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   روژه اکی، مدير بنياد چوبانيان:نويسنده

  حميد محوی:برگردان از

  ٢٠١٢ اکتوبر ٢۴

  آيا قتل عام ارامنه توسط دولت عثمانی تکرار می گردد؟

  )در فرانسه(نيان نامۀ سرگشادۀ بنياد چوبا

  به دو وزير فرانسه

  حقيقت شما را آزاد خواھد کرد

  

  

  آقايان وزرای امور خارجه و دفاع

  حقيقت شما را آزاد خواھد کرد

متحد فرانسه، ترکيه می خواھد در بلوای سوريه، کار مابقی ارامنه که به گروه نجات يافتگان و بازماندگان قطع نسل 

 ترکھا آنان را به راھپيمائی مرگ آوری در صحراھای اين کشور ١٩١۵سال .  سازد را يکسرهT تعلق دارند١٩١۵

مردم . در آنجا، مردم سوريه تعدادی از آنھا را نجات دادند، حمايتشان کردند، به آنھا خوراکی دادند. واداشته بودند

ثمانی پس از تجاوز به سوريه حتی کودکان بی مادر را نزد خودشان نگھداشتند و بزرگ کردند زيرا سربازان ع

  .مادرانشان آنھا را به طرز فجيعی کشته بودند
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اين کودکان شانس بزرگی آورده بودند، زيرا سربازان عثمانی از بريدن سر کودکان در برابر چشمان مادرانشان 

سه برخی اين در فران. لذت وافری می بردند و حتی شکم زنان باردار را می شکافتند تا جنين را در رحم نابود سازند

 اشتباه است، اين موضوع ھيچ ارتباطی به اعمال شقاوت بار را به اسالم نسبت می دھند، ولی چنين برداشتی کامالً 

زيرا اگر ترکھای عثمانی مسلمان بودند، مردم . مذھب ندارد بلکه در رابطۀ مستقيم با فرھنگ و رھبران است

حتی خانواده ھائی که کودکان يتيم ارمنی را . ، آنھا نيز مسلمان بودندسوريه نيز که فراريان ارمنی را پناه  می دادند

شان آگاه ساختند، تا به  بزرگ کرده بودند، وقتی اين کودکان به سن بلوغ رسيدند، آنھا را از اصل و نصب مسيحی

بازماندگان  امروز رايج نيست  و بسياری از ۀجمع ھم کيشان خود بازگردند و اين حقيقتی است که حتی در ترکي

در حالی که دونمه ھا از يھوديانی ھستند که روزھا به کيش . ارامنه از اعتراف به اصل و نصب خويش می ترسند

  .  زيرا دموکراسی در ترکيه به آنھا آزادی عقيدتی نمی دھد،مسلمان و شبھا به کيش يھودی روزگار می گذرانند

ی دربارۀ ئاين است که روزنامۀ لوموند داستان افسانه چرا ما امروز چنين موضوعی را مطرح می کنيم؟ علت 

باشند را در دھکدۀ برج » بد ھا«ی که ئريف می کند که ارمنيان و علوی ھارا تع» خوبھائی«انقالبيان ترکمن يعنی

  ...القصب تھديد کرده اند که اگر مقاومت کنند، قتل عامشان خواھند کرد

ولی تمنّا دارم، از رياکاری پشتيبانی ھايتان از ترک .  ھايشان کدام استنمی دانم ستراتژی فرانسه و ناتو و رسانه

ن آدولت سوريه که شما . ، جھاد طلبان، برادران مسلمان، سلفی ھا، القاعده عليه شرورھا دست بکشيد»خوب«ھای 

دولت . می باشدی و سلفی شما ئرا شرور می دانيد، با تمام معايب، خيلی دموکرات تراز متحدان وھابی و القاعده 

  .سوريه دست کم به شھروندانش حق آزادی مذھب می دھد

 پس از تجربۀ قتل عام، خودشان را به او تسليم می کنند، اگر اين رئيس ترکمن فکر می کند که ارمنی ھا واقعاً 

ن وزير به چنين و شما، آقايا. روزنامه نگار شما خيلی ساده دل خواھد بود که چنين داستانی را واقعا باور کرده باشد

  موردی باور داريد؟

ولی شايد فکر می کنيد که به نفع فرانسه است که سياست پشتيبانی از ترکيه و . فکر می کنم که شما نيز باور نداريد

چرا حقيقت را به رأی دھندگان و . شاھزاده نشين ھای وھابی خليج برای منافع نفتی و اقتصادی ادامه پيدا کند

  .يد، مگر اين که چيزی برای پنھان کردن داشته باشيدئوگخوانندگانتان نمی 
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