
de moda é o espantoso fracasso das Organizações das Nações
Unidas (ONU) em seu esforço para impedir a invasão americana ao Iraque no começo de 2003.
Neste contexto descrito e seguindo os palcos do realismo
como paradigma das Relações Internacionais se entende que
os Estados Unidos resistam reconhecer o Genocídio Armênio
pela necessidade de ficar bem frente à Turquia.
Exatamente o mesmo se poderia dizer de Israel. Pode mais
na política internacional israelense a necessidade de manter
boas relações cm seus aliados turcos que a reclamação moral
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de muitos dos seus cidadãos que recordem aquelas palavras
de Hitler antes de empreender seu próprio plano de extermínio: “Quem lembra hoje dos massacres dos armênios?”.

A França sim, o peso da diáspora
A Comunidade Armênia da França está composta por um
milhão e meio de pessoas e é sem dúvidas uma das maiores
da Europa. Consciente da força fizeram durante muitos anos
um forte lobby para que a França reconheça publicamente o
Genocídio Armênio.
Finalmente depois de tanto trabalho obtiveram em 29 de
janeiro de 2001 quando os membros da diáspora presentes nas
galerias da Assembleia Nacional estalaram um grande aplauso
quando aproximadamente 60 deputados levantaram suas
mãos para o alto e assim converteram em lei o reconhecimento.
Exaltado o comunista Roger Mei disse nessa oportunidade: “a França devia isto para os nossos compatriotas de origem armênia, para compreender que o que aconteceu faz 85
anos atrás constitua genocídio”.
Patrick Devedjian, deputado oficialista descendente de armênios disse que o reconhecimento do genocídio aconteceu
em um momento necessário para frear a recorrência de tais crimes: “Não é uma questão de histórias. É uma questão de consciência e dignidade”.
Mas mais temeroso por aquela real política o presidente
conservador Jacques Chirac e o Primeiro Ministro socialista
Lionel Jospin puseram distância do parlamento e trataram de
limitar o dano potencial nas relações com a Turquia.
“Este voto é um julgamento as dores do passado e não ao
presente ou ao futuro. Não pode ser um ato de acusação. Em
nome do governo eu reafirmo que nossa amizade com os armênios e os turcos corre profundamente” disse Jean Jack
Queyranne o ministro responsável pelas relações com o parlamento aos deputados durante a sessão.
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Claro que a medida teve suas consequências no campo das
Relações Internacionais. Desde a Armênia se cumprimentou
com entusiasmo a decisão dos senadores e deputados franceses. A porta voz do Ministro das Relações Exteriores Astgik
Makaryan disse: “Esta resolução fortalece a justiça histórica
criando condições para a correta interpretação e superação do
pesado legado do passado”.
No entanto, a Federação Revolucionária Armênia notou
que a resolução prova que o Genocídio Armênio não é algo
prescrito. “Esta é um dos primeiros passos para a justiça e para
a verdade, que resultam da luta política, social e organizacional persistente liderada pelos armênios nos cenários europeus
e internacionais. Nós deveríamos ter nos dado conta que poderíamos conseguir mais resultados” disse Gegham Manukian
membro da FRA.
Filaret Berikian da União Nacional Democrata tomou
como “um passo de grande importância a aceitação da França,
já que é um dos países europeus mais influentes e poderosos”.
Claro que na Turquia a reação foi completamente diferente. Ankara chamou o embaixador em Paris e advertiu que
o dano nas relações comerciais e diplomáticas entre os dois
países aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte.
E não somente isso, o ministro das Relações Exteriores Ismael Cem citou o embaixador francês em Ankara, Bernard
Garcia para expressar o descontentamento da Turquia e lhe
disse que o governo francês “não fez s esforços suficientes para
prevenir a ratificação da resolução durante o debate no parlamento”.
“A partir de agora queremos que o governo francês atue
com responsabilidade e use todo o alcance de suas mãos nesta
fase da crise” disse Huseyin Dirioz, porta voz do governo.
Em Baku, capital do Azerbaijão manifestantes se puseram
na porta da embaixada francesa para protestar pela resolução.
Los manifestantes entregaram uma resolução dizendo que o
parlamento francês estava “provocando tensão em todo o
mundo turco” e demandaram “o fim da política francesa contra a Turquia”.
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Passaram dos anos e em 12 de outubro de 2006 os deputados franceses sancionaram uma lei que vai mais além e condena a quem negue o Genocídio Armênio o que aconteceu um
novo protesto do governo da Turquia que ameaçou a França
com sanções econômicas.
O projeto de lei que foi apresentado pela oposição socialista e que havia dividido os grupos políticos foi adotado por
ampla maioria dos presentes: 106 votos a favor e 19 contra. Entretanto, a maioria dos 577 deputados da Assembleia Nacional
(câmara baixa) estava ausente no momento da votação.
A lei prevê que toda a pessoa que negue a realidade do
Genocídio Armênio será castigada com um ano de prisão e
45.000 euros de multa e completa a lei de 2001. A contra parte
da Turquia que castiça até com prisão justamente o contrário:
sustentar a existência do Genocídio Armênio. Se não perguntado a Baskin Oran, Orhan Pamuk e tantos mais o que ousaram falar publicamente do assunto.
Durante o debate na Assembleia Nacional a ministra de
Assuntos Europeus Catherine Colonna tentou baixar o conteúdo do projeto e expressou as dúvidas do governo sobre “a
oportunidade desta proposta que tem o risco de causar os efeitos contrários aos que busca”.
Depois de aduzir o que já bastava com a lei de 2001 de reconhecimento, Colonna disse: “Esta controvertida iniciativa
socialista pode debilitar o trabalho de memória sobre o passado iniciado por “intelectuais valentes na Turquia, advertiu
Colonna ao afirmar que não é a lei que tem que escrever a História”.
Entretanto os incomodados com a intromissão da ministra
em um assunto essencialmente do legislativo, os deputados
continuaram com seu discurso que transcende os limites ideológicos com opiniões a favor e em contra dos socialistas e conservadores.
Por exemplo, e apesar de que o projeto tenha sido apresentado pelo bloco, o socialista Jean-Michel Boucheron explicou seu voto contrário porque não reconhece nenhum
Parlamento “o direito de impor uma história oficial e menos
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se tratando de um país estrangeiro”. “O Genocídio Armênio é
uma realidade indiscutível, mas dever ser o povo turco os que
revisem objetivamente sua própria história, a seu tempo e
ritmo, como foi feito pela França com a sua” disse Boucheron.
No entanto o conservador Philippe Pomezec refutou: “Durante a Primeira Guerra Mundial teve um genocídio de menos
valor que um genocídio cometido durante a Segunda Guerra
Mundial? Obviamente que não”.
Nesta ocasião não se esperava uma violenta reação do governo da Ankara que em comunicado de seu Ministro das Relações Exteriores alertou que “o voto representava um duro
golpe nas relações franco-turcas e a França perdia sua posição
privilegiada no seio do povo turco”.
O primeiro ministro turco Erdogan saiu pessoalmente com
a carga: “Tentar converter um mentira histórica em uma lei danificará a União Europeia”.
Erdogan repetiu que a Turquia não tem nada que se envergonhar com sua história e incluiu que a Armênia formasse
um comitê conjunto com participação de algum terceiro país
para investigar o fato acontecido em 1915. Esta proposta é uma
provocação impensável de debater “a verdade histórica” do
Holocausto judeu. Mas na realidade é pior ainda, porque o Irã
não foi o Estado genocida dos judeus, em contrapartida a Turquia sim foi o Estado genocida dos armênios. É inconcebível
que se cometa um genocídio e que depois o genocida queira
se reunir com o povo vítima para discutir o que foi que aconteceu.
“A decisão que tomou (o Parlamento francês) não modificará em nada a Turquia, mas modificará as coisas para a
França” disse naquela oportunidade Erdogan em claro tom de
ameaça.
“Esperamos que a União Europeia expresse sua opinião
em contra este projeto e que retire la liberdade de expressão
na França porque contradiz os valores fundamentais da EU”,
advertiu o ministro da Justiça e porta voz do governo, Cemil
Cicek.
O efeito da Comissão Europeia também criticou esta lei
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francesa, estimando que “pode impedir o diálogo para a reconciliação entre a Turquia e a Armênia”.
Mas o ministro de Justiça turco foi mais além e ameaçou
com pagar à França com a mesma moeda: “Imaginem uma
proposição de lei que converta em crime negar o genocídio
francês contra a população argelina com pena de até um ano
de prisão e 57 milhões de dólares”. “A Turquia não pode se
ficar em silêncio ante tal ação” assegurou Cicek e lembrou que
“A França massacrou mais de um milhão de argelinos na história” segundo cifras que informou um sub-titular da televisão
estatal turca.
Erdogan disse: “Não faremos tal coisa. Não vamos tapar
a sujeira com mais sujeira. O que faremos é lavar com água
limpa, pediu para a França que olhe sua própria história. O
que aconteceu na Nigéria, no Senegal, na Tunísia, na Mauritânia, na Argélia, no Yibuti e em Berlim? Deveriam se ocupar
disso. Deveriam olhar o que aconteceu na Argélia depois de 1
de novembro de 1954”.
É estranho o conceito de justiça e os parâmetros do bem e
do mal que tem os governantes turcos, já que se eles estão convencidos de que a França cometeu crimes contra a Humanidade, têm a obrigação com parte desta Humanidade de buscar
a justiça. Mas eles não lutam pela memória dos argelinos massacrados pela França, nem mesmo para se seja feita justiça com
os responsáveis dos horrendos crimes das OAS (organizações
paramilitares francesas na Guerra da Argélia). Muito pelo contrário, toma o caso como elemento para extorcionar o governo
francês e usam de canalhices com a memória das vítimas argelinas como moeda de cambio pelas vítimas armênias. A
mensagem que eles estão mandando é a seguinte: “Os franceses não nos incomodem com o Genocídio Armênio e nós não
os incomodamos com o que fizeram com a Argélia”. O cinismo
e a maldade humana levada a sua máxima expressão.
E o pior é que essa não é uma atitude isolada de um governo, senão que foi a mostra da perda de moral de todo um
povo, já que a maioria dos turcos terminou pensando e propondo estas coisas até o fim de 2006. E uma coisa deve ficar
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muito clara, a moral não tem que ver com a religião, não há
uma moral cristã, uma moral judia, uma moral muçulmana e
uma moral de ateus. Para qualquer ser humano um genocídio
deve ser recusado pela raiz nisto não há relativismos.
O município de Adana (lugar de um dos piores massacres
pré-genocídio em 1909 com 30 mil vítimas) anunciou que pretende erguer um monumento em memória dos assassinatos
dos argelinos pela França.
O deputado turco Koksal Toptan, por si só realizou um
boicote de produtos franceses. “Pelo menos podemos conter
as compras de bens com etiqueta de Fabricado na França”
falou Toptan à televisão estatal.
Para ele se uniram várias organizações não governamentais e o ex ministro das Relações Exteriores Yasar Yakis pediu
para deportar os 70.000 cidadãos armênios que trabalham na
Turquia. Assim com na Turquia é um aliado dos Estados Unidos na política internacional do Oriente Médio o Azerbaijão é
o aliado da Turquia no jogo estratégico da Ásia Menor.
Consequentemente o Azerbaijão saiu em defesa também
pedindo à Assembleia Nacional da França que recuse a lei.
O Parlamento do Azerbaijão advertiu de que a aprovação
dessa norma legal”poria em perigo o entendimento da objetividade da França como país mediador junto com a Rússia e os
Estados Unidos no concerto do latente conflito entre o Azerbaijão e a Armênia pelo impasse de Nagorno Karabaj”. A resolução aprovada pelos deputados em Baku sinala que “o
Legislativo do Azerbaijão peça a seus colegas do Parlamento
Francês a máxima prudência e delicadeza na hora de debater
este projeto de lei porque tal lei, provida por determinados
grupos políticos e étnicos pode empenhar a reputação da
França, um país de longas tradições democráticas”.
Também indicou que a Turquia abriu recentemente os arquivos do Império Otomano e convidou todos, incluindo os
políticos e historiadores armênios para conhecer estes documentos e para se convencerem de que as acusações de genocídio carecem de fundamento. Outra vez a política negacionista
que pode ser considerada um novo crime ou a perpetuação do
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crime original: “mato a seu pai, violo e assassino sua mãe e
suas irmãs, incendeio sua casa e depois se quiser nós podemos
sentar em uma mesa para discutir o que foi que aconteceu”.
Segundo o Parlamento Azeri recusar essa ignomínia seria
perder uma oportunidade: “Lamentavelmente a parte armênia
desaproveitou esta oportunidade para levar adiante um debate construtivo”.
Entretanto em 12 de outubro de 2006 foi sancionada a lei
e se hoje alguém nega o Genocídio Armênio no território francês estará cometendo um delito como se alguém negar o Holocausto Judeu na Alemanha.
No início de 2007 Jacques Chirac visitou a Armênia. Para
então ele próprio e visse as modificações que estavam na última parte do seu mandato. Talvez por isso se animou a prestar
mais atenção a sua moral que as conveniências da política internacional, chegando a dizer que: “A Turquia deve reconhecer
o Genocídio Armênio como requisito sinequanon para a sua
entrada na União Europeia”. O atual presidente Nicolas Sarkosy também é contrario ao ingresso da Turquia na União Europeia.

Uruguai, o primeiro do mundo
A República Oriental do Uruguai foi o primeiro país do
mundo que reconheceu oficialmente o Genocídio Armênio em
1965 e quando completaram 50 anos dos fatos. Surgiu de uma
iniciativa solidária dos deputados apresentada em 29 de janeiro de 1965 comandado por Enrique Martinez Moreno. Assinaram, junto com Hugo Batalla, Aquiles Lanza, Alfredo
Massa, Zelmar Michelini (aquele fundador da Frente Nova sequestrado e ultimado em 10 de maio de 1979 na vizinha Argentina) e Alberto Rosselli.
Esse projeto foi aprovado na Câmara de Representantes
em 6 de abril e houve uma instância frustrada no Senado no
dia 7, mas finalmente foi aprovada por unanimidade na noite
de 20 de abril e o Conselho Nacional do Governo promulgou
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a lei em 22 de abril.
O texto aprovado diz: “Os legisladores que assinaram este
projeto pensaram que o parlamento deve sancionar uma lei
que se declare em 24 de abril deste ano dia da memória da tragédia do povo armênio como homenagem a seus mártires e
como ratificação de repudio que nosso país sente de todas as
formas possíveis pelo genocídio”. Ficava claro o sentido jurídico, sobretudo em um momento em que não existiam muitos
antecedentes no mundo de condenações concretas à figura do
Genocídio. Temos que lembrar que essa figura do genocídio
data de uma convenção da Organização das Nações Unidas
de 1948.
A iniciativa se deu também em um contexto particular: O
Uruguai havia assinado um tratado internacional pelo que se
repudiavam os genocídios. Entretanto, o Parlamento uruguaio
não havia discutido ainda o assunto. Consequentemente com
este projeto se retiravam os assuntos importantes sobre a mesa
de discussão: se obrigou os parlamentares a se pronunciarem
sobre o tratado e reconhecer como genocídio o massacre dos
armênios em 1915.
A partir da redação do projeto de Enrique Martinez Moreno o repudio a “toda a forma possível de genocídio” esteve
presente em todos os discursos dos parlamentares, de todo o
arco ideológico.
Algumas frases destacadas dos deputados tomaram parte
do interminável debate:
Alfonso Requiterena Vogt: “Quero reiterar uma vez mais
nosso mais enérgico repudio a toda forma de genocídio”.
Enrique Beltran: “O genocídio que aconteceu antes sem
que essa mesma consciência fosse percebida não haveria racionado contra ele”.
Juan Carlos Fá Robaina: “A aprovação deste projeto importa o que sem dívida é de verdadeira transcendência, um
pronunciamento do Parlamento uruguaio sobre um genocídio
atroz marcado na história do universo”.
Jacobo Guelman: “Pedimos que o Parlamento aprove o mais
rápido possível, esse tratado que nosso governo assignou”.
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Gervasio Domenech: “Esperamos que esta Câmara cumpra com a aprovação do projeto de tratado sobre o genocídio
que tem estudado”.
Também tomaram parte do debate os deputados Rodney
Arismendi, Américo Plá Rodriguez, Dora Cóccaro de Millor,
María Soares de Lima, Uruguai Tourné, Bautista Duhagón e
Antonio Hernandez, e os senadores Luis Fígoli, Bautista López
Toledo, Eugenio Pineda, Enrique Rodriguez e Dardo Ortiz.
Fígoli, Renán Rodriguez e Francisco Antúnez Giménez pediram, além disso, que tramitasse como “grave e urgente” ante
ao perigo de que se votasse depois da data de vencimento, ou
seja, em 24 de abril.
Como disse antes, o projeto se transformou em lei em 20
de abril e nesse mesmo dia se realizou uma sessão solene na
Junta Departamental acompanhada de uma exposição de fotografias das atrocidades de 1915 recopiladas pela Mesa Coordenadora.
A lei foi promulgada em 22 com uma marcha do silêncio
que neste ano foi a mais impactante que nunca. Realizou-se na
véspera do aniversário em 23 de abril pela Avenida 18 com
enormes cartazes que prepararam os membros da juventude
comunista durante vários dias. A marcha com uma multidão
iniciou na Plaza de Cagancha até a Plaza da Independência e
lá parecia estar toda a comunidade armênia com os sobreviventes do Genocídio e seus descendentes.
Na Plaza da Independência foi realizada uma homenagem
ante o monumento a Artigas e mais tarde um grande ato no
teatro Solís, com a presença de autoridades políticas e religiosas. O principal orador foi o cônsul da Grécia, Gregório Pantazoglu que havia sido testemunha presencial do massacre.
Também houve ofícios religiosos com espírito ecumênico
na Igreja Nacional Armênia, na Igreja Metodista Central e na
Catedral Católica de Montevidéu.
A cidade estava cheia de cartazes com os dizeres “Pacho”
feito por Áyax Barnes, Daniel Erganián, Jorge Carrozzino e
Ángel López Valin.
Também se repartiram folhetos com breves textos históri-
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cos relacionados com o Genocídio Armênio.
Em outro concurso, além de cartazes se escolheu um logo
para a comemoração dos 50º aniversário feito por Mabel Medina Bóveda e Ángel Medina.
Em 29 de abril foi aberto no Centro de Artes e Letras uma
exposição com todos os trabalhos apresentados nos concursos
de cartazes e de logos.
Desta maneira, o Uruguai se converteu em 1965 o primeiro
país do mundo a reconhecer mediante um ato jurídico a figura
do Genocídio Armênio.
Em 2004 o Uruguai sancionou uma nova lei que em realidade não acrescentou muito àquela de 1965 ainda que não
usasse a palavra genocídio foi importante para ratificar a posição de solidariedade que sempre teve o país com a Armênia.
O texto diz: “Se declara no dia 24 de abril como dia da memória dos mártires armênios em homenagem dos integrantes
desta nacionalidade assassinados em 1915”.

Argentina, agora sim
A lei argentina de dezembro de 2006 é muito mais contundente. Em seu primeiro artigo diz textualmente que se declara
em 24 de abril como “Dia de ação pela tolerância e pelo respeito
entre os povos em comemoração ao Genocídio sofrido pelo povo
armênio e com o espírito de que sua memória seja uma lição permanente sobre os passos do presente e as metas de nosso futuro”. Logo no seu segundo artigo diz: “Se autoriza a todos os
empregados e funcionários dos organismos públicos de origem
armênia a dispor livremente dos dias 24 de abril de todos os anos
para poder assistir e participar das atividades que se realizarem
em comemoração a tragédia que afetou sua comunidade”. E no
terceiro artigo: “Se autoriza a todos os alunos de origem armênia
que desenvolvem seus estudos de nível primário ou médio nos
estabelecimentos educativos públicos a se ausentarem na data
de comemoração estabelecida pelo artigo primeiro”.
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Este projeto foi transformado em lei em 13 de dezembro
de 2006 pelo voto unânime dos senadores nacionais presentes.
Anteriormente havia obtido meia sanção dos Deputados com
o voto afirmativo de 175 deputados e a abstenção de dois:
Jorge Alberto Landau ( Partido Peronista Federal) e Adriana
Tomaz (Partido para a Vitoria por Mendonza) membros do
Grupo de Parlamentares Argentinos amigos da Turquia.
O projeto impulsionado pelo Conselho Nacional Armênio
da América do Sul foi aprovado por ambas as Câmaras do
Congresso Nacional em 29 de novembro de 2006 pela Câmara
de Deputados da Nação e em 13 de dezembro do mesmo ano
pelo Senado da Nação e foi promulgada pelo Poder Executivo
Nacional em 10 de janeiro de 2007.
Projeto foi apresentado na Câmara baixa pelos deputados
Rafael Bielsa (Frente para a Vitória/Kirchnerismo ), Hermes Binner (Partido Socialista), Carlos Raimundi (ARI/centro-esquerda), Federico Storani (UCR/social democrata) e Federico
Pinedo (PRO/direita), ou seja, por quase todo o arco político
da Argentina o que tem como únicas características de política
do Estado.
Convocado para este livro o deputado Raimundi atente
amavelmente em seu despacho da Câmara de Deputados em
um porão situado na Rua Rivadavía da cidade de Buenos
Aires.
- O fato de que o projeto tenha sido apresentado por cinco
deputados de blocos e extração política diferentes é muito difícil e tem vistos de política do Estado. Como conseguiram
isso?
-Isto é em realidade pelo trabalho de um setor da Comunidade Armênia agrupada no Conselho Nacional Armênio eu
vem trabalhando sistematicamente no reconhecimento do genocídio armênio e com o qual temos uma excelente relação há
muitos anos. Existem numerosos projetos sobre o assunto do
Genocídio Armênio apresentado no Parlamento pelos legisladores de diferentes partidos políticos. Nos últimos tempos se
coincidiram que um projeto conjunto tinha um maior impacto
e viabilidade coisa que finalmente aconteceu.
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Não sei se isso poderia ser dito, pois é uma política do Estado, mas sem que exista uma comunidade de critérios entre
os diferentes partidos representados no Parlamento com a necessidade que a Argentina deva ter uma atitude muito clara
frente a esta questão, já não somente pela numerosa comunidade de armênios que vivem em nosso país senão também
pelo que o genocídio significa na história recente da Argentina
e por razões de estrita justiça e reparação histórica.
- Tem algo a ver com o momento político em relação aos
Direitos Humanos?
- É provável que o contexto político tenha influenciado favoravelmente em que o projeto fosse aprovado pelo recinto e
logo não fosse vetado pelo Executivo.
- Houve muita pressão por parte da embaixada da República da Turquia de terceiros países ou de outros grupos de
poder para que o projeto não fosse tratado?
- Em algum momento se comentou que o Embaixador da
Turquia havia reclamado que não se aprovasse, mas eu não recebi nenhuma pressão direta. Não tenho maiores notícias a respeito, salvo declarações fortes do Embaixador uma vez mais,
depois de aprovado o projeto.
O deputado Pineda disse: “É verdade que existem pressões internacionais, mas neste caso puseram valores morais e
humanos acima de tudo. Nem mesmo é uma questão política,
porque à esquerda e a direita estivemos condenando estes feitos e se revisamos a história da Humanidade encontramos a
existência de genocídios tanto da direita como da esquerda”.
Tal como ocorreu na França à reação da República da Turquia foi visceral e furibunda, ainda que ao mesmo tempo imprecisa. Em uma declaração publicada pela imprensa daquele
país o Ministério de Relações Exteriores da Turquia expressou
um desagrado e condenou pela promulgação a lei argentina.
Segundo o ministério turco essa lei distanciaria os esforços
de reconciliação e criaria mais inimizade e ódio entre os povos
turcos e armênios.
Segundo o jornal The New Anatolian o Ministério de Relações Exteriores assegurou: “Um país que tem que se enfren-
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tar com certos incidentes em sua própria história tenta julgar
uma determinada parte da história de outro lugar. Isto não é
nem serio nem ético”. Outra vez a mesma e torpe estratégia
que usou a Turquia com a França para tentar um exposição
política, ou seja, se o Governo da Turquia sabe que no passado
o Estado Argentino cometeu delitos de genocídio e que estão
impunes, tem a obrigação de denunciar com precisão, mas
dizer vagamente que “um país tem que se enfrentar com certos
incidentes em sua própria história” é equivalente a não dizer
nada.
O embaixador argentino na Turquia Sebastián Brigo, precisou que o Governo de Ankara interviesse durante todo o ano
de 2006 por várias vezes antes a alegação para impedir a aprovação da lei em Buenos Aires.
Foi a primeira vez que se sancionou uma lei nacional
desde 1985 adiante, ambas as Câmaras do Congresso Nacional
através de projetos de resolução e de declaração reconheceram
o Genocídio Armênio e manifestaram solidariedade ao povo
armênio. Também sancionaram deferentes normas legais as legislaturas da Cidade Autônoma de Buenos Aires e das províncias de Córdoba, Jujuy e Buenos Aires.
Na Argentina os armênios constituíram uma forte comunidade muito homogenia de umas 100 mil pessoas das quais
umas 10 mil correspondem à província de Córdoba, concentradas principalmente nos bairros de Pueyrredón o ex bairro
Inglês.
Os armênios chegaram à Argentina durante e depois do
genocídio, sobretudo os que sobreviveram ao massacre e deportações. Vieram para cá sem saber sequer o idioma nem
mesmo onde estavam chegando e principalmente pela política
de abertura à imigração que caracterizou à Argentina no final
do século XIX e inicio do século XX. Primeiro se instalaram no
bairro La Boca e na zona sul de Buenos Aires até que depois
de uns anos começaram a se trasladarem aos bairros de Palermo, Caballito e Linieres. Outra corrente menor chegou a
Córdoba quase por casualidade porque no princípio os ingleses trouxeram algumas famílias para que trabalhassem na
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construção das vias de trem e depois essas famílias começaram
a chamar seus conhecidos. Desta forma o velho bairro inglês
(assim chamado porque lá moravam os ingleses que trabalharam na empresa férrea) se foi transformando no bairro dos armênios em torno da Avenida Pátria zona noroeste da cidade
de Córdoba.
Os armênios se dedicaram principalmente ao comércio e
aos poucos foram progressando, devido a sua constrição ao
trabalho, mas também pelas possibilidades que a época oferecia especialmente na Argentina em quanto à mobilidade social.
O trabalho constante e permanente desta comunidade que
em ocasiões começou a atuar como grupo de poder e pressão
abrangeu historicamente as áreas mais amplas. O trabalho incansável da comunidade pôde ser traduzido em artigos jornalísticos fazendo uma pressão antes os diferentes poderes do
Estado em cartazes que todos 24 de abril comemoravam o Genocídio e até nas bandeiras aduziam em pela torcida do Boca
Júniors.
O resultado é que o Estado Argentino teve consideração
com esta questão e teve uma atitude modificadora a respeito
nos últimos 20 anos contrariamente a outros Estados onde diretamente no se toca no assunto.
Em 1986 o então presidente Raúl Alfonsín foi o primeiro
chefe de Estado Argentino a reconhecer a existência do Genocídio Armênio. Este feito pode ser inscrito no contexto político
geral de reivindicação dos Direitos Humanos e defesa da democracia, já que em 1983 o país tinha retomado a ordem constitucional e em 1985 se realizou um processo para as juntas
militares. A pesar que depois de sancionarem as leis do Ponto
Final e Obediência Devida nesse momento era propício para
uma ação como o reconhecimento do Genocídio Armênio.
Depois já no governo de Carlos Menen esta situação variou e inclusivo o presidente vetou uma lei que reconhecia o
Genocídio Armênio. Tendo em conta o alinhamento irrestrito
e sem crítica da Argentina com a política dos Estados Unidos,
se poderia explicar esta mudança de atitude em relação ao Ge-
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nocídio Armênio com uma suposta influência dos Estados
Unidos sobre os responsáveis da política exterior da Argentina?
A importância outorga outra Convenção estreitamente ligada à Convenção sobre o Genocídio de 1948 que é a Convenção sobre a imprescritibilidade dos crimes de guerra e dos
crimes que lesam a humanidade que entrou em vigor em 1970.
Esta Convenção determina que certos delitos graves que não
respeitam os Diretos Humanos não podem persistir, ou seja,
não se extingue a responsabilidade penal pelo transcurso do
tempo. Justamente o artigo 1º desta Convenção declara que o
Delito do Genocídio é imprescritível.
Concluindo, o Estado Turco pode chegar a ser processado
pelo Tribunal Penal Internacional como Sujeito Ativo do Delito
de Genocídio em qualquer momento e como bem se diz o primeiro dos Princípios perto do castigo aos culpados destes crimes, “... onde quer e qualquer que seja a data em que foram
cometidos...”
Temos que ter em conta três aspectos fundamentais que
surgem do Crime do Genocídio:
1) O castigo aos perpetradores;
2) O reconhecimento formal do Crime de Genocídio;
3) A compensação às vitimas do Crime.
O Direito Internacional prevê o castigo aos perpetradores
sempre e quando estes estejam vivos. No caso armênio isto não
pode ser levado a diante, já que todos os acusados estão mortos. Não obstante a eles a lei internacional engloba a possibilidade de processar a culpabilidade dos Estados. Desta maneira
a República da Turquia poderia perfeitamente ser sancionada
juridicamente pela responsabilidade que tem pelos massacres
realizados com a população armênia.
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Reconhecimentos
Na comunidade internacional os reconhecimentos do Genocídio Armênio correspondem a:
Argentina, lei de dezembro de 2006.
Venezuela, acordo de condena da Assamblea Nacional, de
2005
Holanda, Câmara de Representantes, Resolução de 21 de
dezembro de 2004.
Eslováquia, Assembleia Nacional, resolução de 30 de novembro de 2004.
Canadá, Senado, resolução de 13 de junho de 2003. Câmara dos Comuns, resolução de 21 de abril de 2004.
Suíça, Conselho Nacional, resolução de 16 de dezembro
de 2003.
Declaração conjunta do Papa João Paul II e dos Católicos
Karekin II em Etchmiadzin, 27 de setembro de 2001.
Oração do Papa João Paulo II em visita a Tzitzernagaberd
em 26 de abril de 2001.
Conselho da Europa, Assembleia Parlamentar, declaração
de 24 de abril de 2001.
França, lei de 29 de janeiro de 2001. Consta um único artigo: “A França reconhece publicamente o Genocídio Armênio
de 1915. A presente lei será executada como lei de Estado”. Em
12 de outubro de 2006 a Assembleia Nacional sancionou uma
lei penalizando como delito a negação do Genocídio Armênio.
Itália, Câmara de Deputados, resolução de 16 de novembro de 2000.
Líbano, Parlamento, resolução de 11 de maio de 2000.
Suécia, Parlamento, reporte de 29 de março de 2000.
Bélgica, Senado, resolução de 26 de março de 1998.
Grécia, Parlamento, resolução de 25 de abril de 1996.
Curdistão, Parlamento no exílio, declaração de 23 de abril
de 1995.
Bulgária, Parlamento, declaração de 20 de abril de 1995.
Rússia, Duma (Parlamento), resolução de 14 de abril de
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1995.
Argentina, Congresso, lei sancionada, mas vetada pelo
presidente Carlos Saúl Menem.
Parlamento Europeu, resolução de 18 de junho de 1987.
Argentina, Congresso resolução de 1985.
Chipre, Câmara de Representantes, resolução de 29 de
abril de 1982.
Estados Unidos, Senado, resolução de 13 de maio de 1920.
Câmara de Representantes, resolução de 9 de abril de 1975.
Uruguai, Congresso, leis de 20 de abril de 1965 e de 2004.
Brasil, só os estados de Ceará e São Paulo
É evidente que a luta jurídico-política com o reconhecimento do Genocídio Armênio está em constante evolução.
Em 22 de agosto de 1939 antes da invasão da Polônia,
Adolf Hitler explicou aos comandantes e generais do Estado
Maior em Obersalzberg: “Nossa força consiste em nossa rapidez e brutalidade. Genghis Khan conduziu à morte milhões
de mulheres e crianças com premeditação e aleivosia, mas a
história somente mostra como o fundador de um Estado...
Sem cuidado o que a débil civilização da Europa ocidental
diga sobre mim... Nossas aspirações na guerra não consistem
em alcançar determinadas linhas senão na destruição física do
inimigo. Depois de tudo quem se lembra dos massacres dos
armênios?
Este é o verdadeiro sentido deste livro contra atacar o silêncio vergonhoso não somente da Turquia senão de grande
parte da Humanidade e ser um eco do grito armênio, do grito
do Ararat.
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Epílogo
Fragmento do discurso pronunciado por Anatole France
na sede da Soborna em 9 de abril de 1916.
“Quando vimos essa desgraçada vítima da Turquia, cujo
olhar estava dirigido com fé absoluta fazia de nós, compreendemos finalmente que no Oriente morria nossa irmã, que ela
morre sozinha porque é nossa irmã. Sua culpa era ter compartido nossos sentimentos, ter amado o que nós tivemos nossos
sentimentos, ter crido em naquilo que nós cremos e ter assimilado como nós, sabedoria, poesia e arte. Aí radica sua culpa.
Nós honramos a Armênia não somente para seus permanentes
sofrimentos, senão por sua tenacidade para suportar. A Armênia expira, mas renascerá. O pouco sangue que lhe resta é um
sangue precioso da qual nascerá uma posteridade heróica”.
Fragmento de The World Crisis, de Winston Churchill,
1929.
“Não temos dúvida que esse crime foi premeditado e executado por razões políticas. Apresentava-se uma ocasião para
fazer desaparecer do país uma raça cristã que se opunha às
ambições turcas, que inclusive mantinha aspirações que não
podiam ser satisfeitas senão a costa da Turquia, e que estava
situada geograficamente entre os turcos e os povos muçulmanos do Calcaso. É possível que o ataque inglês sobre os Dardanelos tenha estimulado o furor sem piedade do governo
turco. Os panturquistas pensavam que ainda sem Constantinopla cairia e a Turquia perdesse a guerra, a supressão dos armênios representava uma vantagem permanente para vir da
raça turca”.
Fragmento de um discurso de Adolf Hitler de 22 de agosto
de 1939 ante seus comandantes e seu estado maior em Obersalzberg, antes de invadir a Polônia.
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“Nossa força consiste em nossa rapidez e brutalidade.
Gengis Khan conduziu para o matadeiro milhões de mulheres
e crianças com premeditação e aleivosia. Mas a história somente nos mostra como o fundador de um Estado... Tem-me
cuidado o que a frágil civilização da Europa ocidental diga de
mim... Nossas aspirações na guerra não consistem em alcançar
determinadas linhas senão na destruição física do inimigo. Depois de tudo quem lembra hoje dos massacres dos armênios?”.
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Anexo documental
A imprensa, primeira versão da história.
DAILY TELEGRAPH DE LONDRES
(26 de outubro de 1908)
Com os fatos e impressões que transmitiu o intento de sacudir
o otimismo dos ocidentais que confiadamente auguram grandes coisas da nação dos Jovens Otomanos e não compreendem as dificuldades, pois podem chegar a ser um perigo importante no Estado
recém-nascido. Nada pode quebrar a continuidade fatal da história
turca, nem prever os efeitos das causas destrutivas que atuaram aqui
durante gerações.
***
NEW YORK TIMES
(12 de novembro de 1914)
Petrogrado. Refugiados que chegaram de Constantinopla dizem
que o estado das coisas lá e na Turquia em geral, é espantoso. Cometem-se assassinos e atrocidades, sendo os armênios as principais vítimas; mas todos os cristãos e estrangeiros estão em grande perigo...
Segundo os relatórios, os turcos forçaram à maior quantidade possível de homens a entrar no exército. La lutas do sábado e do domingo
não se renovaram, mas houve muito fogo da artilharia, enquanto os
russos avançam em dois flancos para forçar um ataque sobre Erzerum. Muitos pontos estratégicos importantes estão já em mãos dos
russos.
***
NEW YORK TIMES
(14 de dezembro de 1914)
Os refugiados armênios de Erzerum descrevem a terrível situação de 20 mil cristãos ameaçados de ser massacrada pelos turcos a
causa da simpatia pelos russos. As prisões estão cheias de armênios
e gregos, suspeitos de espionagem. São enforcados nas ruas e praças
sem serem julgados e seus cadáveres ficam semanas pendurados nas
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colunas de alumínio. Os turcos, ao passarem, cospem sobre os corpos
e obrigam aos cristãos de fazer o mesmo.
***
NEW YORK TIMES
(13 de janeiro de 1915)
A situação dos cristãos era evidentemente precária ao extremo,
ainda nas grandes cidades. Talaat Bey, ministro do Interior declarou
ao conselho do Patriarcado grego na Turquia, de agora adiante, haverá somente lugar para os turcos.
***
NEW YORK TIMES
(20 de MARÇO de 1915)
Londres. Funcionários de Londres conheceram os relatos da situação na Armênia, recebidos pela Fundação da Cruz Vermelha. O
último relato é de um médico armênio chamado Derderian, quem
disse que a planície de Alashguerd está totalmente coberta por corpos de homens, mulheres e crianças. Quando as forças russas se retiraram deste distrito, os curdos caíram sobre os indefesos foram
assassinados e as mulheres raptadas. Os organizadores da Fundação
da Cruz Vermelha expressam que existe atualmente 120 mil armênios desamparados no Cáucaso.
***
NEW YORK TIMES
(22 de MARÇO de 1915)
Atenas. Informa-se sobre mais massacres de cristãos ao redor de
Aivali, na costa da Anatólia, ao Norte da Esmirna. Sessenta famílias
da aldeia de Kimerli foram massacradas.
***
NEW YORK TIMES
(25 de MARÇO de 1915)
A planície da Armênia está cheia de fugitivos que fugiram dos
turcos. Os homens com aptidão física forma arrastados aos campos
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de batalha turcos enquanto nas alturas cobertas de neve e nos vales,
milhares de mulheres, crianças e anciãos morrem de fome.
***
DIARIO LA PRENSA
(Buenos Aires, 27 de abril de 1915)
O secretario de Estado norte americano, a pedido da Rússia, fez
observações à Turquia com respeito aos massacres de armênios insistindo na necessidade de adotar medidas para impedir a repetição
desses assassinatos.
***
NEW YORK TIMES
(28 de abril de 1915)
Washington. Os estados Unidos formularam um pedido ao governo turco para socorrer os cristãos armênios, sobre a base dos relatórios dos massacres e das ameaças de outros ataques. Atuando na
solicitação do governo russo que apresentou uma carta por intermédio do embaixador Bajmetiev – o secretário Bryan telegrafou ao embaixador Morgenthau, a Constantinopla, para formular
apresentações ante as autoridades turcas solicitando que se tomem
medidas para a proteção dos ameaçados.
***
ARTIGO PUBLICADO PELO DIÁRIO LA NACIÓN DE BUENOS
AIRES
(29 de abril de 1915)
Segundo informações de Constantinopla, se soube que as autoridades procederam a deter 400 armênios, inclusive o patriarca deste
rito, alegando o descobrimento de preparativos para sublevar os armênios contra a dominação turca.
***
DIARIO LA PRENSA
(Buenos Aires, 29 de abril de 1915)
O Embaixador dos Estados Unidos em Constantinopla, Mor-
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genthau recebeu instruções a pedido do embaixador da Rússia para
fazer presente a situação antes a Porta...
***
NEW YORK TIMES
(1 de maio de 1915)
Tiflis, Transcaucásia. Trezentos refugiados de Dilman chegaram
a Djulfa, na fronteira da Rússia e mais 1.200 estão em caminho. O
cônsul russo daqui está adotando medidas para evitar que os refugiados de Urmina e Dilman entrem no Cáucaso. O bispo de Tabriz,
Pérsia, chegou aqui. Descreve a situação imperante em Van como desesperante. Oitocentos trucos e uma grande quantidade de curdos
estão em atividades, destruindo as aldeias armênias. Dos trezentos
habitantes da aldeia de Rasha, escaparam somente três. Os armênios,
segundo o bispo, estão ainda esperando a intervenção italiana e norte
americana. Em Van, onde faz um mês os armênios se viram obrigados a assumir a defensiva e proteger com barricadas a cidade estão
resistindo aos turcos e curdos há uma semana. Quatro regimentos
turcos com artilharia estão avançando em direção aos armênios
desde Erzindján. Estão também ameaçados pelos guardas da fronteira persa. Teme-se que a história de 1895 e 1896 se repita.
***
NEW YORK TIMES
(24 de maio de 1915)
Londres, 23 de maio. Um comunicado oficial conjunto da Grã
Bretanha, França e Rússia emitido esta noite diz: Faz um mês, a população turca e curda da Armênia efetua massacres dos armênios,
em conivência, e com menor intensidade com a ajuda das autoridades otomanas. Tais massacres ocorrem em mediados de abril, em Erzerum, Dertchun, Eghine, Akn, Bitlis, Mush, Sasún, Zeitún e em toda
a Cilicia; os moradores de uma centena de aldeias dos arredores de
Van foram assassinados. Na mesma cidade, o bairro armênio está sitiado pelos curdos. Ao mesmo tempo, em Constantinopla, o governo
maltrata à inofensiva população armênia. Na presença destes novos
crimes cometidos pela Turquia contra a humanidade e a civilização,
os governos aliados fazem saber publicamente a Sublime Porta, que
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farão pessoalmente responsáveis de tais crimes a todos os membros
do governo otomano assim como aqueles de seus agentes que se encontram implicados nos massacres similares.
***
NEW YORK TIME
(12 de julho de 1915)
Atenas. Viajantes americanos provenientes da Turquia deram
testemunha ocular do tratamento que sofria a população cristã como
surgiu também dos relatórios recebidos de fontes locais. Como consequência do qual os cristãos do império otomano nunca sofreram
tais tensões e perigos desde a primeira invasão dos turcos ao império
bizantino. Tanto os armênios como os gregos, as duas nacionalidades
cristãos oriundas da Turquia, são desarraigadas de suas casas, em
massa, metodicamente e levadas, em procedimento sumário, para
províncias distantes, onde foram espalhados em pequenos grupos
entre as populações turcas, dando a eles uma opção de aceitar imediatamente o islamismo ou morrer pelas armas ou por inanição.
Pode-se afirmar com certeza que a menos que a Turquia seja obrigada, logo não haverá mais cristãos no império otomano.
***
NEW YORK TIMES
(15 de julho de 1915)
Ontem foi dirigido um pedido de ajuda para os combatentes necessitados da Armênia, pela Associação de Socorro à Armênia. Mais
de 100 mil refugiados armênios buscaram refugio no território russo
e o Comitê informa que estes falsos se encontram em deploráveis
condições. Condições mais lamentáveis ainda 0 agrega o Comitê –
imperam na Armênia turca, onde os homens aptos são arrastados
para o campo de batalha e milhares de famílias ficam privadas de
seus chefes, na pobreza, enquanto as pestes fazem estragos e o selvagerismo curdo dissemina o terror e a destruição.
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MANCHETER GUARDIAN, SOBRE UMA CARTA DE RUSKDUNÍ DATADA EM VAN NO DIA 7 DE JUNHO DE 1915
(2 de agosto de 1915)
No dia seguinte da declaração de guerra pela Alemanha contra
a Rússia, foi decretada a lei marcial de Van e o governo turco se dedicou à tarefa da mobilização. Os armênios respondiam à convocatória com menor intensidade que os muçulmanos, muitos dos quais
escaparam ou não se apresentaram para o serviço. Mas desde o começo mesmo, as autoridades adotaram uma atitude rígida com os
armênios do vilarejo. Sob o pretexto de requisitar, saquearam e despejaram sem piedade os armênios. O comercio ficou totalmente interrompido e a importação e venda de trigo foi proibida na cidade
com a desculpa de que era necessário para prover os exércitos apesar
de que sempre se achavam caminhos e meios se o solicitante era um
muçulmano. Enquanto os soldados armênios do exército turco,
foram menosprezados, semi desnutridos, obrigados a fazer trabalhos
serviçais e, o que foi pior, privados de suas armas e postos a mercê
de seus camaradas muçulmanos, quem procuraram matar algumas
centenas em vários lugares. Era evidente que o governo se empenhou em uma destruição sistemática da população armênia. Um sentimento de desconfiança se apoderou sobre todos.
***
NEW YORK TIMES
(18 de agosto de 1915)
Londres, 18 de agosto. O Daily News recebeu de Aneurin Williams membro do Parlamento, cópia de uma carta recebida de Constantinopla datada em 13 de julho, que descreve a terrível situação
dos armênios na Turquia. A carta expressa: Agora sambemos com
segurança que os armênios foram deportados em massa das cidades
e aldeias da Cilicia, para as regiões desérticas ao sul do Alepo. Os refugiados devem atravessar a pé distancias que requerem uma marcha de um, dois ou mais meses. No começo deste mês foram
massacrados sem compaixão todos os habitantes de Karahissar com
exceção de umas poucas crianças.
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NEW YORK TIMES
(20 de agosto de 1915)
Londres. Um despacho de Reuter desde Petrogrado informa que
chegaram a Petrogrado detalhes quase incríveis dos massacres turcos
contra os armênios em Bitlis. Em uma aldeia de mil pessoas, homens,
mulheres e crianças foram encerrados em uma contrição de madeira,
onde morreram ao serem incinerados. Em outra somente 36 pessoas
puderam escapar do massacre. Em outra uma grande quantidade de
homens e mulheres amarrados juntos, com correntes, foram lançados
no lago Van.
***
DIARIO BALKANIAN MANUL
(Rustchuk, cidade da fronteira entra as atuais Bulgária e Romênia
sem data).
Os armênios do distrito de Cesárea foram deportados. No final
de julho o governo dirigiu o seguinte manifesto aos armênios de
Talás e Cesária:
Todos os armênios devem sair em tandas de mil, os homens separados das mulheres, os primeiros em uma direção e as mulheres
em outra;
Ninguém levará consigo mais de 200 piastras. Se depois de um
registro se comprovar que alguém leva mais, será submetido ao Tribunal de Guerra;
Ninguém tem direito a vender sua propriedade.
Até a data, mais de 80 pessoas foram enforcadas em Cesária, incluindo médicos e outros notáveis, tais como Hampartzum e Murad
Bayodjian, do partido Hnchakian. Os parentes das vítimas foram obrigados a ser quem descesse os cadáveres das forcas.
Somente foi autorizada a conversão para o Islã às mulheres e as
jovens. Quando foi solicitado ao governador que autorizasse a internação das crianças em famílias muçulmanas para os salvarem da
morte na viagem, respondeu: Não permitam que fique aqui nem o
cheiro dos armênios. Vão aos desertos da Arábia e fundem lá sua Armênia.
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IL MESSAGERO DI ROMA, ENTREVISTA A GORRINI, CÔNSUL DA ITLÁLIA EM TREBIZONDA.
(25 de agosto de 1915)
É um verdadeiro extermínio e um massacre de inocentes. De coisas inimagináveis, uma página negra assinada pela violação flagrante dos direitos mais sagrados da Humanidade, da Cristandade
e das nacionalidades. Quando parti de Trebizonda já não ficava um
só católico. Desde 24 de junho de 1915, data da minha saída de Trebizonda, não pude comer nem dormir. Fui presa problemas nervosos
e de náusea, tão terrível foi a tortura de ter que presenciar a execução
em massa destas criaturas inocentes e indefesas. O desfile de comboios de armênios deportados, sob minhas janelas e ante a porta do
Consulado, seus clamores de auxílio aos quais nem eu nem ninguém
pudemos responder. A cidade em estado de sítio vigiada por 15 mil
soldados com uma equipe de guerra completa. Por milhares de agentes da polícia, por grupos de voluntários e por membros da União e
Progresso. As lamentações, os choros, as imprecauções, os numerosos suicídios, as mortes súbitas de terror, as pessoas que repentinamente perdiam a razão, os incêndios, os assassinatos na cidade a
golpes de fuzil. As pesquisas ferozes dentro e fora da cidade. Centenas de cadáveres encontrados a cada dia ao longo do caminho do
exílio. As mulheres jovens convertidas pela força ao islamismo e exiladas como as outras. As crianças arrancadas de suas famílias ou das
escolas cristãs e enviadas forçosamente a famílias muçulmanas ou
embarcadas em centenas de barcos, com uma camisa como toda a
vestimenta e depois afogadas no mar Negro ou no rio Deirmen Deré.
Tais são minhas últimas e indescritíveis recordações de Trebizonda, lembranças que, depois de um mês, atormentam ainda minha
alma e me deixam quase louca. Quando se presenciou um mês de
horrores, intermináveis torturas frente às que a gente era impotente
de atuar como desejasse, se perguntam natural e espontaneamente
se todos os canibais e todas as bestas ferozes do mundo não saíram
de suas guaridas e de seus refúgios para se concentrar em Istambul.
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REVISTA GOTCHINAG
(Nova Iorque, 28 de agosto de 1915)
Em Adrianópolis, todos os funcionários armênios dos serviços
administrativos, públicos e financeiros, foram declarados cessantes
por ordem do governo. Os soldados turcos de outros distritos estão
cometendo atrocidades inauditas. Os armênios estão continuamente
expostos à perseguição. Ao redor de 50 armênios da cidade foram
encarcerados ou exilados. Os armênios são proibidos de viajar para
o exterior e ainda transitar para as zonas limites da província. Os
Keshan foram exilados. Os boteros armênios de Silivri foram encarcerados, acusados de aprovisionar os submarinos ingleses.
A igreja e o monastério armênio de Dimotika foram confiscados
pelo governo. Deram duas semanas de prazo aos armênios desta localidade para que fossem para outros lugares. Aos armênios de Malgara também deram duas semanas para o exilio. Suas casas são
ocupadas pelos refugiados turcos da Servia.
***
Jornal turco Beyane Ul Hakk
(Saxônica, por Ismail Hakki, sem data)
Toda opressão violenta contra a matéria ou não elementos da
população é imperdoável. As perseguições dirigidas contar uma população pacifica e contra a violência. Permanecer contra uma população pacífica e contrariamente a uma consciência. Permanecer como
espectador silencioso de tais fatos é se converter. Se comentem crimes
mais bárbaros contra os gregos, que vivem no Império otomano e
mais ainda contra os armênios. O idioma humano e a pluma são incapazes de traduzir sequer a centésima parte dos fatos. Falsos patriotas e políticos míopes se esforçaram por cobrir com um véu a
situação atual da Turquia. Mas nós, verdadeiros otomanos proclamamos em frente à humanidade e à Europa civilizada que as perseguições exercidas contra os armênios e os gregos assumiram
proporções muito mais espantosas que as expostas pela imprensa.
Os Armênios e os gregos foram perseguidos sem misericórdia. Suas
vidas, seus bens e sua honra foram assassinados nas regiões mais
distantes. Compartimos de todo o coração os infortúnios de nossos
compatriotas.
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REVISTA LANOTA
(Buenos Aires, por Emir Emin Arslan
Primeiro Embaixador da Turquia na Argentina,
(Agosto 1915)
De algum tempo a esta parte o telegrafo nos traz, cada dia, por
diversas fontes, notícias de massacres realizados no Oriente, e, sobretudo na Armênia. Este pobre povo já foi vítima de terríveis massacres no tempo dos tiranos, o sultão Abdul Hamid, mais de 100 mil
armênios padeceram então em dois anos. Os relatórios oficiais e diplomáticos da época dão fé disso. Para isso, estas matanças não tiveram lugar somente nas montanhas da Armênia, no fundo da Ásia
Menor: ensanguentaram a mesma capital dos otomanos, Constantinopla, ante a vista e paciência de todo o mundo e nas barbas dos embaixadores das potencias estrangeiras. Durante três dias e três noites
foi realizado o massacre. Depois logo de uma manhã, por uma
ordem, o massacre cessou instantaneamente. Advertiu-se, não de
surpresa, que durante estes massacres nem mesmo um judeu nem
um europeu havia sido morto equivocadamente ou erroneamente e,
quando os embaixadores chegaram até ao sultão para se queixarem
de tais massacres, lhes deu uma cínica resposta: De que se queixam
os senhores, se não há um só europeu a quem se tenha tocado em
um cabelo?
Estes detalhes demonstram até a evidencia que estes massacres
obedeceram a uma ordem. E quando a Europa cristã se comoveu e
quis obrar no sentido de impedir estas ignomínias e essas perseguições que deram vergonha à humanidade e a civilização, o pulsante
Kaiser acreditou oportuno enviar ao sultão vermelho como então se
chamava um retrato como presente de estimação. Por sua parte, o
sultão vermelho não correspondeu com ingratidão a essa delicada
atenção porque se lembrou de uma associação alemã que concedeu
a ferrovia de Bagdá – que mede dois mil quilômetros - sob condições
até então desconhecidas nos anais da indústria. Já em outra ocasião
se lembrou deste episodio da política de Kaiser, representante de
Cristo sobre a terra. Acreditou necessário repetir uma vez mais, porque não se insistia nunca sobre essas verdades. Assim, pois se agora
recomeçaram os massacres não pode se tiver dúvidas de que os Jovens Turcos adotaram o sistema de Hamid e que tal massacre obedece a uma ordem; e não cessaram, em consequência senão por
ordem e essa ordem não chegará senão sob pressão da Europa. Mas
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falando na Turquia em guerra contra a França, Inglaterra, Rússia e
Itália não ficaram mais que a Alemanha e a Áustria que forma suas
aliadas. Um feito deve ser lembrado agora, e, é que, enquanto as potências ameaçaram com forçar os ensaios a conquista da capital otomana, haveria massacres de cristãos na Turquia. Desde então
anunciei por todas as partes que a ameaça do embaixador alemão
era exata, e que havia massacres, por conselho, e por ordem dos alemães, que são agora os donos da Turquia. Mas se querem refletir por
um momento, se verá que este massacre está na lógica das coisas;
porque se os alemães não contiveram os belgas. Que são cristãos
como eles e em parte os flamengos, germânicos como eles e se não
tiveram escrúpulos para destruir os templos de Cristo, como a igreja
de Lovaina, as catedrais de Reims de Arras, etc. Por que quer que vacilem me fazer repetir as turcas iguais coisas no Oriente ainda que
somente fosse para vítimas? Acreditam talvez nos ingênuos que tal
coisa é impossível, que ao menos não ousem fazer estes massacres
por solidariedade cristã, ou por temor a opinião pública ou pela ideia
da sublimação de todos os cristãos?
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