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سال تحصیلی جدید برای ارامنه ایران
در  ایران  ارامنه  برای  امسال سال تحصیلی جدید 
سال  چند  در  می شود.  شروع  متفاوتی  شرایط 
تهران  ارمنی  مدارس  مهم ترین  از  تعدادی  گذشته 
شده اند.  بسته  دانش آموزان  تعداد  کاهش  دلیل  به 
نوبت  امسال  عالیشان،  و  کوشش  تعطیلی  از  بعد 
بیشتر  رسد؟  فرا  کدام  نوبت  فردا  تا  بود  روستوم 
دانش آموزان ارمنی که با حضور خود در کوچه ها 
و خیابان های نارمک و مجیدیه جلوه ای شاداب و 
زنده به محالت ارمنی نشین داده بودند، آینده خود 
را در ایران نمی بینند. برخی از آنها همین یکی دو 
سال آینده با خانواده شان راهی سفر آمریکا خواهند 
شد و تعدادی دیگر وقتی فارغ التحصیل شدند بار 
سفر خواهند بست. اّما این هیچ از زندگی و شوری 
که در چشمان شان می درخشد کم نمی کند. آنها به 
آینده می اندیشند و امروز بیش از هر زمان دیگری 
از  بیش  امروز  مرزهاست.  از  مستقل  آینده  این 
برنامه های  همان  کشورها  همه  کودکان  زمان  هر 
تلویزیونی و فیلم ها را می بینند و همان بازی های 
کامپیوتری را می کنند. دنیا بیش از همیشه کوچک 
شده و آنچه مهم است شور و هیجانی است که در 
نگاه و رفتار این بچه ها موج می زند و انرژی خود 

را به خیابان ها و رهگذران منتقل می کند.

شورایاری محله مجیدیه و معطل ماندن 

انتخابات هیئت رئیسه
محله  ش��ورای  اصلی  اعضای  همه 
از هفت عضو  ارمنی هستند.  مجیدیه 
حمایت  با  تن  چهار  ش��ورا،  اصلی 
سه  و  شده اند  انتخاب  نائیری  انجمن 
اخیراً  هستند.  مستقل  نمایندگان  تن 
اختالف بین دو گروه از نمایندگان بر سر 
انتخاب هیئت رئیسه شورا به صفحات 
روزنامه آلیک کشیده شد. موضوع از 
آلیک  روزنامه  در  که  است  قرار  این 
مصاحبه ای  تیر(   2( ژوئن   23 روز 
به  اُهانجانیان  آرمن  با  منتشر می شود 
مجیدیه.  محله  شورای  رئیس  عنوان 
ژوئیه   15 شماره  در  بعد،  چندی 
)24 تیر ( همان روزنامه تکمله ای بر 
آن  که در  منتشر می کند  این مصاحبه 
آرمن اوهانجانیان دالیل معطل ماندن 
انتخاب هئیت رئیسه شورا را شرح داده است. او 
می گوید که اکثریت شورا با نمایندگان مورد حمایت 
انجمن نائیری است، در حالی که نمایندگان مستقل 
که سه نفر هستند می خواهند ریاست شورا را یکی 
از خودشان به عهده بگیرد و چون موفق به این کار 
نمی شوند در جلسات شورا حاضر نمی شوند، چون 
شرط برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورا حضور 
شوراست.  اصلی  عضو  هفت  از  نفر  پنج  حداقل 
حالت  در  رئیسه  هیئت  انتخابات  ترتیب  این  به 

بالتکلیف باقی مانده است. 
آگوست   26 روز  شماره  در  بعد،  هفته  دو  یکی 
سخنان  به  مستقل  نمایندگان  پاسخ  شهریور(   4(
را  نامه  این  می شود.  منتشر  اُهانجانیان  آرمن 
واهه  هوانسیان،  ِدر  ُرزیک  کوچاریان،  آلبرت 
کرده اند.  امضا  قازاریان  وازریک  و  خاچاطوریان 

آنها به تفصیل توضیح می دهند که:
نشده،  انجام  شورا  رئیسه  هیئت  انتخابات  چون 
آرمن اُهانجانیان که رئیس شورا در دو سال نخست 
آن بوده، دیگری مقامی ندارد و معرفی او به عنوان 

رئیس شورای محله مجیدیه خالف واقع است.
اّما دلیل انجام نشدن انتخابات هیئت رئیسه شورا، 
کار  آغاز  در  که  است  این  آنها،  توضیحات  بر  بنا 
عمل  به  نمایندگان  از  گروه  دو  بین  توافقی  شورا 
آمده که سال اّول رئیس شورا از اعضای فهرست 

اعضای  از  یکی  بعد  سال  و  باشد  نائیری  انجمن 
یک  از  بعد  بگیرد.  عهده  به  را  این سمت  مستقل 
سال، وقتی نوبت انتخابات هیئت رئیسه برای سال 
خلف  نائیری  فهرست  اعضای  می رسد،  فرا  دّوم 
وعده می کنند و نمی پذیرند که رئیس شورا از میان 
اعضای مستقل برگزیده شود. اعضای مستقل برای 
آرمن  که  می پذیرند  خود  نیت  حسن  دادن  نشان 
اُهانجانیان یک سال دیگر رئیس شورا باقی بماند، 
مشروط بر اینکه در دو سال بعد، یکی از اعضای 
مستقل رئیس شورا باشد. اّما این پیشنهاد از سوی 
طرف مقابل رد می شود و آنها ناچار می شوند دیگر 
رئیسه  هیئت  و  نکنند  شرکت  شورا  جلسات  در 

جدید هم نمی تواند انتخاب شود.
اُهانجانیان در بخشی از مصاحبه خود گفته است: 
”آنها می خواهند در انتخابات هیئت رئیسه، رئیس 
پیش  نکته  برابر  اّما  شوند،  شورا  رئیس  نایب  یا 
بینی شده در قانون این امر محدودیت دارد، چرا 
که همان طور که گفتیم از ترکیب هفت نفره شورا، 
امضا  شده اند.“  انتخاب  مردم  رای  با  تن  چهار 
کنندگان این نامه با نقِل این گفته توضیح می دهند 
که هدف به دست آوردن پست و مقام نیست، بلکه 
واکنش نشان دادن به عدم تعهد طرف مقابل است 
و به دست آوردن حقوق برابر با توسل به قانون. 
در قانون برای داشتن سمت ریاست شورای محله 
شرط داشتن حداقل دیپلم متوسطه ذکر شده است. 
به  می توانند  نظر  این  از  هر سه  مستقل  نمایندگان 
این سمت انتخاب شوند، در حالی که از چهار نفر 
اعضای فهرست نائیری تنها دو نفر واجد این شرط 
اُهانجانیان می گوید چهار  اینکه آقای  اّما  هستند. 
نماینده به رای مردم انتخاب شده اند، این پرسش 
را پیش می آورد که مگر باقی اعضاء با رای همین 
آنها فهرست اعضا و رای  انتخاب نشده اند؟  مردم 
ذکر  روبرو  مطابق جدول  نامه خود  در  را  هریک 

کرده اند:
آنها همچنین ذکر می کنند که در بخش اول مصاحبه 
به فعالیت های خود او و یکی  تنها  اُهانجانیان،  با 
دیگر از اعضای شورا اشاره شده، در حالی که هر 
ده عضو شورا در فعالیت های آن شرکت کرده اند. 
در این مصاحبه تنها عکس های سه تن از اعضای 
دیدار  در  که  حالی  در  است،  شده  چاپ  شورا 
اعضای شورا با مادر شهید، واهه خاچاطوریان و 

گوشه هایی از آن چه در 
صفحات ارمنی این شماره 

هویس آمده است
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رزیکدرهوانسیانهمحضورداشتهاند.
امضاءکنندگاننامهمینویسندکهشوراهایمحله

داوطلبانه و غیرسیاسی غیردولتی، ارگانهای
هستند.کسانیکهبهعضویتاینشوراهاانتخاب
مورد را محله اهالی عمومی منافع باید میشوند
توجهقراردهندوشورارابهخدمتگرایشهای
به مجیدیه، محله در نیاورند. در سیاسیخاص
گفتهخودمصاحبهشوندهپنجتنازاعضایشورا
ازفهرستیکانجمنانتخابشدهاند.اّماباتوجه
معنا بدان این اساسنامهشوراهایمحله، بهروح
نیستکهدرهمهجلسههاوهمهتصمیمگیریهای
شورااعضایدیگربایدتابعرفتارناشیازمنافع

شخصییاگروهیآنهاباشند.
و وحدت مدعی که اُهانجانیان میگویند آنها
رفتار اصول همین برابر خود چرا است، یکدلی
نمیکند؟چرابایداعضایدیگرشورا،تنهابعداز
چاپمصاحبهازدیدارهایاوباقالیبافشهردار
تهرانباخبرشوند.چراحتیمنشیشوراکهباید
برابرآئیننامههمهنامهنگاریهایشوراراثبتو
نگاهداریکند،درجریانایندیدارنبودهاست؟
درپایاننویسندگاننامهبااعالمموافقتخودبا
ایننظرآلیککه”کجاستروحیهوحدتطلبانه
ما؟...وقتیهدفخدمتبهجامعهاست،مهم
نیستکهدریکارگانچهسمتیداشتهباشی؟“
همهاعضایشورارابهتأملدرمعنایاینجملهها

دعوتمیکنند.

برگزاری چهل ودومین دوره
 بازی های  ورزشی

 ارامنه ایران
خبرگزاري برنا

باشگاهفرهنگیورزشیآراراتارامنه،بهمنظور
تحرک و جسمانی سالمت دانش سطح ارتقاء
کشور در ارامنه ورزشی فعالیتهای به بخشیدن
نوعدوستی، و ورزشکاری روحیه تقویت نیز و
برای خورشیدی( میالدی)1343 1964 سال از
برگزاریمسابقاتسراسریوساالنهارامنهکشور
نیات بر مسابقاتعالوه این برگزاری کرد. اقدام
مذکور،بهتقویتهرچهبیشترروحیههمکاری
کشور ارامنه فرهنگی هویت حفظ و تعاون و

میانجامید.
مسابقات برنا، ورزش��ی سرویس گ��زارش به
قهرمانیارامنهکشورکهبههّمتباشگاهفرهنگی
ورزشیآراراتبهمنظورتشویقورزشکاران،از
سالهای1360،1357، استثناء به سال1343
1363و1365کهبهدلیلتقارنبامسائلمرتبط
باانقالباسالمیوجنگتحمیلیوحضورارامنه
شهادت جبههها، در ارمنی جوانان مخصوصا و
برگزارنگردید،هرساله آنان از واسارتبرخی
از کثیری عده حضور با منظم و مرتب طور به
ورزشکارانارمنیکشورونیزدرسالهایاخیر
باحضورورزشکارانارمنیسایرکشورهاازجمله
جمهوریهایارمنستان،لبنان،سوریه،گرجستان،

فرانسه،قرهباغوغیرهبرگزارشدهاند.
مسابقات به که کشور ارامنه ورزشی بازیهای
تاسال نیزشناختهمیشود، ایران ارامنه المپیک
1974)1353خورشیدی(درمحوطهبسیارمحدود
ساختمانمرکزیباشگاهآرارات)خیابانجمهوری
ورزشگاههای در گاه و نوبهار( کوچه اسالمی
گوناگونبرگزارمیشدند.اماپسازپایانعملیات
همه رقابتهای آرارات، ورزشگاه ساختمانی
سراسری مسابقات قالب در ورزشی رشتههای
آرارات جدیدالتأسیس ورزشگاه در ایران ارامنه

برگزارشدند.
قبلازآغازبرگزاریمسابقاتسراسریکشوری
با آرارات، ورزشی فرهنگی، باشگاه ارامنه،
مسابقات کشورها سایر از تیمهایی از دعوت
گوناگونورزشیدررشتهمختلفبرگزارمیکرد.
سال1950 در آرارات ورزشی فرهنگی باشگاه

میالدی)1329خورشیدی(دارایتیمهایورزشی
اسکی، پنگ، پینگ کوهنوردی، وزنهبرداری،
کشتیوپرورشاندام)بدنسازی(بودهاست.

بازیهایقهرمانیارامنهایرانوباشگاه66ساله
ترویج بر عالوه گذشته سالیان طول در آرارات
ورزشوروحیههمکاریوانساندوستیخدماتی
از بهبرخی بهورزشکشورداشتهکه نیز ارزنده

آنانبهاجمالاشارهشد.
ورزشی جشنواره این در کنندگان شرکت تعداد
اما است، بوده نوسان در همواره کشور ساالنه
این از دوره اولین در که گفت میتوان تحقیقا
مسابقاتدرسال1343تعدادورزشکارانشرکت
رشت، ارومیه، تبریز، تهران، شهرهای از کننده
اصفهان،شیرازوگرگانجمعا210نفربوده.در
طولسالیانگذشتهگاهحدود2000ورزشکاردر
پیکارهایورزشیالمپیکارامنهکشوربهرقابت
چهلویکمین در و گذشته، سال اما پرداختهاند،
دورهازاینمسابقاتحدودیکهزارورزشکاردر
رشتههایورزشیفوتبال،والیبال،بسکتبال،شنا،
تنیسرویمیز،تنیس،شنا،ودوومیدانیباهم

بهپیکاربرخاستند.
از تقدیر منظور به خورشیدی، 1356 سال از
چهرههاورخدادهایورزشیواجتماعیهرساله
بازیهابهعناوینهرکدامازچهرههایارخدادهای
توجه با امسال اما شدهاند. نامگذاری شاخص
ارمنی بانوان ورزش چشمگیر موفقیتهای به
مخصوصادررشتهبسکتبالونیزتقدیرازبانوانی
اجتماعی فرهنگی- و ورزشی عرصههای در که
بازیهای از دوره این بودهاند، خدماتی منشاء
ارمنی ورزشکار بانوان به کشور ارامنه سراسری

تقدیمشدهاند.
شنبه روز مسابقات از دوره این افتتاحیه مراسم
و بود خواهد آرارات ورزشگاه در شهریور 20
مسابقاتتا29شهریورادامهخواهندداشت.

تعدادآرا:435 آلبرتکوچاریان
تعدادآرا:426 ُهویکمیناسمسیحی
تعدادآرا:387 واههخاچاطوریان
تعدادآرا:381 ادواردکشیشیان
تعدادآرا:362 آراشاهوردیان
تعدادآرا:347 ُرزیکدرهوانسیان
تعدادآرا:324 آرمناُهانجانیان
تعدادآرا:305 هارمیکنظر
تعدادآرا:280 وازریکقازاریان
تعدادآرا:240 غالمعلیمرادینژاد
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استقالل  سالگرد  نوزدهمین 
ارمنستان مبارک باد

تاریخ دو دهه استقالل

دولت  می شود.  نوزده ساله  ارمنستان  جمهوری  سپتامبر،   21 روز  در 
بسیار جوانی است که هنوز برای یک زندگی مستقل تجربه می اندوزد. 
استقالل ارمنستان نه تنها نقطه عطفی بود در زندگی مردم ارمنستان، بلکه 
اهمیتی به سزا در روابط میان دیاسپورا و ارمنستان داشت. ارمنستان، میهن 
ارمنیان، که تا آن زمان واقعیتی رویایی و مبهم بود، و رنجور از بی داد 
بیگانگان، چیزی واقعی و ملموس شد. و اگرچه کشوری مستقل شد، اما 
پیکار با نابسامانی ها ادامه داشت، و البته که پاره ای از این مشکالت هیچ 
ربطی به بیگانگان نداشت. ارمنستان نیز کشوری بود که هم فقر در آن بود 
و هم مهاجرت، هم پیکار سیاسی و هم بی داد، با این حال مهم این بود که 

اکنون خود مردم پاسخگوی چیزی بودند که بر سرشان می آمد.
در کل در طول نوزده سال گذشته شرایط زندگی در ارمنستان بهبود یافته 
است. اگر بر نوزده سال استقالل، سه سال پیش از آن را نیز بیافزاییم که 
جنبش استقالل آغاز شد و به نتیجه رسید، آن گاه می توان گفت که دو دهه 
اخیر در زندگی ملت ارمنی سال های منحصر به فردی بوده اند. در صفحات 
آن ها  آورد.  خواهیم  را  بیست ساله  تاریخ  این  مهم  رویدادهای  بعدی 

رویدادهای واقعی کشوری واقعی است، آکنده از یادهای تلخ و شیرین.

فوریه 1988
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آغازجنبشقرهباغ

در ناحیه خودمختار قره باغ کوهستانی واقع در 
سوسیالیستی  شوروی  جمهوری  قلمرو 
تظاهرات  آذربایجان، 
توزیع  اوراقی  شد.  آغاز 
درخواست هایی  و  شد 
آن  در  ک��ه  ش��د  منتشر 
شده  ارمنستان  به  قره باغ  الحاق  خواستار 
روز 20  در  کوهستانی  قره باغ  مجلس  بودند. 
فوریه در نشستی فوق العاده، رأی به جدایی از 
آذربایجان و الحاق به ارمنستان داد. همزمان با 
ده هزار  تجمعی  اپرا،  میدان  در  ایروان،  در  آن 
شد.  برپا  قره باغ  جنبش  با  همیاری  در  نفری 
را  قره باغ  مجلس  رأی  شوروی  اتحاد  حکام 
تظاهراتی  آن،  پاسخ  و  کردند،  اعالم  مردود 
برپا شد. در روز 24 فوریه  ایروان  بود که در 
»کمیته قره باغ« تشکیل شد و در رهبری جنبش 
استقالل ارمنستان نقشی به سزا ایفا کرد. اعضای 
کمیته قره باغ در سال های بعد مقام های مهمی در 

جمهوری ارمنستان به دست گرفتند.

زمینلرزهگومری
واسپیتاک

دسامبر   7 روز  در 
ساعت  در   ،1988

و  گومری  شهر   ،11:41
شهر نزدیک آن، اسپیتاک، در چند ثانیه زیر 
نفر  این زمین لرزه 25000  پی  و رو شد. در 
تولیدی  شهر  دومین  گومری  باختند.  جان 
نفر   211000 زمان  آن  در  که  بود  ارمنستان 
جمعیت داشت. به این  سان، این بالی طبیعی 
که در گرماگرم جنبش قره باغ فرود آمد، بحران 
سراسری کشور را ژرف تر کرد. از سوی دیگر، 
به روز گسترده تر  این جنبش مردمی که روز 
می شد باعث شد که با همبستگی بیش تر دست 

یاری به سوی بالدیدگان دراز کنند.

فوریه1988

دسامبر1988
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اعالم استقالل، انتخاب لئون ترپتروسیان

اتحاد شوروی عمال در اگوست 1991 منحل شد، و آن 
نظام  از سوی هواداران  کودتا  برای  که تالش  بود  زمانی 
شوروی در مسکو ناکام ماند. در روز 21 سپتامبر اکثریت 

مردم ارمنستان به سود استقالل رأی دادند.
در اکتبر 1991 انتخابات ریاست جمهوری ارمنستان برگزار شد و در نتیجه، 
لئون ترپتروسیان به پیروزی رسید. او نخستین رئیس جمهور ارمنستان مستقل 

بود که با رأی مردم انتخاب شد.
از شرکت کنندگان در انتخابات، 83 درصد به لئون ترپتروسیان،7/2 درصد به 
پارویر هایریکیان، و4/4 درصد به سوس سرکیسیان، نامزد داشناکسوتیون، 

رأی دادند.
لئون ترپتروسیان در محافل بین المللی یك چهره دولتی و سیاسی سرشناس 
بود. فعالیت سیاسی خود را از سال های دهه 1960 آغاز کرد و در 1966 
برای شرکت فعال در تظاهرات 24 آوریل دستگیر و یک هفته در بازداشت 
نگاهداری شد. از فوریه 1988 رهبر کمیته قره باغ بود، از ماه مه در ترکیب 
کمیته ارمنستانی جنبش قره باغ جای گرفت و متنفذترین و مؤثرترین عضو آن 
شد. در روز 10 دسامبر 1988 همراه دیگر اعضای کمیته قره باغ دستگیر شد 

و شش ماه در زندان ماتروسکایا تیشینای مسکو به سر برد.

سپتامبر 1991

محاصره... روزهای سرد و تاریک
مردم به پا خاسته بودند و با هیجان فریاد می زدند: »آری...، آری...، آری«. »آری« به سرنگونی اتحاد شوروی، »آری« به استقالل، 
شدن  تعطیل  ب��ه  »آری« 
نائیریت،  شیمیایی  کارخانه 

نیروگاه  شدن  تعطیل  به  »آری« 
اتمی. از سوی دیگر جنگ بود و محاصره، و در 
نتیجه چیزی روی داد که شاید اندک کسانی انتظار 
آن را داشتند. کشور به  یکباره از همه منابع انرژی، 
از برق و گاز، سوخت مایع و بنزین محروم شد. و 
آن کشور که غرق در نور بود، در ظلمتی عمیق فرو 
رفت. داشتن برق و روشنایی، لذتی بود که بسیار 
کم نصیب مردم می شد. و آن گاه که زمستان سرد 
آن کشور کوهستانی فرا رسید، مردم بی نوا که بدون 
وسایل گرمایی مانده بودند، برای ادامه حیات خود 
به  ناچار درختانی را که به دست پدران و نیاکان شان 
بریدند و سوزاندند. چه روزهای  بود  کاشته شده 
سرد و تاریکی، چه روزهای دور از تصوری... 
حال،  این  با  تحمل ناپذیر،  و  بود  غمگین  زندگی 
گویی  می آوردند،  تاب  خود  سکوت  در  مردم 
آگاهانه  و  دانسته  را  صلیب سنگین بخت خویش 

بر دوش می کشیدند.

1992-1994
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آزادسازی شوشی
در روز 2 سپتامبر 1991، جمهوری قره باغ کوهستانی موجودیت خود را 

اعالم کرد. در 10 دسامبر رفراندوم برگزار شد و 
قره باغ اعالم استقالل کرد. در روز 25 دسامبر 

نیروهای اتحاد شوروی از 
بیرون  کوهستانی  قره باغ 

رفتند.
در 8 مه 1992 نیروهای 
آزاد  را  شوشی  ارمنی 

کردند.
و  بعد  ماه های  در  ارمنیان 
در طول سال 1993، پاره ای 
مناطق دیگر و نواحی پیرامون 

قره باغ را نیز تصرف کردند.
در 17 مه 1994 وزیران دفاع ارمنستان، 
آذربایجان و روسیه، و نماینده جمهوری 
آتش بس  توافق نامه  کوهستانی  قره باغ 
امضا کردند که تا امروز نیز به قوت خود 
باقی است، اما هنوز تبدیل به توافق نامه 

صلح نشده است.

مه 1992

دستگیری گروه »درو«، منع داشناکسوتیون
دسامبر   17 روز  در 
هامبارسوم   1994
شهردار  گالستیان، 

سابق ایروان و عضو سابق کمیته قره باغ، 
قربانی ترور شد. در آن زمان چند هفته ای 
بود که شماری از اعضای داشناکسوتیون 
جعل  و  قتل  چون  گوناگونی  اتهامات  با 
اسناد دستگیر می شدند. لئون ترپتروسیان 
نیروهای  که  کرد  اعالم  دسامبر   28 در 
سرویس امنیتی ارمنستان موفق به کشف 
سازمانی مخفی به نام »درو« شده اند که از 
سوی داشناکسوتیون تأسیس شده و دست 
از  به قاچاق مواد مخدر و جرایم دیگر، 
هدف  با  تروریستی  عملیات  جمله 
بی ثباتی کشور زده است. بر این اساس، 
ترپتروسیان فعالیت داشناکسوتیون را در 
ارمنستان ممنوع کرد. در جوالی 1995 
محاکمه 12 متهم از اعضای این سازمان، 
ارمنیان  از  که  مارکاریان  هراند  جمله  از 
ایران و اکنون عضو بوروی داشناکسوتیون 

است، آغاز شد.

دسامبر 1994
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کناره گیری لئون ترپتروسیان
در مارس سال 1998 لئون ترپتروسیان از مقام 
ریاست جمهوری کناره گیری کرد. کناره گیری 
به  گسترده  اعتراض های  پی  در  وی 
روی  او  دوب��اره  انتخاب 
ناچیزی  اختالف  با  او  داد. 
پیش  مانوکیان  وازگ��ن  از 
بود،  شده  انتخاب  و  افتاده 
تقلب  به  اعتراض  در  مانوکیان  ه��واداران  اما 
زدند.  تظاهرات  به  دست  انتخابات  در  جدی 
به هر حال، لئون ترپتروسیان در چنان موقعیت 
قبل  دوره  انتخابات  با  که  گرفت  قرار  ضعیفی 
هیچ قابل مقایسه نبود، لذا برای تقویت موقعیت 
خود در مارس 1997 روبرت کوچاریان را به 
به  اما بحران اصلی که  برگزید.  نخست وزیری 
کناره گیری ترپتروسیان انجامید پس از اظهارات 
علنی او درباره حل مسأله قره باغ کوهستانی به 
به  را  همگان  او  شد.  آغاز  گام  به  گام  شیوه 
امتیازدهی  لزوم  از  و  می خواند  فرا  واقع بینی 
سخن می گفت. نخست وزیر کوچاریان آشکارا 
با او مخالف بود. حتی هواداران او در مجلس 
و  برداشتند  دست  وی  حمایت  از  نیز  ملی 

می توانست  که  مقاومت  جای  به  ترپتروسیان 
کشور را به بی ثباتی و اوضاع خطرساز بکشاند 
از مقام خود کناره گیری کرد. روبرت کوچاریان 

به عنوان رئیس جمهور جانشین وی شد و دو 
دوره کشور را رهبری کرد.

مارس 1998

تصرف مجلس ملی

در روز 27 اکتبر 1999 پنج مرد مسلح به مجلس 
ارمنستان  جمهوری  ملی 
وازگن  و  کردند  حمله 
نخست وزیر،  سرکیسیان 
رئیس  دمیرچیان  ک��ارن 

چند  و  مقام بلندپایه دیگر را ترور مجلس، 
کردند. این رویداد از دوربین مستقر در مجلس 
سپس  و   CNN از  نخست  و  شد  فیلم برداری 
شد.  پخش  تلویزیونی  شبکه های  دیگر  از 
تیر  صدها  خود  مسلسل های  با  تروریست ها 
از  تن  این حمله هشت  پی  در  کردند.  شلیک 
سران کشور قربانی شدند. مجلس تا بامداد روز 
بعد در تصرف مردان مسلح باقی ماند، سپس 
بازداشتگاه  به  و  کردند  تسلیم  را  خود  آن ها 

وزارت امنیت ملی منتقل شدند.
که  داشتند  اصرار  آغاز  همان  از  دولت مردان 
نشده اند  هیچ کس حمایت  از سوی  مهاجمان 
پنج  این  مختص  تنها  جنایتکارانه  اقدام  این  و 
که  نکردند  باور  هیچ گاه  مردم  اما  است،  نفر 

و  تروریست ها(  )سرکرده  هونانیان  نائیری 
چهار همدست او بدون حمایت محافل بانفوذ 

توانسته اند دست به چنین کاری زنند.
محاکمات پنج تروریست به جای آن که موضوع 
را روشن کند آن را پیچیده تر کرد. تا کنون نیز 
این  اصلی  مسؤوالن  که  نیست  مشخص  دقیقا 
هنگام  در  هستند.  کسانی  چه  بی سابقه  اقدام 
لئون  جمهوری،  ریاست  انتخابات  آخرین 
ترپتروسیان بار دیگر مسأله محاکمه ترور 27 
اکتبر را پیش کشید و خواستار آن شد که هویت 

افراد پشت پرده این رویداد افشاء شود.

اکتبر 1999

مارس 2008
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ایران، دوست همیشگی ارمنستان
پس از اعالم استقالل ارمنستان، جمهوری اسالمی 
به  را  آن  استقالل  که  بود  کشوری  نخستین  ایران 
و  ایران  ارتباطی  پل  بعد  کمی  شناخت.  رسمیت 
نقشی  پل  این  یافت.  ارمنستان در مقری گشایش 
مؤثر در پیشرفت روابط دو کشور ایفا می کند و تردد 
ارمنیان ایران به ارمنستان را نیز آسان کرده است. 
تغییراتی  به  توجه  بدون  ارمنستان،  و  ایران  روابط 

نزدیک  به وجود آمده، همچنان دوستانه و  که در کادر رهبری دو کشور 
و  دیرین،  فرهنگی  و  تاریخی  مشترکات  سبب  به  تنها  نکته  این  است. 

همچنین بسته به اوضاع ژئوپولتیکی منطقه است، جایی که محور روسیه- 
ارمنستان- ایران، نقش حیاتی در خنثی کردن برنامه های محور آمریکا- 

ترکیه- آذربایجان دارد.

ترجمه: گارون سرکیسیان

انتخاب سرژ سرکیسیان به ریاست جمهوری
و  رسید  فرا  جمهوری  ریاست  جدید  انتخابات   2008 فوریه  در 
جمهوری  ریاست  ساله  ده  دوره  می بایست 
روبرت کوچاریان پایان یابد. سرژ سرکیسیان 
نامزد جناح طرفدار دولت بود. از میان دیگر 
نامزدها، لئون ترپتروسیان با وارد کردن انتقادها 

تند  اتهامات  شد. و  متمایز  دیگران  از  به سرعت  حکومت  به 
انتخابات در 19 فوریه برگزار شد. بر اساس آمارهای رسمی، سرژ 
سرکیسیان با به دست آوردن 52 درصد آرا در دور نخست بر رقیب 
خود پیروز شد و لئون ترپتروسیان 21 درصد آرا را به دست آورد. 
مخالفان به رهبری ترپتروسیان اعتراض سر دادند و رشته بی پایانی 
از تظاهرات و اعتصابات آغاز شد. در شب اول مارس، نیروهای 
و  زخمی  نفر  ده ها  بردند.  حمله  معترضان  جمع  بر  کشور  انتظامی 
شد  اعالم  فوق العاده  حالت  ماه  یک  مدت  شدند.  کشته  نفر  هشت 
و رسانه های خبری در طول این مدت مجبور شدند تنها خبرهای 
به دست آمده از منابع دولتی را منتشر کنند. اکنون سرژ سرکیسیان 
به دست  ارمنستان رهبری کشور را  به عنوان سومین رئیس جمهور 

گرفته است، اما اعتراض ها و تظاهرات مخالفت دولت به رهبری لئون ترپتروسیان تا مدت ها 
ادامه داشت. 

مارس 2008
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در ابتدا از هیأت مدیره محترم انجمن ملی و 
زحمت  كه  متشكرم  بسیار  ایران  ارامنه  فرهنگی 
باعث دلگرمی  این  خواندن كتاب مرا كشیده اند و 
یك  توجه  مورد  كه  نوشته ام  را  كتابی  كه  من شده 

انجمن با سابقه ارمنی قرار گرفته است. 
در ابتدای نامه، ذكر شده كه من گاهی تنها به 
قاضی رفته ام. شایان ذكر است كه این جانب به طور 
شخصی نه با كسی خصومتی داشته ام و نه دعوایی 
را مطرح كرده ام كه به قاضی رفتن و قضاوت منجر 
شده باشد. بر حسب وظیفه ای كه برای بقاء حقوق 
اقلیت شریف ارمنی كه قرن ها در كشور ایران سكنی 
دارند برای خود قائل بودم، و با آشنایی با جوهای 
انقالبی كه در تاریخ دنیا مذكور است، كاری را به 
با  بود  من  توانایی  در  كه  آن جا  تا  و  گرفتم  عهده 
دوستان خود از حقوق قانونی و مدنی اقلیت ارمنی 
دفاع نمودیم و برای آشنایی مقامات جدید دولت 
انقالبی با مسائل اقلیت ارمنی، هماهنگی های الزم 

را به عمل آوردیم. 
خاطراتم  كتاب  جلد  دو  در  من  نوشته های 
"رمان نویسی و داستان سرایی" نیست، بلكه اتفاقات 
ما  كاركرد گروه  ماه  حقیقی است كه در طول 72 
و  روزنامه ها  گرفتن  شاهد  با  من  و  افتاده،  اتفاق 
نوشته های گوناگون آن زمان به تحریر در آورده ام. 
هیأت مدیره محترم انجمن فرهنگی ارامنه باید 
اصل مهمی را در نظر بگیرند و آن اصل زمان است. 
بیش تر حوادث مورد بحث، سی سال و در بعضی 
از مواقع قدری كم تر از سی سال قبل اتفاقاتی افتاده 
است. آن روزها اكثر اعضای هیأت مدیره آن انجمن 
جوانانی با خلق و خوی انقالبی بودند و با ایجاد یك 
انجمن جدید در جامعه ارمنی می خواستند خودی 
و  نظر  جلب  خود  انقالبی  افكار  با  و  دهند  نشان 

جلب طرفدار برای خود نمایند و اكنون كه همگی با 
موهای فلفل نمكی به گذشته می نگرند می خواهند 
خود را از كارهایی كه در دوران بعد از انقالب انجام 
داده اند مبّرا، و دیگران را مقصر قلمداد كنند. این 
كامال  شما  هفت صفحه ای  نامه  در  بنده  عرایض 
به مسائلی كه مطرح  این،  با وجود  روشن است، 

كرده اید یک به یک جواب می دهم: 
1. از این كه انجمن شما پیروی از جاثلیق تمام 
ارمنیان جهان را تكلیف خود می داند، امری كه برای 
همه واضح  و روشن و به حق است، خوشحالم. هر 
فرد ارمنی كه قدری به تاریخ ملت ارمنی آشنایی 
كه  واقعیت شود  این  منكر  نمی تواند  باشد،  داشته 
وجود و بقای ارامنه و جمهوری ارمنستان امروز، 
از بركات اجمیادزین مقدس است. من فكر نمی كنم 
انجمن  كه  كند  شماتت  بابت  این  از  را  شما  كسی 
شما پیرو اجمیادزین است. اكثریت ارامنه دنیا تابع 

كرسی اجمیادزین هستند، زیرا آن برترین است. 
2. آن چه را كه مربوط به زنده یاد آقای هرایر 
ماروخیان بوده در كتابم به صراحت و روشنی شرح 
داده ام و اثرات خوب مسافرت ایشان به جمهوری 
تكرار  هم  باز  كرده ام.  ذكر  هم  را  ایران  اسالمی 
می كنم كه مسافرت ایشان به ایران برای ارامنه ایران 

بسیار مفید بود. 
از  یكی   1359 اردیبهشت  انتخابات   .3
آزادترین انتخاباتی بوده كه در جامعه ارامنه تهران 
با  از هرگونه اشخاص  پیوست.  به وقوع  و شمال 
افكار متفاوت سیاسی در انتخابات شركت كردند و 
انتخاب شدند. به نظر من در آن موقع انجمن شما 
وجود نداشت یا اگر هم بود، تازه  به دنیا آمده بود. 
شما نمی توانید از جانب انجمن و همفكران خود، از 
بابت انتخابات گله گذاری كنید، زیرا ارامنه شریف 

تهران با فكر و درایت در رأی گیری شركت كردند 
كشور،  نمودند.  انتخاب  هم  را  نمایندگان خود  و 
تازه از یك جو شدید انقالبی داشت رو به آرامش 
نمی توانید  شما  شد.  برگزار  انتخابات  كه  می رفت 
انتخابات ارامنه آن زمان را زیر سؤال ببرید، زیرا 
آن نیاز جامعه بود. 5600 رأی هم در مقایسه با 
سابقه چندین انتخابات داخلی، رأی خوبی است. 

4. آیا اسامی انجمن های ارامنه آن روز
واقع  خالف  نوشته ام،    539 صفحه  در  كه   
باقی  انجمن  چند  انجمن ها  این  از  اكنون  است؟ 
انجمن های  این  اعضای  و  افراد  تمام  اگر  مانده؟ 
آن روزی را جمع می كردید به نصف اعضای انجمن 
ورزشی و فرهنگی آرارات هم نمی رسید. این امر 
از رژه گشایش بازی های ورزشی هر ساله ارامنه 
به  در  آرارات  ورزشگاه  در  ماه  شهریور  در  ایران 
روشنی واضح بود. چند نفر دور هم جمع می شدند 
و یك انجمن تشكیل می دادند و به آن ها یاد می دادند 
خلیفه گری  به  باید  اظهار وجودشان  و  رشد  برای 

حمله كنند و بدگویی نمایند. 
5. من 72 ماه با گروه شورای خلیفه گری ارامنه 
تهران همكاری داشتم. در این مّدت هیچ وقت از 
كسی نپرسیدم به چه حزبی تعلق دارند. طبق دستور 
جلسه و نیازهای روز، برای دفاع از حقوق ارامنه و 
آزادی مدارس ارمنی و تدریس كتاب دینی به زبان 
ارمنی و آن چه كه متعلق به جامعه ارامنه بود، كار 
می كردیم و از این امور دفاع می نمودیم. ما برای 

هیچ حزب خاصی كار نمی كردیم. 
6. برای آن چه در صفحه 446 كتابم آمده است، 
مرا كاتولیك تر از پاپ دانسته اید. باید ذكر كنم كه این 
دو موضوع اصوال با یكدیگر ارتباطی ندارند. شما 
از برگزاری راهپیمایی 24 آوریل صحبت می كنید و 

پاسخ به نوشته هیأت مدیره انجمن ملی و فرهنگی 
ارامنه ایران در شماره 81 هویس

لئون آهارونیان
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آن را تبدیل به سالح تبلیغاتی به نفع انجمن خودتان 
می نمایید. آیا انجمن شما جزء انجمن های شناخته 
شده و مورد قبول خلیفه گری بود و آیا ما آمده ایم 
شما را نادیده گرفته ایم و نگذاشته ایم انجمن ها متحد 
شوند؟ آیا من به دروغ در مصاحبه تلویزیونی از 
انجمن  اگر  كردم؟  انجمن صحبت  دعوت سی ودو 
شما دارای بایگانی باشد، كافی است اعالمیه های 
زهرآگین آن دوره را بخوانید و مسائل را تجزیه و 
تحلیل نمایید تا برای تان مسائل روشن شود. شما 
هفت صفحه ای  نامه  این  در  ندانستید  صالح  حتی 
ذكری از آن ها بنمایید. من البته در جای خود به 

آن ها اشاره خواهم نمود. 
7. من اگر مواضع خود را كه تندتر از داشناك ها 
بوده اعمال كرده ام، الزم شرایط آن روز بود و اگر 
می خوردیم  ضربتی  چنان  می آمدیم  كوتاه  قدری 
كه معلوم نبود چه به سرمان می آمد. و ضربت از 

خودی می خوردیم نه از دولت انقالبی. 
خدا را شكر كه در آخر صفحه دوم نامه شما 
رضایت  اظهار  من  انتخاب  از  هویس،  مجله  در 

فرموده اید. 
اسقف  مرحوم  با  را  شما  مالقات های   .8
اگر  ن��دارم.  یاد  به  اصال  مانوكیان  آرداك  اعظم 
اعظم  اسقف  حتما  بود،  هم  مالقات هایی  چنین 
شما  مالقات های  است  ممكن  می گفت.  من  به 
بوده  ادبی  مالقات  نبوده،  خلیفه گری  به  مربوط 
كه من به این مسائل كاری نداشتم. اسقف آرداك 
مانوكیان همیشه همه جا می رفت و یكی از بهترین 
خاصیت های اخالقی ایشان این بود كه می گفت من 
پیشوای ارامنه تهران و شمالم و نه پیشوای عده ای 
خاص. این گفته ایشان در عروسی یكی از مخالفین 
در  تحریر  به  كتابم  در  را  خلیفه گری  سرسخت 
آورده ام. تشكر می كنم از این كه از صفات خوب 
اسقف مانوكیان در نامه ذكر نمودید. در این رابطه با 

هم همفكر هستیم. 
9. نمی دانم اصال ترورهای اصفهان چه ربطی 
مطرح  را  موضوع  این  چرا  دارد؟  من  كتاب  به 
كنید؟  ثابت  می خواهید  را  چیزی  چه  كرده اید؟ 
می خواهید طرف مخالف خودتان را محكوم كنید؟ 
من هر بار كه با رؤسای انجمن شما صحبتی كرده ام 
این مسأله را مطرح كرده اند. من اصال شخصی به 
نام هراچ همبرچیان را نمی شناختم، از ترور ایشان 
چنین  روزها  آن  در  هم  اگر  نداشتم،  خبری  هم 
چیزی دانسته بودم، چه اجباری داشتم كه از چیزی 
كه اطالع نداشتم و از قتلی كه اتفاق افتاده و نه قاتل 
را  كتابم كسی  در  آن،  نه علت  و  است  معلوم  آن 
محكوم كنم؟ و شما اكنون انگ سرپوش گذاشتن بر 
ماجرا به من می زنید و مرا شریك جرم می دانید. اگر 
می دانستم، بنا بر اخالق ذاتی من كه ضد خشونت و 

برادركشی است، آن قتل را محكوم می كردم، ولی 
شما دارید با ذكر این مطالب در نامه خود، از آن 

استفاده تبلیغاتی می نمایید. 
شما كه خود را از دوستان و پیروان ارمنستان 
شوروی می دانستید آیا می دانید كه بهترین فرزندان 
كشور ارمنستان به دست رژیم كمونیستی ارمنستان 
خانجیان،  چارنس،  یقیشه  شدند:  نابود  شوروی 

میاسنیكیان، بارویر سواك و و و ... 
كارهای  با  و  كنید  جمع  را  اسامی  این  حاال 
طرف مقابل مقایسه كنید، ببینید كدام یكی شاگرد 

اول می شود. 
انتقاد از كتاب بسیار خوب و مفید است، ولی 
تهمت ها و اتهامات نابه جا زدن مورد قبول هیچ كس 

نیست. 
یك  ارامنه  جامعه  امروز  دیگر.  است  بس 
ارمنستان مستقل و آزاد دارد. اكنون كشور ارمنستان 
و  رئیس جمهور  مجلس،  ثابت،  دولت  دارای 
كشور  یك  كامل  ارگان های  تمام  با  نخست وزیر 
آزاد است. گذشته ها را فراموش كنید، این حرف ها 
جز ناراحتی و كدورت، هیچ چیز دیگری را به بار 

نخواهد آورد. 
از  بارها  و  بارها  كشور  محترم  وزارت   .10
به  آوریل   24 راهپیمایی  برای  اجازه نامه  دادن 
خلیفه گری امتناع می ورزید و حتی یكی از سال ها 
هم اجازه نامه راهپیمایی را به نام شخص من صادر 
دانستند. حاال  اتفاقات  تمام  مرا مسؤول  و  كردند 
این حرف ها چه ربطی به كتاب من دارد؟ خودتان 
در نامه نوشته اید كه "اما چیزهایی هست كه واقعا 
شما اطالع ندارید".  اعضای هیأت مدیره انجمن 
شما تحصیل كرده و دنیادیده هستند، اگر مسؤولیت 
شركت  كسی  یا  می كردید،  قبول  را  راهپیمایی 
نمی كرد و یا با عده ای بسیار قلیل شركت می كردند 
و یك بدنامی برای انجمن تان باقی می ماند. دیگر 
احتیاجی نیست پس از سی سال مّنتی بر خلیفه گری 
بگذارید كه اجازه راهپیمایی را به آن ها بخشیدید. 
11. گفته های آقای دكتر هراچ خاچاطوریان 
بسیار منطقی و به جا بود و باالخره ایشان منتخب 
ایشان عرق  اگر  بودند و  ارامنه  از  یك عده كثیری 
رأی  ایشان  به  كسی  نداشت  ارمنی گری  و  ملی 
نمی داد. ولی نوشته و گفته های ایشان چه ارتباطی 
به كتاب من دارد؟ من از كجا می دانستم كه آقای 
معنی داری  و  پُربار  اظهارات  خاچاطوریان  دكتر 
گفته و نوشته اند؟ شماها كه ماشاا   هلل دست به چاپ 
و پخش اعالمیه های گوناگون خوبی داشتید، چرا 
نكردید؟  درج  پونیك  هفته نامه  در  را  مسائل  این 
این طوری برای خودتان، انجمن تان و دكتر هراچ 
كسب وجهه می شد. چرا این كار را انجام ندادید؟ 

داشناكسیون  حزب  داستان های  درباره   .12

باید بگویم كه بنده راجع به این مسائل كه از نظر من 
پیش پا افتاده و غیبت گویی است، حرفی نداشتم و 
اگر هم داشتم هیچ وقت در كتابم به قلم نمی آوردم. 
اما در مورد آن چه كه در تعطیل كردن روزنامه آلیك 
باید بگویم بزرگواری كرده اید، ولی  انجام داده اید 

خودتان هم می دانید كه كار دیگری عملی نبود.
غیبت گویی و این گونه یادآوری ها كار كسانی 
است كه در زندگی خود هیچ گونه كار مثبتی انجام 
قهرمان  را  خود  كارها  كوچك ترین  با  و  نداده اند 
این گونه  جای  من  كتاب  می كنند.  قلمداد  ملی 
درخواست ها نمی توانست باشد و من نمی توانستم 

كتابم را خادم افكار شما بنمایم.
كتابم.  اّما در مورد مطالب صفحه 658   .13
من در كجا از قدرت های بیگانه چیزی نوشتم؟ یك 
پیشنهاد به من شده بود، من هم آن را به قلم آوردم 
و نظرات خودم را هم نوشتم. حاال شما لطفا دوباره 
آن صفحه را بخوانید و دیگر قدرت های بیگانه و 
امر به شما  این  نفرمایید، و اصوال  غیره را مطرح 
ربطی  چه  هستید،  فرهنگی  ملی  انجمن  یك  كه 
دارد؟ آیا پس از سی سال تازه دارید برای شورای 

خلیفه گری دلسوزی می نمایید؟ 
14. آن چه را كه راجع به مرحوم آقای خاننتس 
نوشته ام صددرصد صحیح است و آن چه شما در 
حاال  ساختگی ست.  صددرصد  نوشته اید  نامه تان 
شما از حضور دو نفر یا سه نفر یا ده نفر صحبت 
می كنید و ایراد می گیرید، اّما این مهم نیست، مهم 
صحبت های رئیس یك انجمن ملی فرهنگی با سن 
باال است كه در وزارت كشور با داشتن خصومت 
دانش آموزان  علیه  سیاسی،  حزب  یك  علیه  بر 
دروس  و  ارمنی  مدرسه  بقای  برای  كه  ارمنی 
ارمنی اعتصاب كرده بودند صحبت می كنند. آقای 
خاننتس حرمت شكنی كردند و حرمت و غرور آن 
نوجوانان را لگدمال كردند. اّما درباره آن اعالمیه 
كه خودتان آن را منطقی می دانید. من در كتابم آن 
را جزء به جزء مورد بررسی قرار داده ام، در حالی 
"كامال  كه شما درباره آن كّلی گویی كرده و آن را 
منطقی و جسورانه و قابل تقدیر" دانسته اید. آیا جز 
خودتان كس دیگری هم این نوشته ها را مورد تأیید 

قرار داده است؟ 
و  جامعه شناس  نفر  یك  شما  انجمن  در  آیا 
باشد  آشنا  مدارس  اداره  اصول  به  كه  كسی  یا 
بی معنی  پیشنهادات  و  اعالمیه ها  این گونه  كه  نبود 
مطرح  ارامنه  مدارس  با  رابطه  در  را  توخالی  و 
می كردید. پیشنهاداتی كه صددرصد بوی شعارهای 
را  م��دارس  محیط  و  م��ی داد  انترناسیونالیستی 
زهرآگین می نمود و حاال پس از سی سال خود را 
طرفدار خلیفه گری و اسقف اعظم آرداك مانوكیان 
اعالمیه ها  آن  و می خواهید همه  قلمداد می نمایید 
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فراموشی  به  بی پشتوانه خود  نوشته های  این  با  را 
بسپارید. 

همایونی  درجه  نشان  خاننتس  آقای  مرحوم 
گرفته، اّما این نه برای من مهم بوده است و نه برای 
ارامنه بوده اند و چیزی  كسانی كه در كار مدارس 
اداره  فنی در  كارمند  ایشان یك  نمی كند.  ثابت  را 
ساختمانی وزارت دارایی بوده، كار كرده، تقدیر هم 
شده و این كارشان با مدارس ارامنه اصال ارتباطی 

ندارد. 
در جای دیگر در نامه مرقوم فرموده بودید كه 
آقای خاننتس، كه اكنون در قید حیات نیست، به 
اسقف، كه او هم در قید حیات نیست، گفته است 
ارمنی  مدارس  گذاشتن  باز  برای  حاضرم  من  كه 
حتی به پابوس شیطان هم بروم. اعالمیه های آقای 
خاننتس یا انجمن ملی كامال خالف این ادعاست. 
فرهنگی  و  ملی  انجمن  شما  از  من  سؤال  حاال 
ارامنه كه بنا به نوشته تان شورای خلیفه گری را هم 
نامه ای  بار طی  یك  كه چرا  است  این  دارید  قبول 
درخواست مالقات با شورای خلیفه گری را نكردید 

و شروع به پخش اعالمیه و هتاكی نمودید؟ 
15. من احتیاجی ندارم كه جواب نوشته هایم 
را پخش كنم. من عین حقایق را در كتابم نوشته ام 
نكرده ام. مجله هویس  و هیچ گونه سند سازی هم 
نامه شما را به طور كامل به چاپ  با موافقت من 
مجله  همین  در  را  شما  جواب  هم  من  و  رسانده 

می دهم. 
دكتر  به  راجع  كه  نیست  درست  این   .16
الزم  كه  آن جا  ننوشته ام.  چیزی  كتابم  در  هراچ 
بوده و ایشان هم حضور داشته اند، من درباره شان 
نوشته ام. باید بدانید كه ایشان نماینده ارامنه جنوب 
با  همیشه  ما  تهران  در  كه  حالی  در  بودند،  ایران 
دكتر  درباره  داشتیم.  رابطه  ایران  شمال  نماینده 
هراچ بگویم كه من خیلی احترام ایشان را دارم و 
ایشان را یك شخص بسیار متین و درست و با َمرام 
به صفحات  اگر  می دانم.  و وطن دوست  مردمی  و 
با بی غرضی نگاه كنید می بینید كه  نوشته های من 
چیزی  زیاد  هم  باغومیان  آرداوازد  آقای  از  بنده 
خاالتیان  آقای  كشمش،  باغ  مورد  در  ننوشته ام. 
بودند كه از حضرت آیت اد هلل منتظری توسط پسرشان 
محمد منتظری وقت گرفته و با هم نزد ایشان رفتیم. 
خود  هم  خامنه ای  آیت اهلل  خدمت  به  رسیدن  برای 
آیت   با  مالقات  برای  و  نمود  اقدام  خلیفه گری 
خلیفه گری  شورای  از سوی  هم  بهشتی  شهید  ا  هلل 
تقاضای مالقات نمودند و آقای دكتر هراچ در این 

موارد اصال دخالتی نداشتند. 
در مورد باشگاه آرارات هم بنده به یاد ندارم 
كه آقای هراچ انجام داده باشند، اگر هم بوده من 

بی اطالعم. 

این كه اولین بار دكتر هراچ در مجلس شورای 
این  به 24 آوریل صحبتی داشتند،  اسالمی راجع 
كسی  چه  حاال  شدم.  مطلع  شما  نامه  از  تازه  را 
وقت به او داده، چه كسی وقت گرفته را نمی دانم. 
داشتم  را  اطالعاتی  چنین  دریافت  قدرت  نه  بنده 
كسی  به  بنده  بود.  كتابم  موضوعات  جزء  نه  و 
خودتان  گفته  به  موقع،  آن  نزده ام.  سیاسی  انگ 
هراچ  دكتر  نوشته اید،  هم  نامه تان  در  كه  چنان  و 
خاچاطوریان گفته است ارامنه یا این طرفی هستند 
و یا آن طرفی. برای همه روشن بود و هست كه 
انجمن شما كدام طرفی بوده و شورای خلیفه گری 
كدام  كلیمیان،  نماینده  ناقی،  آقای  و  طرفی  كدام 
با  حاال  طرفی.  كدام  آشوری ها  نماینده  و  طرفی 
نمی شود.  زدوده  بودن ها  آن طرفی  شما  گفته های 
من  نظر  از  می دانند.  همه  كه  است  مسأله ای  این 
كسی كه پای بند عقیده سیاسی معینی باشد شخص 
ندارد.  عیبی  این موضوع  و  است  محترمی  بسیار 
آن  در  بودند.  آن طرفی  من  دوستان  از  نفر  ده ها 
زمان ایدئولوژی آن ها در دنیا فراگیر بود، این انگ 
نیست، یك واقعیت است. اگر از این نوشته ها كسی 
به  در جامعه  را  می شود، پس چرا خود  ناراحت 
داشتن این عقیده و ایدئولوژی شناسانده است؟ و 
من در این مسأله هیچ گونه ناراحتی وجدانی ندارم 

و نخواهم داشت، زیرا حقایق را بیان نموده ام. 
هراچ  دكتر  آقای  دعوت  به  راجع  شما   .17
خاچاطوریان از هشت انجمن به تاالر وحدت یاد 
نموده اید. شما كه به وحدت ارامنه اعتقاد داشتید، 
چرا آقای خاچاطوریان از انجمن سیپان یا آرارات 
دعوت به عمل نیاورده بود؟ پس این خود یك عمل 
جدایی طلبی بود كه در آن زمان بر حسب دلخواه 

مسؤولین انجمن ها و سر كردگان اتفاق می افتاد. 
18. من در جلسه خلیفه گری اصال نمی دانستم 
كه ارامنه حاضر در جلسه چه كسانی هستند، بعد 
شورای  رئیس  نایب  ِدرهاكوپیان  تورگوم  آقای 
فهمیدم  كه  وقتی  هم  من  گفت.  من  به  خلیفه گری 
خلیفه گری  گروگان گیر  همان  افراد  آن  از  یكی 
است، به عنوان اعتراض جلسه را ترك نمودم. در 
آن جا نه نماینده آقای دكتر هراچ مطرح بود و نه 
كس دیگری كه آشنا باشند. نمایندگان زرتشتی ها 
و كلیمی ها بودند با سه و یا چهار نفر از ارامنه كه 
پخش  از  من  بودند.  ناآشنا  من  برای  آن ها  تمام 
دعوت نامه های 200 عددی و یا 500 عددی خبر 
است  بچه گانه  ادعای  یك  این  اضافه،  به  نداشتم. 
یك  آورده اید.  شما  یا  و  آورده ایم  ما  را  مردم  كه 
جشنی كه در سالن اجرا می شود، از كجا می دانید 
جمعیت حاظر را چه كسی دعوت كرده و یا به زور 
آمده اند؟ برای من جالب این بود كه فقط در آن روز 
گفته می شد كه نماینده ارامنه، به طور رسمی فقط 

اعظم  اسقف  رهبری  به  ارامنه  خلیفه گری  شورای 
و  ناشناس  آدم های  نه  و  است،  مانوكیان  آرداك 
مقام های ساختگی شما. اكنون كه در این نامه خود 
را طرفدار خلیفه گری می دانید، پس چرا آن روز 
نامه در زمره آن طرفی ها در آمدید و به  طبق این 

نوشته های من در كتابم هم اعتراض می كنید. 
در جایی از شورای خلیفه گری تعریف می كنید 
از كرسی های  تبعیت  و در جای دیگر می نویسید 
بسیار  شما  برای  آنتیالس  حوزه  از  ایران  سه گانه 
ش��ورای  مگر  ن��داری��د.  قبولش  و  اس��ت  ثقیل 
خلیفه گری تهران جزء حوزه آنتیالس نیست؟ آیا 
با جنگ و جدال های داخلی  قبول دارید كه  شما 
جامعه ما دچار تفرقه و به چند فرقه تقسیم می شد؛ 
مثل بعضی از كشورهایی كه ارامنه در آن ها دچار 
تفرقه هستند و فرقه های مختلف آن ها به سر و كله 
همدیگر می زنند. ما ارامنه ایران كه سالیان دراز با 
همزیستی و مدارا كردن توانسته ایم با این طرفی ها و 
آن طرفی ها با دوستی و برادری زندگی كنیم، حتما 

بایستی از جدایی بپرهیزیم.  
نداشتید.  كسی  از  بدگویی  به  نیاز  شما   .19
شما دستگاه چاپ اعالمیه های زهر آگین را داشتید 
كه از هر بدگویی ای بدتر بود. چند تا از آن ها را 
بخوانید، جواب خودتان را خواهید یافت. سؤال 
من از شما این است: حاال هم كه اوضاع عوض 
نشده، خلیفه گری همان  است كه بود، چرا حاال آن 
را یكه تاز قلمداد نمی كنید؟ شما قانونا و دوستانه 
در  كرسی  و  كنید  شركت  انتخابات  در  توانستید 
دست  به  خلیفه گری  شورای  و  نمایندگان  مجلس 
آورید. چه اتفاقی می افتاد اگر آن موقع هم همین 

سیاست را اتخاذ می كردید؟  
چون  "آن ها  كرده اید:  ذكر  نامه تان  در   .20
عاجزانه  دیدند،  را  شماها  یكه تازی  سیاست 
می خواستند با كمك و پیشتیبانی نهادهای دولتی به 

جایگاه شان در جامعه ارمنی برسند". 
قابل  و  معقول  اصوال  شما  خواسته  این  آیا 
اجتماعی یك  كارهای  كه دولت در  پذیرش است 
و  زور  با  كه  را  عده ای  یك  و  كند  دخالت  اقلیتی 
خود  برای  جایگاهی  می خواهند  اعالمیه پراكنی 
این گونه  آیا  بنشاند.  مسند  بر  آورند،  دست  به 
شورای  بود؟  پذیرفتنی  شما  برای  جایگاه ها 
بار  آلیك آن زمان چندین  خلیفه گری در روزنامه 
از ارامنه تهران تقاضای همكاری نمود و متأسفانه 
فقط یك نفر به این تقاضا جواب داد و او هم سال ها 
نمود.  خدمت  صادقانه  خلیفه گری  كارهای  در 
گریگور  كلیسای  افتتاح  در  كه  فرمودید  اشاره 
لوساوریچ در مجیدیه آقای خاالتیان غایب بود، 
چون خاچاطوریان حضور داشت و سخنرانی كرد. 
از نظر من این مسأله به كتاب من اصال ربطی ندارد. 
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است  ممكن  موّجه  دلیل  هزار  به  خاالتیان  آقای 
امكان آمدن را نداشته و آمدن دكتر خاچاطوریان 
گریگور  كلیسای  و  تهران  زیرا  نبود،  درست  هم 
این كار  اگر  نبود و  ایشان  انتخاباتی  مقدس حوزه 
را بدون اجازه آقای خاالتیان كرده بود كار بسیار 
ناپسندی بود. مضافا  من در آن روز در آن مراسم 
شركت داشتم. احدی غیر روحانی صحبت نكرد، 
چون مراسم داخل كلیسا بود كه غیر روحانی در 

آن جا اجازه صحبت ندارد.   
21. آقای واهاگن كیست؟ طبق نوشته شما، 
نوشته های من در كتابم راجع به آقای واهاگن كه 
اسم فامیلش را هم نمی دانم تماما بی اساس و غیر 
منطقی است. اّما بنا به نوشته خودتان، این آقایی 
الدنبورگ  شهر  در  آلمان  كشور  در  سال  كه چهل 

بود، چگونه یك باره در تهران ظهور كرد؟ 
می نویسید به عنوان انجمن شما آدرس داشتید، 
هیأت مدیره داشتید و اساس نامه )كه آن هم فرهنگی 
و ورزشی است(، اّما هیچ كدام از این عوامل دلیل 
بر بی اساس بودن نوشته های من نیست. نوشته هایم 
بابیك  آقای  می كنم:  تكرار  خالصه  طور  به  را 
توماسیان و خانم ژانت الزاریان دلسوزانه آمدند به 
من گفتند بهتر است به جای دعواهای لفظی )در آن 
زمان هنوز اعالمیه پراكنی انجمن شما شروع نشده 
بود(، فقط آقای مهندس واروژ كورقیان )نمی دانم 
او هم به طور قاچاق و بی اجازه در جلسات شورای 
خلیفه گری شركت می كرد یا نه( بیایید بنشینید با هم 
صحبت كنید و همكاری كنید. من این پیشنهاد را 
در جلسه هیأت مدیره شورای خلیفه گری مطرح 
به  نمودم، مورد قبول واقع شد و قرار شد كه من 
رئیس  نایب  ِدرهاكوپیان،  تورگوم  آقای  اتفاق 
شورا، در جلسه شركت كنم. محل مالقات هم در 
دفتر كار من بود. روز مقّرر آقای توماسیان، خانم 
ژانت الزاریان و دو نفر از انجمن شما آمدند. یكی 
از آن ها را به قیافه می شناختم. دیگری جوانی بود 

با صورت زیبا و شاداب.
حاال كدام قسمت از این حرف ها كذب است؟ 
خدا را شكر سركار خانم الزاریان هم زنده هستند 
ایشان  از  مرا  عرایض  سقم  و  صحت  می توانید 
بپرسید. روز دوم آقای توماسیان و خانم الزاریان 
آقای  با  بودم  من  فقط  نكردند  شركت  جلسه  در 
هم  نفر  دو  و  خلیفه گری  از  ِدرهاكوپیان  تورگوم 
اشخاص فوق الذكر از انجمن شما. باالخره با هم به 
یك توافق رسیدیم و بنا باشد كه نوشته ای بنویسیم 
و امضاء كنیم. آقای واهاگن كه متكلم وحده بود 
ندارم،  را  توافق نامه  این  امضای  اجازه  من  گفت 
باید در جلسه حزب مطرح شود و اجازه بگیرم و 
سپس امضاء كنم. گفتم ببخشید، شما از كدام حزب 
صحبت می كنید؟ پاسخ دادند حزب توده ایران. من 

هم گفتم عذر می خواهم، شورای خلیفه گری با یك 
حزبی كه مرام انترناسیونالیسم داشته باشد قرارداد 
همكاری امضاء نخواهد كرد و جلسه خاتمه پیدا 

كرد. 
به  واهاگن  آقای  خصوصیات  درباره  آن چه 
دوستان  از  كه  است  چیزهایی  آورده ام،  تحریر 
را  آن ها  گفته های  و  شنیده ام  شما  همفكران  و 
از  یكی  عنوان  به  را  او  نموده ام.  منعكس  من 
شرقی  آلمان  در   K.G.B مأموران  برجسته ترین 
گوشه  هر  در  وقت  هر  كه  كرده اند  معرفی  من  به 
دنیا خبر مهمی مربوط به حزب كمونیست باشد، 
ایشان را به مأموریت به آن كشور می فرستند. من 
ایشان را یك بار در ایروان دیدم؛ همین سه یا چهار 
یكی  با  و من  باگراد آساطوریان  آقای  قبل.  سال 
از دوستان ایرانی خود قهوه می خوردیم كه ایشان 
باگراد مرا  آمدند. اول او را نشناختم سپس آقای 

معرفی كرد و هر دو همدیگر را شناختیم. 
22. حاال چه عیبی دارد كه شما منكر همه چیز 
می شوید؟ حزب داشناكسیون پشتیبان ده ها انجمن 
در ایران و در جهان است و این نیروی اشراف و 
نیروی انسانی آن حزب را می رساند. انجمن شما را 
هم همفكران حزب توده پشتیبانی می كردند. حزب 
توده هم یك حزب كاركشته بود. به قول معروف، 
شترسواری كه دوال دوال نمی شود. شما و انجمن 
شما سمبل آن طرفی بودن بودید. حاال اساس نامه 
با اسقف و غیره را مرتب به رخ من و  و مالقات 
خوانندگان می ِكشید؟ این چیزی را عوض نمی كند. 
شماها كه تعدادتان در برابر ارامنه ارمنستان بسیار 
ناچیز بود. آن ها هم اكثرا دارای كارت عضویت در 
یا می گویند مجبور  بودند، حاال  حزب كمونیست 
كه  می كرد  ایجاب  زمان  آن  می گویند  یا  و  بودیم 
زیاد  را هم  اساس نامه  باشیم.  داشته  را  كارت  آن 
ابتدای  از  كه  داشتم  دوستی  نكشید.  كسی  رخ  به 
آشنایی مان او را به نام پرویز می شناختم. یك روز 
دیدم  را  ایشان  گذرنامه  كه  وقتی  سال ها  از  پس 
فهمیدم كه اسم حقیقی ایشان محمدعلی است. تازه 
فهمیدم كه مادرش چرا او را مملی صدا می كرد. پس 
هر آن چه در اساس نامه نوشته شده مالك نیست. 
با هیأت مدیره شما مالقات  نه احتیاج داشتیم  ما 
كنیم و نه ضرورت ایجاب می كرد چنین كارهایی 
دلسوز  ارمنی  نفر  دو  تقاضای  به  نخواستیم  كنیم. 
اعالمیه های شما  كارها و  تمام  بدهیم.  جواب رد 
خرابكارانه و مضر بود. شما پیشنهاد كرده بودید به 
جای شورای خلیفه گری نمایندگان مجلس بیایند با 
انجمن اولیای دانش آموزان، مدارس را اداره كنند. 
آیا نمایندگان كلیمی، زرتشتی و آشوری، گرفتاری 
و  دانش آموزان  برای  ارمنی  تاریخ  بودن  و واجب 
را  ارمنی  زبان  به  دینی  دروس  تدریس  ضرورت 

درك می كردند؟ به عالوه، در كجای دنیا قانون گذار 
كار اجرایی مدرسه داری هم می كند كه شما پیشنهاد 
آن را به ما داده بودید؟ این یعنی تخریب یك سیستم 
آموزشی كه بیش از چهل سال فعالیت كرده بود و 
برقراری یك سیستم انترناسیونالیستی به جای آن. 
اگر به این نوشته ها شك دارید، آمادگی داریم یك 
به چاپ  انجمن شما را در مجله  یك اعالمیه های 

برسانیم.
  اگر شما یك انجمن فرهنگی هستید، با چه 
زمان،  آن  پرورش  و  آموزش  وزیر  به  اجازه ای 
آقای پرورش، نامه می نویسید و در مقابل شورای 
این  و مدعی می شوید.  قرار می گیرید  خلیفه گری 
كارها به شما چه مربوط بود؟ آقای خاننتس را هم 
بزرگ جلوه می دهید. ایشان مطمئنا یك بازیچه در 
و  اراده  و  بود  ایران  توده  گردانندگان حزب  دست 

اوامر آنان را اجرا می كرد.
نوشته اید: "سال های بعد شما مثل ما شدید". 
فرد  یك  من  نشده ام.  شما  مثل  هیچ وقت  بنده 
هم  اگر  بنده  هستم.  معنا  تمام  به  ناسیونالیست 
رئیس جمهور  اولین  پطروسیان،  لئون  زمان  در 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  بین  ارمنستان، 
علت  به  كردم،  میانجی گری  ارمنستان  جمهوری 
دولت  با  داشناكسیون  حزب  دوستانه  غیر  رابطه 
جمهوری ارمنستان بود و من هم با طیب خاطر به 
خواست دولت مان این میانجی گری را انجام دادم. 
در اولین زیربنای ساختار روابط سیاسی و دوستی 
بین دو كشور ایران و ارمنستان مشاركت نمودم و از 

این بابت هم بسیار خوشحال و مغرورم. 
فكر ضعف  به  كه  نیستم  مقامی  در  بنده   .23
آن  آن ها  باشم.  دیاسپورا  در  داشناكسیون  حزب 
اندازه سابقه سیاسی و افراد الیق دارند كه خودشان 
در  هیچ وقت  هم  من  كنند.  برطرف  را  ضعف شان 

زندگی خود نوكری كسی را نكرده ام. 
24. من مجله هویس را منتشر می كنم تا ارامنه 
ایران یك زبان گویای دیگر هم داشته باشند. پس 
از انتشار مجله های لویس و هویس و دیگر جراید، 
وضع اجتماعی و كارهای شواری خلیفه گری بسیار 
با دوستان  را  است. من هم خود  كرده  پیدا  تغییر 
خود در این اصالحات شریك می دانم و معتقدم این 
نفع شورای  به  ارامنه و هم  نفع جامعه  به  امر، هم 

خلیفه گری و هم به نفع حزب حاكم است.
سفارت  كه  ندارم  قبول  وجه  هیچ  به   .25
جمهوری ارمنستان به لطف دو عامل، یكی دادن 
به  ساختمان خانم و آقای روزا و واهرام آواكیان 
جمهوری ارمنستان، و دیگری در اختیار گذاشتن 
خانه دارای چهار طبقه با چهار آپارتمان برای دو 

سال به سفارت ارمنستان، افتتاح شده است.
نگیرید.  كوچك  و  شوخی  آن قدر  را  مسأله 
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ارمنستان یك جمهوری جدا شده از اتحاد جماهیر 
بود.  قدرت  ابر  یك  پانزدهم  یك  یعنی  شوروی، 
در  سفارت  یك  افتتاح  برای  حاال  کشوری  چنین 
می ماند؟ تأمین محل سفارت از طرف خلیفه گری 
ارمنی  ایرانیان  جامعه  جمیع  طرف  از  واقع  در 
صورت گرفت. آن ها بسیار به جا عمل کردند و آن 
ساختمان را که هر چند کوچك، ولی خوب و زیبا 
ارمنستان  سفارت  تحویل  کامل  تعمیرات  با  بود، 
ماسیس  آقای  طبقه  چهار  ساختمان  اّما  نمودند. 
هر  اجاره  بود.  آپارتمان  هشت  واقع  در  ماتیان 
آپارتمان در آن زمان ماهیانه 500 هزار تومان بود، 
یعنی 4 میلیون تومان برای یك ماه. برای 12 ماه 
برای  سفارت  یك  آیا  تومان.  میلیون  می شود 48 
دادن 48 میلیون تومان در یك سال عاجز می ماند؟ 
شما آن قدر به ندادن و کمك نكردن عادت کرده اید 
که یك هدیه کوچك را، آن هم از طرف یك ارمنی 
وطن دوست که خودش هم ادعایی نداشت، مرتب 
بارها  ایراوان  به  سفرهایم  در  من  می کنید.  مطرح 
ایشان را در فرودگاه دیده ام و  با هم سالم وعلیك 
می کردیم. یك بار ایشان به زبان نیاورد که کیست 
و چه کار کرده است. روزی در سفارت سوئیس 
نفر  دو  و  همسرش  با  ماتیان  آقای  بودیم،  مهمان 
دیگر نشسته بودند. ایشان کارت کارش را داد به 
نفر، من هم کارت را دیدم و تازه  از آن دو  یكی 
فهمیدم ایشان آقای ماتیان است. پرسیدم با آقای 

آزاد ماتیان رابطه دارید؟ گفت برادرم است. 
کتاب من که دائره المعارف نیست که من همه 
اتفاقاتی را که در جامعه ارامنه اتفاق رخ داده در آن 
بنویسم. من خوشحالم که راجع به آقای توسونیان 
به  می دانستم،  او  درباره  هم  اگر  ننوشتم.  چیزی 
هیچ وجه در کتابم نام ایشان را نمی آوردم، زیرا از 

ارزش کتابم کاسته می شد. 
26. بنده با دوستانم در اداره جامعه ارامنه ایران 
از طریق خلیفه گری، آن چه را که در توان داشتیم 
انجام دادیم تا جایی که رگ های قلبم مسدود شد و 

ناچار عمل جراحی قلِب باز کردم. 
من و دوستانم 72 ماه صادقانه کار کردیم. شما 
که از همه چیز ایراد می گیرید و حاال پس از سی 
جای  به  می کنید،  کم کاری  به  محكوم  را  ما  سال 
است(،  آن ها خیلی آسان  گفتن  )که  انتقادات  این 
تبدیل  نمونه  انجمن  به یك  انجمن خودتان را  اول 
نمایید که سرمشق دیگران باشد و سپس خودتان 
و طرفداران تان را ترغیب کنید در انتخابات شورای 
دست  به  را  اکثریت  کنند،  شرکت  خلیفه گری 
خود  پیشنهادات  قبوالندن  توانایی  اگر  بیاورند. 
از  ما  توانایی  و  قدرت  کنید.  دارید، سازندگی  را 
این را شما  از  بهتر  نبود،  آن چه که کردیم بیش تر 

انجام بدهید.  
باید در نظر داشته باشید آن چه که  27. شما 
درباره مدارس بوده و مهم بوده من به قلم آورده ام و 
بیش از آن، در کتابی که هم خواننده مسلمان و هم 

ارمنی دارد، تكرار مكررات مالل آور است. 
همین اندازه در توان من بود و من هم نوشتم، 
انجمن  مدیره  هیأت  اعضای  از  یكی  که  امیدوارم 
شما کتابی بنویسد و از ناگفته های من با نوشته های 

خودش کتاب پر محتواتری منتشر کند. 
28. من باز تعجب می کنم از اسم انجمن شما. 
با عرض معذرت، انجمن شما یك گاو پیشانی سفید 
بود و حتی پیرزن هایی که هیچ از سیاست سر در 
نمی آورند می دانستند که انجمن شما به چه جریان 
سیاسی وابستگی دارد. شما مثل کبك سرتان را در 
برف فرو بردید. خودتان جایی را نمی دیدید و فكر 
می کردید کسان دیگر هم شما را نمی بینند. مرد و 
یا بگویید  یا بگویید بودیم و خواهیم بود  مردانه، 
و  شوروی  جماهیر  اتحاد  مثل  حاال  اّما  بودیم، 
و  و الّسالم  داده ایم  روش  تغییر  شوروی  ارمنستان 

تمام. 
راجع به گروگان گیری هم شما چرا سنگ آقای 
گروگان گیر را به سینه می زنید؟ در آن روزها آقای 
گروگان گیر یك دسته ای را راه انداخته بود، حتی در 

کار شرکت های ارمنی هم دخالت می کرد و به آن ها 
امر و نهی می کرد. من بیش از50 سال است که با 
آقای مهندس ویگن گورگیان دوست هستم. ایشان 
به  کذب  و  دروغ گویی  از  است،  انسان جدی  یك 
دور است و در مسائل جامعه ارامنه هم بسیار دقیق 
و توانا عمل کرده است. دلیلی نداشت واقعه آن روز 

را وارونه تعریف کند. 
یا  و  احزاب  داخلی  داستان های  به  اصال  من 
ماجرای  در  نداشته ام.  و  ندارم  کاری  انجمن ها 
گروگان گیری هم نه من و نه هیچ کس دیگر اسمی از 
انجمن شما نبرده است، چرا خودتان را این جوری 

قاطی این مسائل می کنید.
 29. وقتی که هر روز اعالمیه افراد ناآگاه و 
ناوارد و مغرض به دست مردم برسد که خلیفه گری 
را به دزدی 15 میلیون تومان در سال متهم کنند، 
کار به آن جا می رسد که یك نوجوان ارمنی هم در 
حضور پیشوای دینی خود قاچ هندوانه را به زمین 
بكوبد و داد بزند که با پول دزدی خریداری شده 
توخالی  گفته های  این  باالخره  ندارد.  خوردن  و 
اثر منفی روی بعضی از مردم  و عاری از حقیقت 
می گذارد. به هر حال، باعث خوشحالی است که 
در حال حاضر شورای خلیفه گری بسیار خوب و 
منظم به کارهای جاری مدارس ارامنه و کلیساها و 
اموال خلیفه گری و احوال شخصی ارامنه رسیدگی 
می نماید. شما هم بد بینی را کنار بگذارید و بدانید که 
جامعه ارامنه هرچه دارد باید برای هر ارمنی مقدس 
خالی  جامعه  یك  باید  همدیگر  کمك  با  ما  باشد. 
ارامنه  جامعه  برای  بسازیم.  شخصی  اغراض  از 
و وطن پرست  افراد الیق  ایران  عزیزمان  کشور  و 

تربیت کنیم و همگی از زندگی خود لذت ببریم. 

با تقدیم احترامات
لئون آهارونیان 

به سراغ من اگر می آیید...
... به این آدرس بیایید   

h t t p : / / f a r s i . h o o y s . c o m
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