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  !تبريز شھرم از باد شرمم
 "!ارمنی بر مرگ !ارمنی بر مرگ"

 

 از ويدئوھائی *"Günaz Tv" از ای برنامه در ،٢٠٢٠ برواکت ٢ با برابر ١٣٩٩]انميز[ مھرماه ١١ امروز،

 جھموری با ھمبستگی ابراز برای که شد داده نشان آذربايجان شھرھای ديگر برخی و تبريز در ديروز عصر تظاھرات

 .بود شده اخواندهفر باغ قره بر آذربايجان حاکميت حق از دفاع در و ارمنستان جمھوری با جنگ در آذربايجان

 ارمنستان، جمھوری سوی از آن اشغال دانستن محکوم ضمن و دانم می آذربايجان خاک از جزئی را باغ قرهً شخصا من

 حکومتۀ جبھ در را خود جنگ، و مناقشه اين در سوزنی سر که آن بی ھستم، اشغال از باغ قره آزادی خواھان

 .بدانم انخردوا او متحد و ُاف علی الھام فاسد و استبدادی

 خواھد ما مال ماست، مال باغ قره( "اوالجاق بيزيم بيزيمدير، باغ قره" شعارھای جزه ب ديروز تظاھرات ويدئوھای از

 هللا هللا، بسم هللا، يا" ؛)ھستيم بابک سرباز بميريم، حاضريم ما( "ييک سربازی بابکين حاضيريک، اولمگه بيز" ؛)ماند

 فارس، کورد،" :شد من بسيار سفأت باعث که بود انداز طنين تبريز ھای خيابان در ھم گردي شعار دو غيره، و ؛"!اکبر

 بر مرگ !ارمنی بر مرگ" فارسی شعار و )آذربايجان دشمن ارمنی، و فارس و کورد( "دوشمنی آذربايجان ارمنی؛

 ."!ارمنی

 و سرکوبگر ايرانيست پان فارس پان نه فارس، اتنيک؛ ھويت يک ۀمثاب به کورد بلکه اشغالگر، و تجاوزگر کورد نه

 جمھوری اشغالگر داشناکسيونی رژيم نه ارمنی، و زبان؛ فارس ۀمثابه ب فارس بلکه غيرفارس، ھای اتنی بر ستمگر

 ھيچ که است تورکيسم پان ھمان کردن، قلمداد آذربايجان دشمن را اتنی – مذھب يک ۀمثابه ب ارمنی بلکه ارمنستان،
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 در جز که اتنيکی ھويت بر استوار ارتجاعی ناسيوناليسم يک ندارد؛ داشناکسيون و فارسيسم پان و آيتی کورد با تفاوتی

 نمی سراغ خود اثبات و ھستی برای گاھی تکيه ھا نآ موجوديت نفی در جز و ديگر اتنيکی ھای ھويت با تقابل و تضاد

 دشمن تنھا نه که دارند وجود ايران از خارج ناپوزيسيو در و ايران داخل در فارس ميليون ھا ده کورد، ھا ميليون .کند

 ايران ساکن )ھای اتنی( ملل حق طرفدار و اتنيکی تبعيضات و ھا سرکوب سرسخت مخالف بلکه نيستند، آذربايجان

 ھويت نيدبادزد اتنيکی، ھويت محور بر تبعيض و ستم تحت ھای اتنی )ملل( بسيج .ھستند خود سرنوشت تعيين برای

 عملی و واقعی محتوای و جھت ھيچ خود، ملی و شھروندی و انسانی حقوق از دفاع برمدار ھا آن بسيج جایه ب اتنيکی

 ھمدرد ھای انتی ھای کشيدن نشان و خط و تقابل ھويتی، ھای نمائی برتری ھويت، برابر در ھويت آرائی صف جزه ب

 و فارس پان جريانات نيز و رژيم که مشترک دشمن عليه ھمدستی و ھمبستگی جایه ب ديگر يک عليه سرنوشت ھم و

 به بايد را اتنيکی ھای ھويت ۀھم حقوقی برابر و مساوی ارزش .داشت نخواھد و است نداشته است، ايرانيست پان

 به را ھمبسته ای مبارزه خود سرنوشت تعيين و تبعيضات رفع ملی حقوق احقاق برای بازو در بازو و شناخت رسميت

 تحت ھای اتنی ۀجبھ از را نبرد بردن، پيش به ملی حقوق از دفاع نه و اتنيکی يتھو اساس بر با را مبارزه .برد پيش

 بدبختانه که چيزی کند، می منحرف ھا اتنی درون جنگ ۀجبھ به ايرانيست، پان فارس پان ستمگر رژيم عليه ستم

 و بار سفأت بس ارشع در سفأت کمال با امروز و آذربايجانی و کورد جريانات برخی ميان رابطه در که چنديست

 .شاھديم ھا ارمنی عليه ھا تبريزی دفاع قابل غير و خطرناک

 بارون" يا "بارناوا" ۀمحل در تبريز در سال ده من ۀخانواد .کنم ختم و بگويم تبريز در ساکن ھای ارمنی از بگذاريد

 ارامنه با سال ده از بيش خيلی شغلی لحاظ به پدرم .بودند ارمنی ما ھای ھمسايه ۀھم ًتقريبا .است کرده زندگی "آواک

 و رفتاری يا و آزاری کوچکترين ھرگز ما مدت اين تمام در .کرد می کار آذربايجان جلفای در چه و تبريز در چه

 سال نآ در .بودند مفيد و مولد و زحمتکش شريف، بسيار ھائی انسان تبريز، ۀارامن .نديديم ارامنه از نامطلوب گفتاری

 مکانيک اغلب ھا، لباسشوئی و شوئیه خشک اولين بودند؛ ارمنی فقط برقی، وسائل و يخچال، راديو، تعميرکار ھرچه ھا

 …بادامک ميل و لنگ ميل تخصصی فوق ھای تراشکاری ديناموسازھا، ھا، پيچ آرمچير سازھا، باتری اتوموبيل، ھای

 در .بودند ھا ارمنی از ھمه رقيب، بی ھای ینانوائ و ھا قنادی چون کيفتی با و ممتاز بسيار کنندگان توليد از بگذريم و

 کل طبقاتی شکاف در ھم ارامنه تبريز در که اين با .نداشت وجود قتل و دزدی جرم به ارمنی يک حتا تبريز زندان

 خواھم می ھمينجا در .نداشت وجود شھر اين در ارمنی انگل يک ارمنی، گدای يک حتا اما داشتند، غنی و فقير جامعه،

 می زنده اگر گويا که( ارمنی آدم اين .داشت مطب تبريز "پاساژ" ۀمحل در که کنم ياد "ھراند" نام به ارمنی پزشکی از

 حياط با دوطبقه( تبريزی قديمی ۀخان در شمطب شد می "ارمنی بر مرگ" شعار شامل شبودن ارمنی خاطره ب بود

 تصميم مدتی از پس و کردند می مراجعه او به مدتی تا ما ۀخانواد اعضای ديگر و من بيمار پدر .داشت قرار )وسيع

 را تبريز ۀحوم روستاھای و تبريز فقرای ۀھم ھراند دکتر !رسيد نمی نوبت چون چرا؟ .نروند او مطب به ديگر گرفتند

 رھء استثنا بی – وقت ھر .داد می ھا آن به داشت می اش قفسه در مناسب داروھای اگرً غالبا و کرد می معاينه رايگان

 به پشت اتمهپچم پوشی ژنده روستائيان شبزرگ حياط دور دورتا رفتی، می ھراند دکتر مطب به -شب ديرقت تا وقت

 .پذيرفت نمی ھا آن از جلوتر -بودی که ھر – را تو ھراند دکتر و بودند نشسته آجری ديوار

 سر اش کودکانه چشمان جلوی را درشپ ترکيه در وقتی از و بود برق مھندس ارمنی که کنم ياد سرکيسيان لئون از و

 تبريز اطراف ۀھم از که داشت تبريز در را راديو تعمير ۀمغاز تنھا او .بود شده "وضع ُخل"ھم اندکی بودند، بريده

 فرستنده روی کند می تعمير که را راديوئی موج بتواند که داشت راديو امواج تنظيم دستگاه يک او .مدندآ می شسراغ

 ارتباط جرم به شدستگاھ اين با را او آمدند می يکبار ماه چند از ھر ما شھربانی آذربايجانی تورک نامورأم .کند تنظيم
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 تبريز تورک و ترکيه ھای تورک ستم .کردند می رھايش و گرفتند می تومان ۵ راه وسط ند،دبر می خود با شوروی با

 ؟"!ارمنی بر مرگ" بگوئيم که است ثبت دفتر کدام در ھا آذربايجانی به خدمتگذار زحمتکش ارمنی اين به

 کنم؟ ھضم ھا تبريزی زبان از را "ارمنی بر مرگ" شعار توانم چطورمی تبريزی من

 آذربايجان و ھستيد آذربايجانی فقط نيست، شما لۀأمس توران و تورک و نيستيد تورک پان گوئيد می که شما راستی،

 اند آمده دنيا به تبريز در پيش نسل چند از که ھائی ارمنی چيست؟ بودن آذربايجانی مالک خوب، بسيار شماست، ۀدغدغ

 ھمگی اگر حتا تبريز ھای ارمنی اند؟ شده پياده )ارمنستان( "ھاياستان" از چتر با ھا آن شوند؟ نمی حساب آذربايجانی

 ھا تبريزی شما با ، صممتخا جمھوری دو ميان جنگ معرکه اين در حتا و عمل در باشند، ارمنستان عاشق دلشان ته در

 ۀمحاصر در کوچک جمعيت يک که بگذاريد ھا آن جای به را خودتان باشند؟ مرگ شعار مستوجب که اند کرده چه

 .باشد گرفته قرار مرگ و مرگ شعارھای

 ھمچون کسانی از اما بدھند، ھم نسنجيده شعارھای است محتمل بسيار ريزند می خيابان و کوچه به که ھيجانی مردمی

 تا ندھند انحرافی شعارھای که داد رھنمود و نصيحت ذربايجانآ مردم به که شده ياد ۀدربرنام "وی تی گوناز"مفسر

 و اسالمی جمھوری رژيم سرکوب دستگاه با محوری ھويت برخورد جایه ب رفت می انتظار نکند، استفادهوءس دشمن

 اين ،)ھستيد آذربايجانی شما …( "…سيز اذربايجانلی سيز آذربايجاندا، بسيج سپاه، انتظامی، نيروی" :که اين گفتن

 .کرد می روشنگری و داد می قرار نقد و عنايت مورد را انحرافی غايته ب شعارھای

 !آذربايجانی بسيج و سپاه و انتظامی نيروی باد زنده !ارمنی بر مرگ

 ھارای !ھارای

  آزاد تريبون:طرف از شده ارسال

  چپ خبری سياسی سايت - روز اخبار 

  ١٣٩٩ مھر ١٢ ,شنبه

 ١:٢٩ ساعت

  


