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همين عـشق   . اين نامه را به عنوان فردي كه عشق و عالقه فراوان به ملت ارمني دارد مي نويسم                

  .قه مرا وادار مي كند تا زنگ خطري را اعالم دارمو عال
ارمنستان ده سال پس از استقالل در آنچنان خطر جدي قرار دارد كه استقالل و موجوديـت آن                  

اميدواري كه متعاقب مذاكرات دولت ارمنـستان بـا آذربايجـان در حـال              . ممكن است به خطر بيفتد    
 در قفقاز مـصمم هـستند       اي خدمتگزار خارجي  نيروه. دهنده مي باشد  حاضر در جريان است فريب      

  .”حل كنند“ارمنستان و قرباغ را قاطعانه با توسل به زور ” مشكالت“كه 
هيچكس، و پر واضح است كه آذربايجان و تركيه به هيچ وجه مانع اين برنامه نخواهند شـد، بـا              

للـي ضـروري اسـت      توجه به گستردگي اين خطر و پيچيدگيهاي منافع اقتصادي و سياسي و بين الم             
  . بشتابندارمنملت  سريعا و قبل از اينكه دير شود به كمك خارج از ارمنستانكه ارمنيان 

براي جلوگيري از يك نژادكشي ديگر و گريستن براي يك قتل عـام سراسـري ديگـر هرچـه                   
لـو  بنابراين اين نامـه را مم . اين امر مبارزه و تالش بيشتري را مي طلبد. زودتر بايد دست به كار شد    

  .از درد و رنج و با تواضع غيرقابل وصف مي نويسم
 ارمنستان و آرتساخ ديدن كـرده ام، بـسياري از ايـن سـفرها در خـالل جنـگ                     بار از  46تابحال  

خانمانسوز با آذربايجان بود، در آن هنگام من خود شاهد شجاعت بي نظيـر و عـزت و شـرف ملـت                      
ن به نظر مي رسيد؛ جنگي به خـاطر          غيرممك  بر آن  غلبه شما عليه چيزي مي جنگيديد كه     . شما بودم 

يـن جنـگ پيـروز    شـما در ا . نجات خانواده، سرزمين، آزادي و ميراث فرهنگي منحصر بـه فردتـان    
 آرتساخ از آن زمان تا بحال شجاعانه در حال بازسـازي سـرزمين ويـران شـده خـود                    شديد و ارمنيان  

  .هستند
اگر سـريعا اقـدامي نكنيـد نـه         . ندليكن خطر از دست دادن صلح و استقالل شما را تهديد مي ك            

تنها سرزمين مقدس ارمنستان را از دست خواهيد داد بلكه يك نژادكشي ديگر نيـز شـروع خواهـد                   
  :دو خطر بزرگ ملت شما را تهديد مي كند.شد

 رهبـري كنـوني ارمنـستان تحـت فـشار           به نظـر مـي رسـد       .خطر اول داخلي و نابودكننده است     
 بـه تمـامي    صمم اسـت   كـه مـ     مرحله  آن است تا شدن  در حال تسليم     ،شديدي براي انجام يك معامله    

. آنهايي كه خون خود را ريخته اند و عزيزان خود را براي آرتساخ قرباني كـرده انـد خيانـت كنـد          
آيا شما مي خواهيد به رهبران سياسي تان اجازه دهيد كه سرزمينهاي جنـوبي ارمنـستان را واگـذار                   

نـد؟ آيـا شـما مـي خواهيـد          ن ك  جـدا  از يكديگر  را    دو  آن  و قطع ايران    ارمنستان را به    پيوند د و نكن
  از ملت شما پـشتيباني كـرده   چند سالي كه آتش بس برقرار بوده و        را كه در خالل    يمنطقه بي طرف  

آرتساخ يك بار ديگر به وضعيت متزلزل و بـي ثبـات سـابق     از دست بدهيد؟ آيا مي خواهيد    است،
ن كه براي آن ريخته شده پايمال شود؟ وضـعيت دوم بـدتر از اول               برگردد و بدين نحو آن همه خو      

 خطـري قريـب     ،خطـر دوم خـارجي بـوده      . نـگ خواهيـد بـود     است، وضعيتي كه شما بازنده اين ج      
 چچن در حال تقويت مقـدمات  آذربايجان با همكاري جنگجويان  . ني مي باشد  الوقوع و قابل پيش بي    

از طرفي با رهبراني كه ظاهرا فقط به حفظ قدرت خـود            در نتيجه شما    . حمله نظامي جديد مي باشد    
  .مي انديشند و از طرفي ديگر با خطر نظامي كه از هر زمان ديگر شديدتر است تضعيف مي شويد

ستيد بلكـه  شما در حال حاضر فقط با آذربايجان كه از كمك تركيه برخوردار اسـت مواجـه نيـ       
آنها صريحا اظهار داشته اند كه خواهان فتح كل         شما را تهديد مي كند،       زين خطر جنگجويان مزدور  

  .باغ يكي از اولين اهداف آنهاستاقفقاز از طريق اتحاد با آذربايجان هستند و قر
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  نامه كارولين كوكس

اسـي هـان از     خير خود با الخان شاهين اقلو و آق       علي الوخايف سفير چچن در باكو در مصاحبه ا        
 آزادسـازي سـرزمين خـود راضـي         چچـن هـا بـا     “: اظهار داشـته اسـت      چاپ باكو  ”قآزادلي“روزنامه  

” .چچن باشـد  منطقه اي مي تواند انتخاب كارآمدي براي رهبران         ” راه حل “نخواهند بود، فقط يك     
قربـاغ كوهـستاني هميـشه بخـش        “:ولي شخصا به حل فوري مسئله قرباغ اشاره نمود و اظهار داشـت            

  ”   .جدايي ناپذير آذربايجان بوده است
. زيادي براي بدست آوردن يك ارمنستان مـستقل صـبر كرديـد      دوستان عزيز ارمني شما مدت      

شما متحمل يـك نژادكـشي      . اكنون مدتي كوتاه پس از كسب آن در حال از دست دادن آن هستيد             
در قرن بيستم بوديد، آيا مي خواهيد نژادكشي ديگري را در قرن بيست و يكم شاهد باشيد؟ درسال               

  د يك و نيم ميليون ارمني قتل عام شدن1915
از شما استدعا مي كنم حاال كه در ارمنـستان و آرتـساخ آزادي بدسـت آورده ايـد آنـرا بـراي                       

در مقابل كساني كه قـصد دارنـد شـما را بـا             حفظ دمكراسي و عدالت بكار ببريد و آماده باشيد كه           
 ارمـن   سـرزمين  از تمـامي ارمنيـاني كـه دور از        .  دفاع كنيـد   از خودتان  شكستي ديگر مواجه سازند   

نند عاجزانه خواهش مي كنم كه كوشش هاي خود را در جهـت كـسب حمايـت بـين                   زندگي مي ك  
 كوشـش و منـابع      همهاز شما تقاضا مي كنم      . دوچندان كنند  محاصره شده    اين سرزمين المللي براي   

بكـار نبنديـد    ) هر چند كه بسيار مهـم اسـت       (خود را در جهت شناسايي گذشته و نژادكشي تاريخي          
  . نژادكشي جديد بسيج شويدبلكه براي جلوگيري از يك

اگر روند كنوني مسائل متوقف شود رهبران شما در ايروان شديدا تضعيف خواهنـد شـد و بـه                   
 كساني كه اعالم نموده اند مي خواهند بـر      شما قادر نخواهيد بود در برابر     . د كرد شما خيانت خواهن  

در ايـن صـورت   .  كنيـد ي است از خود دفـاع    ركيستتد و به هدف خود كه يك قفقاز         شما غلبه كنن  
من نمـي خـواهم    .  به زمين ريخته شده است پايمال خواهد شد        خود افرادي كه براي وطن      همهخون  

و بـه عنـوان      شما را نااميد سازم، بالعكس من قاطعانه معتقدم كـه ارمنـستان و آرتـساخ آزاد شـكوفا                 
علـي ادامـه يابـد ايـن        ولي اگر رونـد سياسـي ف      . سنگر ثبات و پيشرفت در قفقاز نمايان خواهند شد        

كـامال ضـروري اسـت كـه       . نتيجه بدست نخواهد آمد، و بدترين شرايط به شما تحميل خواهـد شـد             
 بـراي  رسـتاخيز ملـت ارمنـستان و آرتـساخ           تـا بـسيج شـوند      خارجداخل ارمنستان و ارمنيان     ارمنيان  

بعـالوه  . ي اسـت اي اهميت حياتدر غرب دار خارج  نقش ارمنيان   . رسيدن به كمال مطلوب ادامه يابد     
ان قفقـاز را از     تركـ مـي توانـد      غربـي    هاي و كمپاني دولت ها   توسط  نفت   بررسي مجدد اكتشافات  
اينهـا تعهـدات بـسيار حيـاتي        .  و منبع اصلي نفوذ سياسي خود محـروم كنـد          مقدار زيادي از درآمد   

 شـما و دوسـتانتان      . نمي توانند به تنهايي به سرانجام برسـانند        هستند كه رهبران ايروان و استپاناگرد     
  . قبل از اينكه دير شود بسيج شويد و تالش كنيددباي

  .ي توانم بيش از اين ساكت بمانم شما شدم مرا ببخشيد ولي ديگر نماگر باعث رنجش
 در خالل جنگ در ارمنستان، وقتي فكر مي كردم كه ملت شما در آرتساخ در                1992در ژانويه   

مـن  . در حال نابودي است شبها خواب به چشمانم نمي آمـد      حال رنج كشيدن است و از كمبود دارو         
اكنون نيز يكبـار ديگـر از       .  بدهم تا بتوانم زندگي مردم آنجا را نجات دهم         امبودم كاري انج  مجبور  

تنها كـاري كـه اكنـون مـي تـوانم      . وحشت جنگ دوباره و يك نژادكشي ديگر شبها بيدار مي مانم 
به كـار   تا دست    شما را تشويق كنم      بل از اينكه دير شود    ق  و نم اعالم خطر ك   اين است كه  انجام دهم   

  .نمي آيدبر دستم كار ديگري از . خود را زده اممن حرف . شويد
  . كه به شما دارم برايتان دعا مي كنم بي كراني عشقو با  وجودهمهمن با 

  
  

 
اولين فيلم مستند در مورد قتل عام 

دست ترك ها ارمني ها به  
  

اهاي يك نسل سوختهنجو  
  

 مستندي   فيلم عنوان” نجواهايي از رودخانه  “
است كه به قتل عام ارمني ها بـه دسـت تـرك هـا در                

، 1915روزي در تابـستان     .  پرداخته اسـت   1915سال  
  درخـت  يك مادر ارمني جوان كه كـودكش را روي        

توتي در شرق تركيه از دست سربازان تـرك مخفـي           
 كه كل جامعه ارمني     مي كند و اين درست زماني بود      

ها به دست سربازان ترك قتل عام شـدند، آن چـه در             
 داستان شهري كه شهروندان ارمنـي آن        -شهر خارپت 

 هـيچ وقـت     -تماما به دست ترك ها بـه قتـل رسـيدند          
اما كودك بازمانده از آن قتـل عـام، كـه           . بازگو نشد 

 ساله است، اين قتـل عـام را موضـوع يـك      86اكنون  
  . داده استفيلم مستند قرار

نـام  ” نجواهـايي از رودخانـه    “اين فيلم مستند كه     
ايـن  . دارد، وقايع فجيع آن سال را بازسازي مـي كنـد          

فيلم داستان شهر كوهستاني خارپت و شهر مرز مركز         
 هـزار ارمنـي     160 تـا    140آن منطقه است كه حدود      

شــهري كــه بعــدها تــرك هــاي . در آن ســاكن بودنــد
  .دعثماني آن را به دست گرفتن

 1,5، كه جهان درگير جنگ بود،       1915در سال   
ايـن رقـم    . ميليون ارمني جان خود را از دست دادنـد        

دولـت تركيـه    . شامل كل جمعيت خارپت نيز مي شد      
چنين قتل عامي را انكار كرد و اين تعداد كشته شـده            
را قربانيان جنگـي دانـست كـه در همـان زمـان ميـان               

هـا ايـن قتـل      ارمنـي   . ها در جريان است    و ترك  هاروس
  .نام نهادند” نسل كشي خاموش“عام را 

 ســـاله، كـــه اكنـــون در 86مايكـــل هاكوپيـــان 
درخـت تـوت    “:كاليفرنيا زندگي مي كند، مي گويـد      

 درست زماني كه تمـام بـرگ هـاي          …سمبليك است 
درخت به زمين ريخته بودند، تمام ارمني هـا بـه قتـل             

  .”رسيدند
سـت  هاكوپيان چهار سال را صرف تحقيق و به د        

آوردن مداركي كرده است كه در ساخت اين فيلم او       
آن چـه او بـه دسـت آورده مـشاهدات           . را ياري كند  

ديپلمات هاي غربي، ميسيونرها و بازمانـدگان ارمنـي         
اين فيلم قرار است اين ماه، به مناسبت هشتاد و          . است

 24پنجمين سالگرد اين نسل كشي كه ارمني ها آن را        
  .يش درآيدآوريل مي دانند به نما

ــاطرات    ــستندات را از خ ــشي از م ــان بخ هاكوپي
لسلي ديويس به دست آورده كـه در آن وقـت سـفير        

 كـه آمريكـا     1917در سـال    . آمريكا در خارپت بـود    
وارد جنگ جهاني شد از ديويس خواست تـا شـواهد           

ديـويس  . كليدي قتل عام ارمني ها را گردآوري كند       
 رودخانـه   دوربين خود را برداشت و براي تحقيـق بـه         

اي در غرب خارپت رفت و در آن جا اجساد ده هزار            
ايـن  . ارمني را يافت كه در رودخانـه جـا مانـده بـود            

رودخانه را ترك ها هزار مي نامند كه مفهوم عـددي           
ديويس از ترس مقامات تـرك و از آن  . هزار را دارد 

جايي كه بايد منطقه را ترك مـي كـرد عكـس هـاي              
پنهان كرد كـه بـه ايـاالت        مشاهدات خود را در باغي      

 از  1922اين عكـس هـا در سـال         . متحده تعلق داشت  
آن منطقه خـارج و بـه آمريكـا بـرده شـد و حـاال در                 
اختيار هاكوپيـان قـرار گرفتـه تـا از آنهـا در فـيلمش               

  .استفاده كند
مي توان انسان ها را كشت      “:هاكوپيان مي گويد  

  .”اما نمي توان صداي آنها را خفه كرد
  

   )30/1/79روزنامه فتح،  : مأخذ(
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مرور اخبار

  جامعه ارمني ايران
  
ساختمان و عمارت خليفه گـري ارمنيـان اسـتان           •

  .آذربايجان در تبريز در فهرست آثار ملي ثبت شد
  جايزه ويژه براي يك منجم آماتور ايراني  •
ــشهري، ( ــل 12-12/1/79هم ــاي  -)2000 آوري آق

اشــين دانيلــي ذكريــان از منجمــان جــوان و پــرتالش  
 طلـوع مـاه بـر فـراز     ايراني با ارسال عكسي از مراحل    

تكيه امير چخماق يزد به مجلـه بـين المللـي و مـشهور       
استرونومي موفق شد جايزه ويژه ايـن مجلـه را از آن     

 ايـن   2000اين عكـس در شـماره آوريـل         . خود سازد 
مجلـــه و همچنـــين پايگـــاه اينترنتـــي آن بـــه آدرس 

WWW.ASTRONOMY.COM   چاپ شـده
ن و مجلــه آســترونومي يكــي از معروفتــري   . اســت

مهمترين مجالت علمي جهان در زمينه نجوم است كـه      
در انتخاب و چاپ عكسها و مطالب خود بسيار سـخت           

  .گير است
  

  ايران
از اين پس نگهداري انواع كاست ويدئو بـشرط          •

  . عدم خريد و فروش در نزد افراد آزاد است
  .از فرش جهان توسط ايران توليد مي شود% 31 •
ــوان ســ  • ــاد كلينــي بعن ــران در محمــد فره فير اي

  .ارمنستان تعيين شد
شوراي دانش آموزي در مدارس تشكيل خواهد        •

  .شد
در )  ميليارد متر مكعب   445(كشف گاز شيرين     •

  .يكي از مناطق كشور
ــه   • ــران ب ــداد شــهرهاي اي ــده تع  1032ســال آين

  .خواهد رسيد
-)2000آوريـــل  10– 22/1/79اطالعـــات،( •

عيين مجلس، شرايط تأسيس بانك هاي غير دولتي را ت        
  .كرد
ــات( • ــل 9– 21/1/79،اطالعــ -)2000 آوريــ

اميدوارم شائبه شكنجه بـراي هميـشه از ميـان          : خاتمي
  .برداشته شود

-)2000 آوريــــل 9– 21/1/79همـــشهري،  ( •
ــل    ــه اداره ك ــران، خبرنام ــشريه ته ــماره ن ــشمين ش ش
فرهنـگ و ارشــاد اســالمي اسـتان تهــران، ويــژه بهــار   

سـال گذشـته    فعاليتهاي ايـن اداره كـل در        . منتشر شد 
زندگينامه عالمـه دهخـدا، سـفارش كتـاب بـا تلفـن و            

تــاريخ اجتمــاعي و “ارســال بــا پــست، معرفــي كتــاب 
و گزارش سفر دكتر مهاجراني وزير      ” فرهنگي تهران 

فرهنگ و ارشاد اسالمي به شهرستان ورامين از جملـه          
مطالبي است كه در اين شماره به تفصيل پرداخته شده 

 از انتـشارات روابـط عمـومي        ”خبرنامه تهـران  “. است
اداره كــل فرهنــگ و ارشــاد اســالمي تهــران اســت و 

 براي ارتباط با خواننـدگان در  8722894شماره تلفن   
  .نظر گرفته شده است

 -)2000 آوريـل    13 – 25/1/79صبح امروز، ( •
 درصــد بيكــاران 90,38بــر اســاس آمارهــاي رســمي 

  . جوياي كار باسوادند

  محمدعلي فردين درگذشت •
علي فردين ستاره سينماي دهـه چهـل و قهرمـان           محمد

 79 فـروردين    20كشتي ايران در دهه سي، روز شنبه        

ــالگي   ــاد سـ ــن هفتـ در سـ
اين هنرمند مشهور را سـاموئل خاچيكيـان        . درگذشت

از بـين   . كارگردان بزرگ ايران به سينما معرفي نمود      
معروفترين فيلمهايي كه ايشان در آنـان نقـش آفـرين           

  .ه گنج قارون اشاره نمودبودند مي توان ب
نعمت اهللا گرجي پير سـينماي ايـران وفـات           •

  يافت
ــي  نعمــــت اهللا گرجــ
بازيگر پرسابقه سـينما    
ــبح   ــران ص ــاتر اي و تئ
ــروردين   ــده ف روز هف

 در ســـن هفتـــاد و 79
چهــــــار ســــــالگي  

وي بدنبال   . درگذشت
 50حمله قلبي، پس از     

ــستري شــدن در  روز ب
ــش    ICUبخــــ

بيمارستان دار فـاني را     
ع گفت و دوستداران سينما و تئاتر را سخت متأثر          ودا

  .ساخت
  

  ارمنستان
ــا   • ــاران ب ــدن كاج ــه موليب ــت % 90كارخان ظرفي

  ). كارگر2210با (فعاليت مي كند 
كارخانه ذوب فلز قاپان كه بـا سـرمايه گـذاري            •

بخش خصوصي فعاليت مي كند توليدات مس، طـال و          
هــد روي خــود را بــه بازارهــاي بــين المللــي وارد خوا

  .كرد
” مسئله مهاجرت و امنيت ملي    “برگزاري سمينار    •

  .در آكادمي علوم
درآينده آموزشهاي تكميلي آموزگاران ارمنـي       •

  .كشورهاي مختلف در ارمنستان صورت مي گيرد
روبرت كوچاريان رييس جمهور ارمنستان طـي        •

حكمي آرمن ساركـسيان سـفير ارمنـستان در لنـدن را            
  .بركنار كرد

  
  بين المللي

لنـدن،  ” سـاندي تـايمز   “اساس نوشته روزنامه    بر   •
شركت نفت  (حيدر علي اف توسط بريتيش پتروليوم       

  .به قدرت رسيده است) انگليس

بردگي زنـان و كودكـان خـارجي در آمريكـا؛            •
  نفـر زن و بچـه خـارجي بـا فريـب و               50,000ساالنه  

حيله به آمريكا وارد مي شوند و اجبـارا وارد فعاليـت            
  .ردندهاي خالف عفت مي گ

  كشورهاي آفريقـايي بـالغ بـر     CNNبنا به گزارش 
  .      ميليارد دالر بدهي خارجي دارند350

ــات،( • ــل 9– 21/1/79اطالعــ -)2000 آوريــ
اروپا سياست روسـيه را در قبـال چچـن درك           : پوتين

  .نمي كند
حيـرت و  -)2000 آوريل  8– 20/1/79ايران،( •

ف، تأسف روسيه از تصميم شوراي اروپا؛ ايگور ايوان       
وزير امور خارجه روسـيه، اعـالم كـرد كـه از انتقـاد              
شوراي اروپا در مـورد نقـض حقـوق بـشر در چچـن              
عميقا متأسف و سرگردان شده و تصميم اين شورا در          
ــدگاني    ــي از رأي نماين ــيه را ناش ــضويت روس ــو ع لغ

  .دانست كه هنوز ذهنيت جنگ سرد دارند
 -)2000 آوريـــل 13 – 25/1/79همـــشهري،( •

ساخته ساموئل خاچيكيان از    ” يوزپلنگ“يي  فيلم سينما 
ايـن  . شبكه سراسري تلويزيون بـنگالدش پخـش شـد        

فيلم كه به زبان بنگالي پخش شد بيست و ششمين فيلم           
و سريال ايرانـي بـود كـه از تلويزيـون بـنگالدش بـه               

  .نمايش در آمد
  ”خاطرات هنري مورگنتاو“تجديد چاپ كتاب  •

  مريكاتوسط موسسه كوميتاس در پرينستون آ

  
  علمي

  مضرات مشاغل پرزحمت براي مادران باردار •
ــات،(   انجـــام دادن -)2000 آوريـــل 8-20/1/79اطالعـ

كارهاي سنگين و دشوار در ماههـاي آخـر حـاملگي ممكـن             
است منجر به تولد نـوزادان نـارس و بـروز مـشكالتي بـراي         

  .زنان باردار شود
بــر اســاس نتــايج ايــن تحقيقــات كــه دانــش پژوهــان  •

اه ميشيگان آمريكا انجـام داده انـد، ايـستادن طـوالني            دانشگ
مدت، انجام دادن فعاليت هـاي فيزيكـي حـين انجـام كـار و         
مشاغل شـبانه و نـوبتي، بـه نحـو چـشمگيري موجـب بـروز                

  .مشكالت براي مادران حامله مي شود
  صنعت الكترونيكدستاورد جديد در  •

 متخصـصان   -)2000 آوريل   8-20/1/79اطالعات،( 
ــشگا ــد   دان ــمند در تولي ــشرفتي ارزش ــه پي ه تگــزاس ب



 

 

  ٤صفحه   ١٣٧٩ ارديبهشت١١   ٣ شماره    لويس

مرور اخبار

ايـن  . سيمهاي بسيار ظريف سيليكون دسـت يافتـه انـد        
سيمهاي بسيار ظريـف سـيليكون بـراي سـاخت رايانـه            
ــد    ــي ماننـ ــتگاههاي الكترونيكـ ــده و دسـ ــاي آينـ هـ
دستگاههاي ليزري، حسگرها، صفحات رايانه و ديگـر        

متخصـصان بـراي    . نمايشگرها مورد نياز خواهند بـود     
يد سيم هاي بسيار ظريف سيليكون، از ذرات بسيار         تول

ريز طال در يك مايع فشرده و تحت دماي باال استفاده           
  .كرده اند

توصيه پزشكان به خودداري از مصرف  •
  فلورايد

ــات،(  ــل 8-20/1/79اطالعـ ــور -)2000 آوريـ  امـ
آبرساني شهر لندن بـه زنـان خانـه دار توصـيه كـرده              

ر اضـافه شـدن     است، هنگـام تغييـر رنـگ آب بـر اثـ           
بـه گـزارش    . فلورايد، از مصرف آن خودداري كننـد      

واحد مركزي خبر به نقل از كانال تلويزيوني جزيره         
قطر، روزگاري عقيده بر اين بـود كـه اضـافه كـردن             
فلورايــد بــه آبهــاي آشــاميدني بــراي ســالمتي انــسان  
سودمند است، ولي اكنون آزمايشها نـشان داده اسـت          

ده تـرين مـواد شـيميايي بـر         كه فلورايد يكي از كشن    
  .روي زمين است

ــسبت    • ــد ن ــده دارن ــكان عقي ــضي از دندانپزش بع
پوسيدگي دندانها در شـهرهايي كـه فلورايـد بـه آب            

در عـين   . آشاميدني آن اضافه نمي شود، بيـشتر اسـت        
حــال بــسياري از پزشــكان بيماريهــاي عمــومي عقيــده 
دارند فلورايد يكي از عوامل سرطانهاي كبد، دهان و          

  .ستخوان در مردها استا
  مواظبت از دندان، عمر را طوالني مي كند •
 - بــــن-)2000 آوريــــل 9-21/1/79همــــشهري،(

پژوهشگران آلمـاني اعـالم كردنـد رعايـت بهداشـت           
ــد    ــي كن ــوالني م ــسان را ط ــر ان ــدان عم ــان و دن . ده

تحقيقات اين پژوهشگران نشان مي دهد افـرادي كـه          
 7به طور متوسط    به بيماري عفونت لثه مبتال نشده اند        

بـه  . سال بيش از مبتاليان به اين بيماري عمر مي كننـد  
گفته اين پژوهشگران عفونت هاي پيشرفته لثه احتمال 

. بروز سكته هاي قلبي و مغزي را نيز افزايش مي دهد          
 نـوع بـاكتري در محـيط دهـان          500زيرا اين عفونت    

ايجاد مي كند كه به راحتـي قابـل انتقـال بـه اعـضاي               
  .بدن استمختلف 

  اثر خنديدن در سالمتي كودكان •
ــات،(  ــل 8-20/1/79اطالع ــروزه -)2000 آوري  ام

ثابت شده كه خنده و محيط شاد در سالمتي كودكـان      
و افراد ديگر خانواده تأثير مثبتي دارد و بعكس غم و           
غــصه، ادامــه عــزاداري، پرخــاش جــوئي، اســترس و 
 نگراني سبب افسردگي و بروز بعـضي بيماريهـا نظيـر          

 Music(بـه همـين دليـل اخيـرا     . سرطان مـي شـود  
Therapy  (  يا درمان با موسيقي يكي از رشته هـاي

  .جديد طب را تشكيل مي دهد
  
   تأثير پرتقال بر كيسه صفرا •
 -)2000 آوريــــــل 12– 24/1/79همــــــشهري،(

ــنگتن ــد  -واش ــالم كردن ــايي اع ــشگران امريك :  پژوه
 مصرف روزانه يك پرتقال خطر ابتال به سنگ كيـسه         

  .صفرا را به ميزان قابل توجهي كاهش مي دهد

  قرص هاي حافظه •
ــل 12– 24/1/79همــشهري،( ــدن-)2000 آوري  - لن

پژوهشگران انگليسي اعالم كردند با روش ژن درماني    
مي توان قدرت حافظه دوران جواني را بـه سـالمندان           

  .بازگرداند
  مادران بوي فرزند خود را مي شناسند  •
 -)2000ريــــــل  آو12– 24/1/79همــــــشهري،(

ــورك ــد  -نيوي ــالم كردن ــايي اع ــشگران امريك  پژوه
تـاكنون  . مادران بوي فرزندانشان را احساس مي كنند      

تصور مـي شـد كـه تنهـا حيوانـات مـي تواننـد بـوي                 
فرزندانشان را تشخيص دهند، اما تحقيقات دانشمندان       
  .نشان داده است اين خصلت در انسان نيز وجود دارد

   دستگاه تقويت قلب •
ــل 13– 25/1/79هري،همــش( ــدن-)2000 آوري  - لن

پژوهشگران انگليسي يك دستگاه تقويت كننده قلب       
ابداع كـرده انـد كـه نيـاز پيونـد قلـب را در بيمـاران               

  . برطرف مي كند
  

  ورزشي
  
ــات،( • ــل 10– 22/1/79اطالعـ  -)2000 آوريـ

ــوريه   ــي س ــيم مل ــي ت ــران   : مرب ــال اي ــي فوتب ــيم مل ت
  .قدرتمندترين تيم آسياست

ــات( • ــل 10– 22/1/79،اطالعـ -)2000 آوريـ
  .آلمان، آماده اعزام يك مربي فوتبال به ايران است

ــات،( • ــل 10– 22/1/79اطالعـ -)2000 آوريـ
بهترين بازيكن ديـدار تـيم هـاي ملـي          ” حميد استيلي “

  .ايران و بحرين شد
  

  گوناگون
  
  جريمه شركت هاي توليد سيگار در آمريكا •
ــشهري،( ــل 9– 21/1/79هم ــامي-)2000آوري  - مي
ادگاه آمريكا توليدكنندگان سيگار را در اين كشور        د

ــه پرداخــت  ــون و 12ب ــه 700 ميلي ــزار دالر جريم  ه
بـه گفتـه هيـأت منـصفه ايـن دادگـاه،            . محكوم كـرد  

توليدكننــدگان توتــون و تنبــاكو و شــركت هــاي     
سيگارسازي بـا آنكـه از زيانبـار بـودن محصوالتـشان            

 هم اكنون   آگاه بودند، اما اقدام به توليد آن كردند و        
اين حكم در پـي شـكايت       . بايد جريمه آن را بپردازند    

 آمريكايي صادر شد كه بر اثر استعمال دخانيات بـه       3
 نفـر پـس از      3يكـي از ايـن      . سرطان مبـتال شـده انـد      

  .شكايت به دادگاه بر اثر شدت بيماري جان سپرد
   ساله6حمله شيرها به كودك  •
 -ولوسائوپائ-)2000آوريل  9– 21/1/79همشهري،(
 سـاله را    6 شير يك سيرك در برزيل يك كـودك          5

  .دريدند
  نوزادي با دو سر •
 در  - آلماتي -)2000آوريل  9– 21/1/79همشهري،(

كشور قزاقستان يك نوزاد دختر با دو سر متولد شده          
  .است

× × ×  
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  ٥صفحه   ١٣٧٩ديبهشت ار١١   ٣ شماره    لويس

 حماآمه ترآهاي جوان

  قتل عام ارمنيان
   بر اساس اسناد محاكمات تركهاي جوان

  
  ثاثازيان. نوشته آ

  ترجمه كارو ساركسيان
  بخش سوم

  العاده نظامي دادكٌاه فوق
  به حكم عليه حضرت ثادشاهي] 1919 [1335 مارس سنه 8تاسيس 

  1ضبط صورت محاكمه
  

  . ؤنرال مصطفى ناظم ثاشا-رإيس
فى ثاشا، ؤنـرال علـى نـاظم ثاشـا، سـرهنك             ؤنرال ذكى ثاشا، ؤنرال مصط     -اعضاء

  .رجب فردى بيك
  

  2تبعيد و كشتار طرابوزان] عامالن[محاكمه 
 محمـد علـى بيـك، مـدير كـل اداره ماليـات        -اسامى متهمـان حاضـر        

طرابوزان؛ نورى بيـك، رإيـس نظميـه طرابـوزان؛ مـصطفى افنـدى، رإيـس امنيـه            
ارمرى طرابوزان؛ نيازى افندى،    طرابوزان؛ طلعت بيك، معاون رإيس بازثرسى ؤاند      

  .مدير مهمانخانه طرابوزان؛ على صاإب بيك، مدير اداره صحيه طرابوزان
نـاإل  [ جمال عزمـى بيـك، اسـتاندار طرابـوزان؛           -اسامى متهمان غايب    

  3].بيك، دبير مسإول حزب در طرابوزان
  

  حكم
در طى اين محاكمه، اظهارات طرفين مدعى و مدافع استماع كٌرديـد و     

  .كليه اوراق قضايي مورد مطالعه و بررسى دقيق قرار كٌرفت
كٌرئه متهمان و وكالى مدافع ايشان جـراإم مرتكبـه را انكـار و طلـب                  

براإت نمودند، اما احكام متعالى اسالم و قوانين عتْمانى نسبت به كليه اتباع يكسان              
اجـراى  . كننـد  بوده از جان و مال و شرف و حقوق عامه بطـور يكـسان دفـاع مـي                 

  .كامل اين موارد از تكاليف مسإوالن مملكتى است
متهمان ذيل، جمال عزمى بيك، استاندار سابق طرابوزان و ناإل بيك،  
دبير مسإول حزب اتحاد و ترقي طرابوزان در اجراى اوامر مخفى حاصله همكارى 

الى كه اند، در ح الظاهر بر اساس قانون تبعيد عمل كرده آنها الي. اند نزديكى داشته
اجراى فرامين مخفى به ايشان جرات بخشيده بود تا اقدام به كشتار و قلع و قمع 

.ارامنه نمايند  
هاى اشرارى كه توسط ايشان تشكيل شده و شامل افرادى خـاطى         دسته  

بايـست قافلـه ارامنـه       و شرير و تعدادى ؤاندارم از همان قماش بودند، به ظاهر مي           
ما آنها ارامنه را، كه بطور مـستعجل بـه تبعيـد رانـده              تبعيد شده را مشايعت كنند، ا     

شدند و محروم از هر نوع امكانات دفاعى بودند، به محض دور شـدن از شـهر،                 مي
كردنـد و   هاى مجزاى مردان و زنـان تقـسيم مـي    در مناطق خالى از سكنه، به كٌروه      

اوتي دادند و ثـس از غـارت مايملـك، بـا شـق            هاى اشرار قرار مي    مورد حمله دسته  
بردند و   زنان درمانده را به مناطق ديكٌر مي      . كردند زايد الوصف كشتار و نابود مي     

اكتْـر آنهـا ثـس از    . دادنـد  آالت و البسه، مورد تجاوز قرار مـي       بعد از غارت زينت   

                                                            
  ٣٦١٦، شماره ١٩١٩ مه ٢٢ تقويم وقايع، ‐  ١
  ))سي هجير و تقتيلي محاكمهطربزون ت: (( عنوان متن تركي حكم صادره ئنين است‐٢
  . در متن اصلي، مطلب داخل كروشه از قلم افتاده است‐٣

هـا، از فـرط كٌرسـنكٌى و خـستكٌى ناشـى از طـى                ها آواركٌى در اطـراف جـاده       ماه
كـسانى كـه زنـده ماندنـد از طريـق           . جان دادنـد  مسافتى طوالنى از رمق افتادند و       

جمعـي از زنـان و كودكـان را كـه در            . ارزنجان به مناطق دوردسـت اعـزام شـدند        
هـا و خانقـاه صـوفيان        طرابوزان مانده بودند، ظاهراً به بهانه حمايت، در مريضخانه        

ه اسكان دادند، بعداً براى انتقال ايشان از طريق دريـا بـه سـاير منـاطق، بطـور دسـت          
ها را به نقاط عميق دريا و مناطق دور از انظار بردند  ها كرده قايق جمعى سوار قايق

در جلسه آخر اين محاكمات بـر مـا معلـوم شـد و              . و همه را به قعر دريا فرستادند      
همكٌي قانع كٌشتيم كه نقشه اين كشتار و غارت نه در طرابوزان، بلكه در خـارج از                 

  . [...] طراحى شده بودتْغور آن و بسيار دقيق و منظم
با موافقت محمد على بيك و به بهانه حمايت از زنان و دختران ارمنى،      

اى كه با نيت بشر دوسـتانه احـدات شـده بـود، و در خانقـاه        ايشان را به مريضخانه   
دوستانه انجام دادند و آنها را بـه        صوفيان جمع كردند، و به زعم خود تكليفى وطن        

بـدين ترتيـب بـسيارى از       . هاى مختلـف فرسـتادند     به خانه عنوان مستخدم و همسر     
ايشان به سبب تقصيرات او بكارت خود را از دسـت دادنـد و مـورد تعـدي قـرار                    

آورى عاجالنه اين بينوايان به مناطق مزبور و  شواهد موتْقى در مورد جمع. كٌرفتند
جـود  خارج كردن از شهر ثس از مدتى كوتاه، ازالـه بكـارت و سـاير تـضييقات و       

حتى بازرس اداره ماليات كه مادون آنها بود، كراراً بطور كتبى و شفاهى به              . دارد
هشدار داده بود كه اشتغال به اين اعمال نامشروع، كـه هيـئ             ] محمد علي بيك  [او  

محمـد علـى    [اما  . مناسبتى با منصب او ندارد، عواقب بسيار وخيمى خواهد داشت         
بـه حمايـت از كليـه اعمـال غيـر انـسانى و              اعتنايى و وقـوف كامـل،        با بي ] افندى

نورى افندى، رإيس   . در داخل شهر ادامه داده است     ] جمال عزمى بيك  [رحمانه   بي
نظميه، كه به اتفاق ساير صاحب منصبان به منظور برقرارى نظم شهر منصوب شده      

آالت  بود، خود از عامالن تبعيد و ماموران خفيه و عضو هيات محافظت از جواهر             
آورى و تْبت اموال متروكه ارامنه به او محول شده بـود، امـا         كار جمع . ستبوده ا 

عالوه بر آن بـا  . او هيئ اقدامى عملى در جهت محافظت از آن اموال صورت نداد    
تساهل او كار انباردارى اموال متروكه ارامنه توسط اشخاصى غير قابـل اعتمـاد و               

كٌرفـت و امـوال متروكـه در اتْـر          انجام  )) دفتر((به صورتى نامنظم و بدون تنظيم       
  .قصور او به يغما رفت و ضايع كٌشت

ئند نفر از متصديان متهم بـه سـرقت آن اشـياء را             ] نوري افندي [كٌرئه    
تحويل دادكٌاه نظامى داده است، معهذا هيئ اقدامى رسمى يا غيررسمى در جهـت              

سـبانان و   مهار اعمال جمال عزمى بيـك و همدسـتانش، همئنـين دادن اخطـار بـه ثا                
  هايى كه با استفاده از ساعات حكومت نظامى به تـاراج و غـارت ثرداختـه                ؤاندارم

هـا و ثاسـبانان، زنـان و كودكـان           حتى زمانى كه ؤاندارم   . بودند، انجام نداده است   
كشاندند، بـا وجـود      باقى مانده شهر را به قصد خفه كردن به سوى اعماق دريا مي            

  .اقدامي در جهت ممانعت از آن نكرده استهاى فجيع هيئ  مشاهده آن صحنه
در اين مورد اظهار داشت  كه كٌويـا از وقـايعى كـه              ] نوري افندي [او    

بعينه شاهد آن بود، عميقا متاتْر شده و به اتاق خود رفته و ئنـان در تـاتْرات خـود                   
به هـر تقـدير، او      . ور كٌشته كه تا مدتى نتوانسته است قدم به خيابان بكٌذارد           غوطه

شمان خود را به روى اعمال استاندار بسته بود و شجاعت استعفاء را نيز نداشت تا                ئ
توانست مانع آن جراإم شود محـول        منصب خود را به شخص ديكٌرى كه شايد مي        

  .نمايد
، در عين حال كه فردى نظامى بود، ]ثليس خفيه[مصطفى بيك، مامور   

د جلب و روابط مطلـوبى بـا        ها قبل نظر مساعد جمال عزمى بيك را به خو          از مدت 
مناصـب نظـامى     مصطفى بيك با استفاده از اين صميميت به       . وى برقرار كرده بود   

مـصطفى بيـك همئنـين    . حساسى از جمله، مديريت بنـدر و تجـارت دسـت يافـت          
توانست به لطف مساعدت فرماندهان نظـامى تـابع جمـال عزمـى بيـك و حمايـت                  

او در طـى انتقـال    . النى تـر سـازد    دولت مركزى، مدت انجام خدمت خـود را طـو         



 

 

  ٦صفحه   ١٣٧٩ديبهشت ار١١   ٣ شماره    لويس

 حماآمه ترآهاي جوان

اموال غارت شده ارامنه با سواستفاده از مقام خود وسايل نقليه نظامى را در اختيار            
اشخاصى كـه در جهـت دفـاع از او شـهادت         . استاندار و متصديان او كٌذاشته است     

دادند، اظهار نمودند كه او به سبب روابط خوب خود با استاندار قادر كٌشته اسـت                
عضي از ارامنه را از تبعيد اجبارى نجات دهد و ئون يكى از تْروتمنـدان شـهر                 كه ب 

. دار نمايـد   توانست حيتْيت خويش را لكـه      بود به خاطر منافع شخصى خود نيز نمي       
آالت و  وجـوه      حتى براى تطميع استاندار جمال عزمى بيـك، مقـدارى از جـواهر            

او داده و متحمـل ضـرر و        نقدى صندوقى كه در تحويل او بود به حساب خود به            
  . زيان كٌشته است

اين شهادات كه به نفـع نـورى بيـك، محمـد علـى افنـدى و مـصطفى                     
انـد، هيـئ     اند و همئنين توضيحاتى كه وكالى مـدافع ايـشان داده           افندى اراإه شده  

  .باشند اساس مي ارتباطى با واقعيت نداشته كامالً بي
راء، نـورى افنـدى، رإيـس       بـه اتفـاق آ    ] دادكٌاه نظـامي  [بدين ترتيب،     

هـايى كـه در    ،  را به سبب سواسـتفاده ]ثليس خفيه[نظميه، و مصطفى بيك، مامور      
اسـتاندار، جمـال عزمـى بيـك؛ نـاإل          . شناسد اند مقصر مي   ضمن خدمت انجام داده   

بر استناد مـاده   ] مدير كل ماليات  [؛ و محمد على افندى      ]حزب[بيك، دبير مسإول    
  .شوند دشاهى محكوم مي قانون جزاى مدنى ثا45

ثس از شور، جمال عزمى بيك و ناإل بيك را مجـرم اصـلى               ] دادكٌاه[  
.  قانون مذكور تعيين نمود    45تشخيص داد و ميزان مجازات آنها را بر حسب ماده           

[...]  
 بـه اعـدام و      5 و نـاإل بيـك     4بر اساس اين مواد، جمـال عزمـى بيـك           

  . [...]كٌردند مصادره اموال محكوم مي
در حضور همه و در غياب جمال عزمى بيـك و           ] دادكٌاه نظامي  [حكم  

  .ناإل بيك صادر كٌرديد
  1919 مه 22

  ناظم، ذكي، مصطفي، على ناظم، رجب فردى
    عابدين داور-العاده نظامي رإيس دبيرخانه دادكٌاه فوق

  3616 شماره 1335 ماييس 22تقويم وقايع، 
  

***  
  
  العاده نظامي دادكٌاه فوق

  به حكم عليه حضرت ثادشاهي] 1919 [1335ارس سنه  م8تاسيس 
  

  6ضبط صورت محاكمه 
  . ؤنرال اسد ثاشا-رإيس
 ؤنرال احسان ثاشا، ؤنرال مصطفى كريمـى ثاشـا، ؤنـرال اسـماعيل حقـى                -اعضاء

  .ثاشا، سرهنك سليمان شاكر بيك
  

  7كشتار معموره العزيز] عامالن[محاكمه 

                                                            
 در بـرلين توسـط آرام يركانيـان و          ١٩٢٢ آوريـل    ١٧ جمال عزمى و بهاءالدين شاكر در        ‐٤

  .آرشاوير شيراكيان به قتل رسيدند
  . در آنكارا به دار كشيده شد١٩٢٦ ناإل بيك در تاريخ ‐٥
  .٣٧٧١، شماره ١٩٢٠]  ؤانويه١٣[ خزيران ١٣ تقويم وقايع، ‐٦
  )).لري معموره العزيز تقتيلي محاكمه: (( عنوان متن تركي حكم صادره ئنين است‐  ٧

اكر، عضو كميته مركزى حـزب اتحـاد و          دكتر بهاءالدين ش   -اسامى متهمان غايب  
لى ناظم بيك، دبير مسإول حزب اتحاد و  ترقي و رإيس تشكيالت مخصوص؛ رسنه

  .ترقي در معموره العزيز
 حاجى باليوس زاده محمد نورى بيك، نماينده سابق درسيم؛          -اسامى متهمان حاضر  

  .فريد بيك، مدير سابق معارف معموره العزيز
  حكم

ه، اظهارات طرفين مدعى و مدافع استماع كٌرديـد و  در طى اين محاكم   
  .كليه اوراق قضايي مورد مطالعه و بررسى دقيق قرار كٌرفت

متهم، دكتر بهاءالدين شاكر بيك، عضو كميته مركزى حزب و رإيس  
تشكيالت مخصوص، ثس از خروج از استامبول به طرابوزان، ارضروم و ساير 

هاى اشرارى كه مركب از جنايتكاران و  هها سركشى كرده و در راس دست استان
ها بودند قرار كٌرفته و در مناطق مختلف به قلع و  مجرمان مرخص شده از زندان

نامبرده براى . قمع ارامنه تبعيد شده ثرداخته و اموال آنها را غارت كرده است
هاى ثليد خود، به اعزام عناصر جاهل و ساده لوح به مناطق وقوع  اجراى نقشه

ع مبادرت ورزيده است و آنها نيز با نفرتى عنان كٌسيخته و مملو از حرص و فجاي
او در حين انجام وظايف . اند الذكر ملحق شده طمع، به تشكيالت مخصوص سابق

خود، غالباً فرامين شفاهى و كٌاه تلكٌراف محرمانه و رمزى مخابره نموده و اشرار 
جهت كشتار و محو ارامنه به تشكيالت مخصوص را تحت نظارت مستقيم خود، در 

.كٌرفته است كار   
 كـه از    1915 مـه    4بهاءالدين شاكر بيك در تلكٌرافـى رمـزى مـورخ             

لـى نـاظم بيـك، دبيـر      ارضروم و از طريق تْابت بيك، استاندار ارضروم، بـه رسـنه        
مسإول حزب اتحاد و ترقي شعبه معموره العزيز، ارسال نموده است سـإوال كـرده        

  : است
كنيد  فرستيد ثاكسازي مي  اى را كه مي     اطالع دهيد آيا ارامنه    مشخصا((  

كنيـد   يا خير؟ آيا اشخاص خطرناكى كه تبعيدشان را اعالم كرده بوديد هالك مي         
  )).فرستيد؟ يا مي

هـاى   منير بيك، استاندار ارضروم، در تلكٌرافى رمزى كه از ميان ثوشه   
  :كٌويد ه است، ئنين ميحامل مهر كميته مركزى حزب اتحاد و ترقي  كشف شد

هاى ارامنه تْروتمندى كه از ارضـروم و از مـسير كقـى اعـزام                قافله((  
هاى اشرار بهاءالدين شاكر بيـك مـورد حملـه           ها و دسته   اند از طرف درسيمي    شده

  )).قرار كٌرفتند و قلع و قمع شدند و اموال آنها نيز غارت شد
د كـه خـود شخـصاً از     رشيد ثاشا، استاندار سابق قـسطمون، اظهـار كـر           

تلكٌرافـى رمـزى دريافـت كـرده        ] ارامنـه [بهاءالدين شاكر بيك در رابطه با تبعيد        
تصميم كشتار و نابودى ارامنـه و غـارت و          (( نيز كٌفته است كه      8وهيب ثاشا . است

تاراج اموال آنها، قبالً در كميته مركزى حزب اتحاد و ترقـي كٌرفتـه شـده بـود و         
هاى اشرار و سالخي بود كـه        كيل دهنده و سركرده دسته    بهاءالدين شاكر بيك تش   

  )).در حوزه عملياتي قشون سوم فعاليت داشتند
صبور سـميع بيـك، فرمانـدار سـابق انطـالي، اظهـار داشـته اسـت كـه                     

بهاءالدين شاكر بيك در تلكٌرافى رمزى كه از ارضروم مخابره كـرده بـود، ئنـين                
  : كٌفته است

بدليس، دياربكر، سيواس و طرابوزان يـك  در مناطق ارضروم، وان،   ((  
اند، اما  همه آنها به نواحى موصل و درالزور رانده شده. ارمنى هم باقى نمانده است

  )).كنيد؟ شما در انطالى ئه مي

                                                            
 بـه فرمانـدهى لـشكر دوم جبهـه        ١٩١٦در ماه مارس    ). ١٨٧٧‐١٩٤٠( ؤنرال وهيب محمد     ‐٨

  .قفقاز منصوب شد



 

 

  ٧صفحه   ١٣٧٩ديبهشت ار١١   ٣ شماره    لويس

 حماآمه ترآهاي جوان

اى كه همـراه بـا داليـل موتْـق در صـورت مجلـس                شهادات اراإه شده    
ستند كـه بهاءالـدين شـاكر       اند، تماماً مويد جراإمى ه     دادكٌاه نظامى به  تْبت رسيده     

  .اند بيك و همقطاران او مشتركاً مرتكب شده
باشد، آن است كه سه      لى ناظم بيك متوارى مربوط مي      اما آنئه به رسنه     

داننـد، زيـرا     قاضي دادكٌاه نظامى نيز وى را در وقـوع فجـايع مـذكور دخيـل مـي                
ايـن  . ه اسـت  همكارى تنكٌاتنكٌى بـا بهاءالـدين شـاكر بيـك در مـورد تبعيـد داشـت                

 خطاب بـه نـاظم بيـك و         1915 مه   4موضوع از مندرجات تلكٌراف مذكور مورخ       
همئنين از بيانات تْابت بيك، استاندار معموره العزيز، مدحت شـكرى بيـك، دبيـر               

اين موضوع كه مشاراليه از بدو . رسد كل كميته مركزى و ساير شهود به اتْبات مي
اى   فرارى است، خود دليل قابـل مالحظـه        الحال تحقيقات قضايى مخفى شده و الي     

غير از اين، از مندرجات ساير مكاتباتى كه در ثوشه قرار دارد، مشاركت او . است
  .در تحقق فجايع مذكور محرز كٌشته است

از نقطه نظر قانون، ناظم بيك در ضمن ارتكاب جراإم فوق، بر خالف               
لـيكن مكاتبـات ايـشان بـا        مجرمان اصلي، آتْار جرم مشخصى باقى نكٌذاشته است،         

بهاءالدين شاكر بيك و اظهارات شـهود، همكٌـى مويـد شـركت غيرمـستقيم او در                 
  .باشند ارتكاب جراإم مذكور و مساعدت آكٌاهانه وى به عامالن آن فجايع مي

بر اين اساس و به حكم قانون، نـاظم بيـك بـا اكتْريـت آراء بـه اتهـام                      
ميزان مجازات ايـن دو     . شود  شناخته مي  شركت غير مستقيم در جراإم فوق، مجرم      

 170 و   181بهاءالدين شاكر بيك بر اسـاس مـواد         . متهم به صورت ذيل تعيين شد     
  45لى ناظم بيك بر اسـاس بنـد دوم مـاده           قانون محكوم به اعدام كٌرديد، اما رسنه      

با اموال مصادره شده نيز .  سال تبعيد با اعمال شاقه محكوم شد15قانون مذكور به 
ناظم بيـك همئنـين از كليـه حقـوق مـدنى محـروم              . مطابق قانون عمل خواهد شد    

  . [...]كٌردد مي
حكم دادكٌاه در حضور محمد نورى بيـك و فريـد بيـك و در غيـاب                   

  .لى ناظم بيك صادر كٌشت بهاءالدين شاكر بيك و رسنه
     مصطفى كريمي، احسان1336 كانون سنه 13  

لى ناظم بيك نيز به ميزان  يم كه متهم، رسنهما ضمن تاييد اين حكم، معتقد((
      )).باشد بهاءالدين شاكر بيك مقصر مي

سليمان شاكر،           
  اسماعيل حقي، اسد
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اآز فروش دوهفته نامه مر
 لويس

  

   دكه روزنامه فروشي‐قائم مقام فراهاني نبش مشاهير  •

  دكه روزنامه فروشي‐سنايي روبروي بيمارستان تهران •

   دكه روزنامه فروشي‐نبش سنايي و مطهري  •

   دكه روزنامه فروشي‐جمهوري جنب سينما ايفل  •

   قهوه ريو–تقاطع جمهوري و فردوسي  •

   دوم كتابفروشي آرارات متري١٦مجيديه  جنوبي •

   - متري اول جنب شهرداري ١٦مجيديه  جنوبي •

  شهر كتاب

    شهر كتاب ‐ مجيديه  شمالي  •

 دكه  ‐ متري اول روبروي كوچه هفتم     ١٦مجيديه  جنوبي     •

  روزنامه فروشي 

پالك  ‐ متري اول روبروي كوچه هفتم١٦مجيديه  جنوبي  •

  سروژ موزيك١٠٤

وچه هفتم عكاسـي     متري اول جنب ك    ١٦مجيديه  جنوبي     •

  پامچال

   دكه روزنامه فروشي‐ سه راه ارامنه ‐مجيديه  جنوبي   •

 خواجه نظام الملك  ابتداي خيابان پليس جنب         –حشمتيه   •

   دكه روزنامه فروشي‐پارك 

 جنـب مـسيل     – انتهاي خيابان شيرمرد جنـوبي     –نارمك   •

   دكه روزنامه فروشي‐باختر 

مـسيل بـاختر      انتهاي خيابان شيرمرد  جنـوبي        –نارمك     •

   درمانگاه گريگوريس٣١٨پالك 

 شاهين –در شهرهاي اصفهان ”  لويس “نمايندگي  هاي    •

   اراك ‐ اروميه – تبريز –شهر 
با تلفن “ براي اشرتاك نشريه لطفا

 فرماييد  متاس حاصل٦٤٩٥١٨٠

  

  1915-17ر سالهاي نامه يك آلماني ساكن تركيه د
  1917 مارس 26ماالتيا 

 معتقدم كه اگر ملت ما واقعيت ها را مي دانست سر به طغيـان               …
شكي نيست كه همـه اقـداماتي كـه بـر عليـه             . و اعتراض مي زد     

ارمنيان انجام مي شود و كماكان ادامه خواهـد يافـت بزرگتـرين             
  …جنايت در طول تاريخ جهاني است

  كريستوفل. ارنست ژ



 

 

  ٨صفحه   ١٣٧٩ ارديبهشت١١   ٣ شماره    لويس

ادبيات

  كودكي من
  

 سورن آيوازيان: اثر 
 آندرانيك خچوميان: ترمجه 

  

مي گويند يادآوري دوران كودكي بـا همـه غمهـا و شـاديهايش              

  لذتبخش است، ولي آيا درست است؟

دوران كودكي من به خواب ميماند، خوابي وحشتناك كه وقتي بـه            

، قبـل   با يادآوري آن دوران   . ياد مي آورم قلبم فشرده و روحم آزرده ميشود        

از هر چيز خانه ما با آن ديوارهاي فرسوده و رنگ و رو رفتـه و درختهـاي                  

بزرگي كه با شاخ و برگ فراوان خود، آن را در خود گرفته بودنـد جلـوي                 

سارها روي شاخ و برگ درختان آواز مي خواندنـد و نمـي             . چشمم مي آيد  

ـ . دانم چرا صداي آن پرنده ها هميشه برايم غمگين بنظـر مـي آمـد               بهاي ش

مهتابي تابستان در جوي كنار خانه ما قورباغه ها نيز با هـم همـسرايي مـي                 

حتي صداي خشك در خانه با      . كردند، و صداي آنها برايم بدشگون مي نمود       

صـداي خـروس    . اينكه مادرم مرتب به پاي آن روغن ميزد نيز غمگين بود          

ز توأم بـا    همه چي . پرطالئي خانه نيز غمگين بود، همه چيز غمگين مي نمود         

نگراني و ترس بود، و من هميشه فكر مي كردم كه همه بچه هاي دنيا مثـل                 

  .من بدنيا مي آيند، آنها را بدنيا مي آورند تا در ترس و نگراني زندگي كنند

از همه بيشتر چهره مومي رنگ و پر چين و چـروك مـادربزرگم              

 ايـستاد   بخصوص وقتي كه هر روز صبح وسط اتاق مي        . باعث نگراني ام بود   

الهي كه بي تـاج و      « :و دستهايش را بسوي آسمان بلند مي كرد و مي گفت          

پس از گفتن اين چند كلمه نيز مـدت طـوالني           » .تخت بموني، سلطان حميد   

همچنان وسط اتاق مي ايستاد و از سوراخ وسط سقف به آسمان آبي نگاه مي 

ميدم كه  كرد، از گفته هاي مادربزرگ چيزي نمي فهميدم، بخصوص نمي فه          

چرا وقتي پدرم از سر زمين برمي گشت به پيشوازش مـي رفـت و او را در                  

آغوش گرفته صورت و حتي لباسـهايش را نيـز مـي بوسـيد و سـپس بـا                   

دستهايش صليبي روي سينه اش مي كشيد و باز مدت طوالني به آسمان نگاه            

مي كرد و آسمان آرام و آبي، در نظرم پر رمز و راز مي آمـد و فكـر مـي                     

كردم حتما چيزي در رنگ آبي آسمان هست كه فقط مادربزرگ آن را مي              

بله، زندگي خيلي تلخ بود، هر روز كشتار بـود و خـونريزي، هـر روز                . بيند

صداي ناله و سوگواري مادران بگوش مي رسيد، ولي مـن كـودك بـودم و       

ز نه مادرم و نه حتي مـادربزرگم ا  . دوست داشتم بازي كنم، باال و پايين بپرم       

اين ديوانگي هاي من ناراحت نمي شدند، فقط گاهي مـادرم بـه پـدرم مـي                 

گفت كه خوبه كمي مرا نصيحت كند و پدرم با لبخند تلخي فقط سـرش را                

سالها بعد منظور سر تكان دادن پدرم را فهميدم، هر چند او بـا              . تكان مي داد  

 اگر او   زن، بگذار تا بچه است بازي كند،      «:آن لبخند تلخ مي خواست بگويد     

  .»را نكشتند، اگر سرش را نبريدند خود زندگي نصيحتش خواهد كرد

ولي خواهرم زارو هيچوقت بازي نمي كرد، او هميشه ساكت بود و            

 هر روز كه پدرم از خانه بيرون مي رفت به مـادر و              …در سكوتش غمگين  

مادربزرگم مي گفت كه او را حتي بـراي آوردن آب چـشمه هـم بيـرون                 

.  دختران زيادي گم شده اند و يا جسد آنها را پيدا كـرده انـد               چون. نفرستند

بيچاره خواهرم هر روز جلوي پنجره مي نشست و ساعتها به صداي پرندگان             

روي درخت گوش مي داد و يا به درياچه كوچكي كه از پنجـره خانـه مـا                  

روي درياچه مرغابي هاي وحـشي مـشغول شـنا          . ديده مي شد نگاه مي كرد     

از آنها مانند دستمال هاي سفيدي باالي درياچه به پرواز در مي            بعضي  . بودند

وقتي كه شـب چـادر      . آمدند و در مه گم مي شدند و دوباره ديده مي شدند           

سياهش را روي روستا و درياچه و درختان پهن مي كرد، زارو به گوشه اي               

از اتاق پناه مي بـرد و بـه نقطـه اي خيـره مـي شـد و اشـكهايش را روي                       

  .ش مي ريختزانوهاي

بعضي وقتها روبروي او مي ايستادم و به چهره رنگ پريده اش نگاه             

او دست مرا مي گرفت و به چـشمهايم         . كرده اشكهايش را پاك مي كردم     

نگاه مي كرد و بعد با حسرت دستهايم را محكم به لبهايش مي فشرد و بوسه                

  .باران مي كرد

وزي نبود كه در    روزي نبود كه خبر كشته شدن كسي را نياورند، ر         

  .ده سوگواري و شيون نباشد، ولي يك روز سوگ همه ده را در بر گرفت

خورشيد تازه غروب كرده بود، باد ماليم تابـستان مـي وزيـد، بـا               

روستا در سـكوت فـرو      . حركت باد آب درياچه نيز به حركت درآمده بود        

فقـط صـداي پـارس سـگها و         . رفته بود، گو اينكه هيچكس در آنجا نبـود        

در آن غروب ناگهان از چهار      . يرجير يكنواخت سوسكها بگوش مي رسيد     ج

من فقط ديدم كه كودكي از      . طرف، روستا زير رگبار گلوله ها قرار گرفت       

مـادرروي جـسد    . آغوش مادرش به زمين افتاد و خون از سرش جاري شـد           

همه اهالي روستا به داخل خانه ها فرار كردند و در گوشه اي             . فرزندش افتاد 

كمي بعد تيرانـدازي قطـع      . ز ديوارها پناه گرفتند تا ببينند چه پيش مي آيد         ا

از طرف درياچه گروه كثيري از مردم كه در محاصـره افـرادي مـسلح               . شد

  . قرار داشتند ديده شد

ناگهان صداي شيون زنان و دختران روستا بلند شد، همـه تـرس و              

 و مـادربزرگ هـم      مـادرم . نگراني را فراموش كرده بسوي درياچه دويدنـد       

وقتي به آنجـا رسـيديم     . در خانه فقط خواهرم ماند    . رفتند و مرا با خود بردند     

در صف مردان به هم بسته شده پدرم را ديدم كه سرافكنده و رنـگ پريـده                 

مادربزرگ با ديدن پدرم در حاليكه بـه زانوهـايش مـي زد بـه          . ايستاده بود 

اميدمان از دست . راب شديمآخ، خدايا خانه خ“ :سوي فرزندش دويد و گفت  

  ”.رفت

آي گـوور   « :يكي از افراد مسلح به مادربزرگ نزديك شد و گفت         

ولي در قلب مادري كـه فرزنـدش را در   . »تا نفرستادمت جهنم برگرد عقب   

مادربزرگ هق هق كنان خود را بـه        . چنگال مرگ مي بيند هراس راه ندارد      

ن موقـع يكـي از افـراد        پدرم رساند و او را در آغوش گرفت، ولي در همـا           

مسلح با قنداق تفنگ چنان به پيشاني او كوبيد كه او از پشت بر زمين افتـاد      

  .و ديگر هيچ حركتي نكرد

پدر با چشمهاي اشك آلود به مادر و به من نگاه مي كرد و آه مـي   

هنوز هم صداي آه و ناله مردم و ضربه شالق افراد مسلح كه همـه را                . كشيد

  .مي زدند مي شنوم

شروع شد، زنان و كودكان را همـراه        ” گوورها“كمي بعد قتل عام     

مردان دربند كردند، هنوز به چشم مي بينم كه چطور يكي از سربازان ترك              

   …عثماني با شمشير به سر پدرم زد، پدرم زانو زد و بعد روي زمين افتاد

كساني هم بودند كه از اين كشتار فرار كردند، از جمله مادرم كـه              

وقتي كه از كنار خانه مان مي گذشتيم مـادرم بـا            . بال خود مي كشيد   مرا دن 

او را كجـا    . عجله به درون خانه رفت تا خواهرم زارو را بياورد، ولي او نبود            

  .برده بودند و يا كجا رفته بود، نفهميدم
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٢  
. صبح بود، بين ابرها شكاف افتاده بود و آنها از هم دور مـي شـدند          

از دور روستاي ما ديده مي شد كـه         .  مي افشاند  خورشيد بر كوه و دشت طال     

تـا وقتـي كـه از روسـتا         . از خانه هاي سوخته اش همچنان دود بلند مي شد         

بيرون نيامده بودم دنيا را فقط روستاي خودمان تصور مي كردم و بيـرون از               

آن را جايي خالي و بي انتها مي پنداشتم كه در مهي سرخ رنگ فـرو رفتـه                  

ا از كوه ها و دشت هاي زيادي گذشتيم و مادرم مـي گفـت               اما حاال م  . بود

بـين راه  . كه باز هم بايد كوه ها و دشت هاي زيـادي را زيـر پـا بگـذاريم     

گروههاي ديگري از مردم با لباسهاي پاره پاره و گرسنه و زجر ديده به مـا                

من فقط يك چيز را مي دانستم و آن اين كه ما از قتل عام فرار      . مي پيوستند 

اما از اين كه اين همه جمعيت پابرهنه و گرسنه كه در جاده هاي              . كنيممي  

  .كم رفت و آمد پر شده بودند به كجا مي رفتند سر در نمي آوردم

  مادر، كجا مي رويم؟: روزي از مادرم پرسيدم

روس ها مردم خـوبي هـستند، دل        . به سرزمين روس ها پسرم     -

  .رحم اند، قوي اند

  ارند؟ روس ها هم شمشير د! مادر -

ولي آنها با شمشير    . شمشير روس ها تيزتر از شمشير اينهاست       -

  .به جنگ دشمن مي روند، آنها زنها و بچه هاي بي گناه را نمي كشند

از آن روز به بعد من روس ها را مثل پدرم مهربان و خـوب، و آدم                

آنها را مثل قهرمانان قصه هاي      . هايي كه لبخند بر لب دارند تصور مي كردم        

رسـيديم،  ” آسـوازازين “وقتي به دشـت    . بزرگم قوي و بزرگ مي ديدم     مادر

روي . مادرم روي زمين زانو زد خاك را بوسيد و با صداي بلند گريـه كـرد          

با اميد و آرزوهاي خوبي همين زمـين  . همين زمين او با پدرم كار كرده بود      

 و  براي خواهرم زارو در همين زمين گهواره بسته بودنـد         . را شخم زده بودند   

. او با صداي مهربان خود براي او الاليي خوانده بود، ولي حاال خواهرم نبـود              

از همان روز در مادرم تغييراتي به وجود آمد، او كم حرف و كـم تحـرك                 

دو ماه بود كه راه مي رفتيم، در اين دو ماه جـز ريـشه درختـان و              . شده بود 

ه ايگدير با عده    روزي در را  . سبزيجات چيز ديگري از گلوي ما پايين نرفت       

آن . من از ترس زير دامن مـادرم پنهـان شـدم          . اي سوار مسلح روبرو شديم    

آنها از كيسه هايشان به ما شكر       . سواران موطاليي مثل آن افراد مسلح نبودند      

مادر از حرفهاي آنها فقط     . بعد صحبت كردند و خنديدند    . و نان خشك دادند   

 سـالدات هـاي روس هـستند و    را فهميد و به من گفت كه اينهـا        ” خاراشو“

و آن مردان مـوطاليي خوشـم       ” خاراشو“من از كلمه    . يعني خوب ” خاراشو“

  .آمد

مثل هميـشه   . شب فرا رسيده بود كه به كنار رودخانه ارس رسيديم         

امروز هم مادرم مرا در لباسهاي خود پيچيده و مرا در آغـوش گرفتـه روي                

روزي بود كـه مـا زيـر    آن  روز شصت و پنجمين     . زمين خيس دراز كشيد   

مثل آهويي زخمي از دست شكارچي فـرار مـي          . آسمان لخت مي خوابيديم   

كرديم، ولي نمي دانستيم كه چند روز ديگـر بايـد بـا سـرما و گرسـنگي                  

شب بود، سكوت شبانه همه جا را فرا گرفته بود، جـز صـداي نالـه            . بجنگيم

شمشير سـربازان   سرما مانند   . كودكان و بيماران صدايي به گوش نمي رسيد       

ميان دره، رود ارس براي سرنوشت      . ترك بي رحمانه به بدن لخت ما مي زد        

  …ارس مادر ما بود، مثل يك مادر ارمني. تلخ ما به سوگ نشسته بود

. او مثل برف سـرد بـود      . آن شب آغوش مادرم مرا گرم نمي كرد       

هايش چشم. او مرده بود  . صبح وقتي هوا روشن شد، مادرم از جايش بلند نشد         

آن نگاه، نگاه . باز مانده بود و به پشت سر به دشت آسوازازين نگاه مي كرد   

حسرت بار مادري بود كه به راهي كه فرزندش را گم كرده بود خيره شـده                

  .بود

٣  
با گذشتن از ارس، از شمشير آدمكشان خـالص شـده بـودم، ولـي           

زه دوازده  تـا . محروم ماندن از مهرباني هاي مادر مثل مرگ برايم سخت بود          

بايد از چشمه آب مي آوردم، . ساله شده بودم كه در خانه اي به نوكري رفتم   

حياط را آب و جارو مي كردم، بايد كثافت طويله را پاك مي كردم و شب                

  .پاهاي آقا را بايد ماساژ مي دادم كه بتواند راحت بخوابد

آدم بي رحمـي    . در روستا آقا را دودوش خچو كورتسي مي ناميدند        

اگر چيزي مي گفـت و خـوب نمـي          . به هر بهانه اي مرا كتك مي زد       . ودب

مگـر تـوي    “:فهميدم با مشت و لگد به سر و صورتم مي كوبيد و مي گفت             

روزي نبـود كـه مـزه ضـربات         . ”!گوش هايت پنبه فرو كردي، توله سگ      

گويي اين همه كتك كاري كم بود، تازه به ديگر          . مشت و لگد او را نچشم     

واقعا درست گفته اند كه بچه      . ستور مي داد كه به من غذا ندهند       افراد خانه د  

كوچكترين توهين هـاي او مـرا      . يتيم پيشاني اش محكمه ولي قلبش ظريف      

در چنين مواقعي به گوشه اي پناه مي بردم، گريه مي كردم و             . عذاب مي داد  

در خواب مادرم را مي ديدم كه آن سوي ارس          . همانطور نشسته مي خوابيدم   

بعـد  . ي زمين افتاده و چشم هاي حسرت بارش را به مـن دوختـه اسـت               رو

مادربزرگ و خواهرم زارو را مي ديدم كه همگي به خاطر مـن گريـه مـي                 

  . كردند

خچو ناسزا مـي گفـت و       . با لگد دودوش خچو از خواب مي پريدم       

  .بعد هم گوشم را مي گرفت و به سوي حياط خانه مي كشيد. كتكم مي زد

من چنين گذشت تا اين كه انقالب اكتبر شعله هاي          دوران كودكي   

  .خود را بر كوه هاي ارمنستان نيز افشاند

. دوران تلخ كودكي ام به خاطرات تلـخ تبـديل شـد           . سالها گذشت 

هميشه آن دوران را با دلهره به ياد مي آورم، با يادآوري آن دوران هميـشه                

 برهنه در جاده هاي     او با پاهاي  . خواهرم زارو جلوي چشمانم مجسم مي شود      

  …نامعلوم قدم مي زند

٤  
مرا در بيمارستاني در شهر بـاطوم       . در جبهه غرب زخمي شده بودم     

بعـد از عمـل     .  نمي دانم چند روز بستري شـده بـودم         …بستري كرده بودند  

 در تخت پهلـويم درجـه داري        …جراحي به هوش آمدم، حالم بهتر شده بود       

او مـردي بـود مهربـان كـه همـه      . بودروسي به نام آناتولي ايوانف بستري   

او در جنگ جهاني اول نيـز شـركت         . زندگي اش را در ارتش گذرانده بود      

اسم “:وقتي با هم آشنا شديم و من اسمم را گفتم او با لبخند گفت             . كرده بود 

  ”.اسم پسرم هم باگرات است! خوبيه

  ”.چطور ممكنه؟ باگرات كه اسم روسي نيست“:پرسيدم

  ”.، اسم برادرش باگرات بودهزنم آرمنيه“:گفت

  ”زن ارمني؟“:نمي دانم چرا متعجب شدم و پرسيدم

پـدر و   .  ما بـا هـم در آخـالت ازدواج كـرديم           …بله، ارمني  -

روستايشان را آتش زده بودند، ولي چطور فرار كرده         . مادرش را كشته بودند   
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. او به پادگان ما پناه آورده بـود       . و به كجا مي رفت خودش هم نمي دانست        

من در همين شهر زنـدگي      . ديدم دختر نجيب و خوبيه، باهاش ازدواج كردم       

او ارمني حرف مي زند، بچه هايم نيز . مي كنم، زنم كه آمد آشنايت مي كنم      

  .ارمني حرف مي زنند

او همـه   . او خيلي عالقه داشت كه از دوران خدمتش تعريـف كنـد           

 تعريف كرد كـه  چيز را آرام و با همه جوانبش تعريف مي كرد و وقتي كه        

چطور در ايگدير شاهد قتل عام و خانه بدوشي ارمنيان بوده، چطور در جـاده       

ها جنازه زنان و كودكاني را كه از گرسنگي مرده بودند ديده، من بـا خـود                

خدايا، اين همان سالدات روس نيست كه به ما نان و شـكر داد،              : فكر كردم 

را از او ” خاراشـو “ولين بار آيا اين همان سالدات روس نيست كه من براي ا      

  شنيدم؟

بعد از اين كه او از تعريف اتفاقات مختلفي كه در زندگي اش پيش              

مـن جـز    . آمده بود دست كشيد، از من خواست كه من هم چيـزي بگـويم             

دوران كودكي ام، چه چيزي را بايد تعريف مي كردم و شروع كردم از آن               

يدم او پتـو را روي صـورتش        هنوز حرفم تمام نشده بود كه د      . دوران گفتن 

فكر كردم شايد حالش خوب نيست و يا از شنيدن حرف هايم خسته             . كشيد

پـس از مـدتي او      . سكوت كشنده اي حكمفرما شد    . ساكت شدم . شده است 

و پتو را از    ” .ديگر چيزي نگو، مرا به ياد آن روزهاي خونين نيانداز         “ :گفت

اين همه جنگهاي مختلف    با تعجب ديدم مردي كه در       . صورتش كنار كشيد  

  .شركت داشته چشم هايش پر از اشك است و گريه مي كند

او بـاز هـم     . يك روز همسر آناتولي ايوانف بـه بيمارسـتان آمـد          

آناتولي به او دلـداري داد، از       . جراحات شوهرش را نگاه كرد و غمگين شد       

خانه و بچه ها پرسيد، بعد در حالي كـه مـرا بـه همـسرش نـشان مـي داد                     

همسر آناتولي دقيقا به چشمهايم نگاه كرد  ” .آشنا شويد، اونهم آرمنيه   “:گفت

پرسيد كه از كدام واليتم، از كدام روستا، دوباره         . و سؤال هاي مختلفي كرد    

وقتي كه گفتم از روستاي پارخوس از بخش آخالت هستم،          . اسمم را پرسيد  

ـ                اهم رنگش پريد، مثل مجسمه اي مرمرين شد و بـا چـشمهايش دوبـاره نگ

روي تخـتم افتـاد و از       . كرد، او از جايش بلند شد، ولي نتوانست قدم بردارد         

  .آنجا روي زمين

چه اتفاقي  “:در حالي كه سعي مي كردم از جايم بلند شوم فرياد زدم           

  ”افتاد؟

خواستم به او كمك كنم، ولي جراحات بدنم به شدت به درد آمدند             

خيلي . چه شد و كمك خواست    آناتولي دستپا . و من ناتوان روي تخت افتادم     

  .زود پزشكان و پرستاران آمدند و زن بيهوش را با برانكار بردند

شب به خواهش آناتولي ايوانف تخت مرا به تخت او نزديك كرده            

او يك دستش را زير سرم گذاشته بود و با دست ديگرش موهاي مرا              . بودند

د كه همچنان به    سوي ديگر تختم همسر او نشسته بو      . پدرانه نوازش مي كرد   

من تكيه داده و با چشمان زل زده اش با حـسرت و تعجـب و بـا احـساس                    

او پيشاني، موها و دستهايم را بوسـه بـاران مـي            . عميق به من نگاه مي كرد     

آه، چـه گـرم، چـه صـادقانه         . كرد و اشك هايش روي صورتم مي ريخت       

 بـيش   به نظرم مي آمد كه گذشته خـوابي       . هستند بوسه هاي يك خويشاوند    

نبوده و حاال چشم هايي كه به من نگاه مي كنند مثل چشم هاي مادرم هستند 

  .او زارو بود، خواهرم. و اين بوسه هاي گرم مثل بوسه هاي گرم مادرم است
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»ñ»õ³óÇÝ: î»ë³ñ³ÝÁ ß³ï Ûáõ½Çã ¿ñ: î»ëáõãÁ, ÃáÕÝ»Éáí 
¹³ë³ñ³ÝÁ, ÇÝÓ Çñ Ùûï Ï³Ýã»ó: Ð³½Çõ Éë»ÉÇ Ó³ÛÝáí ³ë³ó. 

-¶Ý³ ÂáõÙ³ëÇÝ Ï³ÝãÇñ ÃáÕ ÇÝÓ Ùûï ·³Û: 
ÂáõÙ³ëÁ Ù»ñ ¹åñáóÇ §Í³é³Ý¦ ¿ñ: 
-ÂáõÙ³ë, ÉëÇñ »õ ï»ë, Ã¿ ÇÝã »Ù ³ëáõÙ: Î·Ý³ë »õ Ù»ñ 

ï³Ý é³¹ÇáÝ Ïï³Ý»ë ÏÛ³ÝÓÝ»ë ì³ÑÇÏÇ ÁÝï³ÝÇùÇÝ: 
Ú»ïáÛ Ïí»ñ³¹³éÝ³ë »õ ³ñ¹ÇõÝùÁ ÇÝÓ ÏÑ³Õáñ¹»ë,- 
å³ïõÇñ»ó ¹åñáóÇ ï»ëáõãÁ: 

ÂáõÙ³ëÁ ÙÝ³ó ï»ÕáõÙ Ï³Ý·Ý³Í, ßõ³ñ³Í íÇ×³ÏáõÙ: 
-â»±ë ÉëáõÙ, ãÉÇÝÇ± ËÉ³ó»É »ë,- µ³ñÏ³ó³õ ï»ëáõãÁ: 
-Èë»ÉÁª ÉëáõÙ »Ù, å³ñáÝ ï»ëáõã, ËáÙ ù³é ã»Ù, ³Ù³ ¹áõù 

¿Ý ³ë¿ù, á°ñ Ù¿ Ë³ïÁ ï³Ý»Ù,- å³ï³ëË³Ý»ó ÂáõÙ³ëÁ: 
-²åáõß, ÙÇÃ¿ Ù»ñ ï³ÝÁ ù³ÝÇ± é³¹Çû Ï³Û, áñ ÷áñÓáõÙ 

»ë ÁÝïñáõÃÇõÝ ³Ý»É: 
-¸¿Ñ, »ë ¿É Ñ¿Ýó ¿¹ »Ù Ùï³ÍáõÙ, áñ Ó»ñ ï³ÝÁ Ï³Û-ãÏ³Û 

Ù¿ Ë³ï é³¹ÇûÉ Ï³Û: ´³ áñ ï³Ý»Ù ¹áõù ã¿±ù áõ½Ç: 
-¾¹ Ñ³ñóÁ ù»½ ãÇ í»ñ³µ»ñáõÙ: Þáõï ³ÝóÇñ ·áñÍÇ¹: 
-Þ³ï É³õ, ³ë³Ù, áñ ã³ë¿ù ÂáõÙ³ëÁ Ë»ÉùÁ ãÏïñ³õ: 
ÂáõÙ³ëÁ ×³Ý³å³ñÑÇÝ ÇÝùÝ Çñ»Ý ËûëáõÙ ¿ñª §²ç³µ 

Ù³ñ¹³ ¿ë ï»ëáõãÁ. áñ ÃáÕÝ»ë, ïáõÝÝ áõ ï»ÕÝ ¿É ÏÍ³Ë³Û áõ 
Ïï³Û Áëïáõñ- ÁÝ¹áõñ: 

´³ñ»Ï³Ùë ¹ÇÙáõÙ ¿ ÇÝÓ »õ ³ëáõÙ. 
-ÐÇÙ³ ¹áõ ³ë³: à±í ¿ ÇëÏ³Ï³Ý ³½·Ç å³ßïå³ÝÁ: ²ÛÝ 

ã³Ï»ñï³õáñ Ñ³Û ï»ëáõãÁ, áñ ÇÝÓ ½ñÏ»ó ¹åñáóÇó, Ã¿± ³ÛÝ 
Ù»Í ³ÛÝ Ù»Í³ï³éáí Ù³ñ¹Á, áñ Ñ³Û Ù³ÝáõÏ-Ý»ñÇÝ ÏñÃáõÙ 
¿ñ ÓñÇ³µ³ñ »õ Ñá· ¿ñ ï³ÝáõÙ ÝáÛÝÇëÏ Ýñ³Ýó ³åñáõëïÇ 
Ñ³Ù³ñ:          

ÆëÏ ¹áõ ÇÝã Ï³ë»ë ëÇñ»ÉÇ ÁÝÃ»ñóáÕ, ÇÙ í³Õ»ÙÇ Í³ÝûÃÁ 
Çñûù Çñ³õ³óÇ ã¿±ñ: ÆÝãá±õ »Ý áÙ³Ýù ËûëáõÙ ÅáÕáíñ¹Ç 
Ñ³Ù³ñ ëñµ³ó³Í µ³é»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñáÝó ß³ñùáõÙ »Ý ³½· »õ 
³½·³ÛÇÝ ÇÙ³ëïáõÃÇõÝÝ»ñÁ, »ñµ Ýñ³Ýù Çñ»Ýó í³ñù áõ 
µ³ñùáí, ³éÑ³ë³ñ³Ï Çñ³õáõÝù ãáõÝ»Ý Ûáñçáñç»Éáõ ÝÙ³Ý 
µ³é»ñ: 
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