
 

 

  ١صفحه   ١٣٨١    فروردين  ٤٨‐٥٠ شماره    لويس

سرمقاله

  كارنامه خونين جنايتكاران تاريخ
  

چگونه مي توان ادعاي انسانيت كرد و چشم بر كشتار هولنـاك انـسانهاي بـي                
  گناه فرو بست؟

  چگونه مي توان به انسان بودن افتخار كرد؟
گسترش عنصر ترك از مشرق زمين به سوي غرب آسيا ننگين ترين آثار خود              

ان قديم و جديد ساكن در سرزمين غـصب         براي ترك . را در تاريخ بشري ثبت نمود     
شده موسوم به تركيه چه افتخاري باقي است غير از كارنامه خونين زير كه اسماعيل 

  : قيد نموده است"قتل عام ارمنيان"رايين در كتاب خود تحت عنوان 
 دهه هاي پاياني سده نوزدهم و دهه هاي آغازي سده بيستم، آنچنـان بـراي                …

صيبت و اندوه است كه قلم از شرح و زبان از بيان آن عاجز مي               ارمنيان آميخته با م   
 نمي توانـد    "يك نگاه بر اين آمار، كه از مراجع رسمي استخراج شد و مسلما            . ماند

اينهـا  . همه ارقام كشته شدگان را در بر داشته باشد، روشنگر واقعيت بيشتري است            
تركان عثماني قتل عام    رقم ارمنياني است كه در طول چند دهه مورد بحث به دست             

  :شده اند
در لبنـان، بلغارسـتان، بايزيـد،       0 تا آغاز سده بيـستم       1860در فاصله سالهاي    -1

 "جمعـا ) آالشكرد، اسكندريه، ساسون، ايـاالت ارمنـستان غربـي، اسـتامبول، وان           
   نفر720،363

در مقدونيه، ساسون، آدانا، ارمنستان غربـي        (1922از آغاز سده بيستم تا سال       -2
) و آناتولي، قارص، اردهان، باكو و اطراف آن، تونويجالر، كيليكيه، هاچن، ازميـر            

  . نفر307،920،1 "جمعا
بـه  . 027،284،2 برابر 1922 تا   1860كل ارمنيان قتل عام شده در فاصله سالهاي         

  .استناد بسياري از مĤخذ و شواهد ديگر، رقم اصلي به مراتب باالتر از اين بوده است
لتمرادن ترك و كليه آنان كه به  آنان افتخـار مـي كننـد و كليـه                  امروز از دو  

حاميان اينان بايد پرسيد، در ايجاد تمدن بشري چه نقشي داشته انـد؟ چنـد خـشت                 
روي خشتهاي عمارت بزرگ تاريخ و فرهنگ انسان نهاده انـد؟ غيـر از كارنامـه                

  خونين باال چه كرده اند؟ 
 عليه ملت ارمني بر وجـدان بـشري         امروز محكوميت جنايات صورت گرفته بر     

  . سنگيني مي كند
ما از دولت جمهوري اسالمي ايران، انتظار داريم با به رسميت شـناختن قتـل               

 . عام ارمنيان گامي ديگر در جهت احقاق حقوق ملتهاي تحت ستم بردارد
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  ٢صفحه   ١٣٨١ نفروردي    ٤٨‐٥٠ شماره     لويس

مرور اخبار

  جامعه ارمني ايران
 

   خدمت به صنعت ايران زمنيلا س٥٠
سالگرد تاسيس شرآت محل و نقل به مناسبت پنجامهني 

 سيت
 

ـ               يتبه مناسبت پنجاهمين سال تاسيس فعاليت شركت حمل و نقل بين المللي س
ـ ار  د.  اسفند مجلس جشني در هتل الله تهران برگزار شد         ٢٧عصر روز    ن مراسـم   ي

و خـارجي، آژانـس هـاي        انس هاي مختلف حمـل و نقـل داخلـي         ژنمايندگان آ 
هواپيمايي ايراني و خارجي و جمعي از شخصيت هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي            

  .و خبرنگاران مطبوعات شركت داشتند
نيان مـدير عامـل شـركت       ورن آها وئدر آغاز مجري برنامه از آقاي مهندس ل       

اليت ع ف ياه و زمينه ه   چايشان گزارشي از تاريخ   . ي دعوت نمود  جهت ايراد سخنران  
نمايش آنگاه فيلمي از بخش هاي مختلف شركت به         . شركت ارائه نمود  و عملكرد   

. اء شـد  ط تقدير اع  ح و لو  زيجوا) باال سال به    ٢٧(مندان باسابقه   را آمد آنگاه به ك    رد
 بـه شـركت     اييهـداي ديگر  پس از صرف شام، نمايندگان شركتها و آژانس هاي          

يـن شـركت و      ا تاريخچه باره   ردته است خالصه اي     سياكنون شا . ا كردند طاع تيس
زمينـه   ردخاطر خـدمات شايـسته اي كـه        بفعاليت هاي مديريت كنوني آن بويژه       

  .، ارائه دهيمصنايع كشور  و صادتقا
  

 تارخيچه تاسيس
 

 ردفعاليت   مدت پنجاه سال     رد تاسيس شده است و      ١٣٣٠ سال   رد ستي   شركت
 پااليشگاه هـا و كارخانجـات       ‐يم احداث نيروگاه ها   ظحمل محموالت طرحهاي ع   

ليت دارد و از فعگافراوري انواع و اقسام محصوالت پتروشيمي و لوله كشي نفت و            
ين شـركتهاي   ده است و هم اكنون به يكي از بزرگتر        وتجربيات بسياري كسب نم   

ـ حمل و نقل به خصوص حمل و نقل سنگين كشور تبـديل شـده و                  اختيـار   ردا  ي
مـاده جابجـايي محمـوالت از       آنگين  سسائل حمل و نقل     هترين امكانات و  بن  تداش

  .استبه تمامي نقاط كشورمان ايران و بالعكس  اقصي نقاط دنيا و
مربـوط بـه    يزات سنگين   هشركت ستي تا كنون خدمات مربوط به حمل تج        

ـ           ٣٦بيش از    ام داده اسـت و هـم        پروژه عظيم صنعتي كشور را به نحو احـسن انج
 اهواز، بازرگان، بندر امام خميني، بندر انزلي، بندر عباس،          رداكنون داراي دفاتري    

سـتارا،  آ اصفهان، ردهايي گي  و جلفا و داراي شعب و نمايندنبوشهر، تبريز، تهرا  
  .ودي كشور استزاهدان، مشهد و كليه مبادي ور

  

  ايــــــــران
 

رئيس مجهور ايران منايندگان اقليت هاي مذهيب 
 را 

 به حضور پذيرفته است
 

آقاي خاتمي رئيس جمهوري اسالمي ايران نمايندگان اقليت هاي مذهبي          
به مسائل و مشكالت اقليـت هـاي مـذهبي     طي مالقات   . را به حضور پذيرفته است    

اشاره شده و پيرامون بر طرف نمودن مشكالت موجود تبادل نظر صـورت گرفتـه               
  .است

 جنوبي بعد ازپايـان     ارمنيانژرژيك آبراهاميان نماينده جلفاي اصفهان و       
علت اساسي اين مالقات بررسي     : مالقات با اشاره به نتايج مالقات چنين گفته است        

اتي بود كه در مالقات سال گذشته پيرامون مسائل و مشكالت اقليت            اجراي تصميم 
نمايندگان ارمني طي مالقات اشاره به ايـن موضـوع          . هاي مذهبي، گرفته شده بود    

نموده اند كه فعال شدن عملكردهاي جوامع و كـالż زمينـه فرهنگـي اقليـت هـاي           
ي  به مـسائلي     نمايندگان اقليت هاي مذهب   . مذهبي به حمايت حكومت بستگي دارد     

چون مهاجرت، مسائل مربوط به مدارس، فعاليت اقليت هاي مـذهبي در موسـسات              
آقاي خاتمي نيز در سخنان خويش اشاره نموده اسـت كـه            . دولتي اشاره نموده اند   

حل بعضي از مسائل نياز به زمان دارند، اما مسائلي هستند كه مشكالت قانوني براي               
  .ايي در اين زمينه به ثبت رسيده استحل آنها وجود ندارد و موفقيت ه

  ٢١/٠١/٨١  ارمنستان شبكه سراسري تلويزيون
 

 پيشنهاد ايران براي اجياد نريوي بني املللي
 حفاظت از فلسطيين ها

 در نشـست اضـطراري شـوراي امنيـت          نماينده دايم ايران در سازمان ملل                
شوراي امنيت نبايد اجـازه دهـد       : درباره وضعيت خاورميانه و مسأله فلسطين گفت      

: هادي نژادحـسينيان در سـخنان خـود تأكيـد كـرد              .وداقتدارش ناديده گرفته ش   
به اعتقاد ما جامعه بين المللي بايـد بـراي          : نماينده دائم ايران در سازمان ملل افزود      

اجراي عدالت در باره جنايتكاران جنگي دست به اقدام بزند و دادگاه بـين المللـي                
 براي بررسي چنين    جرايم كه به زودي آغاز به كار خواهد كرد بهترين ساز و كار            

  .موضوعهايي است
 :مهاجراني

ياسر عرفات مناد مقاومت و افتخار ملت فلسطني        
ــت   اســــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دكترعطاء اهللا مهاجراني در جمع دانشجويان و نمايندگان مجلس شـوراي                      
روشنفكران و هنرمندان بايد به سكوت خود پايان        : اسالمي در ميدان فلسطين گفت    

از فلسطين بپيوندند و تاثير خود را در دفاع از مردم مظلوم            داده و به نهضت حمايت      
  . فلسطين نشان دهند

  
قدرداني خنست وزير نروژ از فرهنگ نگار جوان        
ــي   ايرانـــــــــــــــــــــــــــــــــ

نخست وزير نروژ به خاطر انتشار اولين فرهنگ نـروژي ـ فارسـي كـه                
ــرد   ــدرداني كـ ــده، از او قـ ــدوين شـ ــي تـ ــرجم ايرانـ ــط يـــك متـ   .توسـ

ي فرد محقق و فرهنگ نگار جوان ايراني مؤلف اين فرهنگ است كـه              عرفان قانع 
اولين فرهنگ اسكانديناوي براي استفاده فارسي زبانان بـه شـمار مـي آيـد و بـه                  
  .بررسي ريشه هـاي زبـان اسـكانديناوي و ژرمـن شـمال سـوئد پرداختـه اسـت                  

 منتـشر   جمعيت ايرانيان مقيم نروژ با همكاري يك انتشارات ايراني اين فرهنگ را           
 صفحه توسط نشر نگـاه سـبز در ايـران    ٨٥٠فرهنگ نروژي ـ فارسي در  . ساختند

  .منتشر شده است
 

ــي    ــراه ايران ــاي مه ــراي رباهت ــام دوم ب   مق
مسابقات رباتيك چندين و چند سال است كه به صورت پراكنده در نقـاط                       

در سـطح   اين مـسابقات گـاه      . مختلف دنيا و دركشورهاي صنعتي برگزار مي شود       
جهاني بوده، مثل مسابقات روبوكاپ، گاهي در سطح كشوري برگزار شده و حتي             

كشور . گاهي براي رقابت بين دانشجويان در سطح يك دانشگاه برگزار شده است           
ايران نيز كمابيش در اين مسابقات حضور داشته و به موفقيت هـاي نـسبي دسـت         

به اين مسابقات پراكنده شـكل      دولت ژاپن در حقيقت براي اينكه       .پيدا كرده است  
 تـصميم گرفـت مـسابقات       ٩٩بدهد و استفاده بهتري از آن كند در اواخـر سـال             

المپيك رباتيك را هر چهارسال يك بار برگزار كند كه اولـين دوره آن درسـال                
تيم دانشجويي ربات هاي همراه دانشگاه      . شهر ژاپن برگزار شد    ٥در  ) ١٣٨٠ (٢٠٠١

 المپيك ژاپن در بخش مسابقه ربات هاي همراه، مقام دوم          تهران در اولين مسابقات   
 در Robofestaاولين دوره مسابقات المپيك رباتيك ژاپن به نـام          .راكسب كرد 

در اين مسابقات كـه از    .  بخش برگزار شد كه هر بخش شامل چندين مسابقه بود          ٥
  . مــسابقه برگــزار شــد٣٠ بــه طــول انجاميــد بــيش از٨٠ تــا آذرمــاه ٨٠تيرمــاه 

كه در يوكوهاماي ژاپن و     ) Robofestaالمپيك  (ر بخش پاياني اين مسابقات      د
برگزارشد چهار تيم از ايران، دو تـيم از  )  نوامبر٢٥ تا ١٦( آذر ماه    ٤ آبان تا    ٢٥از  

دانشگاه تهران، يك تيم از دانشگاه شريف و يك تيم از دانشگاه شـيراز شـركت                
ـ         .كردند ه بخـش پايـاني بــــه نــــام        تيم هاي ايرانـي فقـط در دو مـسابقـــ

Partner Robot و Robotكـه دو تـيم دانـشگاه    .  هوشمند شركت كردند
 و تـيم دانـشگاه شـريف و شـيراز در     Partner Robotتهـران در مـسابقات   

 . هوشمند به رقابت پرداختندRobotمسابقات 

  

  ارمــنســتــان
 

دفاع از اراضي آزاد “جلسه اعضاي سازمان 
 ”شده

فعـال  : اعالم كردنـد  ” دفاع از اراضي آزاد شده    “ان اجتماعي   اعضاي سازم 
اعالميه هاي اخيـر رؤسـاي مـشترك        شدن گفتگوها پيرامون حل مسأله قره باغ و         

آمريكايي و فرانسوي و همچنين سرژ سركسيان ثابت مي كند كه عمليات گـروه              
ي اعضاي سازمان بي تفـاوت    . مينسك حاوي تهديد محسوسي براي قره باغ مي باشد        

 دفـاع را    نيروهاي سياسي ارمنستان نسبت به اعالميه هاي رؤساي مشترك و وزيـر           
 تمام بگفته آنها اين بي تفاوتي براي حل مسأله گران        . خطرناك محسوب مي كنند   

براي رافائل قازاريان رئيس كميته سازمان جالب توجه بود كـه روبـرت             . مي شود 
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مرور اخبار

چه چيزي در نظـر     ” ن نبوده است  قره باغ در تركيب آذربايجا    “كوچاريان با گفتن    
 قـصد دارد فقـط منطقـه         ارمنـستان  بگفته آقاي قازاريان اگر رئيس جمهـور      . دارد

خودگردان قره باغ كوهستاني را نگاه دارد، در اينصورت بدون جنگ هم قره بـاغ               
در آينده تخليه خواهد شد، زيرا جامعه باور خود را نسبت بـه حكومـت از دسـت                  

نيانتس باز پس دادن قره باغ نمي تواند بعنوان سازش          بگفته ادوارد سيمو  . خواهد داد 
  . متقابل محسوب شود، زيرا آذربايجان چنين تمايلي را دارد

  ٠٨/٠١/٨١” +١آ“ شبكه تلويزيوني 

  
پيام گارگني دوم به آريل شارون و 

 ياسر عرفات
  

 جهان مقامات اسرائيل و فلـسطين       ارمنيان گارگين دوم رهبر مذهبي      جاثليق  
 گارگين دوم طي ارسال پيام به آريل شارون و    .را به صلح و آشتي فرا خوانده است       

ياسر عرفات ابراز نگراني كرده است كه در چند روز اخير امـاكن مقـدس مـيالد                 
 عمليات نظامي قرار گرفته كه تبعـات منفـي را           هدفحضرت مسيح در بيت اللحم      

با توجه به ايـن     . براي امنيت اين اماكن مقدس و عموم مسيحيان ايجاد كرده است          
يت كه كليساي حواريون ارمني طي قرون متمادي خـدمتگزار امـاكن مقـدس      واقع

  جـاثليق  عموم مسيحيان و يكي از تضامين حفظ و نگهداري از آنها بـوده اسـت،                
طرفين درگير را به انجام تمام اقدامات الزم جهت محافظت از اماكن مقدس بيـت               

   .اللحم در برابر تعرض و ويراني فرا خوانده است
  ١٧/٠١/٨١  ارمنستانكه سراسري تلويزيون شب

  
 رامكاوارها از رئيس مجهور آنوني

  ارمنستان
 محايت مي آنند

 
 آزاداگان ارمنستان يكبار ديگر بـا       ‐روبن ميرزاخانيان رئيس حزب رامكاوار    

. ”ولي نه حكومت گرا   “: كه رامكاوار حزب دولت گراست خاطرنشان كرد      ذكر اين 
آقاي ميرزاخانيان انتخابات آتي مـديريت محلـي و شـركت رامكاوارهـا در ايـن                

و اما سخنان روبـن ميرزاخانيـان در خـصوص انتخابـات            . انتخابات را مهم دانست   
م كرده ايم   ما بطور مطلق اعال   “:  مطلب تازه اي نداشت    ٢٠٠٣رياست جمهوري سال    

 آزاداگان  ‐رئيس حزب رامكاوار  . ”كه از رئيس جمهور فعلي حمايت خواهيم كرد       
 اقتصادي كنـوني در     ‐در اين شرايط با توجه به وضعيت اجتماعي       “: ارمنستان گفت 

بگفته آقاي ميرزاخانيان اگـر     . ”نگاه اول طرفداري از رئيس جمهور سودمند نيست       
دنها مشكالت عديده موجود را عنـوان مـي         افراد و احزاب بخاطر تشويق و كف ز       

كنند، در اينصورت طبيعتاż طرفداري از رئيس جمهور سودمند نيـست، ولـي بـراي               
 اقتصادي مردم مهم است و آنها مخالف بـا          ‐رامكاوارها بهبودي وضعيت اجتماعي   

هرگونه تغيير مي باشند، زيرا بگفته رئيس حزب تغيير بلحاظي بمعناي انقالب است             
 ٢٧بعنوان مثـال در روز      : روبن ميرزاخانيان گفت  . طعاż آن را رد مي كند     و حزب ق  

 انقالبي پيش بيني مي شد، ولي رئيس جمهور توانست اراده سياسي و             ٩٩اكتبر سال   
روبن ميرزاخانيان در رابطه با ايجاد ساختار منطقه اي اسـتان           . خودداري داشته باشد  

د كه ايجاد ساختار استاني امكان      شيراك به دوستان حزبي تبريك گفته و ذكر كر        
   .خواهد داد تا در انتخابات آتي به موفقيت دست يابند

١٠/٠١/٨١” +١آ“ شبكه تلويزيوني   

  
 جرج بوش به وعده هاي انتخاباتي 

 خود عمل نكرده است
 

نمـوده    در واشـنگتن اعـالم     ارمنيانآرام هامباريان مسئول دفتر دادخواهي               
جمهور آمريكا بر خالف قولي كه قبل از انتخابات داده          است كه جرج بوش رئيس      

وي در  .  نمـي نمايـد    ارمنيـان بود هيچگونه تالشي براي برسميت شناختن قتل عام         
 آمريكـا را    ارمنيـان داشت، نارضايتي خـويش و      ” لرابر“گفتگويي كه با خبرنگار     

ركيه بدون ترديد ت“بر اساس سخنان وي  . پيرامون مورد ذكر شده اعالم نموده است      
 آمريكـا از تالشـهاي      ارمنيـان  را برسميت بشناسد، و      ارمنيانمجبور است قتل عام     

رئيس جمهور آمريكا در طرح قبل از       . ”خود در اين خصوص دريغ نخواهند ورزيد      
 را  ارمنيـان انتخابات خويش قول داده بود كه كنگره آمريكـا قطعنامـه قتـل عـام                

ر مي رسد كه جرج بـوش وعـده         اما متأسفانه چنين به نظ    . برسميت خواهد شناخت  
 امـضا   ١٢٥در سال جاري ما     . هاي پيش از انتخابات خويش را فراموش كرده است        

از اعضاء كنگره جمع آوري نموده ايم و از طريق نامه اي كه براي رئيس جمهـور              
 را  ارمنيـان  آمريكا ارسال خواهيم نمود از وي درخواست مي كنـيم تـا قتـل عـام               

 بيش از حد مهم مـي باشـد و فعاليتهـاي            ارمنيانبراي ما   اين امر   . برسميت بشناسد 
  . خود را در اين راستا ادامه خواهيم داد

  ١٠/٠١/٨١ شبكه تلويزيوني پرومتوس 

  
سخنان مناينده وزارت امورخارجه 

 آمريكا
 

طبق خبرگزاري آرم اينفو، ايـاالت متحـده  ارمنـستان و آذربايجـان را از                  
 تسليحات آمريكايي به آنهـا  ممنـوع مـي باشـند،             كشورهايي كه فروش  فهرست  

به گفته فيليپ ريكرنماينده وزارت امورخارجه ايـاالت متحـده          . حذف نموده است  
حـذف  . اين تصميم براساس تمايالت مثبت در ايروان و باكو اتخاذ شـده  اسـت              “

ارمنستان و آذربايجان از اين فهرست منجر به تعميق روابـط همكـاري مـا بـا دو                  
فيليپ ريكير همچنين گفته اسـت      . ”بپاس صلح و ثبات در قفقاز خواهد شد       كشور  

كه اياالت متحده درصدد است هرگونه درخواسـتي را از سـوي دو كـشور بـراي                 
  . خريد سالح به دقت بررسي نمايد

  ١٠/٠١/٨١ شبكه تلويزيوني آرمنيا 

  
اعالميه هاي اخري آذرباجيان در سنت 

 پرتزبورگ
 

 هنگام پيوستن به شوراي اروپائي قـول داده انـد كـه             ارمنستان و آذربايجان  
ارمنستان به مراتب اعـالم     . درگيري قره باغ از طريق مسالمت آميز حل خواهد شد         

. نموده است كه به اصول فوق و مسئوليت هايي كه بعهده گرفته وفادار مـي باشـد                
الميـه هـاي    اما نمي توان در مورد آذربايجان نيز چنين اذعان داشت، زيرا اخيراż اع            

. تحريك آميز آذربايجان وضعيت نه چندان مساعد كنوني را متشنج تر مـي سـازد              
قابل ذكراست كه آخرين اعالميه تحريك كننده آذربايجان قبل ازمالقات رؤساي           

  . گانه در سنت پترزبورگ صادر شده است٤مجلس 
 ١اراضي تـصرف شـده و       % ٢٠الميه هاي خود مبني بر      آذربايجان هنوز به اع   

آخرين اعالميه از سـوي مورتـوز العـسگروف         . ميليون مهاجر آذري ادامه مي دهد     
 ماه مارس يعني يـك روز قبـل از آغـاز مالقـات              ٢٦رئيس مجلس آذربايجان در     

البته آرمـن خاچاطوريـان نيـز در        . رؤساي مجلس كشورهاي قفقاز بيان شده است      
بر اساس سخنان آرمـن خاچاطوريـان       .  پاسخ اعالميه آذربايجان را داد     نطق خويش 

ارمنستان درخصوص برخورد جنگ طلبانه آذربايجان ناراحت مي باشد و اعالم مي            
  .كند كه حل درگيري قره باغ را تنها از طريق مسالمت آميز امكان پذير مي داند

الميـه هـاي    درهرصورت نظرما چنين است كه رئيس مجلس آذربايجان و اع         
  .وي در چنين همايش بين المللي جدي ارزيابي نمي شود

  ١٠/٠١/٨١ شبكه تلويزيوني پرومتوس 

  
 بازگشت لئون ترپطروسيان به سياست

 
آرمن روستميان نماينده مجلس از حزب داشناكسوتيون، بازگـشت احتمـالي                 

.  كنـد ميلئون ترپطروسيان رئيس جمهور سابق را به عرصه سياست مثبت ارزيابي           
بـراي داشناكـسوتيون، كـه      : وي در مصاحبه با خبرگزاري آرم اينفو گفته اسـت         

 تر پطروسيان مي باشد، مناسب خواهد بـود         برهبري لئون . ش.ه.مخالف سرسخت ه  
بازگـشت  “:بگفته آرمـن روسـتميان    . تا رقيبش را با چهره خود و مستقيماƆ بشناسد        

رمنستان را مـشخص و روشـن   لئون تر پطروسيان از بسياري جهات عرصه سياسي ا  
  .”خواهد ساخت

چنانكه مطلع هستيد، لئون ترپطروسيان رئيس جمهـور سـابق در آخـرين كنگـره               
  .احتمال بازگشت خود را به عرصه سياسي بعيد ندانسته است” ٢١قرن “حزب 

 آزاداكان ارمنستان ضمن تفـسير نظـرات        ‐روبن ميرزاخانيان رهبر حزب رامكاوار    
ن، مبني بر اينكه سـخنرانيهاي آتـي لئـون تـر پطروسـيان در               برخي از سياستمدارا  

دانشگاه هاروارد آمريكا نشانه تمايل رئيس جمهور سابق ارمنستان براي بازگـشت            
اين امر تمايل مزاح آور آقاي ترپطروسيان مـي         “:به عرصه سياسي مي باشد، گفت     

سـي حـق    هر شهروندي طبق قـانون اسا     “: بگفته وي .  ”باشد محتواي ديگري ندارد   
ولي من در   . دارد در زمينه مورد عالقه خويش، از جمله سياست، فعاليت داشته باشد           

خصوص توفيق رئيس جمهور سابق، با توجه به احساسات مردمي كه نسبت بـه او               
  ”.وجود دارد، بسيار شك و ترديد دارم

  ١٣/١/٨١گولوس آرمنيآرم اينفو،  

 



 

 

  ٤صفحه   ١٣٨١ نفروردي    ٤٨‐٥٠ شماره     لويس

مرور اخبار

 مشال قره باغ -احداث جاده جنوب
 آوهستاني

 ادامه دارد 
 

از جاده  ”   بالوجا –داشبوالق  “ كيلومتري   ٧،٩عمليات ساختماني احداث بخش     
اين بخش  . در جمهوري قره باغ كوهستاني ادامه دارد      ” جنوب‐شمال“اتومبيل روي   

  .در مسير استپاناگرت مي باشد”  داشبوالق–كيچان “از جاده مزبور ادامه بخش 
 آغاز شده  است ، اكنون عمليات        ٢٠٠١احداث جاده  فوق از ماه دسامبر سال         

 بـه   ٢٠٠٣بر اساس  قرارداد  اين جاده در بهار سـال            . خاك برداري انجام مي شود    
از سوي شـركت    ”  بالوجا –داشبوالق  “قابل ذكراست كه بخش     . پايان خواهد رسيد  

  .انجام مي گيرد” ورژ“سهامي عام 
ت ساختماني پلـي كـه      در روزهاي اخير پيرامون عمليا    ” هاياستان“اداره بنياد   

قره باغ واقع است، قـراردادي بـا   ” جنوب‐شمال“جاده ” شيخير“در حوالي روستاي   
قابـل  . امضاء نمـوده اسـت    ) در قره باغ  (با مسئوليت محدود    ” دوروژنيك“شركت  

ذكر است كه شركت فوق از طريق مناقصه انتخاب شـده و بـا نـازلترين قيمـت                  
ريل آغاز و در ماه نوامبر بـه پايـان خواهـد            عمليات ساختماني پل را كه از ماه آو       

  . رسيد  انجام مي دهد
  ١٣/٠١/٨١، آزگ ”هاياستان“ اداره اجرايي بنياد سراسري 

 
نظرات گريگور ايساگوليان درخصوص 

 بازگشت 
 ش به سياست.هـ.هـ

 
آقاي گارنيك ايساگوليان خطاب به خبرنگار هـايوتس آشـخار اظهـار        

 اياالت متحده را متقاعد سازد كه بـا بازگـشت           ش در صدد است تا    .هـ.هـ: داشت
لئون ترپطروسيان در منطقه ما شرايط باثبات تري برقرار خواهد شد وي مسأله قره              
باغ را بطور نهايي حل نموده، اقدامات مربوط به احداث خطوط لوله نفت را تـأمين                

  .خواهد كرد، و از اين قبيل مسائل
نيرنگ مي باشـند و بهـيچ عنـوان         تمامي اين موارد بدون ترديد حيله و        

اما تكرار مي كنم، آنها از هر اقدامي دريغ نمي ورزند تـا             . مطابق با واقعيت نيست   
جاي پايي براي لئون ترپطروسيان در آمريكا باز كنند، كه در نتيجه يا بواسـطه آن           
وي سعي خواهد كرد به صحنه سياسي ارمنستان بازگردد، و در ضمن مراتب اعمال              

  .ميان را نيز احياء نمايدنفوذ حا
  ١٣/٠١/٨١ هايوتس آشخار

  

 وزير امور خارجه سوئيس پريامون
ارمنيان پذيرش قتل عام   

 
كارلو البرست وزير امور خارجه سوئيس اعالم كرده است كه طـرح مـسأله            

 توسط دولـت تركيـه در مجلـس كنفدراسـيون           ارمنيانبرسميت شناختن قتل عام     
 وزيـر امـور     ارمنيـان جاثليق اعظـم    . شود  يني مي ب  سوئيس در جلسه ماه ژوئن پيش     

كارلو البرست ذكر كرده است كه كشور       . خارجه سوئيس را بحضور پذيرفته است     
ارمنستان از لحاظ اقتصادي مشكالتي دارد و ارمنستان نيـز ماننـد سـوئيس كـشور                

در مسسير توسعه و پيشرفت كشور امر تعليم در سطح عالي بـسيار             . كوچكي است 
  . مهم است

  ١٥/٠١/٨١ بخش فارسي راديوي سراسري ارمنستان 
 

جملس آاليفرنيا الحيه مربوط به تأسيس 
 اتاق بازرگاني

  را به تصويب رساند
 

  كه مجلس ايالت كاليفرنيا     ستخبرنگار خبرگزاري آرمن پرس اعالم كرده ا      
يس اتاق بازرگاني كاليفرنيـا در ارمنـستان را بـه    با آراء مطلق اليحه مربوط به تأس      

گشايش اين نمايندگي روابط دست اندركاران كاليفرنيـا و         .. تصويب رسانده است  
اليحه از سوي سناتور جك اسـكات ارائـه         . كشورهاي منطقه را سازمان خواهد داد     

   .شده است
  ١٦/٠١/٨١ شبكه تلويزيوني آرمنيا 

 
برمسيت  را ارمنيان آشور قتل عام ١٥

 شناخته است
 فوريـه طـرح     ١٩مجلس ملي در تاريخ     ” اتحاديه صنعتي كشاورزي مردمي   “ 

 تضمين حقوقي و دفـاع از قربانيـان قتـل عـام           “قانون جمهوري ارمنستان در مورد      
يك ماه از آن تاريخ مـي       . را در گردش گذاشت   ” ١٩١٥ ‐٢٢ در سال                ارمنيان

ژه آن احزاب سنتي كه ازدادخواهي ارمني       گذرد اما احزاب ثبت شده ارمنستان، بوي      
 آزادگان هيچ واكنشي نسبت بـه مـورد         ‐دفاع مي كنند به استثناي حزب رامكاوار      

درضمن مايل هستم توجه شما را به اين موضوع جلـب نمـايم             . فوق نشان نداده اند   
كه طرح فوق بعد از اعالميه ريوكا كوهن سفير اسرائيل در ارمنستان و واكنشي كه    

  . عات نسبت به آن نشان داده اند، ارائه گرديده استمطبو
آيـا  : صحبت من واهاگن پيليپوسيان نامزد علوم حقوق طي گفتگوگفـت           هم

 را برسميت بشناسد؟ آيا ما      ارمنيانجمهوري ارمنستان بايد در سطح قانوني قتل عام         
بـدون  “: احتياج به قانون مربوطه داريم؟ وي به سؤال خويش چنين پاسخ مي دهـد             

اما طرحي كه اتحاديه صنعتي كشاورزي مردمي ارائـه         . ترديد قانون ضروري است   
  .”نموده  قانون نيست و تنها جنبه تمايالت دارد كه بايد شكل قانوني بخود گيرد

 ‐حزب رامكـاوار  “: واهاگن پيليپوسيان سخنان خويش را چنين ادامه مي دهد        
 واكـنش نـشان داده      آزادگان نسبت به طرح اتحاديه صـنعتي كـشاورزي مردمـي          

ما بـراين   . وپيشنهادات حزب را كه بدون ترديد نهائي نمي باشند ارائه نموده است           
نظرمي باشيم كه بايد برخورد جدي و فعالتري نسبت به بررسـي طـرح نـشان داده                 

 باشـد   ارمنيـان ما آماده هستيم تا درهرگونه بررسي كه پيرامـون قتـل عـام              . شود
  .بودن قتل عام تشكيل دهد” حقيقي“ه اساس آن را شركت نماييم، اما به شرط آنك

پيـشنهادات ارائـه شـده از سـوي         “: واهاگن پيليپوسيان چنين اظهار داشـت     
  يارمنيـان  و دفاع حقوقي از ارمنيان آزدگان جهت قانوني نمودن قتل عام   ‐رامكاوار

م ما ملتي هـستي . است كه بعد از قتل عام در ارمنستان يا خارج از آن سكونت دارند  
كه ما را قتل عام كرده اند و بايد به هرترتيبي كه شده  قتل عـام را بطـور قـانوني         
محكوم و در قوانين ارمنستان آن را مندرج نماييم، زيرا سندي كه بر اسـاس آن از                 

قتـل  .  دفاع مي كنيم تنها در قالب قطعنامه است        ارمنياندادخواهي ارمني و قتل عام      
 ١/ ٥ياسي بلكه مسأله اقتصادي مـي باشـد، زيـرا            نه تنها يك مسأله س     ارمنيانعام  

. ميليون ارمني بقتل رسيده كه وارث تمام دارايي آنها امپراطوري عثماني بوده است            
 را برسميت شناخته انـد، مـا نبايـد در           ارمنيانفرانسه و بعضي از كشورها قتل عام        

يـن   كوتـاهي ورزيـم و ازا      ارمنيـان تالشهاي خود براي برسميت شناختن قتل عام        
موضوع كه ممكن است تركيه مخالفتهاي خود را برضد ما آغاز نماينـد، تـرس و                

زيرا كنوانسيون بين المللي وجود دارد كه بر اسـاس آن چنـين             . واهمه داشته باشيم  
اسرائيل تا امروز به دنبال جالدادن ملت يهـودي مـي           . جنايتهايي محكوم مي شوند   

دستگير و بـه كـشورش      ) گرفتن سن بدون درنظر (باشد، هر كس را كه مايل باشد        
  .” برده محاكمه مي كند

پيشگيري و مجازات “ نيز به كنوانسيون   ١٩٤٨گذشته از آن ارمنستان در سال       
 مورد ذيل مجازات    ٥سازمان ملل متحد پيوسته است كه درماده سوم براي          ” قتل عام 

مربـوط  دادخواهي به منظور گرد آوري مطالب       / ٢قتل عا م،    / ١: درنظرگرفته است 
سوءقصد بمنظور قتـل  / ٤تحريك به قتل عام بطور مستقيم و علني، /  ٣به قتل عام،  

  .شركت در جرم قتل عام/ ٥عام 
پس اگر ارمنستان به كنوانسيون فوق پيوسته، مجبور است بر اسـاس قـوانين              
برخورد نمايد و تغييراتي در قوانين خويش ايجاد نمايد و از نظر كيفـري مجـازات               

كشوري كه به آن كنوانـسيون      : ١٩٤٨طبق انتظارات كنوانسيون سال     . يدتعيين نما 
 مورد فوق را درقوانين خويش مندرج نمايد، يعني درست همان چيزي            ٥مي پيوندد   

ما حتي پيشنهاد مي نمـاييم در قـانون كيفـري نيـز         . كه ارمنستان انجام نداده است    
، ارمنيـان انكار قتل عام    “اگر مقامات دولتي نسبت به      . تغييرات الزم صورت پذيرد   

برخورد نـشان نمـي دهنـد،       ” ارمنيانتحقير آن و ترديد درخصوص وقوع قتل عام         
پس از شهروندان معمولي چه انتظاري مي توانيم داشته باشيم؟ به همين علـت بايـد             

 را رد   ارمنيانقانوني وجود داشته باشد كه اگر شهروند معمولي بطور علني قتل عام             
 وقوع آن ترديد دارد يا مقاله يـا كتابهـايي پيرامـون ديـدگاه               مي كند يا نسبت به    

اكنـون  .  منتشر مي سازد،  محكوم گردد     )  نارمنيادرمورد انكار قتل عام     (خويش  
اين مورد نيـز قابـل حـل        . ”و اما ديپلمات هاي خارجي؟    “: اين سؤال پيش مي آيد    

مطالبه مي  ) دادپيمان ، قرار  (است، زيرا براي معرفي ديپلمات هاي خارجي آگرمان         
  .براحتي مي توان  از طريق آگرمان با ديدگاه ديپلماتيك آنان آشنا شد. شود

باالخره، مي توان گفت كه اگر قانون الزم فعال بـود بـه هيچوجـه ريوكـا                 
كوهن سفير اسرائيل در ارمنستان يا ديپلمات هاي ديگر نمي توانستند بطور علنـي              

براي مثـال، اگـر     .  صادر نمايند  ارمنيانتل عام   اعالميه هايي پيرامون تحقير واقعه ق     
وازگن خاچيكيان نماينده مجلس ملي جمهوري ارمنستان در تل آويو اعالم نمايـد             

به تاريخدانان مربوط مي شود، يعني همانطور كه در ايروان          ” هلوكاست“كه  مسأله    
 ميليـون   ٥/١ را به تاريخدانان ارجاع مي دهد و با اين اقدام كـشتار              ارمنيانقتل عام   

  . ارمني را تحت سؤال قرارمي دهد، بر اساس قانون كيفري مجازات گردد



 

 

  ٥صفحه   ١٣٨١ نفروردي    ٤٨‐٥٠ شماره     لويس

مرور اخبار

  

 بين المللي
  

 را ارمنيانسناي ايالت ويسكونسي قطعنامه اي پيرامون قتل عام 
 پذيرفت

  
سناي ايالت ويسكونسي آمريكا قطعنامـه اي را پيرامـون بزرگداشـت يـاد              

وري عثماني تصويب نمـوده      از سوي امپراط   ١٩١٥ در سال    ارمنيانشهداي قتل عام    

 ميليـون ارمنـي و      ٥/١در قطغامه فوق به     ” مديا ماكس “بر اساس خبرگزاري    . است

در گـزارش   . تبعيد صدها هزار ارمني از سوي امپراطوري عثماني اشاره شده اسـت           

 اجتناب  ارمنيانمتأسفانه تركيه هنوز از پذيرفتن حقيقت قتل عام         : چنين آمده است  

 ويسكونسي معتقد است كه آگاهي مردم از حقيقت قتل عام           سناي ايالت . مي ورزد 

  .بسيار مهم مي باشد 
  ٠٨/٠١/٨١ شبكه تلويزيوني پرومتوس 

  

 
    كمال خرازي والديمير پوتين با مالقات 

 
 والديمير پوتين رئيس جمهور روسيه در كرملين با آقـاي كمـال خـرازي              

ديمير پوتين خاطرنشان نمود كـه      وال. وزير امور خارجه ايران مالقات نموده است      
گيري تهران نقش مهمي را در منطقه خاورنزديك دارد و نظر طرف ايرانـي                موضع

  . در خصوص تحوالت در اين منطقه براي روسيه جالب مي باشد
بهمين علـت   . ايران نقش بسيار مهمي در منطقه آسيا دارد       “: والديمير پوتين 

المللي، بويژه مسائل مربوط به خـاور         ابط بين عالوه بر روابط دوجانبه، ما مسائل رو      
  . ”توانيم بررسي نماييم نزديك و افغانستان را نيز مي

  ١٦/٠١/٨١ ORT شبكه 

 

  گونــــاگون
 

 
  !مصرف يك ليوان آب از افت فشارخون پيشگيري مي كند

   
پزشكان آلماني به افرادي كه پس از صرف غذا و يـا ايـستادن طـوالني                     

ستادن، احساس كاهش فـشارخون مـي كننـد         مدت و يا يكباره بلندشدن و اي      
بنـابراين گـزارش در    .توصيه كرده اند كه يـك ليـوان آب گـوارا بنوشـند     

كنفرانس علمي و بين المللي چربي و فشارخون باال در مركز پزشكي ماكس             
دلبروك در برلين پزشكان آلماني اعالم كردند افرادي كه به طـور دائـم بـا                

تند تنها مي توانند با نوشيدن يك ليوان آب         طبيعت فشارخون پايين مواجه هس    
چنين افرادي در حالت خوابيـده از فـشارخون         .از مصرف داروها پرهيز كنند    

طبيعي و يا حتي نسبتاً باالتري برخوردارند و تنها در صورت به پا خواستن به               
  .طور ناگهاني از فشارخون شان كاسته خواهد شد

چنين بيماراني كـه    : ي گويد يكي از متخصصين در اين مركز پزشكي م       
به افت فشارخون وضعيتي مبتال مي باشند، دائماً نگـران بيهـوش شـدن خـود                
هستند، ولي اين افراد مي توانند با نوشيدن يـك ليـوان آب از ايـن نگرانـي                  

در اين گزارش به زمان دقيق نوشيدن يك ليـوان آب بـراي             .جلوگيري كنند 
وضعيت فرد پيش مي آيد اشـاره اي        پيشگيري از افت فشارخون كه با تغيير        

  .نشده است

 انگليسي- فارسي-زبانزدهاي ارمني
Ð³Û»ñ¿Ý-ä³ñëÏ»ñ¿Ý-²Ý·É»ñ¿Ý ³é³Í³ÝÇ 

Armenian-Persian-English Proverbs 
نتامار پانوسيا: گردآوري و پژوهش  

²ßË³ï.  Â³Ù³ñ ö³Ýáë»³ÝÁ 
By Tamar Panosian 

 
 

101- ÒáõÏÁ ·ÉËÇó ÏÁ ÑáïÇ: 
)مولوي(ي از سر بگندد ني ز دم ماه    

Fish begins to stink at the head. 
 
102-ÒáõÏÁ »ñµ µéÝ»ë, Ã³ñÙ ¿: 

.ماهي را هر وقت از آب بگيري تازه است  

It is never too late to mend. 
 
103- ØÇÝã¨ çáõñÁ ãÁ åÕïáñõÇ, ÓáõÏ ãÇ µéÝõÇ: 

  .از آب گل آلود ماهي گرفتن

It is good fishing in troubled water. 
 
104- Ø³ñ¹ ÇÝã áñ Çñ Ó»éùáí Ï³ÝÇ ³ßË³ñÑÝ ãÇ 
³ÝÇ: 

)سعدي( جز ناخن انگشت من    كس نخارد پشت من  

A man’s best friend is his ten fingers. 
 
105- ØÇÝã¨ »ñ»Ë³Ý É³ó ãÉÇÝÇ, Ù³ÛñÁ ÍÇÍ ãÇ 
ï³Û: 

  )مولوي(تا نگريد طفل، كي نوشد لبن   تا نگريد ابر، كي خندد چمن

It’s the crying baby that gets the milk. 
 
106- ´³Ùµ³ÏÁ Ïñ³ÏÇ Ùûï ã»Ý ¹ÝÇ: 

  .آتش و پنبه را كنار هم نمي گذارند

Fire and flax agree not. 
 
107- ¸áõ ù»½ û·ÝÇñª ²ëïõ³Í ¿É ù»½ ÏÁ û·ÝÇ: 

  .كت از خدا بركتاز تو حر

Begin your web, and God will send you the thread. 
 
108- ìÝ³ëÇ Ï¿ëÇó Ñ»ï ¹³éÝ³ÉÁ û·áõï ¿: 

 .ت استضرر را هر جا جلويش را بگيرند منفع

A penny saved is a penny earned. 
 
109- ØÇ ß¿ÝÁ É³õ ¿ª ù³Ý Ã¿ »ñÏáõ ³õ»ñÁ: 

  .يك ده آباد به از صد ده خراب
Precious goods are contained in small parcel. 
 
110- Ð»é³Ý³ ³ãùÇó, ûï³ñ³Ý³ ëñïÇó: 
     ²ãùÇó Ñ»éáõ, ëñïÇó Ñ»éáõ: 

.دل برود هر آنكه از ديده برفتاز 

Out of sight, out of mind. 
Long absent, soon forgotten.         
  

 



 

 

   لويس   شماره    ٥٠-٤٨    فروردين  ١٣٨١  صفحه ٦ 

گفت و گو 

ديدار با  
اديك باغداساريان (ا. گرمانيك) 
 چهره فرهنگي- اجتماعي ارمني ايران به 
مناسبت بيستمين سال فعاليت و انتشار 

مجموعه كتابهاي جديد 
آزاده عصاران 

 
 آقاي باغداساريان لطفا" نوشتن را از چه زماني آغاز كرده ايد؟ 
ــر اسـاس روايـات پـدرم از   نخستين بار يك قطعه داستان واقعي ب
ــل مـي  خاطرات روستايي ايشان هنگامي كه در كالس ششم ابتدايي تحصي
كردم، نوشتم. عالقه به نوشتن از قبل از آن در من وجود داشــت. كارهـاي 

جدي خود را از حدود ٢٥ سال پيش شروع كردم.  
ـورد  شما مولف و مترجم آثاري فراوان هستيد، موضوع اصلي و م

عالقه كدام است؟  
ـــن   عالقـه و هـدف اصلـي م
ـــگ  پژوهـش و معرفـي فرهن
ــي  ارمني به هموطنان عزيز ارمن
و ايراني اســت. در ايـن راسـتا 
اگر آثار مناسبي وجــود داشـته 
اند، بي درنگ اقدام به ترجمــه 
ــه هـايي  آنها كرده ام. در زمين
كه چنين نبوده، پژوهش مستقل 
ـــال  انجـام داده ام. بـا ايـن ح
موضوع اصلي پژوهشهايم تاريخ 
و فرهنـگ ارمنيـان ايرانــي و 
بررسـي مناســـبات تــاريخي، 
ــك  فرهنگي و اجتماعي دو قوم باستاني است كه البته به نظر من در اصل ي
ــم انجـام  قوم و نژاد بوده اند. در اين زمينه متاسفانه كارهاي عميق بسيار ك
ــدگان بـاقي  شده است و زمينه پيگيري براي پژوهش و كار براي ما و آين

است. 
لطفا" در باره كارهايتان اطالعات بيشتري بدهيد. 

ــاب ترجمـه، تـاليف و نـگارش  با كمال ميل. تا كنون ٧٢ جلد كت
ــده اسـت شـامل ٣٣ جلـد در زميـن   كرده ام، از اين ميان ٣٩ جلد چاپ ش
تاريخ و فرهنگ و زبان و ١٦ جلد كتاب فني (كــامپيوتر) ٣٣ جلـد ديـگر 
ــه ،تـاريخ مفصـل رياضيـات  هنوز چاپ نشده يا زير چاپ هستند. از جمل
ارمنيان، كه از سوي مركز تحقيقات عملي كشور منتشر مي شود از اين ٣٣ 
جلد كتاب باقي مانده ٢٠ جلد در زمينه تاريخ و فرهنگ و ١٣ جلد نــيز در 

ــه از مـن  خصوص تكنولوژي اطالعات و كامپيوتر است. نخستين كتابي ك
چاپ شد ،تاريخ ارمنيان، در دو جلد و به زبان فارسي بود كه در سال ١٣٦٠ 

در تـهران منتشـر و بارهــا 
ـه  تجديد چاپ شد. لذا با توج
ــما" بيسـت سـال  به آن رس
است كه فعــاليت فرهنـگي 
دارم. ضمنـا" ١٣٧ مقالـه تــا 
كنون نوشته و ترجمه كـرده 
ام شـامل ٩٦ مقالـه ارمنـــي 
ـــي (٩١  شناسـي– ايرانشناس
مقاله چاپ و ٥ مقالــه هنـوز 
ــه  چاپ نشده است)، ٤١ مقال
ــه تكنولـوژي  علمي در زمين

كامپيوتر و اطالعات دارم كه همه چه بصــورت چـاپـي و چـه بصـورت 
ـام  الكترونيكي در اينترنت منتشر شده اند. متاسفانه نمي توانم همه آثارم را ن
ــت ده صفحـه اي اسـت. تـا  ببرم، كل كارنامه زندگي ام شامل يك فهرس
ــون و مطبوعـات داخلـي و خـارجي  كنون ده ها مصاحبه در راديو، تلويزي
ــوت شـده و خـود چنديـن  داشته ام. در ده ها سمينار داخلي و خارجي دع
ــي  سمينار در زمينه هاي ياد شده برگزار كرده ام. كارهايم به زبانهاي فارس

و ارمني و انگليسي هستند.  
از سال ١٣٧٤ در زمينه انتشار مطبوعات فعاليت مي كنيــد اگر 

ممكن است لطفا" در اين زمينه توضيح دهيد. 
ــي دارد، بارهـا بـا   عالقه و آرزويم براي انتشار مجله گذشته طوالن
دوستانم تالش كرده ام به اين امر بپردازم، ليكن اين امر در ســال ١٣٧٤ بـا 
ــپس دو هفتـه  انتشار ماهنامه "آپاگا" (به معني "آينده") تحقق پيدا كرد، س
ــم و  نامه لويس (به معني "نور" و "روشنايي") در سال ١٣٧٨ را منتشر كردي
ماهنامه آپاگا از همين سال تبديل به فصلنامــه شـد. موضـوع اصلـي ايـن 
فصلنامه پرداختن به مناسبات فرهنگي و تاريخي ايرانيان و ارمنيان است كه 
ــدف از  شماره جديد آن (زمستان ١٣٨٠) روزهاي اخير منتشر شده است. ه



 

 

   لويس   شماره    ٥٠-٤٨    فروردين  ١٣٨١  صفحه ٧ 

گفت و گو 

انتشار نشريه "لويس"، ايجاد يك زمينــه مطبوعـاتي مسـتقل از گرايشـهاي 
گروهي است بگونه اي كه هر گونه ايده و عقيده امكان مطرح شدن داشـته 
باشد. ضمنا" امكان داشته باشيم كليه ارزشهاي فرهنگي جامعه را بدون توجه 
ــن راه موفقيـت بـي سـابقه اي  به گرايشهاي مختلف معرفي نماييم و در اي
داشته ايم و كارهاي بسياري براي آينده دارم. همين ويژگي نشــريه بـاعث 
ـان  شده است كه لويس به يكي از مطبوعات و جرايد معتبر و محبوب در مي
ــن زمينـه نظـرات  كل خانواده مطبوعات ارمني جهان تبديل گردد و در اي
ــم. در هـر  كتبي و شفاهي بسياري از گوشه و كنار جهان دريافت كرده اي
ــه خـاطر  حال ما اجازه نخوهيم داد هيچ ارزش فرهنگي و اجتماعي صرفا" ب

مسايل و منافع گروهي طعمه كتمان و فراموشي گردد. 
چه معيار هايي براي چاپ مقاله در مجلــه خـود در نظـر مـي 

گيريد؟ 
ــهاي اجتمـاعي و فرهنـگي باشـند. همـه   مقاله ها بايد شامل ارزش
ــاوي تـهمت و افـترا و  اينگونه مقاله ها را چاپ مي كنيم به شرط اينكه ح

مطالب بي اساس نباشند و با منافع ملي و قوانين كشور متضاد نباشند. 
كتابهاي جديد شما كدامند؟ 

به زبان فارسي: تاريخ كليساي ارمني به مناســبت ١٧٠٠-ميـن سـال 
ــان، "تـاريخ ارمنيـان" اثـر موسـس  رسميت يافتن مسيحيت در ميان ارمني
ــده پنجـم ميـالدي، شـامل  خورناتسي (موسي خورني) تاريخنگار ارمني س
ــاريخ فرهنـگ  ترجمه، حواشي، مقدمه و پيوستها، "تاريخ ارمنيان تهران"، "ت
ــاهنامه و ارمنيـان"، "گاهشـماري كشـورهاي  كمره"، "تاريخ آرتساخ"، "ش
ــان  خاورميانه"، "نگاهي به تاريخ ارمنيان ايران"، به زبان ارمني: "تاريخ ارمني

تهران"، " تاريخ ارمنيان كمره"، "نگاهي كوتاه به تاريخ ارمنيان ايران".  

ترجمه صحيح و درست كدام است؟ 
ترجمه بايد با متن اصلي صميمي و امانت دار باشــد، مـترجم مجـاز 
ــر نويـس بيـان  نيست در متن دست ببرد و نظرات خود را مي تواند در زي

نمايد.  

در يك كالم ترجمه بايد حتي االمكان رنگ و بوي متــن اصلـي را 
ــه  داشته و بويژه در متون علمي و تاريخ بايد جزء جزء متن اصلي در ترجم

بيان گردد. 
نظر شما در زمينه سطح كلي فرهنگي جامعه ارمني ايران چگونه 

است؟ 
ــان  -متاسفانه با توجه به شرايط كلي جامعه و تضادهاي دروني ارمني
ايران، جامعه كمتر پيشرفت كرده است. سطح پايين تدريــس كليـه دروس 
در مدارس بويژه زبان و ادبيان ارمني، فعاليت هاي جزم انديشانه سردمداران 
امور جامعه، نگرشهاي دوگماتيك موجود در جامعه، انفعال فرهنگي انجمـن 
ـادي  ها مانورهاي تبليغاتي و نمايشي برخي از افراد و انجمن ها، اوضاع اقتص
و بسياري عوامل ديگر دست در دست يكديگر داده باعث اوضــاع كنونـي 

سطح فرهنگي جامعه شده اند. 
و اما نظر شما در مورد وحدت چيست؟ 

ــح بسـيار دارد.  وحدت يك مفهوم بسيار كلي است و نياز به توضي
ــامل  ليكن در چند كلمه مي توان گفت براي رسيدن به آن نياز به صبر و ت
ــه آراء و عقـايد و گرايشـهاي  و تحمل نظرات ديگران و احترام گذاشتن ب
مختلف دارد واين امر بايد در حول مركزيت منافع ملــي و قومـي صـورت 
گيرد. مي توان عقايد و سليقه هاي مختلف داشت ليكــن در حـول مسـايل 
قومي و ملي وحدت و يكپارچگي داشت، نبايد شــعار وحـدت داد ولـي در 
ــه وقـايع  عمل خالف آن عمل نمود. آنگونه كه همين روزها شاهد اينگون

هستيم. اينگونه اعمال مخل وحدت هستند.    
نظر شما در مورد ساير جرايد ارمني ايران چيست؟ 

ــه وحـدت و يـك  من از انتشار آنان شادمان هستم، براي رسيدن ب
ــته باشـيم و در نتيجـه وجـود  جامعه سالم بايد گرايشها و آراء مختلف داش

مطبوعات منعكس كننده اين تنوع گرايشها ضروري است. 
چه پيغامي داريد؟ 

از كليه گروه ها و افراد دعوت مــي كنـم در حـول منـافع عـالي 
فرهنگي و قومي متحد شوند و از فرهنگ غني ارمني دفاع كنند، يكديگر را 

تحمل كنند، انتقاد پذير باشند و نقايص و كمبودها را برطرف نمايند. 



 

 

  ٨صفحه   ١٣٨١    فروردين ٤٨‐٥٠ شماره       لويس

معاهده سور

ارمنستان براساس نظريه 
  ويلسون

)٣(  
  )كشيشيان(ترجمه ويولت جواكيم 

  

I  
مرز بين تركيه و ارمنستان در استانهاي ارزروم ، ترابـوزان ، وان و بيتلـيس                        

  :بصورت ذيل مشخص خواهد شد 
 ايران  –ي مرز تركيه    قنقطه مبداء بايستي بر روي زمين انتخاب شود در نقطه تال           ‐١

ياري كح و (Sandjak of Van)ي مرزهاي اجرايي بين مناطق وان با انتهاي شرق
(Hakkiari)    از استان وان كه اين مرز اجرائي بـر روي باشـكاال  (Bashkala) 

 (1:200,000) ٢٠٠٠٠٠/١كه در روي نقشه تركيه به چشم مي خورد ، به مقياس             
 (1915 – 1914) ١٣٣١و ١٣٣٠نسخه هائي از آن در سـالهاي مـالي   .  مي باشد 

از اين نقطه مبداء ممكن است مرز گسترش يابد به سمت جنوب           . تركيه منتشر شد    
 ٦  كـه حـدود   (Merkezer Dagh)غربي بطرف غربي ترين قله كوه مركـزر  

 كيلـومتر   ٢، حـدود    ) ١٠ر٩٩٠ (٣٣٥٠كيلومتر  به سمت غرب قرار گرفته از نقطه          
 و (Yokary Ahvalan)به سمت جنوب شرقي از دهكـده يوكـاري آهـواالن    

  . كيلومتر به سمت جنوب شرقي از شهر وان٧٦” تقريبا 

   
 – قبلـي تركـي      من اينطور استنباط مي كنم كه اين نقطه مبداء بر روي مـرز             

 مايـل ار مـرز   ٤٠معاهده سور به آن اشاره شده، ولي    ) ٤ (II ٢٧ايراني كه در ماده     
ستان در آن واقع اسـت ، بـدون نـشانه           مذكور ، كه در آن نقطه مبداء از مرز ارمن         

 ايرانـي در سـال      –گذاري و تعيين حدود توسط كمسيون تعيين مـــــرز تركي          
  . باقي گذاشته شده بود ، قرار خواهد گرفت ١٩١٤

 كيلومتر به سـمت جنـوب از دهكـده كـارا هيـسا              ١نقطه مبداء مور د نظر حدود       
(Kara Hissa) وب غربي از دهكده كتـور   كيلومتر به سمت جن٢٥  و در حدود

(Kotur)                 قرار گرفته است و امكان دارد بر روي زمين نزديك به اين محل كـه  
كمسيون تعيين مرز معين خواهد كرد تثبيت شود بشرطي كه در محل تالقي مـرز               

    و مرز ايران قرار گيرد(Van – Hakkiari Sandjak) هاكياري –منطقه وان 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرز منطقــه ســندجاك كــه در بــاال بــه آن اشــاره شــد ، مــرز اجرائــي بــين  
حميــــــــــد  ‐ال‐  در مـــــامــــــورت   (Kazas)كــــــــازاس  

(Kazas of Mamuret-ul-Hamid) و الباك (Elbak)  سپس همين مـرز ، 
 شـده در ادامـه      فـوق الـذكر، هـر جـا كـه الزم بـوده اصـالح              ) منطقه(جاكسن

 Great Zab)تقسيمـــات اصلــــــي آب بيــــــن دو رود زاب ســـو  
River)(Zap Su)     و خوشاب سو و بطور مـساوي ارتفاعـات راههـاي عبـوري 

 را تقـسيم  (Chokh Grdik) و چوخ گديك(Krdes Gedik)كردس گديك 
 Klesiry) كيلومتري كوه كلسيري ٢٨كرده سپس به سمت شمال غرب به حدود 

Dagh)ميرسد .  
خطي روي زمـين تثبيـت گـردد در ادامـه نقـسيمات اصـلي آب بـين خوشـاب                    

 Shatak) و نيروهايي كه به درون شـاتاك سـو   (Khoshab Su)ســـــــو
Su)                      جاري  مـي شـوند و بعـد از گذشـتن از مـسير جنـوب دهكـده يوكـاري 

  از ميـــان كـــوه شـــكوالنس (Yokary Ahvalan)احــــــــــــواالن 
(Shkolans Dagh)) و بلرشـوك  )  پـا ١٠ر١٧٠ متر يـا  ٣١٠٠(Belershuk) 

  .عبور ميكند 
سپس به سمت جنوب غربي به محل تالقي نهري بدون نام بـا شـاتاك ســــــو               

(Shatak Su)كيلومتر به سمت جنوب از دهكده شاتاك ١٠”  در نقطه اي حدودا 
(Shatak)           ت اصـلي آب و از       ، خطي روي زمين تثبيت گردد ، در ادامه تقـسيما

 (Sari Dagh) ، كـوه سـاري   (Koh Kiran Daghlar)كـوهكيران داغ الر  
 متـر يـا   ٣٥٠٠ ((Kevmetala Tepe)،  تپه كومتاال )  پا١٠ر٣٣٥ متر يا ٣١٥٠(

 بـراي ارمنـستان، و      (Eyreti)عبور ميكند ، بطريقي كه دهكده ايرتي        )  پا ١١٤٨٠
 (Shatak Su) از شـاتاك سـو    براي  تركيه باقي بمانـد و (Araz)دهكده آراز

ـ  كيلومتر به سمت جنـوب دهكـده ديـر    ٢حداقل   Dir Kouem)وم كيليـسا  ك
Kilisa) عبور كند  .  

 وان به مـوكس سـو   –سپس به سمت غرب رفته به نقطه اي كه مرز استان بيتليس   
(Moks Su) كيلومتر به سمت جنـوب  ١٨ از طرف غرب ميرسد ، كه در حدود 

خطي روي زمين تثبيت گردد ،  در ادامه تقسيمات           است،  واقع (Moks)از دهكده   
را بـاقي  ) (Ozim , Sinpass , kachetاصلي آب  براي ارمنستان إهكده هاي 

، )  پـا ١٠٦٤٥ متـر يـا   ٣٢٤٥ ((Kanisor Tepe)بگذارد و از ميان تپه كانيسور 
 Arnus) كيلومتر به سـمت جنـوب از كـوه آرنـوس     ٣يك قله بدون نام حدود 

Dagh)) ٢عبور نمايد و از يـك نهـر بـي نـام حـدود               )  پا ١١٦٤٥ متر يا    ٣٥٥٠ 
)  پـا  ٩٨٤٠ (٣٠٠٠ ، از ميان نقطـه       (Sinpass)كيلومتر به سمت جنوب از دهكده       

 كيلـومتر بـه سـمت      ٣بگذرد و مرز  بين استانهاي وان و بيتليس را بـراي حـدود               
ن بلنـدي   جنوب غربي از اين نقطه تعقيب نمايد و به سمت جنوب غرب روي هما             

 (Moks Su) كيلومتري غــــــرب  ٢ها به سمت يك قله بي نام كه در حدود 
  .قرار دارد ، ادامه يابد و سپس به سمت اين نهر پائين برود 

سپس به سمت شمال بطرف بلندي بينام روي مرز بين اسـتانهاي وان و بيتلـيس در           
رز اجرايي  م(Mata Gedik) كيلومتر به سمت غرب از محل عبوري در ٣حدود 

 محدود (Vankin Dagh)بين استانهاي وان و بيتليس كه به جنوب كوه وانكين 
  در ادامه تقسيمات اصلي آب ، )  پا١٠٥٠٠ متر يا ٣٢٠٠(شده 

 واقـع در مـرز   (Meidan Chenidiani)سپس به سمت غرب بطرف بلنديهاي 
ز شـهر    كيلومتري جنوب شرقي ا    ٢٩ در حدود    (Sairt)بين مناطق بيتليس و سرت      

  بيتليس ،
خطي روي زمين تثبيـت گـردد در ادامـه تقـسيمات اصـلي آب ، از ميـان كـوه                 

 Kesan)از دره )  پـا ١٠٢٠٠ متـر يـا   ٣٤١٠ ( (Veberham Dagh)وبرهـام 
Dere)    كيلومتر به سمت جنوب از دهكده خوروس        ٢ در حدود (Khoros) عبور 

 و نـواالين    (Semhaj)مي كند و براي تركيه دهكده هاي دهكده هـاي سـمهاج             
(Nevaleyn)                 باضافه پل يا گدار در مسير بين آنهـا و بـراي ارمنـستان دهكـده 

 و مسيري كه به طرف آن از سمت شمال شرقي منتهي مي             (Chopans)چوپانس  
  .شود ، باقي بگذارد 

 ٢٣ بـه نقطـه اي در حـدود    (Guzel Dere Su)سپس به سمت غـرب بطـرف   
 كيلومتر به سمت جنـوب     ٢ و در حدود     (Bitlis)كيلومتر به سمت جنوب از شهر       

  ، )  پا٧٠٥٠ متر يا ٢٤٥٠ ((Nuri Ser)از بلندي نوري سر 
     و سرت (Sandjaks of Bitlis)مرز اجرائي بين مناطق سندجاكس بيتليس 

Sairt)               و سپس خطي بر روي زمين تثبيت گردد در ادامه تقسيمات اصلي آب ، 
 و ٩٠٢٠بـه ترتيـب    ((Kur Dagh)كـور   كوه ٢٧٠٠ و ٢٧٥٠و با عبور از نقاط 

و تپه سيهاسـر  )  پا٧٣١٥ متر يا ٢٢٣٠ ((Biluki Dagh)، كوه بيلوكي )  پا٨٨٦٠
(Sihaser Tepe)) پا٧٣٨٠ متر يا ٢٢٥٠  ( ،  

 و نهـر بـدون نـام    (Bitlis Su)از آنجا به سمت غرب به محل تالقي بيتليس سو 
ومتر بـه سـمت جنـوب        كيل ٣٠ كه حدود    (Deshtumi)نزديك دهكده دشتومي    

  .  مي باشد، برسد (Bitlis)غربي از شهر بيتليس 
خطــي بــر روي زمــين تثبيــت گــردد در ادامــه تقــسيمات اصــلي آب و بــراي 

 و بــراي (Daruni) و دارونــي (Lered)تركيـــــــــه دهكــده هــاي  لــرد 
 و كليه بخشهاي مسير آن از سمت شمال شرقي كـه            (Enbu)ارمنستان دهكده انبو  

)  پـا ٦٠٧٠ متر يـا  ١٨٥٠ ((Mergelu) از قله مرگلو (Bitlis Su)ليس سو به بيت
 و سلسله جبال (Mergelu Tepe)منتهي مي شود ، باقي ميگذارد و از تپه مرگلو 

  . ميگذرد(Shikh Tabur)شيخ تابور 
 در (Zuk Gharzan Su)از آنجا به سمت غرب بطـرف زوك قـارزان ســـو    

 در (Hazo)سمت شمال شرقي و از دهكده هـازو        كيلومتر به    ١١” نقطه اي حدودا  
   .(Zily) كيلومتر بطرف باال از دهكده زيلي ١حدود 

خطي روي زمين تثبيت گردد در ادامه تقسيمات اصلي آب ، براي ارمنستان دهكده     
 را باقي گذارد و با گذشتن از قلـه شـرقي كـوه كـالمن                (Deshtumi)دشتومي  

(Kalmen Dagh)) كـه بـراي   . و بنحـوي ادامـه يابـد    ) پا ٨٨٩٠ متر يا ٢٧١٠
 را باقي گذارد ، يا حوزه تخليـه آب          (Dolina)ارمنستان سرزميني باال بنام دولينا      

 كيلـومتر بـه سـمت غـرب از دهكـده            ٣دروني رودخانـه كـه از مـسير حـدود           
 ١٩٤٤ (  (Shelesh Dagh) عبور كند و از كـوه شلـــش  (Avesipy)اوسيپي
  .بگذرد )  پا٦٣٨٠متر يا 

  
  

  ادامه دارد



 

 

   ٩صفحه    ١٣٨١    فروردين ٤٨‐٥٠ شماره       لويس

ادبيات

  به ياد آر و زندگي كن،
 به ياد آر و خلق كن            

  ادواردس مژاليتيس:    نوشته
  آندرانيك خچوميان:    ترجمه              

  ٢٠٠٠ سال  ٩شماره    “ گارون “ به نقل از ماهنامه  
    

چهل قرن ممتد و طوالني از زماني كه مردم اقدام  به ساختن شـهرها ،                  
.  ره ها كرده اند سپري شـده اسـت        سدها ، برجها و خلق اشعار و ديدن ستا        

در طول اين چهل قرن ، خرد و بي خردي ، رحم و بي رحمي همـسفر بـا                   
بابلي ناشناخته اي روايت زيبايي از خود بـه جـاي           . وفاي انسان بوده است   

وحـشي صـفت ، كـه وقتـي زن را            انكيدون       گذاشته ، روايتي در باره        
 كه سـعي مـي       گيل گمش      ه  روايتي در بار  . ...   …شناخت ، انسان  شد    

كرد مرگ بر زندگي حكمرانـي  نكنـد و روايتـي در بـاره قدرتمنـدان                 
آشوري كه با لذت بردن از قدرت خشن خـود ، فرمـان دادنـد كـه روي                  
سنگها ، تاريخي را كه به نابودي مردم اشاره دارد و خـون را در رگهـاي                 

حتي هميـشه در    انسان منجمد مي كند را كنده كاري كنند تا به عنوان نصي           
  .ذهن نسلها باقي بماند

  ..…زندانهاي تفتيش عقايد  
. …آتش سـوزي هـاي مخالفـان اصـالحات          .. … )١( بارتلمي   شب    
بـا ايـن   .   كه بشريت وحشت هاي بي شماري را پشت سر گذاشته     “ واقعا

حال در اواخر قرن گذشته چنين به نظر مي آمـد كـه دوران آن وحـشت                 
مي شود ، چنين به نظر مي آمـد كـه اگـر نـه               هاي به پايان خود نزديك      

  . خوشبختي همگاني ، الاقل دوران صلح همگاني دارد شروع مي شود
بـراي كـره      جنـگ جهـاني اول ،     . ولي اين ، تصور اشتباهي بيش نبود        

خاكي درس بس دهشتناكي شد و در همان زمان هم تراژدي بوجود آمـد              
 تـراژدي كـشتار و قتـل عـام          كه شبيه آن را دنيا به خود نديده بود ، اين          

مردان غير مسلح ، زنان ، كودكان و پيرمردان و پير زنـاني بـود كـه بـا                   
خونسردي ، بطور سيستماتيك و با روشي وحشيانه و غير قابل تصور انجام             

 نه، بلكه با طرحـي كـه در         …..گرفت ، نه اينكه با انفجار عصبانيتي كور       
نهدام و نابودي ملتـي اهـل       كمال خونسردي محاسبه شده بود و هدف آن ا        

  .كارو كوشش ، با استعداد و دانا تا آخرين نفر بوده است
ندائي كه تمناي بيداري  وجدان دنيا و اروپا را مي كرد ، همـه منطقـه                    

 و باتالقهاي پر وسعت ، گـرم و مـتعفن بـين              درزور تا صحراي   ساسون    
ولـي ايـن    .. …دالنهرين ، كه كشتار در آن انجام مي شد را فرا گرفته بو            

  .صدا  فقط به گوش  عده  اندكي  رسيد 
 سال بعد اروپا    ٢٠اين جنايت زنگ خطر فاجعه شوم ديگري نيز بود و             

  .خود اين را لمس كرد
فاشيست هاي آلمان در طراحي اقدام جنايت بار خود بر عليه بشريت ،               

ـ    ( مرام خود را بسيار نزديك با هم مسلكان خـود           “ مطمئنا م البتـه اگـر ه
يعني تركهاي جـوان مـي دانـستند ، تركهـاي       ) مسلك كلمه خوبي باشد     

 شروع كرده بودنـد بـه       ١٩١٥جوان كه كشتار وحشيانه اي را  كه از سال           
  هيتلر به ژنرالهـاي خـود        ١٩٣٩در سال   .  سال متمادي ادامه دادند    ٧مدت  

دستور داد كه بدون در نظر گرفتن سن و سال و جنـسيت قربانيـان خـود        
ا كشتار كنند وگستاخانه  تاكيد مي كرد كه  بي تفاوت  به نظرات               آنها ر 

مجامع جهاني ،  آنها را تشويق به انجام  كاري كه  تاريخ به خود ديده بود  
  ؟“ امروز چه كسي قتل عام ارامنه را به ياد دارد “ : مي كرد ومي گفت 

كه او  آنگونه  . مانند ديگر مسائل ، پيشوا در اين مورد هم خطا مي كرد             
وجدان و خاطره تاريخي بشريت مسائل را از ياد نمـي     .  فكر مي كرد نبود   

 در قلب همه مردمان شريف با نواري سياه  ١٩١٥ آوريل سال    ٢٤روز  . برد  
  .قاب شده است

در آن روزها ، در ضيافت پايان ناپذير و ديوانه وار شمشيرها ، ارامنـه                 
امـا ايـن كمـك     ردنـد ، طلب  كمـك ك    “ متمدن    “ از دولتهاي اروپاي      

 فقط افرادي مستقل با اندوه و  نفرت بسيار بـه            …هيچگاه به مقصد نرسيد   
آن پرداختند،  آنها افراد شناخته شـده  اروپـا چـون ماكـسيم گـوركي ،                 

امـا دولتهـاي     . رومن روالن ،  آناتول فـرانس ، فريـدوف نانـسه بودنـد               
 از دور فقط نظاره گر      بورژوازي به منزله رياكاران مدرن ترجيح دادند كه       

  . آن باشند
گردنه كوهها از اجساد انباشته شدند ، آب رودخانه ها از خون انـسانها                

شـنهاي نـور افـشاني       درزور     باال آمدند و اكنون هم شبها در صـحراي            
در استخوانهاي انسان فسفر به     . آن نور ، نور فسفر است     .  وحشتناكي دارند 

  ..…وفور ديده مي شود
 با اطمينان از اينكه در اين قبال جوابگو نخواهند بود            ان تركيه ،  زمامدار  

فرمانهاي جديدي براي اقـدامات آينـده         و كسي آنها را مقصر نمي داند ،         
  . صادر مي كردند

اين اواخر  . مدام و بي وقفه جريان داشت     “ كشتار ، تبعيد ، گرسنگي        “   
به زبان روسي “  يه عثماني قتل عام ارامنه در ترك“ در ايروان كتابي به نام    

غيـر ممكـن    . به چاپ رسيده كه غير ممكن است آنرا بدون هراس خواند          
 به يـاد آوريـم و        ما مجبوريم  همه اينها را بدانيم ،       . است ولي بايد خواند     

  . آنرا نبخشيم 
  سند مندرج در كتاب فوق به شرحي كه توسـط رفعـت               ٢٦٧در ميان       

 نوشته شده و مربوط به مذاكره مخفي        ١٩١٥صاحب منصب ترك در سال      
دكتر نـاظم اعـالم     . سران حكومت در پيش از كشتار است بر مي خوريم         

اقدامات اين بار ما بايد در بر گيرنده انهدام سراسري ارامنـه            “ كرده است   
  . “ بايد همه را ، تا آخرين نفر قتل عام كرد . باشد 

 كه زنان ، پير مـردان ،    بله شك نكنيد ،  اين دكتر به خود حق مي داد             
او بـه دوسـتان همكـارش       . …كودكان شير خوار و غيره را قتل عام كند        

آقايان خواهش مي كنم دل نازك و با ترحم نباشيد ، آنها            “ اعالم مي كند    
“ براستي  اين دكتر پريشان فكر ايـن رفتـار           . “ميكرب خطرناكي هستند    

ل او بر دو دليل اسـتوار       خود را چگونه مستدل مي كند ؟ استدال       “ اخالقي  
من مي خواهم كه بر اين خاك فقط و فقط تركهـا            “ اول منافع ملي    . است

زندگي كنند و فقط تركها قدرت مطلق باشند ، بگذار غير تركهـا از هـر                
پس با اين ديدگاه ، بي رحمـي از قـوانين           . مليتي كه باشند نابود شوند ،         

ـ      .  طبيعي به شمار مي آيد     ا ديـدگاهاي دهـشتناك     چه شـباهت عجيبـي ب
شباهت نظري وحشتناك ديگري نيز بين جهـان گـشايان          . فاشيستي دارد 

ترك و فاشيستهاي نژاد پرست آلماني وجود دارد و آن شباهت اقدام بـه              
  .قتل عام در سالهاي آينده است

در اردوگاههـاي      ،١٩١٥با كمي تحقيق ، مشخص مي شود كه در سال       
پزشـكان تـرك      ا تـدارك ديـده بودنـد ،       مرگ كه تركها براي ارمني ه     

آزمايش هايي بر ارامنه انجام مي دادند كه بطـور معمـول آن آزمايـشات               
  . روي خرگوش ها و خوكهاي دريائي انجام مي شد

ملتي كه در طول شش ماه قتل عـام شـده و              درد و رنج ملت ارمني را ،        
انـدكي  و زجر و عذاب عده      . …نيمي از جمعيت خود را از دست داده بود        

كه از چنگال جمعيتي قضبناك و وحشي فرار كردند را با چه مـي تـوان                
  مقايسه كرد ؟ 

ملت ارمنـي ، آن     . …با اين حال ملت ارمني مقاومت كرد ، دوام آورد           
ملتي است كه به دنيا نه فقط مهندس تيرداد معمـار نابغـه  دوبـاره سـازي           

ن بزرگـي همچـون     گنبد مسجد  آيا سوفيا را ، نه تنهـا شـعرا و متفكـري              
نه تنها بشر دوستان و       گريگور ناركتسي ،  ناهاپت كوچاك ، سايات نوا ،         

نويسندگاني همچون ميكائـل نعلبـديان ، خاچـاطور آبوويـان، هوهـانس             
تومانيان را ارزاني داشته ، بلكه  در آغوش قدرتمند خـود ، دليـر مردانـي                 



 

 

   ١٠صفحه    ١٣٨١    فروردين ٤٨‐٥٠ شماره       لويس

ادبيات

 پرورش داده است  را)  ٤(و  آندرانيك)  ٣(،   وارطان   )  ٢(تيكرانچون    
.  

در آن سال هاي پر هراس روحيه مقاومـت جوانمردانـه ملـت ارمنـي                 
موسـي   و ساكنان منطقه       وان  دنيا از شجاعت مدافعان شهر        . عصيان كرد 

  .حيرت زده شد
 دفاعي نه براي خانـه و      ……روستائي ساده و آهنگر به دفاع برخاستند        

.  زنان و دختـران خـود      بلكه دفاع از شرف و حيثيت       كوره آهنگري خود ،   
آنان اسلحه بدست گرفتند و شجاعانه در مقابل حمله ارتش تركهـا كـه از         

ارتشي كه بـسيار ورزيـده تـر ،     حيث نفرات صد بار بيشتر از خود بودند ، 
به دفاع پرداختنـد و آنهـا را وادار بـه             مسلح تر و آماده تر از خود بودند ،        

هـزار بـار بيـشتر از         دالت ، عقب نشيني كردند ، چون شجاعت مدافعان ع       
مدافعان شجاع را مـي تـوان       . شجاعت حمله كنندگان نادان و وحشي است      

در آن روزهـا ،     . كشت ، ولي به زانو در آوردن آنها غير ممكـن اسـت              
داويد ساسـوني  و      ، روح      آندرانيك   بزرگ در كالبد ژنرال      تيگرانروح  
 بـه دفـاع     ار آبـاد    سـرد در تن هر فرد ارمني كه در جبهه  خـونين            مهر    

  . برخاسته بودند حلول كرد
ولـي شـكوه و جـالل و          ارامنه دچار فقدان و ضايعه اسفباري شده اند ،          

  .شجاعت آنها جاودانگي است
 آوريـل ، روزي     ٢٤در سالگرد روز جنايت بار        برادران ارمني ، ما هم ،       

 ،   قلب ما هـم   . كه هيچ كس حق ندارد آن را فراموش كند ، با شما هستيم            
مانند قلب هر ارمني ديگري مملو از غم بي پايان مي شود و مـا همچـون                 
شما با ياد آوري اينكه دستجات سياه و پليد موفق نشدند نبوغ ملت ارمنـي    
را از بين ببرند و با ياد آوري اينكه رذالت ، ريا كاري شرارت ، پليدي و                  

مانا رسـوايي    پاسخ در شان خود كه ه       سردار آباد ،       وحشيگري در نبرد      
  .و شكست بود را دريافت كردند ، احساس سر بلندي و افتخار مي كنيم

ياد و خاطره كشته شدگان بـي گنـاه     . درود و افتخار بر رزمندگان باد         
آباد . تاكستان هاي انگورت پر بار باد سر بلند باش ارمنستان ،  . جاودانه باد   

پرسـتاره از بلنـداي بـا       خانه ها بساز و به آسمان صاف و           باش ارمنستان ،  
هنوز هم  جاي زخم  فـرو خـورده   .  نگاه كن  بوراكان   صفاي رصد خانه    

ات درد دارد و آن درد فرزندانت است كه در اقصي نقاط جهان پراكنـده               
ولي معتقدم كه آن روز فرا مي رسد تا از اين درد هم نـشاني بـر                 . شده اند 

دادي خود جمع خواهند شد     در خاك ا با و اج       جاي نماند و همه ارمني ها ،      
فقط در دل صفحات لغت نامه هاي تـاريخي جـاي           “ اسپيورك  “  و كلمه   

  .خواهد داشت
 سال پـيش بلكـه   ٨٠رنج ياد آوري خاطره ها نمي تواند نه تنها رويداد        

چـون خـاطره و        سال پيش را هم از حافظه پاك كنـد ،          ٨٠٠٠رويدادهاي  
 سال پـيش    ٨٠اما آنچه   . ستحافظه يكي از مشخصه هاي انساني بشريت ا       

  .مقابل چشمان ما روي داد ، ديگر تكرار نخواهد شد
خلق كن ، اختراع كن       بياد آر و سازندگي كن ،     . بياد آر و زندگي كن      

اي سرزمين باستاني نـائيري       اي ارمنستان ما ،     اي برادر عزيز و صميمي ما ،      
….  
 قابل ديوار ندبـه   در مكنراد آدناير   ده ها سال پيش صدر اعظم آلمان            

 به زانو افتاد و با اين كار بزرگ منـشي مـردم خـود را بـه          بيت المقدس   
 سال مدام است كه     ٨٠نمايش گذاشت ، ولي ارامنه پراكنده در كل جهان          

منتظر چنين روزي است، روزي كه دولت تركيه حتـي بـا يـك كلمـه ،                 
  .عذاب وجدان خود را نسبت به قتل عام ارمني ها بيان كند

تـشكيل شـد و مجرمـان       نورنبرگ    دادگاه      عد از جنگ جهاني دوم ،     ب  
جنگي را به حكم اعدام محكوم كرد ، و اين در حالي بود كه جالدان خلق                

  .ارمني را در تركيه بعنوان سرداران ملي لقب داده بودند
 ميليارد مارك ٤٠روشنفكران آلمان ، نازيسم را محكوم كردند ، آلمان        

رائيل پرداخت كرد و با توجه به اين كه آلمـان وطـن             خسارت مالي به اس   

يهوديان نبود ، با اين حال بازماندگان و فراريان از قتل عام كه به كوههـا                
  .پناه برده بودند اجازه يافتند كه به محل سكونت قبلي خود بر گردند

 سال ، حتي يك كلمه در باره قتل عـام           ٨٠ارمني ها اما ، در طول اين          
من نمـي خـواهم در      . ر ادبيات و نشريات تركيه پيدا نكردند        د  ١٩١٥سال  

باره جبران خسارات مالي صحبت كنم ، با اينكه زندگي انسان غيـر قابـل               
  .ارزش گذاري است

باالخره ، تركيه حتي الزم نديد كه به بازماندگان كشته شدگان اجـازه               
بـه وطـن تـاريخي خـود بـر گردنـد ،               دهد كه به سرزمين مادري خود ،      

حتي اكنـون   . سرزميني كه ارمنستان غربي است ولي آنرا تركيه مي نامند         
نيروهاي افراطي با توهين به مقدسات ارمني ها ، آرمگاه هاي آنهـا را در               
شهر استامبول نابود مي كنند و تهديد مي كنند كه در تـدارك سرنوشـت           

 آيا مگر اشتباه تاريخي و پـارادوكس تـاريخي        . خونبار ديگري نيز هستند   
نيست كه آنها با تهديد به ارمنستان اعالم جنگ مي دهند ، تهديدهايي كه              
مي توان از زبان بعضي دولتمردان تركيه نيز شنيد ؟ و همه اينها در زماني               

 ١٩١٥اتفاق مي افتد كه در آستانه ياد بود  هشتادمين سالگرد قتل عام سال       
بعد از همـه  ) .  م–   نوشته شده است   ١٩٩٥اين مقاله در سال     . ( قرار داديم 

اين مشقت هايي دردناك ، ملت بارها و بارها زجر كـشيده ارمنـي، دهـه              
آخر  بيستم را با زلزله اي دهشتناك كه هنوز آثـار زخمهـاي آن بهبـود            

اتفاقات خونبار قره باغ  ، اشك و گرسنگي سـالهاي اخيـر را نيـز                  نيافته ، 
  .پشت سر گذاشت

 چنين شمشير بـه رخ كـشيدن هـا را    بنظر من بيان چنين مطالبي و اين        
فقط افرادي مي توانند انجام دهند كه وجدان آنها را تاريكي فرار گرفتـه،              

البته همه اين ها نه فقط خطري       . همچون تاريكي خورشيد ، تاريكي منطق       
براي ارمني ها است، بلكه همچنين خطري است براي ملتي كـه افراطيـون              

  .دآن به نام آنان اعالم جنگ مي كنن
همه افراد آزادي خواه و صادق جهـان ، از    . مايلم كه تذكري داده باشم      

زمـاني كـه در شـهر        . ارمني هاي به كرات زجر ديده  حمايت مي كنند           
 آلمان  نئونازي هاي سر تراشيده چند نفر ترك مهـاجر را زنـده               زوريخ    

ـ              ه زنده سوزاندند، دولتمردان تركيه بسيار منقلب شدند ، پس ارمني هـا چ
كنند ، ارمني هايي كه در تركيه امروزي نه تنها كه مهاجر نيـستند بلكـه                

شـهر  . صاحب آنجا هستند ، ولي باز در ترس و وحشت زندگي مي كننـد           
قارص ،  ساري قاميش ، ارزروم ، وان          هاي قديمي ارمني نشين ، از جمله          

ده و  بدون سكنه مانده اند و در آنجا كليساها را ويران كر          موش و ساسون      
ادامه قتـل عـام   سومگايت  ،  باكو و قره باغ        كشتار در     . ويران مي كنند    

  . است١٩١٥سال
آيـا زمـان آن فـرا     . كوه مقدس آرارات نيز همچنان در اسارت اسـت          

نرسيده كه به جاي سيل دهشتناك خـون ، گريـه و اضـطراب ، بـر قلـه                   
ريف خـود   بر سيماي آسمان كبوتر صلح را ببينيم كه بر نوك ظ            آرارات ، 

  .شاخه سبزي دارد ؟ شاخه اي كه سمبل شاعرانه بودن زندگي است
شعر و غزل هميشه همراه آناني است كه براي زندگي ، براي حقيقـت                

  .و آزادي پيكار مي كنند

  

قتل عام پرتستان هـا توسـط كاتوليـك هـا در روز عيـد               :  شب بارتلمي      – ١
  .الدي  مي١٥٧٢ اوت سال ٢٤حواري بارتلمي مقدس در 

  .از پادشاهان ارمني كه به تيگران كبير شهرت داشت:   تيگران         – ٢
وارطان ماميگونيان رهبر قيام مردمي عليـه سـپاه شـاه                   :     وارطان– ٣

 ميالدي در گرفت    ٤٥١ ماه مه سال     ٢٦ساساني كه در جنگ خونين  كه در تاريخ          
  .، پس از نبردي قهرمانانه جان سپرد

آندرانيك اوزانيان از سرداران ملي ارمني ها كه در طـول           :  نيك             آندرا – ٤
قتل عام ارامنه توسط تركيه عثماني آنچنان رشادت هايي از خـود نـشان داد كـه                 

  .حتي تركها هم به او لقب پاشا را دادند
  .به ارامنه خارج از ارمنستان مي گويند:   اسپيورك     – ٥


