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 احمد مزارعی: نويسنده

 ٢٠١۴ اپريل ١٧

  مجدد ارامنه قتل وکشتار و مھاجرت
 توسط دولت ترکيه ادامه دارد

  

ترکيه برای دامن زدن به ) ٢"(اتحاد و ترقی"ود که حزب ی باين شعار)١" (را بکش تا وارد بھشت شوی يک ارمنی"

 ۀھرچه بيشتر ارمنيھا در جريان جنگ جھانی اول در سر لوح  جنوب شرقی ترکيه برای کشتارۀجنگ مذھبی در منطق

 .داده بود تبليغات خود قرار

ره  حمله برد ، دوبا شمال غرب سوريهدر" کسب" که ارتش ترکيه به شھر ھمين شعار در ھفته ھای گذشته ھنگامی

ساری "ۀ منطق در جريان جنگ جھانی اول ميان روسيه و ترکيه در. ساکنانش ارمنی بودند  غالب سرداده شد ، زيرا

نفع روسيه در جنگ شرکت ه ارمنيھا نيز ب در اين جنگ جنگی در گرفت که به شکست ترکھا منجر گرديد، "قاميش

که در سراسر امپراتوری عثمانی را شوريھائی آسوريھا وآ ،مومی ارمنيھاعام ع ترکھا بعد از اين شکست قتل. داشتند

کشی گذشته اما جھانيان اين  که نزديک به يک قرن از اين نسل رغم اين علی. غاز کردندآ با فتوای مذھبی ،بودند ساکن

 .  ھنوز در قيد حياتند ھای عامبسياری از بازماندگان ان قتل که ويژه اينه  بزرگ انسانی را فراموش نکرده بۀفاجع

  

 : زمينه سازی قتل عام

شھروندان مسيحی  ۀمده وتصميم بر قتل عام ھمآاتحاد و ترقی گرد ھم "سه نفر از رھبران حزب ١٩١٥فبروری در 

ضوع را نيز در ميان نان اين موآ. روسھا کمک کرده اند  نان اين بود که مسيحيان بهآه و دستاويز تساکن امپراتوری گرف

نچنان آو  بريم بايد از فرصت استفاده کرده سر میه توافق کردند که چون ما در شرايط جنگی ب  آنطرح ورویخود م

 .باشند نان کشته شدهآ ۀکشتار را سازماندھی کنيم که پيش از پايان جنگ ھم

 تنظيم شده غاز و طبق برنامه ای از قبلآ ١٩١٥سال  اپريل ٢٤کشتار مسيحيان ساکن امپراتوری عثمانی از تاريخ 

سراسری ذبح  طوره  اعدام شدند و سپس ب، ارمنی که دارای مناصب مھم دولتی بودند٦٠٠ ءابتدا  ،ادامه يافتکشتار 

 گرفت اطفال ھم يا ذبح می مورد تجاوز قرار می شد و مردان کشته و زنان به اسارت گرفته می غاز گرديدآارامنه 

 مصطفی کمال اتا ترک . رفت سرقت میه  قيمتی بی اشيا وان مصادرهنآامالک  شدند ، ھمزمان شدند ويا ربوده می

  :دھد اينچنين شرح می ئی جنايات ترکھا را در حق ارامنهدر جا" سکوالر"

توان کرد انجام  راھم نمی ھمه شکل استبداد که حتی فکرش ند که عقل نمی پذيرد،ما جناياتی مرتکب شد شھروندان " 

 جلو به زنان ودختران، شيرخوارو زنده نفت ريخته و آتششان زدند، دند، روی بچه ھایدادند، به کشتار جمعی دست ز

منقول ارمنيھا را تصاحب   امالک منقول و غيرۀھم پايشان را بسته بودند، که دست و تجاوز کرده در حالی کسانشان



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

دند بينوا که در حقشان بدترين فرارشان دادند، آنھا مردمی بو سوی بيابانھای عراق و سوريهه کرده وسپس آنھا را ب

شرايطی تحمل نا پذير قرار  شکل وحشيانه ای به آنھا اھانت شد وذليل شدند، ملت ما ارمنيھا رادره شد، ب شقاوتھا اعمال

 ."است داده که ھيچ ملتی در طول تاريخشان اينچنين نشده

غاز گرديد آ ١٩٢٣- ١٩٢٠ بين سالھای مجدداً  قتل عام ۀوحشيان رامش برقرار بود اما عملياتآپس از پايان جنگ مدتی 

نھا را آطرزی حيوانی ه ب  در اين مرحله اگر کسی مانده بود. نابود کنند،را ھم که زنده مانده بودند با اين غرض که بقيه

موجب قوانينی اماکن فرھنگی ه پس از اين مرحله ب. کردند می به بيابانھای مرزھای عراق وسوريه برده و رھايشان

 . رسيد  مرکز می٣٠٠٠نھا به آ تعداد که ندتخريب نمود ھبی ارمنيھا راومذ

طور رسمی به ارمنيھای سوريه ه طی اطالعيه ای ب) ٣(" سوريه" زادآ"فر ماندھی ارتش  "٢٠١٢در ماه اگست سال 

 يهخصوص در شھر حلب والذقه و ب شرايط فعلی در کنار دولت سوريه قرار گرفته نھا درآاخطار داد که چون 

 ارتش ۀکه اسلح و خالصه اين کنند می از سربازان سوريه در خانه ھايشان پذيرائی کنند راھبندانھای نظامی درست می

 . يند آ، دشمن جنگی به حساب می کنند را در خانه ھايشان انبار و پنھان می

ن کردند و جنگ برای اشغال را روش "کسب"حمله به شھر  ان و داوود اوغلو چراغ سبزغو از ھمين تاريخ بود که اردو

بيست ويکم  سفانه اينبار و درقرنأنان نيز اغاز گشت ومتآربودن  ھمزمان کشتار اھالی و غاز گرديد وآشھر کسب 

  يک درگيری که عوامل بين المللی داشت وۀدر نتيج جناياتی مشابه گذشته تکرار گرديد با اين فرق که اينبار در سوريه،

شده  وردهآگرفت که از سراسر جھان به سوريه  وجنايتکارانی انجام می دست مزدورانه ب  اماکشتار نيز اگرچه مشابه

قتل وکشتار وتخريب اماکن فرھنگی  بار ديگر ودر سکوت بين المللی در معرض سف ارمنيھا يکأباکمال ت. بودند

 سویه لبنان ويا ب ای ديگر سوريهبه شھرھ ديگر مجبور شدند ھمانند گذشته بار ارمنيھا يک ومذھبی خود قرار گرفتند،

کليسا  تخريب شد،" زادسوريهآ ارتش" توسط »حلب« و»ديرالزور«نھا در شھرھای آامريکا مھاجرت کنند و کليسای 

ھم اکنون جناياتی مشابه در  .دفن کرده بودندرا ارمنيھا در ترکيه " ھولوکاست"  نان در گذشته اجساد قربانيانآھائی که 

عراق جناياتی مشابه ھمان نسل  گيرد ، درچند سال پيش يعنی پس از اشغال سوريھای عراق انجام میآارمنيھا و حق

ی ، درعراق کشتار ئنويسنده و محقق امريکا" مديسن وين "ۀبه نوشت بنا. کشی ترکيه در حق مسيحيان عراق اعمال شد

وھدف اين بود که  گرفت نی انجام مینظر موساد اسرائيل و با دست پيشمرگه ھای بارزانی وطالبا مسيحيان زير

 . اسکان دھندرا اسرائيل  جايشان کردھای يھودی ساکنه مسيحيان را پاکسازی کرده وب

بار ديگر افکار عمومی جھانی را متوجه نسل  ھستند يک تھاجم اخير ترکيه به شھر کسب که غالب شھروندانش ارمنی

فرانسه و   مورد اختالف ميان امريکاألۀه در چند سال گذشته مسارمنيھا نمود، جناياتی ک  ترکھا در حقۀکشی گذشت

 ھجری باز می ٥٠ ترکھای غز وسلجوقی به سال مدنآبنا به تاريخ طبری اساس . ترکيه گرديد و انعکاس جھانی داشت

ساره  " راورد که نامش آغالم ترک را برای جنگ در راه اسالم به منطقه ای در عراق  گردد که عبيد هللا زياد تعدادی

تاريخ ترکھای مھاجر به خاور . است  کنونی در عراق»سامرای«که ھمين  معنی خوشحال شد ھرکه ديده ب" من رای

منطقه بوده واصطالحات دذدی و غزی، سگی باش از جانب بگی باش ،  ميانه ھميشه ھمراه با جنگ وکشتار ملل اين

 .  ما روشن استۀ که بر ھمداشت بگ ما سگی داشت و ايلغار مغولھا ھم خان ما بگی

 توريستی و ۀمنضم کردن استان حلب به ترکيه جنب ويا کوشش در جھت  ترکيه وتسلط بر شھر کسبۀعلت اصلی حمل

سراسر   در.جھانگردی در اين مناطق بر اقتصاد ترکيه و شھر استانبول سايه می افکند ويژه تجارت وه اقتصادی دارد ب

ملل و مناسبا ت انسانی وجود دارد که  ،زبانھا ،قبايل، ان رنگارنگی زيبائی از مذاھبنچنآ حلب ۀويژه منطقه سوريه ب

صنعت و امور کشوری سر ،  در امر تجارتتاريخدر جريان ذکر کرد، ترکھا خود  نآتوان برای  کمتر مشابھی می

برده اند ، برای مثال در  پيش می يا جديد غير ترکھا  ديگران چه درتاريخ قديم وعمدتاً را نداشته و اينگونه امور  رشته
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 نفر وارد ١٥٣و از  نفر ترک بودند، ١٣  نفر ارمنی وتنھا١٤١کل ترکيه  نفر بازرگان در١٦٦ زا  نوزدھمۀ سدۀنيم

 نيز ترکھا کوشيدند اين مناطق را ١٩٣٠در سالھای  /..........نفرشان ترک بودند و ٢٣ تنھا نفر ارمنی و ١٣٠  کاالۀکنند

 .ن سالھا سوريه در اشغال فرانسه قرار داشتآ فرانسويھا بر نيامدند در ۀعھد  کنند ولی ازاز سوريه جدا

 کرده اند ، ءوارزشمندی در تاريخ قديم وجديد سوريه ايفا نھا نقش بسيار مھمآدر مورد ارمنيھای سوريه بايد گفت که 

 دانی از محبت و بالند وبرای قدر ن میآد و به ستاين نسبت به تاريخ قديم ومعاصر خود بسيار می ارمنيھا نقش سوريه را

 يروان در ارمنستان ساخته ونصب کرده ۀدرياچ  يادبودی در کنارۀطور عموم مجسمه دوستی دولت سوريه واعراب ب

  اردوگاه سوسياليسم قرار داشتند موجبۀکه ھردو کشور در منظوم علت اينه شوروی ب قبل از فروپاشیۀ در دور اند ،

ه دکتر بشار اسد رئيس جمھور سوريه ب ٢٠٠٨ نھا بسيار بسيار ھمه جانبه وعميق گردد ، در سالآطه ميان شد تا راب

 را »سرج سرکيسيان«چندی مسافرت متقابل رئيس جمھور ارمنستان  ھمراه ھمسرش از ارمنستان ديدن کرد ک پس از

 .در پی داشت

  اين کشوراصرار دارند، ھما ناۀتجزي ميان برداشتن سوريه و عرب برای از ارتجاع ترکيه و که امپرياليسم امريکا اين

صھيونيستی  محور مقاومت ، دفاع سرسختانه از مقاومت ملت فلسطين در برابر دولت فاشيستی نقش اين کشور در

 .ابدت را بر نمی نآ مخالف و باشد که امريکا شديداً  می ناليسم وقوميت عربی وھمچنين دفاع اين کشور از ناسيواسرائيل

ه اسرائيل و ارتجاع عرب عليه ملت قھرمان سوريه با شکست روب ،ترکيه ، کشتارھا وجنايتھای گوناگون امريکاۀاما ھم

  .مدآ  خاور ميانه از اين تجاوز امپرياليستی سربلند بيرون خواھندۀملل ستمديد و رو شده ، سوريه

 

  :توضيحات 

ی از طرف شيخ االسالم عثمانيھا داده م" را، دارد شتن ھفتاد مسيحیکشتن يک ايرانی ثواب ک:" مشابه ھمين فتوا ) ا (

 قيامھا گسترده ترين اين دانستد ايرانی می  تحريکات صوفيانۀر نتيجعثمانی را د شد عثمانيھا شورشھا در واليات

 . دانشمنديه وبکتاشيه بود اسحاقيه، مولويه،

 در تشکيل گرديد با اين ھدف که ترکيه را کالً " دونمه"ھوديان ي  زير نفوذ اروپائيھا وحزب اتحاد وترقی اساساً  )٢(

 ورندآحرکت در  داده و در جھت منافع سرمايه داری در حال رشد و در ضديت با مسلمانان به ل غرب قراروکنتر

. ودامری سياسی ب  ترکيه سر بر اورده باشد بلکهۀجامع سکوالريسم ترکيه نه پديده ای طبيعی وخود جوش که از ميان

شوری آو  سوری، آ کرد، شھروندان ارمنیۀ  به قتل و کشتار گسترد١٩٤٠است که حتی تا سال  ريسمیاين چه سکوال

  .زند ؟ قصد پاکسازی دست میه ترکيه و ب

 زاد شده استآشھر کسب اکنون  ) ٣(

 ٢٠١۴ اپريل ١۵


