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گوشههایی از آنچه در
صفحات ارمنی این شماره
هویس آمده است
غلط است و او باید از این موضع دست بکشد.
گشایش مرز تنها و تنها باعث مصیبت خواهد بود
و حتی ممکن است هستی دولت ارمنستان را به
نابودی تهدید کند .تصور کنید با گشایش مرزها
صدها ترک میتوانند به ارمنستان بیایند ،کار
و کاسبی راه بیاندازند ،زمین و خانه بخرند ،با
زنان ارمنی محشور شوند ،حتی با آنها ازدواج
کنند و یک نسل دورگه به وجود بیاورند .در یک
اوضاع وحشتناکی مرد ارمنیای که خانهاش را
فروخته ترک دیار خواهد کرد و آینده همین وطن
کوچکمان هم به خطر خواهد افتاد.

مصاحبه جنجالبرانگیز شارل آزناوور
با مجله نوول دآرمنی فرانسه
شارل آزناوور خواننده و بازیگر مشهور ارمنی-
فرانسوی در خانوادهای به دنیا آمد که وحشت
کشتارهای جمعی ارامنه در امپراتوری عثمانی
را تجربه کرده بود .او در اوج شهرت خود و
مخصوصا در زمان زمینلرزه اسپیتاک و بعد از
استقالل جمهوری ارمنستان همواره همبستگی
خود را با کشور ارمنستان و مردم ارمنی حفظ کرده
است .کمکهای او به بازماندگان زمینلرزه در
منطقه گیومری ،دومین شهر ارمنستان ،باعث شد
اهالی این شهر تندیس او را در یکی از میادین شهر
برافرازند .آزناوور سالهای نمایندگی جمهوری
ارمنستان را در سازمانهای بین مقاله
المللی ،از جمله در
یونسکو ،به عهده داشته و هم اکنون سفیر ارمنستان
در کشور سوئیس است .او اکنون در مصاحبهای با
ماهنامه نوول دآرمنی فرانسه که از سوی ارامنه آن
کشور به زبان فرانسه در پاریس منتشر میشود،
اظهارات جنجالبرانگیزی درباره شیوه برخورد
احزاب سیاسی دیاسپورا با قتلعام ارامنه و اوضاع
داخلی ارمنستان کرده است .خالصه حرف او این
است که در حالی که ارمنستان به خاطر سلطه
مافیای اقتصادی و فقر روزافزون مردم از جمعیت
خالی میشود و این روند کشور را به نابودی تهدید
میکند ،چسبیدن به کلمه نسلکشی کار عاقالنهای
دوهفته نامه
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نیست.
"من از ترکها میپرسم :اگر قصد نابود کردن
یک ملّت نسلکشی نیست ،پس نام آن را چه
باید گذاشت؟ در زمان خودش خودتان آن را چه
مینامیدید؟ خود آتاتورک این وضعیت را چه طور
تعریف میکرد؟ خواست من همین است .پیش از
درست شدن کلمه نسلکشی آن را چه مینامیدید؟
کشتار ارامنه؟ اگر نمیخواهید از کلمه نسلکشی
استفاده کنید ،دست کم اعتراف کنید که این وقایع
کشتار جمعی بوده است .اگر ما به یک چنین نقطهای
برسیم ،برای ما موفقیت بزرگی خواهد بود".
آزناوور باز شدن مرز ارمنستان و ترکیه را به سود
دو کشور میداند و معتقد است ارامنه و ترکهای
مرزنشین با هم مسألهای نخواهند داشت .او

از این انتقادات است .ناگاشیان مینویسد:
" آزناوور میگوید گشایش مرز ترکیه و ارمنستان
مفید است ،با این تصور که با گشایش مرز ،کره
و عسل ترکیه به ارمنستان سرازیر میشود و
اوضاع مردم بهبود پیدا میکند .این تصور به کلی

ویکیپدیای ارمنی و
حضور زبان ارمنی در اینترنت
در این شماره هویس ،کولیا درهوانسیان در مقالهای
به حضور ارامنه و زبان ارمنی در اینترنت و به طور
خاص در ویکیپدیا میپردازد .او گفتوگوی خود
با یکی از دوستان ارمنستانیاش را با خواننده در
میان میگذارد .دوست او معتقد است که در عصر
حاضر قدرت م ّلتها با حضور آنها در فضای
مجازی مشخص میشود ،که به معنای حضور زبان
آنها در این فضاست .او معتقد است که ویکیپدیای
ارمنی بسیار ضعیف و منابع موجود در آن اندک
است .درهوانسیان در پاسخ دوستش میگوید که
آیا باید انتظار داشته باشیم که ارامنه با ده میلیون
نفر جمعیت که نیمی از آن ارمنی نمیدانند یا تسلط
اندکی به زبان ارمنی دارند ،کار زیادی در این زمینه
بکنند؟ وقتی منابع به زبان انگلیسی (برای ما) و به
زبان روسی (برای شما) وجود دارد ،طبیعی است
که کسی سراغ منابع ارمنی نرودّ .اما دوست او
اصرار میکند که حضور قویتر در فضای مجازی
خیالپردازی و رویاپروری نیست .کما این که
منابع ارمنی موجود در اینترنت در حال حاضر از
منابع گرجی و ترکی آذربایجانی و کردی هم کمتر
است.
نویسنده بعد از نقل این گفتوگو ،از مقامات
مسؤول جمهوری ارمنستان ،مخصوصا وزارت
علوم و وزارت فرهنگ ارمنستان میخواهد که
به این زمینه بیشتر توجه کنند و بسیج مترجمان
و نویسندگان ارمنی برنامه مشخصی برای افزایش
حجم منابع ارمنی در اینترنت تدوین کنند.
گفتنی است که در ارمنستان شوروی دایرهالمعارفی
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سورن موسائلیان

در بیش از بیست جلد به زبان ارمنی تدوین شده
که بخش قابل توجهی از آن میتواند آماده و در
ویکیپدیای ارمنی جاگذاری شود.
ِ
هامشن ،ارامنهی در خفا
ارامنهی
مدتهاست در ترکیه سخن از ارامنهی در خفا
ّ
میرود .کتابهایی در این زمینه منتشر شده است
که مشهورترینش کتاب خانم فتحیه چتین است.
در این کتاب شرح داده شده است که مادربزرگ
نویسنده ارمنی بوده و برای نجات از کشتار،
هویت خود را انکار کرده استّ .اما مشهورترین
ِ
هامشن ترکیه
گروه ارامنهی در خفا ارامنهی منطقه
هستند .بیشتر آنها امروز مسلماناندّ ،اما برخی
از آداب و رسوم ارمنی مانند عید وارتاوار را حفظ
کردهاند و به زبانی تکلم میکنند که در آن واژگان
ارمنی فراوان است.
در سال  2007انتشارات معتبر راتلیج کتابی منتشر
کرد به قلم ُهوان سیمونیان با عنوان ِ
هامشن :تاریخ،

جامعه و هویت در بلندیهای جنوب شرقی ترکیه

The Hemshin: History, Society and Identity
in the Highlands of Northeast Turkey

آرمینه ملیک ایسرائلیان ،همکار هویس در
ارمنستان ،مصاحبهای با نویسنده این کتاب کرده
است که در صفحات ارمنی این شماره مجله آمده
است .در بخشی از این مصاحبه ،سیمونیان در
پاسخ این پرسش که آیا ممکن است ارامنه هامشن
به هویت اصلی خود باز گردند ،چنین پاسخ
میدهد:
"امروزه در میان هامشنها ،مخصوصا قشر جوان،
کنجکاوی نسبت به ریشهها و گذشته وجود دارد.
افزایش تماسها با محیطهای ارمنی در این راستا
تأثیر مفیدی خواهد داشت .تخمین زده میشود
صدهزار ارمنی هامشن وجود داشته باشد .البته
آنها هرگز مانند ما نخواهند شد .آنها مثل
ارمنیهای ایروان یا ارمنیهای دیاسپورا نخواهند
شدّ ،اما خوب است که دستکم به گذشتهی خود
آگاهی داشته باشند ،و بپذیرند که ارمنیاند .ترکیه
به تدریج به سمت ارزشهای دموکراتیک حرکت
میکند و این امر امکانپذیر است".

لئون ترپتروسیان ،رهبر اپوزیسیون اصلی
ارمنستان ،امکان همکاری با حزب ارمنستان
مرفه ،حزب بزرگ طرفدار دول��ت ،را مردود
ندانسته و بر این گمان است که اختالفات آن حزب
با حزب جمهوری که بزرگترین عضو ائتالف است
در جهت منافع گروه وی است.
لئون ترپتروسیان ،رهبر کنگره ملی ارمنی،
روز جمعه در ایروان خطاب به حاضران در میتینگ
اظهار داشته است که استعفا و برکناری مقامات
بلندپایه حکومتی هنوز ادامه خواهد داشت و این
به نظر وی نشان میدهد که در میان ائتالف حاکم،
بخصوص میان حزب جمهوری و حزب ارمنستان
مرفه به رهبری گاگیک زاروکیان ،اختالفات جدی
بروز کرده است .در عین حال ترپتروسیان حزب
ارمنستان مرفه را ترغیب میکند که مرزبندی قاطعی
با کوچاریان داشته باشد تا «مسؤولیت خونهایی که
او (کوچاریان) در اول مارس 2008م .ریخته است
به گردن وی نیافتد» .لئون ترپتروسیان همچنین گفته
است« :حزب ارمنستان مرفه چنانچه به موقعیت
خود به عنوان برادر کوچکتر بسنده کند و با یک
لیست مشترک با حزب جمهوری در انتخابات
مجلس شرکت کند شخصیت خود را کامال از دست
خواهد داد» .او چنین ادامه داد« :البته اکنون دشوار
بتوان پیشبینی کرد که اختالفات درونی ائتالف
حاکم تا کجا پیش خواهد رفت ،اما اگر ببینیم که
حزب ارمنستان مرفه صادقانه میخواهد از ائتالف
بیرون بیاید و برای انجام انتخابات عادالنه و قانونی
مبارزه کند به نظر من کنگره ملی ارمنی در این
مورد باید امکان و دورنمای همکاری با آن را به
طور جدی بررسی کند» .او تأکید کرده که این نظر
شخصی اوست ،نه نظر رسمی کنگره .در این اواخر
در رسانهها خبرهایی منتشر شده که حزب ارمنستان
مرفه ممکن است در انتخابات مجلس سال آینده
با لیست مشترک با حزب جمهوری شرکت کند.

در طول چند ماه اخیر رسانهها مرتبا به بررسی
اختالفات در حال تعمیق اعضای ائتالف پرداختهاند
و آن را نشانهای از رقابت پنهان سرژ سرکیسیان،
رئیسجمهور کنونی ،و روب��رت کوچاریان،
رئیسجمهور پیشین میدانند .انتخابات شهرداری
شهر ایجهوان واقع در شمال ارمنستان در آغاز سال
جاری به این حدس و گمانها بیشتر دامن زد .در
آن جا نامزد حزب ارمنستان مرفه ،شهردار کنونی
را که مورد حمایت حزب جمهوری بود شکست
داد .بر اساس برخی تحلیلها ،موفقیت ارمنستان
مرفه در ایجهوان نشانگر آن است که این حزب
در انتخابات مجلس در ماه مه سال آینده ادعای
بیشتری خواهد داشت .لئون ترپتروسیان خبرهای
منتشره از سوی برخی رسانهها درباره کمک کنگره
ملی ارمنی به ارمنستان مرفه در انتخابات شهرداری
ایجهوان را تکذیب ک��رد .لئون ترپتروسیان
گفت« :اگر به راستی از سوی نیروهای مختلف
اپوزیسیون ،از جمله تشکیالت محلی کنگره،
چنین کمکی شده باشد باید به آن درود فرستاد»،
زیرا به نظر وی این مبارزه بر ضد رژیم بوده و به
همین علت عادالنه است .کنگره ملی ارمنی از زبان
سازماندهنده خود ،لئون زورابیان ،دالیل حقوقی
و سیاسی موجود برای استعفای سرژ سرکیسیان را
ارائه کرده است .در منشور مربوط به دالیل حقوقی
و سیاسی برکناری سرژ سرکیسیان به دهها مورد
نقض قانون اساسی از سوی رئیسجمهور کنونی
کشور -پیش از تصدی مقام ریاست جمهوری و
پس از آن -اشاره شده است .به گفته زورابیان،
کنگره ملی ارمنی به کمک اقشار وسیع جامعه در
این رابطه دست به مبارزه حقوقی خواهد زد .او
اعالم کرد که  10دسامبر ،روز جهانی دفاع از
حقوق بشر ،راهپیمایی برگزار خواهد کرد.
منبعwww.armenianow.com :
ترجمه :گارون سرکیسیان
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دوهفته نامه
هویس

مقاله شروع میشود .از اتهام "نجس کردن جامعه
منسجم ارامنه" تا تشبیه نوشته به "باز شدن دمل
چرکین" تا "خوشرقصی برای جامعه بزرگ" و
"عنصر بیگانه و مزدوری که اص ً
ال حق صحبت
کردن درباره جامعه ارامنه را ندارد" تا انتساب
تاریخ همه جریانات مخالف حزب داشناک به
نویسنده مقاله که جرأت کرده است بعد از یک
سال و انتشار دهها و بلکه صدها مقاله ستایشآمیز
درباره آلیک ،چند کلمهای در انتقاد از این روزنامه
بنویسد.
این نوشته ابداً درباره درستی و نادرستی
نظرات و بدفهمیهای کامنتگذاران نیست .در
البهالی سطرهای آن نظرات مطالب قابل بحث
وجود دارد ،در نوشته من هم ممکن است نظر
نادرستی باشدّ .اما این نوشته جای پرداختن به
این بحثها نیست .این نوشته فقط دعوتی است از

آلیک هشتادساله شد
روز چهارشنبه  25آبان به مناسبت هشتادمین
سالگرد انتشار روزنامه آلیک میزگردی برگزار
شده بود برای بررسی وضعیت مطبوعات ارمنی.
من هم به عنوان یکی از شرکتکنندگان در بحث
دعوت شده بودم و طبیعت ًا نظرات انتقادی خود
را درباره این روزنامه در آنجا مطرح کردم .در
پایان به خوبی و خوشی با شرکت کنندگان دیگر
که سردبیر روزنامه آلیک هم در میانشان بود
دست دادیم و از هم خداحافظی کردیم .مهمتر
از درست و نادرست دیدگاههای مطرح شده در
طول میزگرد ،این رفتار متمدنانه بود که بنشنیم،
همدیگر را نقد کنیم و گمان نکنیم که چون بر یک
نظر نیستیم باید یکدیگر را نابود کنیم یا اگر از
دستمان برنیامد به هم فحش بدهیم.
سه روز بعد .شنبه  28آبان .مقال ه انتقادی
کوتاهی که درباره هشتادسالگی آلیک نوشتهام
در روزنامه شرق منتشر میشود .سایت هایلی
آن را نقل میکند و ناگهان در کامنتهایی که به
دنبال مقاله میآیند ناسزا و بهتان علیه نویسنده
دوهفته نامه
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خواننده که خود مقاله را بخواند و کامنتها را هم
بخواند و قضاوت کند .این کامنتها نوشتههای
آدمهایی هستند که حتی جسارتش را ندارند با
نام خود اظهار نظر کنندTOTO .ها و shantها و
ِم ِقدیهایی که پشت نقاب عنوانهایی چون "یک
خواننده" و "از دوستان خودت" به ابراز و اشاعهی
نفرت میپردازند .در این صورت آیا ارزشی دارد
جوی
جواب دادن به آنها؟ به نظر من ،بله .این ّ
که در این کامنتها میبینید انعکاس بخشی از
فضای جامعه کوچک ماست .این فضا دروغ
نیستّ ،اما چه خوب که حامیان این نوع نگرش
شرمنده هستند به نام خود به میدان بیایند .این
جو حاکم جامعه دیگر این نوع
نشان میدهد که ّ
برخوردها را نمیپسندد.
روبرت صافاریان

این روزها وقتی برخی آشنایان پرسوجو میكنند كه «نیستی» و من در پاسخ توضیح میدهم كه در
یك مجله ارمنیزبان مشغولم ،هنوز اسم مجلهمان را نگفته ،میگویند آلیك؟ و من حرصم میگیرد
چون با آلیك مخالفم ،چون مجلهای كه در آن كار میكنم« ،هویس» ،میخواهد چیزی باشد متفاوت
با آلیك .آلیك روزنامهای است ارمنیزبان كه از سال  1310در تهران منتشر میشود .در آغاز مدتی
ماهنامه و هفتهنامه بوده و از سال  1341به طور منظم به صورت روزنامه منتشر شده است و بعد از
روزنامه اطالعات دومین روزنامه قدیمی كشور است .این كه من روش آلیك را از منظر روزنامهنگاری
نمیپسندم ،دالیلی دارد كه در اینجا نمیتوان بسط داد ،اما خالصهاش این است كه آلیك روزنامهای
ه تا

میشود و انتشار نشریه به فارسی به معنی پذیرش این واقعیت میبود كه این زبان كارآیی خود را به
عنوان زبانی زنده از دست داده است .اما این امر از یك عدم تمایل به تعامل با جامعه بزرگ نیز آب
میخورد .بسیاری از مسایلی كه در روزنامهای مانند آلیك منتشر میشوند ،اصوال به درد جامعه بزرگ
نمیخورند .عالوه بر این ،زبان ارمنی حریم خصوصی امنی به وجود میآورد كه در آن میتوان با
همزبانان خود (آن هم آنهایی كه میتوانند ارمنی را راحت بخوانند) گفتوگو كرد ،بدون این كه غیر
بداند چه میگویید .و با اینگونه فقدان تعامل بین جامعه بزرگ و اقلیت قومی مفروض ،طبیعی است كه
چند نسل طول بكشد تا جامعه بزرگ نامت را یاد بگیرد و شهروندان به مسایل جامعه كوچك تو عالقه
نشان دهند ،هرچند این مسایل ،مسایل جامعه بزرگ هم هست .به هر رو ،آلیك با هشت دهه پیشینهی
انتشار ،توانسته است نام خود را در تاریخ مطبوعات ایران و در حافظه جمعی جامعه بزرگ ایران ثبت
كند .این ثبات البته بیارتباط نیست با آن محافظهكاری بنیادینی كه به آن اشاره كردم .اقلیتهای قومی
و دینی به تجربه میآموزند كه چهطور با شرایط اجتماعی و سیاسی بسیار متفاوت همساز شوند تا
بتوانند به بقای خود ادامه دهند.
آلیك در دو حكومت و در پنج ،شش نوع فضای سیاسی -اجتماعی متفاوت به حیات خود ادامه داده
و برای این كار بهایی پرداخته است كه بخشی از آن ركود ،اینرسی و مقاومت در برابر تغییر است .در
روزنامه آلیك هم تغییرات رخ داده است اما بسیار كند و لنگ لنگان به دنبال تغییرات جامعه بزرگ.
با این همه آلیك عنوان یك واقعیت انكارناپذیر ،یك مؤسسه انتشاراتی باثبات ،در تاریخ ارامنه ایران
نقشی بازی كرده است كه نه میتوان بر آن چشم بست و نه میتوان از كنارش گذشت .تردید ندارم
آن ها كه كار واقعی تهیه مطالب و نگارش مقاالت و آرایش صفحات و چاپ روزنامه را انجام میدهند،
همانند همه همكاران خود در نشریات دیگر عالقه دارند ،كارشان را به بهترین نحو انجام دهند .البته
گاهی هم چارچوبها و شرایط روزنامه را تنگ مییابند و بیرون میزنند .من خودم نوشتن مقاله و نقد
فیلم را در اوایل دهه  1350از آلیك شروع كردم .آن هم به صورت حرفهای ،یعنی پول هم میگرفتم.
در دبیرستان درس میخواندم و سردبیر روزنامه مدتی خاژاك ِدر گریگوریان بود كه درس خوانده
فرانسه بود و آشنا با سینما و با من درباره نقدهایی كه مینوشتم بحث میكرد و برایم عجیب بود كه
سردبیر آلیك میتواند درباره سینما بحث كند .اما این همكاری دیری نپایید .آلیك تنگ بود ،جامعه
بزرگ در تالطم و. ...

نمونه کامنت هایی که در انتهای مقاله آلیک هشتادساله شد در سایت هایلی گذاشته شده است

جرأت میکنی از آلیک انتقاد کنی؟ آن هم به فارسی؟ پس بگیر!

16:09 19/11/2011
porzek chehamemadel zer terte aliki
hed, duk der yerkaaaaaaaaaaa aar
janaparh pidi anxnek minch hasnek
amyak-e 80 alikin. u miporzek alik
charashahel zer ayspes kochvax terti
( anune holovelu hamarجامعه بزرگ)-
.um . meka chi sdaxvum
(ترجمه :سعی نکنید خودتان را با آلیك مقایسه
کنید .شما باید راه درازی بروید تا به آلیك برسید.
و سعی نکنید هشتاد سالگی آلیك را وسیلهای بکنید
برای مطرح کردن نام مجله خودتان در جامعه

بزرگ .البته به هر حال نتیجهای نمیگیرید).

18:33 19/11/2011 TOTO
صافاریان جان
شما خیلی باید ترشی بخوری تا یکدهم اون
روزنامه ملیگرای تعصبآلود بشی
زمستون میره و روسیاهی به ذغال میمونه
حداقل یه اشارهای به نکات مثبت آلیك می کردی
زنده میمونیم و گل کاری شما رو هم میبینیم
12:26 20/11/2011 Armen
انگیزه روزنامه آلیك حفظ هویت ملی ارمنه است و

به خاطر این مهم سختی بسیار دیده .جالب است
بدانیم با تمام این تفاصیل چه انگیزهای باعث شده
که خود شما سر دبیر مجله هویس شوید ،مگر نه
آن که مخاطبین شما نیز همان محدود ارامنهای
هستند که میتوانند ارمنی بخوانند .در ثانی بدیهی
است بدون خوشرقصیهای الزم هویس شما
هم نمیتوانست دوام بیاورد .پس موضوع چیز
دیگریست.

از دوستان خودت 13:27 20/11/2011
شما محافظه کار و تنگنظر تفسیر کنید .ولی قلم
بهدستان آلیک -با تمام ضعفهایشان  -آنقدر
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دوهفته نامه
هویس

مرد بودهاند که حتی امثال شما را به دلیل ارمنی
بودن محفوظ نگه داشتهاند .شما هیچوقت
نمیبینید که در آلیك از دع��اوی حقوقی و
اختالسهای رییستان آقای آهارونیان سخنی
بیاید .از آن یکی مجله و مینی بوس هنرمندان هم
همینطور .از تودهایهای سابق و کمونیستهای
انترناسیونالیست و دشمن ملت ما هم صحبتی
نکنیم .اگر محافظهکار نبودند که کلیت "هاماینک"
ما با خطرهای فراوانی زندگی میکرد.
واقعا نمیدانی چرا آلیك محافظه کار است و همه
چیز را نمینویسد؟ چه رسد که به فارسی مثال
بگوید فالنی تفكر سیاسی معینی را دنبال میكند؟
واقعا یکی از افتخاران این جامعه کوچک  -که در
قیاس با جامعه بزرگتر پست میشمارید  -همین
روزنامه آلیك است .یک کم معرفت چیز خوبی
بود که بزرگان داشتند ولی انگار شما ندارید.
این حرفها تأیید آلیك نیست ولی تقبیح کار شما
هست .اگر دستت جایی بند است خدمتی بکن.
اگر نیست خاموش بمان همان گونه که خیلی
وقتها آلیك خاموش میماند.
.
شما خواستهاید یه جورهایی بار مثبت به
حرفهای خودمانیتان بزنید ولی در مجموع بار
مقاله منفی و مخرب است .تعهد شما به جامعه
بزرگتر با آن نگاه جهانی کلیشهای دقیقا پست
شمردن جامعه کوچک است.
منزوی هم خودتی! آلیك واقعا محافظهکار هست
ولی منزوی خیر .خالصه بگم چوقولی پیش
جامعه بزرگت جالب نیست.
.
راجع به دبه ماست که صحبت نمیکنی که ،آنهمه
سابقه و آدم حسابی در این هشتاد سال توی
آلیكبوده اند که یک عمر دو نفرشان را نمیتوانی

دوهفته نامه
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همزمان توی دفترت ببینی
کل مجموعه و منظومه آهارونیان یک "سدا
گریگوریان" یا یک "واراند" را میتواند برای 15
روز پیش خودش نگه دارد که اینقدر از موضع
باال به این روزنامه نگاه میکنی؟
.
امروز شاهکار جدیدتو توی هویس خوندم .کال
بیخیال دیگه ارزش نداره راجع به تو بحث کنیم.
چاپ فارسی این عقاید خوشرقصی برای جامعه
بزرگت است .برو خوش باش.
یك خواننده 19:02 21/11/2011
آقای سافاریان ،این درست كه در و تخته روزگار
به گونهای به هم پیوستند كه به دلیل قحطالرجال
شما خود را روزنامهنگار نامیدید و از دیدگاه
كارشناس مطبوعاتی ،از چگونگی انتشار و
ویژگیهای آلیك سخن میگویید.
اصالتا" انتشار روزنامه یا نشریهای از نیاز یك
جامعه نشئت میگیرد و انتشار آلیك نیز نیاز مبرم
آن زمانی بود كه اربابان شما ،نورالدین كیانوری،
با گماشتن جاسوسهایی كه بعدا جای خود را به
سورن هامبارچیان و كارو (كاراپت) هاكوپیان
به عنوان كارگزاران سازمان خرابكاری شوروی
و زادهی آن حزب رسوای توده ،سپردند ،كمر
همت خائنانه برای شكست اتحاد جامعه ارامنه
علیه نفوذ نوكرصفتانه اربابان شما بستند .در یك
كالم ،انتشار آلیك برای خنثی سازی توطئههای
برنامه ریزی شدهرفیق كیانوری و حیدر علیاف
(مسؤول ستاد تشكیالتی ارامنه حزب توده) .یك
نیاز مهم برای جامعه ارامنه كشور بود.
.
اساسا شما با كدام پیشینه روشن و صریح در
خدمات ملی ،داد سخن از نیازهای یك جامعه و

توقعات آنان از یك نشریه متعلق به خودشان سر
میدهید.
این اجازه را فقط مردم میدهند و رأی مردم همین
كامنتهایی است كه شما و هم پالكیهای شما
را رسوا ساخت .از اینرو دشمنی دیرینه شما با
روزنامه مستقل آلیك چندان هم بیعلت نمیباشد.
آنچه در این برهه از زمان مهم است آگاهی دادن
به جوانانی است كه متأسفانه اطالعات چندانی
نسبت به گذشته نزدیك خود و خادمان و خائنان
جامعه خود ندارند .شاید این مسأله (آگاهی
نرسانی به نسل جدید ارامنه و رسوا سازی شما و
امثال شما) یكی از بزرگترین خطاهای روزنامه
آلیك یاشد. .
لطفا شما به عنوان عنصری بیگانه و مزدور اجازه
سخن گفتن در مورد جامعه ارامنه را به خود ندهید
و سرتان به كارخودتان باشد.
یك خواننده دیگر 19:34 21/11/2011
آقای صافاریان این مقاله انتقادی نیست ،بلكه
دملی است چركی كه با همكاری ناآگاهانه
روزنامه وزین شرق (كه فریب اطالعات نادرست
شما را خورده) پس از سالها سر باز كرده و با
ریم كثافتآلود آن در جامعه منسجم ارامنه ایران
را نجس می كنید.
.
اما شما همه چیز را قاطی كردید و به ناچار جمیع
اضداد ضد و نقیص را به هم میبافید تا تدبیری
برای اشتباه خود كرده بیاندیشید ،اما افسوس كه
نه تنها موفق نشدید ،بلكه بر كاستیهای هجونامه
خود نیز افزودید.

عذرخواهی اردوغان از کردها

در ایروان بر این باورند که پذیرش کشتار کردها از سوی اردوغان گونهای چاپلوسی برای عضویت در
اتحادیه اروپا است

رجب طیب اردوغان ،نخستوزیر ترکیه،
با اظهاراتی غیرمنتظره به خاطر کشتار کردهای
ِدرسیم در سالهای 1937-1939م عذرخواهی
کرد .بر اساس آمار رسمی13 ،هزار تن قربانی
این کشتار شدهاند .حال پرسش این است که گام
بعدی وی چیست .آیا عذرخواهی به همین جا
ختم خواهد شد یا ضررهای مادی کردها جبران
خواهد شد .دیگر این که نخستوزیر ترکیه آیا
به خاطر نسلکشی ارمنیان در 1915م .نیز
عذرخواهی خواهد کرد؟
ترکیه از فشارهای بینالمللی احساس بسیار
ناخوشایندی دارد و به احتمال زیاد میکوشد با
توسل به اینگونه اقدامات پیشگیرانه مسأله را از
عرصه مادی و ارضی به عرصه معنوی منتقل کند.
اگر ترکیه مطمئن باشد که ارمنیان ادعای ارضی،
پیش نخواهند کشید منتفی نیست که از ارمنیان نیز
عذرخواهی کند .ارمنستان بارها اعالم کرده که
نسبت به ترکیه ادعای ارضی ندارد ،با این حال،
ارمنستان مرزهای کنونی ترکیه را قبول ندارد ،و
دیاسپورای ارمنی نیز دست به هر کاری میزند تا

به شناسایی نسل کشی ارمنیان و این که جمهوری
ترکیه از راه نابودی ساکنان بومی به وجود آمده
است برسد .و این میتواند اساس حقوقی تمامیت
ارضی ترکیه را زیر سؤال ببرد .گمان میرود که
دولت ترکیه خود را آماده میکند تا برای صدمین
سال نسلکشی ارمنیان در 1915م .اقداماتی انجام
دهد ،اگرچه هنوز برای پیشبینی چنین چیزی
بسیار زود است .تانر آکچام ،تاریخ شناس ترک و
پروفسور دانشگاه کالرک آمریکا و محقق نامدار،
چنین عقیدهای دارد .او گفته است« :نمیدانم که
آن چه چیزی خواهد بود ،اما تعجب نخواهم
کرد اگر چیزی روی دهد» .کارشناسان ارمنی
عمدتا اظهارات اردوغان را در پرتو تمایل ترکیه
برای ورود به اتحادیه اروپا تفسیر میکنند .گیرو
مانویان ،رئیس دفتر «مسأله ارمنی» و مسؤول
امور سیاسی حزب داشناکسوتیون ،میگوید که
عذرخواهی اردوغ��ان شباهتی به عذرخواهی
نداشت و بعید است در مورد ارمنیان نیز انتظار
چنین کاری داشته باشیم .پیشتر از آن ،عبداله
گل ،رئیسجمهور ترکیه ،که در لندن به سر میبرد

نائیرا هایرومیان

اعالم کرده بود که مسائل میان ارمنستان و ترکیه
با یک اقدام حل نخواهد شد .به گفته او فرایند
ساماندهی روابط ارمنستان و ترکیه چنان یخ زده
که با یک نفس سبک حل نخواهد شد و نیاز به
شماری از اقدامات دارد .روزنامه معتبر تودیز
زمان مسائل روانشناختی عمیقی مطرح کرده و
میکوشد روشن کند که چرا آنکارا فاجعه اوایل
سده بیستم را به رسمیت نمیشناسد .به نظر
این نشریه علت آن در عمق خودآگاهی ترکها
نهفته است .نشریه مینویسد« :در این جا عوامل
دردناکتری وجود دارد که تانر آکچام و دیگر
تاریخ شناسان به شماری از آنها اشاره میکنند.
برخی از کسانی که در نابودی ارمنیان نقش اساسی
داشتهاند از بنیانگذاران جمهوری کنونی هستند.
با نگاه به گذشته چه بسا که «قهرمانان» ،یعنی
بنیانگذاران ما را از دست بدهیم و آنها تبدیل به
آدمکش شوند .اکنون روشن است که ما ترکیه را
بر اساس نفی خودآگاهی بنا کردهایم».
منبعwww.armenianow.com :
ترجمه :گارون سرکیسیان
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دوهفته نامه
هویس

عکاسان معاصر ارمنی

گاریک آوانسیان

متولد  1959در باکو .از سال  1988تا 1992
در قزاقستان زندگی کرد .از  1992تا  1994در
مسکو کار کرد .از  1995در پراگ مستقر شده
است .در سال  2006برنده  EFIAP honourشد.

دوهفته نامه
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در بیش از  300نمایشگاه بینالمللی در بیش از
سی کشور دنیا شرکت کرده است .از سال 2004
شروع به برگزاری اردوهای عکاسی ساالنه کرد.
در سالهای  2006تا  2008مجله فوتوآرت را

منتشر میکرد .رئیس فدراسیون عکاسی هنری
جمهوری چک است.
وبسایت شخصی او:

http://www.photoart.cz
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دوهفته نامه
هویس

اتصال آسیا به اروپا

اهميت راهآهن مشترك ايران ـ ارمنستان

اتصال به ای��ران از طریق راهآه��ن
و از آنجا اتصال به روسیه از راه
دریای خزر ،مسیر جایگزین برای
اتصال ارمنستان به روسیه از طریق
گرجستان

سركيس مانوكيان

ارمنستان میتواند به راه ترانزیت
کاالهای ایرانی به مقصد بنادر پوتی
و باتومی گرجستان بدل شود

باتومی

قارص

نخجوان
آستانه
رشت

قزوین

دوهفته نامه

10
هویس 10

شماره  ،112سال پنجم 16 ،آذر 1390

جلفا

پروژه مشترک ایران-آذربایجان برای
اح��داث راه قزوین-رشت-آستارا،
همین طور مسیر قارص -نخجوان-
جلفا ،برای ایران راههای جایگزین
محسوب میشوند

مقدمه:
اگرچه ایران و ارمنستان در  13آوریل 2009
( 24فروردین  )1388در خصوص احداث خط
راه آهن مشترك به توافق رسیدند اما این پروژه
اكنون در مراحل آغازین خود است و هنوز تبدیل
به طرحی اقتصادی نشده است .و گرچه هنوز به
طرح اقتصادی تبدیل نشده اما به هر حال در میان
صحبتهای مقامات رسمی و عالیرتبه ،سفرای
دو كشور و همچنین كارشناسان مسایل قفقاز،
بخش مهمی را به خود اختصاص داده است.
همین مسأله باعث شد تا نگارندگان این مقاله ،با
توجه به اهمیت موضوع ،این مقاله را برای دادن
اطالعات بیشتر و منسجمتر به عالقهمندان و
كارشناسان این حوزه بنویسند و اهمیت راهبردی
این پروژه را یادآوری نمایند.
راهآهن ایران ـ ارمنستان ،مرند را به مرز
زمینی دو کشور یعنی نوردوزـ ِمقری متصل میکند
كه طول آن بر اساس محاسبات اولیه در حدود
 60کیلومتر است و از نوردوز تا نخستین شبکه
خطوط راهآهن در داخل کشور ارمنستان حدود
 410کیلومتر است كه در مجموع  470كیلومتر را
تشكیل میدهد.
جمهوری اسالمی ایران مطالعات مقدماتی را
در آن قسمتی كه به این كشور مربوط میشود،
انجام داده است و بانک توسعه آسیایی نیز اعتباری
بالغ بر یکونیم میلیون دالر وام به طرف ارمنی
اختصاص داده است تا مطالعات مقدماتی خود را
به پایان برساند اما گویا تا به حال این امر انجام
نشده است.
مهمترین مشكل در ساخت این راهآهن
پیدا کردن منابع مالی برای احداث آن در بخش
ارمنستان است كه به ح��دود 2میلیارد دالر
سرمایهگذاری نیاز دارد .عالوه بر بانک توسعه
آسیایی ،بلغارستان و ایران نیز عالقهمندی خود را
برای شركت در ساخت این پروژه اعالم كردهاند.
اهمیت راهآه��ن ای��ران ـ ارمنستان برای
جمهوری اسالمی ایران:
این راهآهن برای ایران از نظر گسترش نقش
استراتژیكی اهمیت زیادی دارد و میتوان آن را
گزینهی جدید در محاسبات منطقهای به حساب
آورد .راهآهن ایران ارمنستان به ایران و دیگر
كشورهای آسیایی این امكان را میدهد كه نه
تنها از طریق جمهوری آذربایجان بلكه از باالی
ارمنستان و از طریق بندرهای گرجستان در دریای
سیاه راهی دیگر به اروپا بیابند .از طریق این راه،
در مقایسه با راهآهن تركیه به سمت اروپا ،از هزینه
انتقال كاالی ایرانی  15ـ  5درصد كاسته خواهد
شد و همچنین در مقایسه با راهآهن جمهوری

آذربایجان حتی از این درصد نیز كمتر خواهد
بود .به همین خاطر ارمنستان برای حملونقل
ایران گزینه دیگری برای عبور به سمت قفقاز و
اروپاست و از وابستگی ترانزیتی ایران به تركیه و
جمهوری آذربایجان كاسته خواهد شد.
الزم به ذكر است كه در صورت وجود راه
جدید و بهبود روابط ایران با اروپا ،انتقال بار و
رشد مبادله كاالها به كشورهای اروپایی افزایش
خواهد یافت و تحریمهای اقتصادی علیه ایران
نیز كاهش پیدا میكند .به عالوه رابطه تجاری ـ
اقتصادی با گرجستان نیز افزایش مییابد.
جدای از نقش ترانزیتی و استراتژیكی ،این
راهآهن وسیله ارزانی برای انتقال مواد خام معدنی،
صدور محصوالت معدنی ،مصالح ساختمانی
طبیعی و کنستانتره فلزات از ارمنستان به ایران
خواهد بود ،مخصوصا این كه ایران همیشه برای
ورود فلزات تقاضای زیادی داشته است .به عالوه
با گشایش کارخانه متالوژی در ایران تقاضای
سنگ معدن فلزات و کنستانترههای وارداتی از
ارمنستان افزایش بیشتری خواهد یافت.
اهمیت راهآه��ن ای��ران ـ ارمنستان برای
جمهوری ارمنستان:
ارمنستان كشوری محصور در خشكی است
كه مرزهاش از طرف دو كشور همسایه یعنی
جمهوری آذربایجان و تركیه بسته شده است
و همچنین ارتباط سیاسی و اقتصادیاش با
گرجستان نیز مطابق با تحوالت منطقه و مسایل
سیاسی دو كشور در نوسان است .برای مثال
جنگ پنج روزه روسیه ـ گرجستان نشان داد كه
اقتصاد ارمنستان چهقدر آسیبپذیر است و چهقدر
به راهآهن گرجستان وابسته است .در حالی که از
طریق راهآهن ایران ـ ارمنستان میتواند به دریا
راه یابد و از این انزوای اقتصادی كه ساالنه حدود
پانصد میلیون دالر ضرر اقتصادی میبیند ،خارج
شود.
به طور كلی اهمیت این پروژه برای ارمنستان
از چند جهت مهم است1 :ـ به عنوان راه جدید
دیگری به سمت ایران و از سمت ایران به طرف
ارمنستان2 .ـ ایجاد ارتباط راهآهنی میان مناطق
جنوبی ،مركزی و شمالی ارمنستان3 .ـ به دست
آمدن راههای تازهای به سمت دریای خزر ،خلیج
فارس ،روسیه ،آسیای مركزی و دیگر كشورهای
آسیایی4 .ـ تبدیل ارمنستان به كشوری ترانزیتی
برای عبور كاالهای ایرانی به طرف بندرهای
پوتی و باتومی گرجستان که حملونقل شمال ـ
جنوب از طریق آن انجام خواهد شد و همچنین
در صورت بازگشایی مجدد راهآهن گیومری ـ
قارص و راهآهن آبخازیا بر نقش ترانزیتی این

كشور افزود خواهد شد.
عالوه بر موارد فوق وجود راهآهن باعث
رشد حجم سرمایهگذاری ایران و سایر كشورها در
ارمنستان خواهد شد و این مسأله ضرورت ایجاد
منطقهی آزاد اقتصادی را در مرزهای دو كشور
به وجود میآورد و ممكن است بار دیگر ساخت
پاالیشگاه نفت در مرز ِمقری را در دستور کار قرار
دهد.
الزم به ذكر است كه اگرچه اكنون ایران برای
ارمنستان كشوری ترانزیتی و بسیار ارزشمند
است و مبادله كاال از طریق كامیونها انجام
میگیرد اما حملونقل از طریق راهآهن ،برخالف
راههای ارتباطی هوایی و زمینی ،ارزانتر است
و از هزینه-های ترانزیتی ارمنستان به طور قابل
مالحظهای كاسته و باعث فعال شدن روابط متقابل
تجاری خواهد شد .برای مثال ساالنه حدود
پنجاههزار اتومبیل باری ایرانی وارد ارمنستان
میشود و كاالهای ایرانی از طریق ارمنستان نیز به
دیگر كشورها منتقل میشوند .میانگین هزینهی
انتقال بار (1تن در 1كیلومتر) با اتومبیلهای باری
به ارمنستان یك دالر و شش سنت است اما از
طریق راهآهن چهار سنت خواهد بود .در نتیجه
هزینههای انتقال بارها از  1/5تا  2/5برابر كاهش
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دوهفته نامه
هویس

دهکده
گاگارین
واردنیس

ماردونی

جرموک

یراسخ

مقری

مرند
پیدا میكند.
ساالنه  600هزار تن محموله از طریق وسایل
نقلیه میان ایران و ارمنستان مبادله میشود و اگر
تمام آنها با راهآهن جابهجا شود ،برای انتقال هر
كیلومتر حداقل  15ـ 12هزار دالر صرفهجویی
میشود .اگر این مبلغ را در چند صدكیلومتر
ضرب كنیم (مسافتی كه بار باید از ایروان به طرف
ایران و یا برعكس بپیماید) ساالنه دهها میلیون
دالر صرفهجویی خواهد شد ،به-عالوه ایران و
ارمنستان بعد از چند سال از بهكارگیری راهآهن
تبدیل به كشورهای ترانزیتی بینالمللی خواهند
شد و ممكن است میزان حمل و نقل ساالنه آنها
به  3ـ  2میلیون تن و حتی بعداً به 9ـ  7میلیون
تن برسد .همچنین در اثر كاهش هزینههای
حملونقل قیمت كاالها در بازار ارمنستان و حتی
قیمت كاالهای صادراتی خود ارمنستان نیز كاهش
مییابد در نتیجه كاالهای ارمنی میتوانند با كاالی
كشورهای خارجی رقابت كنند.
با یک محاسبه ساده ،ساخت راهآهن تقریبا 1
تا  1/5درصد تولید ناخالص ملی ساالنه جمهوری
ارمنستان رشد در پی خواهد داشت و این رشد
در زمان بهرهبرداری دارای بازده  0/6تا  1درصد
دوهفته نامه
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خواهد بود .همچنین درآمدهای بودجه دولتی
كه در گرو رشد درآمدهای گمركی ،حملونقل
ترانزیتی ،حجم گردش كاال ،مالیات بر درآمد
شركت راهآهن و پرداخت مالیات از سوی خدمات
جانبی راهآهن است ،افزایش خواهد یافت.
در ارمنستان مخالفان این پ��روژه فقط
نگرانیهای اقتصادی دارند ،اما به اهمیت ساخت
راهآهن از نظر ژئواكونومیك اذعان دارند .دالیل
آنها مشكالت تأمین منابع ،افزایش بدهی
خارجی ارمنستان ،مدت برداشت سرمایهگذاری
اولیه و تأمین حداقل حجم حمل و نقل است.
راجع به این نگرانیها باید گفت كه اتمام
ساخت راهآهن  5یا  6سال طول خواهد كشید و تا
آن زمان حجم مبادالت تجاری ایران و ارمنستان
به اندازه كافی افزایش خواهد یافت و از 600
هزار تن در حال حاضر به یك میلیون تن خواهد
رسید ،به عالوه در صورت ترانزیت ایران با دیگر
كشورهای آسیایی ،حجم حملونقل سالیانه به 5ـ3
میلیون تن میرسد و مدت بازگشت سرمایه اولیه
20ـ 15سال طول خواهد كشید كه سودآوری آن
در مراحل اولیه 7ـ 3درصد خواهد بود و در آینده
نیز افزایش مییابد .برای چنین طرحهای بزرگی

این شاخص بدی نیست ،مخصوصا که سوددهی
اقتصادی آن در بلند مدت چند برابر رشد خواهد
كرد و حتی نُرم سودآوریاش افزایش مییابد.
با عملی شدن راهآهن ،حجم مبادله كاالها
به طور واقعی افزایش خواهد یافت ،مؤسسات
متعددی شروع به كار میكنند و طرحهایی
كه تا كنون به دلیل هزینههای ترانزیتی تحقق
نیافتهاند ،اجرا خواهند شد .بهعالوه بهكارگیری
تكنولوژیهای مدرن ساخت و فناوریهای
اطالعات در عرصه مدیریت امور ساخت راهآهن
باعث میشود مدت ساخت راهآهن كوتاهتر و
همچنین با كیفیتتر شود.
با توجه به آنچه راجع به اهمیت ساخت
راهآهن ایران ـ ارمنستان گفته شد میتوان گفت
ارمنستان به طور طبیعی بیشتر از ایران در ساخت
این پروژه نفع میبرد ،بنابراین باید تمام سعی و
تالش خود را برای اجرای این طرح منطقهای و
بین-المللی به كار گیرد تا دو كشور و منطقه هرچه
سریعتر از مزایای آن بهرهمند شوند.

ترجمه و تلخیص :تورج خسروی

هوسپ ِامین 1809-1726

از کلکته تا لندن ،از مسکو تا تفلیس ،برای آزادی ارمنستان
هویک میناسیان

هوسپ اِمین در سال  1726میالدی برابر
با  1105هجری شمسی در شهر همدان
چشم به جهان گشود .پدرش هوسپ
امینیان كه در همدان به تجارت مشغول
بود ،خانواده خود را در همدان گذاشت
و جهت تجارت به شهر كلكته هندوستان
رفت و مقیم آنجا شد و در سال 1744
میالدی  ،برابر با  1123هجری شمسی
خانواده خود را به شهر كلكته منتقل كرد.
اِمین نیز در تجارتخانه پدرش مشغول
به كار شد.
او در بندر كلكته و دیگر نقاط هندوستان با
اروپاییها آشنا میشد و به فرهنگ قوی و
سازماندهی نظامی آنان پی میبرد .اِمین به این
فكر افتاد كه چه خوب است فرهنگ نظامی آنها
را یاد گرفته و در راه آزادی وطنش استفاده كند.
برای رسیدن به هدف خود در سال  1745تا
( 1750برابر با  1124تا  1129هجری شمسی)
در مدرسه انگلیسیها تحصیل كرد .در سال
 1130 /1751اِمین با جوانی انگلیسی آشنا و با
كمك او در یك كشتی به كار مشغول شد و توسط
همین كشتی به لندن رفت .اِمین در لندن تصادفا با
یك نویسنده جوان انگلیسی به نام ادموند بیئورکی
آشنا و توسط او و چند تن از افراد با نفوذ دیگر
در دانشگاه نظامی ُولویچی پذیرفته شد .سپس در
جنگ هفتساله انگلیس با فرانسه شركت کرد تا
تجربه كسب نماید.
هوسپ اِمین باهوش و شجاع با رشادتهای خود
استعدادش را نمایان کرد .هدف وی شروع پیكار
برای آزادی وطنش بود و آرزو داشت ارمنستان

دولتی مستقل داشته باشد .اِمین با این اهداف در
سال  1137 /1758هجری شمسی با نخستوزیر
وقت انگلستان (پیت) دیدار و مذاكره كرد و هدف
خود را توضیح داد اما متأسفانه مورد استقبال وی
قرار نگرفت.
اِمین در سال  1181 /1760هجری شمسی برای
رسیدن به اهداف و ادای احترام خود به اجمیادزین
ارمنستان سفر كرد و از آنجا به لندن و سپس به
مسكو رفت ولی نتیجهای امیدوار كننده به دست
نیاورد كه به اهدافش برسد.
وی در بهار سال  1142 /1763هجری شمسی
با عدهای از همرزمان خود به گرجستان رفت و
در تفلیس با هراكل دوم ،پادشاه گرجستان ،دیدار
و هدف خود را برای او بیان کرد ولی متأسفانه نه
تنها مورد قبول واقع نشد بلكه دستور اخراج او از
گرجستان نیز صادر شد.
اِمین در سال  ،1145/1766عازم قرهباغ شد و
یك سال بعد دوباره به گرجستان رفت ولی باز
توسط هراكل دوم از گرجستان اخراج شد .از آن
پس به هندوستان رفت و بعد از چند تجربه ناموفق
در راستای اهدافش در سال  1162 /1783برای

همیشه در هندوستان ساكن شد.
اِمین به زبان انگلیسی تسلط کامل داشت،
در سال 1788میالدی 1167 /هجری
شمسی خاطرات خود را به زبان انگلیسی
به قلم در آورد كه به عنوان اولین حركت
در تاریخ پیكارهای آزادی بخش ارمنستان
شناخته میشود .قابل ذکر است کتاب
خاطرات وی در تاریخ  1792میالدی در
 100نسخه به چاپ رسید و همچنین چاپ
دوم کتاب مزبور در سال  1918میالدی در
شهر کلکته هندوستان چاپ شد.
اِمین در شهر مدرس هندوستان فعالیتهای
دیگری نیز برای آزادی سرزمین اجدادیش انجام
میداد كه در این راه تمام ثروتش خرج شد ولی
هیچ چیز قابل توجهای عایدش نشد .وی آخرین
سالهای عمرش را با فقر و تنگدستی سپری كرد.
پس از زحمات بسیار در راه آزادی و استقالل
مملكتش عاقبتاالمر به آرزوی دیرینه خود
نرسید و در تابستان سال 1809میالدی1188 /
هجری شمسی در شهر كلكته چشم از جهان فرو
بست و در کلیسای نازارت مقدس همان شهر به
خاک سپرده شد .بر سنگ قبرش این جمالت
به چشم میخورند :این است قبر اِمین آقا فرزند
هوسپ امینیان همدانی که در دوم آگوست 1908
میالدی به ملکوت اعلی پیوست.
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