
 

 

  ١صفحه  ١٣٧٩ آذر ماه ١٠  ١٧ شماره    لويس

  نقش ارمنيان در ايران 

نگاهي كوتاه به نقش ارمنيان در 
  صحنه سياسي ايران

   نگارش اديك باغداساريان
  )گرمانيك . ا( 

  
” اينـان اساسـا  . ارمنيان از سده ششم پيش از ميالد در ايران ساكن بوده انـد   

هنــگ هــاي ســپاهي بودنــد كــه وظيفــه دوره اي خــود را از طــرف پادشــاهي  
سـال  . (م. در سـده هفـتم پ      .ارمنستان در حكومت هخامنشي بجا مـي آوردنـد        

ــكايوردي  ) 605 ــاروير اس ــه  ) Baruyr Skayordi(ب ــستان ب ــاه ارمن پادش
تيگـران يروانـديان    . هوخشتره شاه ماد در برچيدن حكومت آشور كمك كرد        

شاه ارمن از نزديكان و دوستان كوروش هخامنشي بود و شخص اخير با وي به               
و در طـول  .) م.پ522-486(در زمان سـلطنت داريـوش اول      . شكار مي رفت  

مدتي كه او حكومت خود را مستحكم و استوار مي ساخت، برخي از كشورها              
. از زير سلطه حكومت هخامنشي خارج شده و پرچم شورشي برافراشته بودنـد            

شـاه هخامنـشي بـراي فـرو نـشاندن          . ارمنستان نيز يكي از آنها بـشمار مـي رود         
ي بـود كـه در سـه جنـگ          شورش پنج بار بـا ارمنـستان جنگيـد و ايـن در حـال              

از همـان زمـان هـا       . سپهساالران ارمني فرماندهي سپاه ايـران را بعهـده داشـتند          
ــه . ارمنيــان نقــش مهمــي در ســپاه ايــران داشــتند  در لشكركــشي خــشايارشا ب

  . سپاه ارمن نيز شركت داشت.) م. پ480(يونان
  

ه اوزون حسن شاه ايران در زمان سلطه آق قويونلو به منظـور ايجـاد جبهـ                
يكـي از شخـصيت هـاي مـورد         . م1496واحد بر عليه تركان عثماني بـه سـال          

را به ايتاليـا گـسيل      ) موراته يا ميرات  (اعتماد خود يعني خواجه ميراك ارمني       
به ونيز مـي رسـد و بـا جمهـوري ونيـز بـه               . م1470وي در فوريه سال     . داشت

  .اكره مي كندمذاكره مي پردازد آنگاه با پاپ رم و پادشاه ناپل ديدار و مذ
  

ارمنيان در زمان شاه عباس اول نقش بسيار مهمي در صحنه هاي سياسـي و               
. چند نفر از ايـن شخـصيت هـا را مـي تـوان نـام بـرد       . نظامي ايران ايفا كردند 

وي . مشهورترين سپهساالر ايران در زمان شاه عباس اهللا وردي خان ارمني بـود            
سـمت اميـر االمرايـي فـارس و         او بـه    . مورد احترام فراوان شـاه قـرار داشـت        

بعدها استان كهگيلويه نيز به قلمرو حكمرانـي        . فرماندهي كل سپاه گماشته شد    
 به حكمراني مناطق سـاحلي دريـاي عمـان و           1601او تا سال    . او اضافه گرديد  

  .منطقه الر و جزيره بحرين پرداخت
  

 پس از مرگ اهللا وردي خان شاه سـمت اميراالمرايـي فـارس را بـه فرزنـد                 
داود . بزرگ وي يعني امام قلي خان كه حكمران الرسـتان بـود واگـذار كـرد               

  .  فرزند ديگر اهللا وردي خان را نيز به اميراالمرايي قره باغ گمارد
  

يكي ديگر از چهره هاي معروف ارمني قارچقاي خـان قللـر آقاسـي اهـل                
 وي به علت دالوري هايش به سمت فرماندهي كل سـپاه حكمـران            . ايروان بود 

آذربايجان و خراسـان نايـل آمـد و پـس از مـرگش حكمرانـي خراسـان را بـه                     
  .فرزندش منوچهرخان سپرده شد

  
يوسف خان يكي از دوستان نزديـك قاچقـاي خـان اميراالمـراي شـيروان               

  .شاه عباس اغلب با خوشنودي اين دو را به نزد خود دعوت مي كرد. بود
اره از دانش سرشار ارمنيـان  شاه عباس در تماس با اروپاييان و شرقيان همو  

براي نمونه خواجه نازار و خواجه سرفراز شهرداران جلفـاي          . استفاده مي كرد  

او اغلب اوقات سـفيران كـشور را از   . اصفهان مشاوران شاه محسوب مي شدند    
.). م1547(هاكوپ ماركاريان اهـل آمـد     ” مثال. ميان ارمنيان منصوب مي كرد    

خواجـه سـرفراز    . فراي بازرگاني شاه بودند   ماتيروس، ترگابريل و گاال يك س     
سـفير ايـران در لهـستان و        ) هـاكوپ (و يعقـوب    .) م1610(سفير شاه در ونيز     

 يـك ارمنـي بنـام ميـرزا         1640شاه صفي نيز در سـال       . بودند.) م1616(آلمان
  . موسي بگ را بعنوان سفير به ورشو فرستاد

  
برخالف ميل بـاطني    گروهي از ارمنيان را     ) 1688-1747(نادر شاه افشار    

به خراسان مهاجرت داد تا اينان بـه وضـعيت تجـارت و بازرگـاني ايـن منطقـه               
ارمنيـان  . همچنين تعدادي ارمني به خـدمت سـپاهش درآورد        . سروسامان دهند 

در مبـارزات نادرشـاه     ) استاهاي ارمنـي  (، سيونيك و آيرارات     )قراباغ(آرتساخ
  .برعليه تركان به وي كمك مي كردند

  
ــود  ) 1699-1779(كــريم خــان زنــدپــس از  ــه ارمنيــان عالقمنــد ب كــه ب

او نيـز تعـداد زيـادي       . به سـلطنت رسـيد    ) 1742-1797(آغامحمد خان قاجار    
  .ارمني در سپاهش داشت و اكثر اينان مسئوالن توپ هاي نظامي بودند

  
در دوران اوليه سلطنت قاجارها ارمنيان بـسياري بـه آنـان خـدمت كردنـد                

ت خان ساگينيان، فرمانـده قـشون ايـران در زمـان فتحعليـشاه              ژنرال داوي ” مثال
فرماندار فـارس و اصـفهان بـود كـه از        ) 1781-1847(خداد خان ارمني    . بود

 به دريافت لقب خان نايـل آمـد و سـپس فرمانـده خـوي، اردبيـل،                  1831سال  
موسـي  .  فرماندار تبريز شـد    1844در سال   . اروميه، كرمانشاه و اراك گرديد    

ــود و در زمــان آغامحمــد خــان و   خــان، چهــر ــه ب ــده توپخان ه نظــامي و فرمان
او در حيـاط    . فتحعليشاه خدمت كرده در جنگهاي متعـدد شـركت نمـوده بـود            

يوسـف خـان اميـر توپخانـه        . كليساي ارمني قزوين به خاك سپرده شده اسـت        
چهره نظامي و از نامداران تاريخ ايـران در سـده           ) 1783-85متولد  (گولونيس

غـالم حـسين خـان همـسر مـاه بگـوم دختـر فتحعليـشان و                . مـي رود   بشمار   19
در زمـان سلـسله قاجـار ارمنيـان         . بـود ) م شـاه  -57زن  (خوريشان بانوي ارمني  

در زير به ترتيـب تـاريخ       . بسياري در محافل دولتي و درباري خدمت كرده اند        
  : معرفي مي كنيم” برخي از آنان را اجماال

     
ــ -1 ـــت خاني ــشـــاه -انماركــار خــان داويـ -1848( مباشــر فتحعلي

  .).م1804
  

روشـن  ” جزئيات زندگي او كامال    -مير داويت مليك شاهنازاريان   -2
عبـاس ميـرزا   .  بعنـوان سـفير ايـران بـه پـاريس رفـت        1816او در سال    . نيست

وليعهد قاجار، اورا از طريق استامبول به پتربورگ فرستاد تا در باره اختالفات             
عباس ميرزا از ايـن نظـر او   .  دولت تزاري مذاكره كند مرزي ايران و روسيه با    

با دولت روسيه ” را از طريق استامبول به روسيه فرستادكه مي خواست مستقيما      
مذاكره كند، در حاليكه  مقامات روسي قفقاز به سفير ايـران اجـازه مـسافرت            

 نامـه اي بـا تـصوير        1826به روسيه را نمي دادند مير داويت در هفـتم اكتبـر             
باس ميرزا به مترنيخ شاهزاده اطريشي تسليم كرد واز او درخواست نمود كه             ع

  .از منافع ايران دفاع كند
او در استامبول با سفير روسيه مالقات كرد ليكن به او اطالع مي دهند كه               

روي يكـي از    . كليه مذاكرات را بايد با نايـب الـسلطنه گرجـستان انجـام دهـد              
ادئوس بارتغومئوس تهران چنين نوشته شـده       سنگهاي قبر موجود در كليساي ت     

   . »1853 آوريل 30مليك شاهنازاريان، وفات «: است
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  ادامه دارد
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مرور اخبار

  جامعه ارمني ايران
  
 آبان ماه در مجلس صـرف شـام در انجمـن            24 •

 خليفـه گـري     12 و   11چهارمحال نمايندگان مجمـع     
در اين جلسه اسقف سركيسيان،     . تهران مالقات كردند  

دكتر هارميك داوتيان رئيس مجمع يازدهم، توميـك        
ساروخانيان رئيس هيئت انتخابات دوازدهم سـخنراني       

ركاران انتخابـات اخيـر     كرده از زحمات دسـت انـد      
  .قدرداني نمودند

 اولين جلسه دوازدهمين مجمع نمايندگان خليفه       •
در اين جلـسه  .  آبانماه برگزار شد27گري تهران روز   

نمايندگان شوراي خليفه گـري دوره يـازدهم، خـانم          
توكلي نماينـده وزارت كـشور و آقـاي كميجـاني و            

  .خبرنگار روزنامه آليك شركت داشتند
ر مطبوعات ارمني تهران دعوت بعمـل نيامـده           از ساي 

  .بود
  

  ايــــــــران
  

انجمن نويـسندگان ايـران درگذشـت فريـدون          •
  .   مشيري را تسليت گفت

در مجلــس شــوراي اســالمي فراكــسيون زنــان  •
  .تشكيل مي شود

 كشورهاي پيـشرفته فـرار مغزهـاي ايـران را           •
  .تشويق مي كنند

  .  صادرات گوشت دام زنده آزاد اعالم شد •
  

هزار دالر ارز 2مسافران به خارج از كشور مي توانند 
  خريداري كنند

    روابط عمومي بانك مركـزي جمهـوري اسـالمي         
به اطالع هموطنان گرامي مي رسـاند       : ايران اعالم كرد  

مسافرين عازم به مقصد كليه كشورها مي توانند پـس          
از ارائه مدارك مورد نياز و همچنين پرداخت معـادل          

رز به نرخ توافقي، در هر بار مـسافرت اعـم از            ريالي ا 
بـه  ) حداكثر سه بـار در سـال    (هوايي، زميني و درياي   

هزار دالر از شـعبه هـاي ارزي بانكهـا ابتيـاع        2ميزان  
  .نمايند

    مدارك مورد نياز، گذرنامه معتبر جمهوري اسالمي       
هوايي، ) اعم از يكسره يا دوسره    (ايران، بليت مسافرتي  

ي و نيز اخـذ رواديـد ورود بـه كـشور        دريايي و زمين  
مقصد مي باشد و در اين خصوص محـدوديتي از نظـر            
يكسره بودن بليت، رايگان بودن آن، مدت اقامـت در          

. وجود ندارد ) خدمت و يا سياسي   (ايران و نوع گذرنامه   
 4همچنين ميزان ارز همراه دارنده گذرنامه حداكثر تا         

     .رديده استنفر، براي هر نفر يكهزار دالر تعيين گ
  

  كسب مقام جهاني توسط دانشجويان مازندراني
    دو تن از دانشجويان رشته مهندسي عمران دانشكده        
فني مهندسي بابل در سومين دوره مسابقه بـين المللـي           
دانشجويي بتن با مقاومت باال كه توسط انـستيتو بـتن           
آمريكا در كشور كانادا برگزار شد، با ساخت و ارائـه    

 كيلـوگرم   2030 و   2040ه بتن تاب مقاومـت      دو نمون 

بر سانتيمتر مربع مقامهاي دوم و سوم جهان را كـسب           
  .كردند

   در اين دوره از مسابقه هـا كـه در كنـار همـايش              
ساليانه انجمن بين المللي بتن در شهر تورنتو كانادا بـا           

 تيم دانشجويي از كشورهاي مختلف جهان       35شركت  
آمريكا اول و دانشگاه    » نويزايلي«برگزار شد، دانشگاه    

  .تهران به مقام چهارم دست يافت
  

  سه كتيبه صخره اي اورارتويي قالب گيري شد
سـه  : سازمان ميراث فرهنگي كشور اعـالم كـرد       

كتيبه مهم صخره اي اورارتويي بـه نامهـاي رازليـق،           
نشتبان و سقندل واقع در كوه هاي سبالن آذربايجـان          

  .شرقي قالب گيري شد
ان معتقدند، اين سه كتيبـه بـا توجـه بـه            كارشناس

مــضاميني كــه در بــر گيرنــده تــشريح و چگــونگي 
فتوحات جنگـي در ايـن منـاطق اسـت، مربـوط بـه              

 680-713( آرگيشتي پسر روسـا    -فرمانروايان اورارتو 
.) م.  پ 735-753(و ساردوري پسر آرگيشتي     .) م. پ

  .مي باشد
قالب گيري اين سـه كتيبـه بـه منظـور حفـظ و              

اري آنها در برابر شرايط نامساعد آب و هوايي و          نگهد
ديگر عوامل طبيعي و همچنين پژوهش و مستند سازي         

  .صورت گرفته است
كارشناسان بر اين باورند كه انجام اين تمهيـدات         
مي تواند در آمـوزش، ايجـاد سـهولت در پـژوهش،            
ساخت نمونه ها و نيز ماندگاري آنها به عنـوان اسـناد        

مكتوب بازمانده از دوره هاي باستاني      تاريخي و زباني    
  . تأثير بسزايي داشته باشد

پيش از اين دو كتيبه شاپور اول در غـار حـاجي            
آباد فارس و كتيبه هـاي كرتيـر و شـاپور در نقـش              

  .رجب قالب گيري شده است
اورارتوييها از قرن نهم تا قرن هفتم قبـل از مـيالد      

ـ            ديم در مركزيت شهري بنـام توشـبا در ارمنـستان ق
فرمانروايي مي كردند كه آثار كتيبـه اي از آنـان در            

  .   آذربايجان غربي و شرقي مشخص شده است
  

.  
  

كنسولگري ايران در نخجوان فعاليت خود را متوقف 
  ساخته است

بر روي ديوارهاي كنسولگري ايـران در نخجـوان         
. اعالميه اي  در باره توقف فعاليت آن چـسبيده اسـت           

ن مي شود كه فعاليت كنسولگري      در اعالميه خاطرنشا  
در طي چند سال در راستاي استحكام همكاري بين دو          

 نوامبر گروهي از مردم     6اما در تاريخ    . ملت بوده است  
بر ساختمان كنسولگري حمله كرده و كارمندان آن را       

در اعالميه خاطر نشان مي شـود كـه         . مجروح نمودند 
ـ         ت كنسولگري تا زماني كه مقصرين مـورد بازخواس
  .قرار نگرفته اند كار خودر ا از سر نخواهد گرفت

ياآوري مي كنـيم كـه گروهـي از خويـشاوندان           
فاطمه تاگيوا كه در ايـران بازداشـت شـده اسـت در             

 نوامبر سعي كـرده انـد در مقابـل سـاختمان            6تاريخ  
شــركت كننــدگان در . كنــسولگري تحــصن نماينــد

 تحصن برخالف ميل كارمندان كنسولگري موفق شدند    
شركت كنندگان در اين تحـصن      . وارد ساختمان شوند  

 ساعت در ساختمان نگه داشته بودنـد امـا          2را بمدت   
  .آزاد كردند” بعدا

فاطمه تاگيوا در ماه مه سال جاري بعد از بازداشت          
شوهر خويش محمد فيض اهللا شهروند ايران، در ايـران          

محمد فيض اهللا را در خيانـت بـه         . بازداشت شده است  
انم او را در همكاري در اين خيانـت مقـصر     وطن و خ  
بنابر اطالعات غيـر رسـمي آنهـا در اداره          . دانسته اند 

  .مربوطه وزارت اطالعات ايران در تبريز بسر مي برند
   

  18/8/79” هاياستاني هانراپتوتيون “
  

  ارمــنســتــان
  

  تصويب اليحه قتل عام ارمنيان در
   مجلس ايتاليا

ه قتل عام ارامنه را كه توسط  پارلمان ايتاليا قطعنام  
رئيس فراكسيون پارلمـاني حـزب   دمكـرات  چـپ              

مجلـس  .اين كشورپيـشنهاد شـده بـود تـصويب كـرد          
ايتاليا قطعنامه اي تصويب نموده است كه گذشـته از          
آنكــه برســميت شــناختن قتــل عــام ارمنيــان و آغــاز  
مذاكرات با ارمنستان را به تركيه ياد آوري مي كنـد           

كه تركيـه بـا پـذيرش آن  مـي توانـد بـه       به بندهائي   
اتحاديه . اتحاديه اروپائي بپيوندد را نيز به ميا ن آورد

اروپائي و شوراي اروپائي به تركيه توصيه نموده اند         
 تجـاري  –كه مذاكرات خويش را در زمينه اقتصادي      

و برقراري روابط ديپلماسي بـا ارمنـستان آغـاز و بـه             
ن پاپـان دهـد، در   محاصره خويش  نسبت بـه ارمنـستا    

قطعنامه به مجلس و دولت تركيه توصيه مي شود كه          
به جامعه ارمني كمك و مساعدت نشان دهد و بطـور           

تـصويب  . علني قتل عام ارمنيان را برسميت بـشناسند       
قطعنامه قتل عام ارمنيان از طرف مجلس ايتاليـا نـشان           
مــي دهــد كــه زمامــداران و مــردم ايتاليــا نــسبت بــه  

  .و اصول اخالقي احترام قائلندحقيقت تاريخي 
  

  28/8/79كانال تلويزيوني پرومتفس ، 

  
 اكتبر از دستور كار خارج 27واريانت مغري و حوادث 

  شده اند
در جلسه كميسيون دايمي حقوقي دولتـي مجلـس         
ملي ارمنستان مسئله مربوط به واريانت مغري و حوادث         

ويكتــور داالكيــان رئــيس .  اكتبــر بررســي نــشد27
ن حقوقي دولتـي خبـر داد كـه بـه خـواهش             كميسيو

 اكتبر ايـن مـسئله از دسـتور كـار           27بستگان شهداي   
. خارج شد اما داليل چنين خواهش را مـشخص نكـرد          

اكنون تاريخ بررسي مسئله در آينده و همچنين شـكل          
  .نهايي مسئله معلوم نيستند

 اكتبـر   27يادآوري مي كنيم كه بستگان شـهداي        
 اكتبر سـال  27ه ارتباط تحوالت با پيشنهاد بررسي مسئل 

 اكتبر سال   26 با واريانت تبادل مغري، در تاريخ        1999
اين درخواسـتها   . جاري به مجلس ملي مراجعه كرده اند      

بعنوان آرمن خاچاطوريان رئيس مجلس ملي و ويكتور        
.                          داالكيان رئيس كميسيون حقوق دولتي ارائه شده اند

  14/8/79يرگير 
  

  دانشمند ايرواني بالهاي طبيعي را پيش بيني مي كند
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 يولچيان اهل ايـروان روشـي را        -الكساندر مليك 
كشف نموده است كه زلزله، طوفـان، سـيل، گردبـاد،           
بالهاي طبيعي،غرق  كشتي هـا وسـقوط هواپيماهـا را           

 1995مطبوعات بين المللي از سـال       . پيش بيني مي كند   
ب به اين متد اشاره مي كنند، مؤلف متـد فـوق            به مرات 

 ماه قبل اطالعاتي پيرامون وقوع بالهاي طبيعـي از          7-6
متأسفانه پيش بيني هاي  . طريق اينترنت منتشر مي سازد    

پيش .  درصد 80-85وي به حقيقت مي پيوندند آنهم با        
بيني هاي آلكساندر مليك يولچيـان بـسيار خـشك و           

مكان، روز و ميـزان بـالي       وي فقط به    . قاطع مي باشند  
در روزهاي اخير در تركيه زلزله      . طبيعي اشاره مي كند   

تركيه اعالم نموده است كه خسارات وارده از        . ثبت شد 
” زلزله بزرگ نبوده است، قابل ذكـر اسـت كـه قـبال            

دانشمند ارمني در خصوص وقوع زلزله تركيه خبرهايي        
 بـا   وي حتي قادر اسـت    . در اينترنت مندرج نموده بود    

بالهاي طبيعي  % 100داشتن چند اطالعات مختصر بطور      
  . را بيش بيني نمايد

با در نظر گرفتن اينكه پيش بيني هاي آلكـساندر          
براي افـراد بيـشماري عـاملي بـراي كـسب در آمـد              
محسوب مي شود به همين دليل منبعد پيش بيني هـاي           

بـراي  كـسب     . وي در اينترنت منـدرج نخواهـد شـد        
ن خصوص  مي توانيد از طريـق آدرس         اطالعاتي در اي  

  :پست الكترونيكي زير تماس بگيرد
E-mail   push@freenet-am.           

  
  : اعالميه سستانويچ در آنكارا

  ارمنستان مايل به آغاز مذاكرات مي باشد
اسـتيون ســستانويچ مـشاور وزيــر امـور خارجــه    

بر اساس نشريه   . آمريكا  به تركيه عزيمت نموده است      
سـستانوويچ پيرامـون رونـدهاي      : ”ش ديلي نيوز  تركي“

آسياي ميانه، قفقاز و روسيه با زمامداران تركي مذاكره         
نموده و هنگام مالقات بـا اسـماعيل جـم وزيـر امـور         

 تركـي را    -خارجه تركيه مسئله برقرارري روابط ارمني     
سستانوويچ بعـد از پايـان      . مورد بررسي قرار داده است    
رجـه تركيـه در مـصاحبه       مالقات بـا وزيـر امـور خا       

ارمنستان “: مطبوعاتي كه داشت چنين اعالم نموده است      
مايل است روابط خود را باآنكارا برقرار نمايد و آماده          

وي هنگام گفتگو بـا     . ” تركي مي باشد   -مذاكره ارمني 
سزر رئيس جمهور و البدرقاني معاون وزير امور خارجه     

ورد بررسي  تركيه مسائل مربوط به روندهاي منطقه را م       
سـفارت آمريكـا در تركيـه در ايـن          . قرار داده است  

چـه  “: خصوص چنين گزارشي را منتشر نموده اسـت         
تركيه و چه آمريكا منافع مشتركي در تماميت ارضـي          

در اين بستر انعقـاد قـرار داد        . ”كشورهاي منطقه دارند  
 جيحـان بيـانگر     - تفليس -پيرامون خط لوله نفت باكو    

گاههاي مشترك ما در خـصوص      سودمندي متقابل ديد  
  .   مشكالت اساسي مي باشد

   14/18/79آزگ 
  

  حل درگيري قراباغ به چه مرحله اي 
  رسيده است

درگيري قراباغ كوهستاني از سوي گروه مينسك       
OSCE    كه چندين سال است اين رسـالت را بعهـده 

آخرين پيـشنهادي   . گرفته، مورد بررسي قرار مي گيرد     
ه مينـسك بـه سـه طـرف         كه از طرف رؤساي گـرو     
بـود كـه از     ” كشور واحد “درگيري ارائه شده پيشنهاد     

طرف ارمنستان و قراباغ مورد قبول واقـع گـشت امـا            

بعد از آن مذاكرات رؤساي  .  طرف آذري آنرا رد نمود    
جمهور دو كشور به هدف غلبه نمودن بر موانع موجود          

هدف دو رئيس جمهور پيدا كردن چنـان        . آغاز گشت 
  . است كه طرفين براي بررسي آن موافق باشندواريانتي

عليرغم اينكه رؤساي گروه مينسك در سـفرهاي        
خود با طرفين درگير مالقات مي كنند و روابط را مورد     
بررسي قرار مي دهند با اين وجود پيشنهاد جديدي ارائه  
نمي گردد زيرا هنوز مطمئن نيستند كه پيشنهاد جديـد          

  . بود يا خيربراي طرفين قابل قبول خواهد
  

  نظر سنجي افكار عمومي در قراباغ
ارگان عالي حزب داشناكسوتيون در قراباغ ميـان        
مردم قراباغ پژوهش اجتماعي گسترده اي شروع كرده        

هدف از نظر سنجي تشخيص موضـع و سياسـت          . است
  .داشناكسوتيون نسبت به مقامات است

طبق آن بعيد نيـست كـه حـزب داشناكـسوتيون           
 دوره اخير با مقامات همكاري مي كرد، به         قراباغ كه تا  

  . اپوزيسيون بنيادي آن تبديل شود
  24/8/79  هايكاكان ژاماناك

  
بقاياي كالبد گريگور لوساوريچ توسط مسئوالن       •

 نـوامبراز   12مربوطه كليـساي اجميـادزين در تـاريخ         
  .واتيكان به ارمنستان منتقل شد

  
با حمايـت بنيـاد يـورو آسـيا و بـا مـديريت               •

فسور باالسانيان مركز زلزله نگاري در ايـروان راه         پرو
  .اندازي خواهد شد

  
  بين المللــــي

  
  تركيه با اروپايي شدن فاصله زيادي دارد

كميسيون اروپا در پيش نويس گزارشي كه ديروز    
منتشر شد اعالم كرد كه تركيه هنـوز شـرايط الزم را            

  .براي پيوستن به اتحاديه اروپا كسب نكرده است
ش كميسيون اروپا بـا اشـاره بـه معيارهـاي           گزار

سياسي الزم براي پيوستن كشورها به اتحاديه اروپا مي         
وضعيت حقوق بشر در تركيـه نگـران كننـده          : نويسد

  .توصيف شده است
هنوز فاصـله زيـادي     «: در اين گزارش آمده است    

. تا ريشه كن شدن شكنجه و سـوء رفتـار وجـود دارد            
ه و آزادي بيان و نيز آزادي       شرايط زندان ها بهبود نيافت    

  .»تجمع و تشكل همچنان با محدوديت رو به رو است
نامزدي تركيه براي پيوستن به اتحاديـه اروپـا در          
اجالس سـران اروپـا در هلـسينكي در دسـامبر سـال             

اما . گذشته به صورت تشريفاتي به رسميت شناخته شد       
آغاز گفت و گوها در اين خصوص منـوط بـه بهبـود             

حقوق بشر تركيه و پايان دادن به نفوذ ارتـش          كارنامه  
  .در دولت اين كشور شده است

  
  اعراب رو در روي اسرائيل

 شهيد و   2حمله موشكي شبانه اسرائيل به شهر غزه        
 زخمي برجا گذاشته با واكنش گسترده جهاني رو         120

در شديدترين اين واكنش ها، حسني مبارك       . به رو شد  
ور را از اسـرائيل     رئيس جمهور مصر سـفير ايـن كـش        

  .فراخواند
  

  نگراني تركيه از بيانيه مشترك پاپ و
   گارگين دوم

شناسايي قتل عـام ارمنيـان از طـرف واتيكـان و            
اعالميه مشترك گارگين دوم و پاپ رم نگراني تركيه         

در مقالـه اي كـه      ” ملـت “نشريه  . را فراهم نموده است   
باه منتشر نموده بر اين موضوع تأكيد دارد كه اين اشـت          

علـت چنـين    . پاپ رم به علت سن زياد وي مي باشـد         
ارزيابي تركيه به اين سبب بود كه پاپ رم و گارگين            

 نوامبر اعالميه مشتركي    10دوم رهبر كليساي ارمني در      
  . را امضاء نموده بودند

   24/8/79كانال تلويزيوني پرومتفس  
  

آذربايجان انتقال تجهيزات نظامي روسيه به 
  وم مي كندگيومري را محك

ــه  76  تانــك زره پــوش روســي از گرجــستان ب
وزير دفـاع آذربايجـان اعـالم       . گيومري منتقل گرديد  

از خارج نمودن تانـك هـاي زره پـوش          : نموده است   
روسي از گرجستان استقبال اما مـستقر نمـودن تانـك           

زيـرا  . هاي زره پوش در گيومري، را محكوم مي نمايد        
نستان به نشانه قـوي     استقرار زره پوشهاي روسي در ارم     

تر نمودن ارمنستان مـي باشـد كـه بـا آذربايجـان در              
  .وضعيت جنگي قرار دارد

آخرين كاروان تانـك هـاي زره پـوش پايگـاه           
روسي واقع در آخلكلك بـه ارمنـستان رسـيد كـه در             

مين پايگاه نظامي روسي واقع در شـهر گيـومري          -102
  . مستقر خواهد گرديد

  24/8/79 اخبار شبكه ملي ارمنستان 
  

  عـــــلــــمــــي
  

  تنبلي چشم چيست و چگونه درمان مي شود؟
  تنبلي چشم چيست؟

تنبلي چشم يا آمبليوپي، يك بيماري چشمي است        
ايـن  . كه موجب كاهش بينايي در اطفـال مـي شـود          

مشكل زماني آغاز مي شود كه مسيرهاي بينايي مغـز،          
يـن  ا. به قدر كافي رشد نمي كنند يا تكامل نمي يابند         

شبيه جاده هستند و پيامهاي بينايي را       ” مسيرهاي تقريبا 
  .از چشم به مغز منتقل مي كنند

  ؟ چه چيز موجب تنبلي چشم مي شود
تمامي نوزادان با بينايي ضعيف متولد مي شـوند و          

بـراي بينـايي    . در طي رشد، بينايي آنها بهتر مي شـود        
خوب، تصويري دقيق و شفاف الزم است كـه در هـر            

اگر تصوير در يك چشم، شفاف      . ، مشابه باشد  دو چشم 
نباشد يا تـصويرهاي ايجـاد شـده در دو چـشم مـشابه       

در . نباشند، مسيرهاي بينايي به درستي تكامل نمي يابند       
هر عاملي كـه    .واقع ممكن است مسيرها بدتر هم بشوند      

موجب تاري ديد يا لوچي چشم ها در دوران كـودكي           
ـ        اگـر  ” مـثال . اد كنـد  شود مي تواند تنبلي چشم را ايج

كودكي دچار لوچي چشم باشد، ممكن است تصوير در         
كـه بـه آن     (لـوچي چـشم     . دو چشم او، متفاوت باشد    

موجب مي شود تـا دو چـشم   ) استرابيسم هم مي گويند 
كودكان ديگري كه   .  بر يك شيء، تمركز پيدا نكنند     

ممكن است دچار تنبلي چشم شوند، كساني هستند كـه          
به عينك احتياج دارند يـا كاتاراكـت        براي بهتر ديدن    

يا افتادگي پلك دارند و يا چشمان آنها        ) آب مرواريد (
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كودكـان دچـار    % 5حـدود   . حركات غيـر ارادي دارد    
  .تنبلي چشم هستند

  تنبلي چشم چگونه درمان مي شود؟
از آنجا كه تنبلي چشم علل متعددي دارد، براي هر          

 بعـضي از    عينك. علت بايد درمان مناسبي به كار رود      
در مورد آب مرواريد،    . مشكالت را بر طرف مي كند     

افتادگي پلك يا لوچي چشم ممكن است انجـام عمـل           
پس از آن كه علـت تنبلـي چـشم          . جراحي الزم باشد  

يافت شد، كودك بايد در اكثر اوقات از چشم ضعيف          
بـراي وادار   . تر استفاده كند تا اين چشم قوي تر شود        

ز چشم ضعيف تر، مي توان      كردن كودك به استفاده ا    
گاهي از عينـك هـاي      . روي چشم قوي تر را پوشاند     

ويژه يا قطره هاي چشمي خاص براي تار كردن ديـد           
با اين كار، چشمي كه     . چشم قوي تر استفاده مي شود     

تا اين زمان ضعيف تر بود، حاال تبديل به چشم قـوي            
در مواردي كه روي يك چـشم پوشـانده         . تر مي شود  
ر اساس سن و بينايي كودك مـي تـوان در   مي شود، ب 

تمام طول روز يا بخـشي از روز چـشم را بـسته نگـه               
درمان تا زماني ادامه مي يابد كه بينايي به حد          .  داشت

در اغلـب   . طبيعي برسد يا بهتر شدن آن متوقف شـود        
تعدادي از  . كودكان، اين كار چند هفته طول مي كشد       

  .ياز دارند سالگي به چشم بند ن8-10كودكان تا 
  چرا درمان زود هنگام مهم است؟

مسيرهاي بينايي مغز بايد بسيار زود يعني وقتي كه         
چنـد  . كودكان خيلي كوچك هستند، به تكامل برسند      

بـا  . سال اول زندگي، مهمترين تأثير را بر بينايي دارند        
 سالگي، سيستم بينـايي     10 تا   8رسيدن كودك به سن     

گر نمي تواند تكامل    رشد كرده است و دي    ” مغز كامال 
اگر تنبلي چشم تا اين سن درمان نشده باشد،         . پيدا كند 

اين . كودك تا پايان عمر بينايي ضعيف خواهد داشت       
ضعف بينايي را نمي توان با عينك، چشم بند يـا هـر             

احتمال كمـي وجـود دارد      .درمان ديگري اصالح كرد   
كه استفاده از چشم بند به مدت طوالني، به چشم قـوي   

به همين دليل، كودكاني كـه از چـشم         . صدمه بزند تر  
بند استفاده مي كنند بايد به طور منظم توسط پزشـك           

  .خود معاينه شوند
  

  !زنگ اول، ساعت چرت دانش آموزان
دانشمندان معتقدند به طور متوسـط نوجوانـان نيـز          

 دقيقـه خـواب در      15 سـاعت و     9همانند كودكان به    
ان متوسـط خـواب     در صورتي كه ميز   . شب نياز دارند  

 ساعت در شب است و حتـي خوابيـدن در         7آنها فقط   
بعد از ظهرهاي آخر هفته نيز ايـن كمبـود را جبـران             

  .نمي كند
هورمـوني  (همچنين، مطالعاتي در سطوح مالتونين      

نـشان مـي دهـد كـه     ) كه به خواب مربوط مي شـود  
ديرتر به خواب مي روند و ديرتر هم        ” نوجوانان عموما 

به همين خاطر اكثر معلمـان،     . ر مي شوند  از خواب بيدا  
مـري  . مي نامند » ساعت چرت «ساعت اول كالس را     

كارسكادون، پروفـسور روانكـاو و رفتـار شـناس از           
بچه ها زمـاني بـه       « :دانشگاه پزشكي براون مي گويد    

مدرسه مي روند كه هنوز مغز آنها در حال اسـتراحت           
ت اين موضـوع در آزمايـشگاه تحقيقـا       » .شبانه است 

بيمارستان بريدلي بررسي شد، طي تحقيقي كه توسـط         
كارسكادون و امي ولدسون، پروفـسور روانـشناس در       
دانشكده هولي كراس درباره الگوهاي خواب نوجوانان       

براسـاس  . انجام شد، نتايج با نمرات آنها ارتباط داشت       

اين تحقيق دانش آموزاني كه نمرات پايين تري دارند         
در مقايسه بـا همكالسـي هـاي        و يا مردود مي شوند،      

 مي آورنـد خـواب كمتـري        B و   Aخود كه نمرات    
  .دارند

در اين تحقيق كه بر روي سه هزار دانـش آمـوز            
دبيرستاني انجام گرفت، رابطـه چـرت زدن و كمبـود        
خواب با كاهش نمرات ارتبـاط مـستقيم و معنـاداري           

نتايج به دست آمـده در بـاره ميـزان متوسـط            . داشت
وزان در شب و نمرات آنها، به شـرح         خواب دانش آم  
  :زير بوده است

 و  A”  دقيقه خواب، نمرات غالبـا     21 ساعت و    7 -
B)  15در سيستم نمرهاي ايران باالتر از.(  

  .C”  دقيقه خواب، نمرات غالبا4 ساعت و 7  -
 و  D”  دقيقه خواب، نمرات غالبـا     48 ساعت و    6  -

  .پايين تر
 محققاني كه راجع به خـواب تحقيـق مـي كننـد           

 دقيقه تـأخير در شـروع سـاعات         15معتقدند كه حتي    
درسي در مدارس، اقدام صحيحي است و همچنـين بـه           
دانش آموزان بايد عادات صحيح خوابيدن را آمـوزش         

اگر بچـه هـا و والـدين        «: كارسكادون مي گويد  . داد
 دقيقه خواب بيشتر در شـب       30 تا   20آنها سعي كنند    

  ».داشتداشته باشند، پيشرفت مهمي خواهيم 
ولدسون براي بچه هايي كه قبل از طلوع آفتاب از          

چـون ريـتم    : خواب بيدار مي شوند، پيشنهادهايي دارد     
خواب توسط روشنايي كنترل مي شود، دانش آمـوزان         
بايد چراغ را روشن كرده و در روشنايي لبـاس هـاي            

. سپس بايد جنب و جوشي داشته باشند      . خود را بپوشند  
 تا ساعات فعاليتشان را بـه جلـو         پياده روي كنند  ” مثال

  .   بكشند
  

   پنجره هاي گرمابخش و سرمابخش
 پژوهشگران انگليسي نوعي پنجره ساخته اند       -لندن

. كه در زمستان گرما و در تابستان سرما توليد مي كند          
اين پنجره ها دوجداره اند و به جاي هوا بين دو جـدار       

ـ             يد آنها آب جريان دارد و از اين طريـق نـور خورش
بدون برخورد با مانع به اتاق مي تابد و در عـين حـال             

يك ماده شـيميايي در     . دماي اتاق نيز كنترل مي شود     
اين آب محلول است كه در طول مـوج هـاي مرئـي             
شفاف است و انرژي مادون قرمز خورشـيد را جـذب           

  .مي كند
اين آب در يك مخزن تبادل حرارتي به چـرخش          

رت آن نيـز بـراي      در مي آيد و خنك مي شود و حرا        
  .آينده و فصل سرما ذخيره مي شود

با به كار بردن اين سيستم مي توان ساختماني بنـا           
كرد كه نيازي به سيستم هاي گرمايشي و سرمايـشي          

 50كنوني ندارد و هزينه به كار بردن آن نيـز سـاالنه             
  .برابر كمتر از هزينه سيستم هاي كنوني است

  
  ن در كانادابزرگترين رويداد كتابخواني جها

 بزرگترين رويـداد كتـابخواني جهـان در         -تورنتو
در . كانادا برگـزار شـد    » تورنتو«ورزشگاهي در شهر    
 هـزار كـودك كانـادايي در    20اين برنامـه بـيش از    

» رولينــگ. كــي. جــي«ورزشــگاه جمــع شــدند تــا 
مشهورترين نويسنده كتاب كـودك در جهـان بـراي        

 مراسـم   بهـاي بليـت شـركت در      . آنها كتاب بخواند  
  . دالر بود234 تا 6كتابخواني از 

اين برنامه همزمان با بيـست و يكمـين جـشنواره           
ساالنه نويسندگان جهان برگزار شد كه بـيش از صـد           

. جـي . نويسنده از سراسر جهان در آن شركت داشتند       
» هري بـاتر  «رولينگ نويسنده مجموعه كتابهاي     . كي

اسـر   ميليـون نـسخه از آن در سر     35است كه تاكنون    
  .جهان به فروش رفته است

  
  دانستنيهايي در باره پوكي استخوان

پوكي استخوان اگر چه بيماري فراگيري است اما        
در اين بيماري   . موذيانه و بي سر و صدا آغاز مي شود        

تراكم بافتي استخوان كاهش يافته، به كمتـر        (چگالي  
از ميزان الزم براي حمايت مكانيكي بدن در كارهـاي          

وجـه  . شكننده تر مي شـود    ”  رسد و نتيجتا   روزمره مي 
مهـره هـا،    . تسميه بيمـاري نيـز بـدين دليـل اسـت          

استخوانهاي مچ دست، استخوان ران، اسـتخوان بـازو و    
دشت ني استعداد شكنندگي ويـژه و بـااليي در ايـن            

از خصوصيات اصـلي بيمـاري      . بيماري پيدا  مي كنند    
وان اين است كه افراد مبتال بدان دچـار عـوارض نـات           

كننده از جمله شكستگيهاي گوناگون اسـتخواني مـي         
خطر بـروز بيمـاري در زنـان يائـسه بيـشتر از       . شوند

ديگران است كه ضعيف شدن استخوانها با گذر سـن،          
  .از عوامل مستعدكننده و تسهيل كننده آن مي باشد

مطالعات نـشان داده اسـت كـه بيمـاري پـوكي            
ـ           ازد، يـك   استخوان كه زنان بسياري را مبـتال مـي س

تـا  ” با اين حـال معمـوال  . اختالل قابل پيشگيري است   
آخرين سالهاي يعني وقتي كـه يـك زن از ابـتال بـه              
شكستگي ستون فقرات خويش توسـط پزشـك خـود          
آگاهي يابد، نه خود وي و نه افراد خانواده اش با ايـن         
بيماري آشنايي ندارند به طوري كه در آمريكا حـدود          

تنهـا  . اين بيماري آگاه نيستند   از خانمها از وجود     % 40
از آنها در باره پوكي اسـتخوان توسـط پزشـكان     % 10

از ايشان در ايـن مـورد       % 4خود راهنمايي شده و تنها      
بنابراين، اطالعات  . سئوالهايي را از پزشكشان كرده اند     

ــاره پــوكي اســتخوان، عليــرغم   عمــومي مــردم در ب
 پيشرفتهاي علمي، اندك است و اين مهـم بـر عهـده           
رابطين و آموزش دهندگان علـوم پزشـكي و دسـت           

  .      اندركاران مربوطه است
در تقسيم بندي پوكي اسـتخوان دو نـوع اوليـه و            

يـا پـوكي    » اسـتئوپروز «. ثانويه را در نظر گرفته اند     
استخوان از نوع اوليـه در خانمهـاي يائـسه بيـشتر از             
مردان، در افراد مسن بيشتر از افـراد ميـان سـال و در            

  .فيد پوستان بيشتر از سياه پوستان ديده مي شودس
در كشور ما آمار دقيقي از تعداد مبتاليان به ايـن           
بيماري در دست نيست، اما با تقريب قريب به واقعيت    

 ميليـون ايرانـي دچـار آن    6مي توان گفت با بيش از      
اين در حاليست كه در كشور آمريكـا حـدود         . هستند

هزينـه  . وان مبتال هـستند    ميليون نفر به پوكي استخ     20
 10 تـا    7ساالنه درمان بيمـاري در ايـن كـشور بـين            

 سال هر سال    40آمريكاييهاي باالي   . ميليارد دالر است  
.  ميليون بار دچـار شكـستگي مـي شـوند          30/1حدود  

 2025مركز آمار آمريكا تخمين زده است كه تا سال          
از جمعيت اين كشور بيـشتر از       % 7/21ميالدي حدود   

دو برابـر   ”  خواهند داشت كه اين رقـم دقيقـا         سال 65
  %.4/11 دادند، يعني 1981آماري است كه در سال 

در چنــين شــرايطي، ميــزان هزينــه درمــان     
بـه  . شكستگيهاي لگن ناشي از آن دو برابر خواهد شد        

عالوه زيان اصلي اين بيماري را بايـد در آن دسـته از             



 

 

  ٥صفحه   ١٣٧٩ آذر ماه١٠   ١٧ شماره     لويس

مرور اخبار

آيـد،  ناراحتيهاي مشخصي كه براي بيماران بوجود مي  
 مـاه   6جستجو كنيم، با اين توضيح كه پس از گذشت          

از بيماران  % 25از وقوع شكستگيهاي مفصل لگن، تنها       
آنهـا بـراي انجـام      % 50بهبـود مـي يبابنـد و        ” كامال

فعاليتهاي روزمره خود هنوز نياز بـه كمـك ديگـران        
باقيمانده نياز به مراقبتهاي پزشـكي ويـژه        % 25دارندو  

حال حاضر تمام عوامـل دولتـي و        در  . در منزل دارند  
مسئولين بهداشت و پژوهشگران و متخصصين بـاليني        
كوشش مي كنند كه براي پيشگيري و درمان پـوكي          
استخوان طرحي نو ارائه نمايند و در حمايت از اين امر           
در اقصي نقاط دنيا انجمنهاي ملي بهداشت برنامه هـاي     

كزي خاصي را ترتيب داده و نيز در كشور آمريكا مر         
  .تأسيس شده است» بنياد ملي پوكي استخوان«به نام 

  
  علل پوكي استخوان

. علل پوكي استخوان بسيار متنوع و مختلف اسـت        
به عبارت ديگر پوكي استخوان فقط در اثـر پيـري و            

از عوامل مؤثر در پوكي استخوان مـي        . يائسگي نيست 
  :توان به موارد زير اشاره كرد

ناسـب در رژيـم     عدم دريافت كلسيم كـافي و م       -1
” غذايي از دوران كودكي تا سنين بزرگسالي خـصوصا        

  .در زنان و دختران
ــا و   -2 ــل كورتونه ــا مث ــضي داروه ــصرف بع  م

  .داروهاي ضد تشنج
 بيماريهــايي نظيــر پركــاري تيروئيــد و غــده  -3

پاتيروئيد و بعضي بيماريهاي ديگر كه منجر به پـوكي          
  .استخوان مي شوند

  .اد از حد الكل استعمال دخانيات و مصرف زي -4
 ورزش نكردن و عدم وجود فعاليتهاي فيزيكـي         -5
  .كافي
 مصرف زياد از حد نوشابه هاي گازدار و مـواد           -6

  .غذايي حاوي فسفر
  . عدم استفاده از نور خورشيد به مقدار كافي -7

  
  راه هاي پيشگيري

با توجه به اين امر كه نيروي كاري مفيد جامعه و           
د ميان سال بـه بـاال       در واقع مخازن تجربه جامعه، افرا     

هستند و نيز با توجه به عـوارض و نـاتواني جـسماني             
ناشي از پوكي استخوان و با توجه به تـرميم تـوأم بـا              
تأخير عـوارض مربوطـه و نيـز بـا در نظـر گـرفتن               
مشكالت روانـي ناشـي از ايـن عـوارض بـراي ايـن        
اشخاص، بديهي است كه نياز به بسيج عمومي جامعـه          

 مردم وجـود داشـته و خواهـد         جهت آگاهي دادن به   
بسيج عمومي آگاه سازي مي تواند به صـورت         . داشت

اطالع رساني در رسانه هاي گروهي، آموزش به شكل         
پمفلتهاي آموزشي و نيز اطالع رساني توسط پزشـكان         

  :خانواده در زمينه هاي زير باشد
افزايش ذخاير استخواني بـا مـصرف كـافي          -1

 دوران كودكي تـا     كلسيم به اندازه مناسب بخصوص از     
توده استخواني با دريافـت كلـسيم ارتبـاط     ( سالگي   30

 سـال اول    30در طـي    ” داشته و اين ارتبـاط خـصوصا      
  ).زندگي بسيار قوي است

 انجام فعاليت هـاي بـدني و ورزش كـه در            -2
  .پيشگيري از پوكي استخوان بسيار مؤثر است

فشار كاري به اندازه و مناسـب روي اسـتخوانها          (
ك استخوان سازي و افزايش توده استخواني       باعث تحري 

ورزشهايي مثل پياده روي، دويدن، دوچرخـه       . مي شود 

سواري و بدنسازي مي تواننـد فعاليـت هـاي مناسـب            
  .)باشند

زيرا كـه  (پرهيز از مصرف دخانيات و الكل      -3
  ).اين دو تأثير منفي بر توده استخواني دارند

  بـه ايـن      C دريافت مقادير كافي ويتـامين     -4
.  كه براي ساخت توده استخواني مورد نياز اسـت         علت

مانند مصرف بيشتر لبنيات كه سرشار از كلسيم هـستند      
 و يا ساير مـواد غـذايي حـاوي          …از قبيل شير، بستني   

كلسيم مانند كلم خام، لوبيا چيتي، هـويج خـام، بـاقال،            
  .پرتقال، نارنگي و آلو

 محدود كردن و كاهش مصرف نوشابه هاي        -5
تهاي آماده و طبخ شـده كنـسروي كـه          گازدار و گوش  

زيرا اين مواد باعـث دفـع ادراري        . (فسفر فراوان دارند  
  .)كلسيم مي شوند

 استفاده مناسب از نور خورشيد كه جهـت تـأمين          
 نيز باعـث    Dزيرا ويتامين .  مورد نياز است   Dويتامين

  .افزايش جذب كلسيم از روده ها مي شود
  

 18 سال به 25كاهش ميانگين سن افراد سيگاري از 
  سال

: جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران اعالم كـرد       
ــه ســرطان   ــراد ب ــيش از ســاير اف ــراد ســيگاري ب اف

كه يكي از غدد تنظيم كننـده قنـد خـون        » پانكراس«
  .است مبتال مي شوند

اين جامعه هشدار داد كه سرطان پانكراس پنجمين        
% 80سرطان دسـتگاه گوارشـي اسـت كـه متأسـفانه            

 اين سرطان مبتال مي شـوند، فـوت مـي           كساني كه به  
  .كنند و اين جزو خطرناكترين بيماري موجود است

همچنين در اين گزارش اعالم شده است كه سـن          
 سال كـاهش    18 سال به    25ميانگين افراد سيگاري از     

يافته است كه نتايج اين تحقيقات هشداري اسـت بـه           
مسئولين مربوطه كه در صدد برنامـه ريـزي گـسترده     

  . رفع معضالت جوانان باشندبراي
روابط عمومي جامعه پزشكان متخصص داخلي بـا        

 نفـر تحقيـق     4500اشاره به تيم تحقيقاتي كه بر روي        
كرده است با صراحت از مسئوالن و دست اندركاران         
خواست تا نسبت به مـسأله دخانيـات و مـضرات آن            
سياست مشخصي را پيگيـري كننـد و از اشـاعه ايـن             

اين گـزارش   . جامعه جلوگيري كنند  وسيله مخرب در    
مي افزايد، هنوز فلسفه وجودي دخانيات در كـشور و          
در ابعاد كالن، يعني جهان مشخص نيست و با وجـود           
مضرات غيـر قابـل انكـار و كـشنده سـيگار، هنـوز              
كارخانجات دخانيات با ظرفيت باال به توليـد سـيگار          

جامعه پزشكان متخصص در ايران در پايـان،        . مشغولند
تبليغ استفاده نكردن از سـيگار را ناكـافي دانـست و            
گامهاي عملي را در اين زمينه، راه حل اساسي معـضل           

  .  اعتياد در كشور ذكر كرد

 
انگليسي - فارسي-زبانزدهاي ارمني  

 
تامار پانوسيان: گردآوري  

 
11- ºñ»ë ïõÇÝù, ³ëï³é áõ½»ó: 

.ش را هم مي خواهداگر رويه اش را بدهي آستر  

.گدا را كه رو دادي صاحبخانه مي شود  

Give him an inch and he’ll take an ell. 
 
12- ¸³ï³ñÏ Ï³ñ³ëÁ µ³ñÓñ Ó³ÛÝ ÏÁ ï³Û: 

  )سعدي(نادان همچون طبل غازي است    بلند آواز و ميان تهي 

Empty vessels make the most noise. 
 
13- Â¿ Ý³ÉÇÝ ¿ ï³ÉÇë, Ã¿ Ù»ËÇÝ: 

.يكي به ميخ و يكي به نعل زدن  

To run with the hare and hunt with the hounds. 
  
14- ²ëáÕÇÝ ¿É ÉëáÕ ¿ å¿ïù: 

.ياسين به گوش خر خواندن  
)سعدي(نصيحت همه عالم چو باد در قفس است    بگوش مردم نادان و آب در غربال   

You play a lyre (in vain) to an ass. 
 
15- ØáÙÁ Çñ ï³ÏÁ ÉáÛë ãÇ ï³Û: 

.چراغ به پاي خودش روشني نمي دهد  

At the foot of the candle it is dark. 
 
 



 

 

   ٦صفحه   ١٣٧٩  آذر ماه ١٠  ١٧ شماره    لويس

ادبيات

  
  
  نوشته سورن آيوازيان
  ترجمه آندرانيك خچوميان

    باد سردي مي وزيد و دانه هاي برفي را كه روز قبل به زمين نشسته بـود بـا                 
خود بلند كرده و در كوچه هاي خلوت شهر بگردش در مي آورد، دانه هاي برف  

فتند، به در حاليكه همديگر را در آغوش گرفته بودند در كنار ديواري پناه مي گر
نظر مي رسيد دستي خاموش آسمان را مانند تابلويي بـا ابرهـاي سـياه نقاشـي مـي                   
كرد و گاهي باد با صدايي مهيب از نقطه اي به ابرها حمله كرده و آنها را پراكنده 

در جاي جاي آسمان آبي ستاره ها مانند چشماني كه از تعجب بـرق مـي                . مي كرد 
  .زدند به پايين نگاه مي كردند

مردم ساعتي پـيش بـه خانـه        .  در كوچه هاي شهر نيمه مخروبه هيچ حركتي نبود          
در همان موقع از پنجره اطاق ساختماني بلند گربـه اي بـه             . هايشان پناه برده بودند   

بيرون پرب شده البد مزاحمتي ايجاد كـرده بـود، او از سـرما خـود را بـه ديـوار                     
 به صورت او ريخت، گربه حالـت        چسباند، باد زوزه اي كشيد و دانه هاي برف را         

تهاجمي به خود گرفت و قوزي به كمرش داده ناگهان ديـوار مخروبـه سـاختماني     
در كنار گربه فرو ريخت و گربه زير برفها مدفون شـد، در همـان موقـع زنـي بـه                     
كوچه آمد، چهره اي به سفيدي و سردي سنگ مرمر داشت، در چشمهاي سـياه و                

انـساني محكـوم و زجـر كـشيده مـي نمـود، آنچنـان               درشتش رنجي نهفته بود، او      
پريشان بود كـه گـويي بـا خـودش نيـز بيگانـه اسـت، او دنبـال گمگـشته اي مـي              

از نقطه اي شاهد بود كه چه اتفاقي براي گربه افتاد و به همـين جهـت                 .. …گشت
دوان دوان خود را به گربه رساند و با دستهايش بـرف را كنـاري زد و گربـه را از         

 گريـه     بيرون آورده و با روسري اش او را پوشاند و به سينه اش فـشرد،               زير برف 
مي كرد بدون اينكه اشكي از چشمانش سرازير شود، گربه را هر چه محكمتـر بـه                 

  .سينه اش فشرد تا بلكه بتواند با گرماي بدن خود حيوان سرمازده را گرم كند
 در خيابانهـاي     اين زن چه كـسي مـي توانـست باشـد؟ كـسي كـه مـي شـد او را                   

ديد، كسي كه زير رگبار باراني ايستاده و در حاليكه جوجه خفه شده             ” خورسون“
اي در دست داشت گريه مي كرد، و گاهي نيز به دنبال بچه هايي مي افتاد كه النه 

او التمـاس مـي     . پرنده اي را خراب كرده بودند و جوجه هاي آنرا برداشته بودند           
اي بي گناه را نكشيد، مادر آنها گريه خواهد كـرد،           اين پرنده ه  : كرد و مي گفت   

و تقريبـا هـر روز عـصر او سـاكت در حـالي كـه           . …مي دونيد مادر يعنـي چـه؟      
روسري سياهي به سر بسته از كوچه هاي بن بست شهر تـا خيابانهـاي اصـلي پيـاده              
رفت و آمد مي كرد و كافي بود كه از خانه اي گريه بچه اي را بشنود، به طـرف                    

بي رحمها، چقدر   : مي دويد، در خانه را مي زد و با صداي خفه اي مي گفت             صدا  
مي خوابيد، مگر نمي شنويد كه بچه گريه مي كند، آخـر شـما هـم مادريـد؟ و از        

اشـكال  : داخل خانه در حالي كه سعي مي كنند از ناراحتي او بكاهنـد مـي گوينـد           
  .نداره ناراحت نشو

هايش را روي سـينه اش مـي گذاشـت، در          در حـالي كـه دسـت      ” حوا سـولومونا      “
كوچه هاي شهر قدم مي زد تا مگر صدايي بشنود، بعد از شهر خارج مي شد و در                  

ساعتها مي ايستاد و با آب رود خانـه حـرف مـي زد، يكبـار او                 ” دانوب“ كتار رود 
  .پيدايش نشد” خورسون“رفت و ديگر هيچوقت در كگوچه هاي 

با خـوش   ” بوگدان خملنيسكي “ بخش موتورخانه    از كاركنان ” ساموئل وودمن      “
سليقگي خاصـي خانـه اش را در شـمال شـهر، كـه رودخانـه دانـوب از آنجـا مـي                       
گذشت، ساخته بود تا بتواند در شبهاي مهتابي از پنجره خانه اش به آبهـايي كـه از    

  .دورها مي آمدند و به دور دستها مي رفتند را تماشا كند
 يهوديان با همسرش زندگي مي كـرد، بـا اينكـه چهـار                 ساموئل با مهرباني خاص   

سال از ازدواجشان مي گذشت هنوز بچه اي نداشتند و حوا براي اين تنهـا كمبـود                 
ساموئل خانه بـدون بچـه بـه چـه دردي مـي             : زندگيشان بارها به ساموئل گفته بود     

ي زن، خورد، ما به اندازه كافي در اين شهر تنها هستيم، در دنيـا بهتـرين چيـز بـرا                  
  .را از زبان بچه اش شنيدن” مادر“مادر بودن است و كلمه 

  .”پدر“و :     ساموئل با حسرت جواب مي داد
  .    يكسال گذشت آرزوي آنها به واقعيت پيوست، آنها بچه دار شدند

.  كـشته شـده بـود      1907در قتل عـام يهوديـان در سـال          ” سولومون” “حوا“   پدر  
ري از گذشتگان خود به ارث نبرده بود و او نيـز            بجز اسمش چيز ديگ   ” سولومون“

بجز اسمش چيز ديگري را به ارث نگذاشت، اين اسم خطرناك از گذشتگان مانده              
بود و حوا با در نظر گـرفتن اينكـه خطـر ديگـر رفـع شـده، آنـرا روي فرزنـدش                       

سولومون بزرگ مي شد و با شيطنتهاي خود نـشاط تـازه اي بـه زنـدگي                 . گذاشت
ساموئل با گرمي خاصي لبهاي پسرش را مـي بوسـيد، لبهـايي كـه               . يدآنها مي بخش  

را مي گفتنـد، ولـي جنـگ ايـن احـساس خـوب را از او                 ” پدر“بزودي بايد كلمه    
ساموئل به جبهه جنگ رفت و پس از چند ماه حوا خبر كـشته شـدن او را             . گرفت
ز وضعيت حـوا و فرزنـدش روز بـه رو         . دشمن شهر خورسون را اشغال كرد     . شنيد

بدتر مي شد، اشغالگران آلماني آنها را از خانه بيرون كرده و در آشـپزخانه جـاي                 
حوا در اوايل تصميم گرفـت      . دادند و خودشان اطاقهاي خانه را در اختيار گرفتند        

با دشمن مقابله كند، او خواست با اطو به سر يكي از آنها بكوبـد، ولـي بعـد فكـر                     
ودش زندگي نمي كند، بلكه زندگي او به        كرد كه ديگر تنها نيست و فقط براي خ        

  .پسرش كه تنها يادگاري شوهرش است تعلق دارد
     روزهاي سختي بود، سولومون زبان باز كرده بود و فقط يك كلمـه را تكـرار                

، چيزي كه والدينش انتظـار      ”مادر“بود و نه    ” پدر“مي كرد و آنهم كلمه اي كه نه         
واسته اي طبيعي كه برآورده كـردن آن بـراي          ، خ ”نان“را داشتند، بلكه فقط كلمه      

سولومون بيشتر شبها گريه مـي كـردو اشـغالگران          . مادر درمانده بسيار مشكل بود    
آلماني در حالي كه چراغي در دست داشتند وارد آشپزخانه مي شدند و بـا فريـاد                 

بچه بـا وحـشت بـه سـينه         . از مادر مي خواستند كه صداي اين يهودي را خفه كند          
مي چسبيد و با دستهاي كوچكش چشمهاي اشك آلودش را مـي بـست تـا                مادرش  

در چنين مواقعي چه ناراحتي هايي كـه حـوا          . چهره وحشتناك اشغالگران را نبيند    
متحمل نمي شد، وقتي حوا طـپش تنـد قلـب فرزنـدش را كـه در آغـوش او پنـاه                      

داد و  عاقبت اشغالگران فقـط بـه       . آورده بود احساس مي كرد قلبش مچاله مي شد        
تقريبا نيمه شب بود در بيـرون از خانـه تـاريكي ماننـد              . بيداد كردن اكتفا نكردند   

، ابرها را در ميان گرفته بود، فقط صداي دانـوب بـه گـوش مـي         بخت بد يهوديان  
 اين صدا با ناله و گريه سولومون كه از درد به خود مي پيچيد هم نوا شـده                   ‚رسيد
حتي آب نـسبتا گرمـي را هـم     خواست نه شير،  او مريض بود ديگر نه نان مي        . بود

كه مادرش با ليوان به لبهايش نزديك مي كرد پس مي زد و با صداي بلند ناله مي                  
كرد، از درد سرش را به سينه مادرش مي كوبيـد، ناگهـان اشـغالگران بـا لباسـهاي                   
خواب وارد آشپزخانه شدند يكي از آنها با خونسردي خـاص جـالدان از دوسـتش          

صداي اين يهودي تنفرانگيز است نه؟ راستي اگر او نباشد چه مـي شـود؟               : پرسيد
  مگر براي ما نبودن اينها بهتر نيست؟

   دوستش ساكت و آرام به مادر نزديك شد و بچه را از آغوشش بيرون كـشده و             
مادر فقط صداي افتادن فرزندش را در آب شـنيد و           . از پنجره به بيرون پرت كرد     

  .تيره و تار شد و بيهوش روي زمين افتادهمه چيز در نظر او 
× × × × × ×  

از آن روز   .      سپيده دم مادر به هوش آمد، نگاهي به اطرافش كرد و آهي كشيد            
به بعد او در كوچه هاي شهر به گردش در آمد، گاهي ساكت و گاهي نيـز فريـاد                   

  ستيد؟آهاي، بچه چه كسي است كه داره گريه مي كنه، مگر شما مادر ني: مي زد
      و نيمه هاي شب وقتي كه تاريكي همه جا را فرا مـي گرفـت او جلـوي خانـه                    
ويرانش مي نشست و ساعتها به آب رودخانه نگاه مي كرد، تـصور مـي كـرد كـه                   
همين حاال پـسرش سـولومون دسـتهايش را از آب بيـرون آورده و صـدا خواهـد                   

 تـا فرزنـدش را از ميـان      و او نيز خود را به رودخانه پرت خواهـد كـرد           ” مادر“ زد
  .آبهاي بيرحم بيرون بياورد

   يكبار او لب رودخانه نشسته و بـا بيـان مادرانـه اش بـا بخـت از دسـت داده اش                      
سولومون، سولومون عزيزم، دستهايت را به من بده، مگـر نمـي            : صحبت مي كرد  

خواهي به آغوش مادرت برگردي، از اينكه نتوانستم برايت خوراكي تهيـه كـنم،              
ازمن قهر كردي؟ از مردم مي ترسي؟ خوب تو هم جزء مـردم هـستي، چـرا مـي                   

. …دستهايت را به من بده تا تو را ببرم، ببـرم بـه دور دورا، آره               . …ترسي؟ باشه 
  .… دستت را بگذار توي دستم، به مادرت رحم كن…آره

ــين دايــره ســولومون   ــه دايــره وار چرخــي زد و از ب    و در نگــاه او آب رودخان
اي سفيدش را به طرف مادرش دراز كرد، مادر آهي كشيد و بـا آغـوش بـاز                  دسته

  .خود را به رودخانه انداخت
  .   او مرگ را طوري پذيرا شد، كه مادري فرزند گم كرده اش را

  

  حـوا



 

 

    ٧صفحه   ١٣٧٩ آذر ماه ١٠  ١٧ شماره    لويس

ترآيه در بن بست

  به بن بست رسيدن تركيه
   سال بعد از كشتار ارمنيان85

  
  استفن كنزر: نوشته

   از نيويورك تايمز
  سورن خچوميان: ترجمه

  
از منطقه اي كه زماني كانون زندگي ارمنيان بود تنها باغ هـاي درختـان تـوت     

  .كه در كنار تفريح گاههاي مجاور رودخانه قرار دارند باقي مانده است
ز درختهاي سوخته از آفتاب يـك كليـساي متعلـق بـه ارمنيـان               در كنار يكي ا   

 ساله بنام طـاهره     66در زير سايه آن زني      . قرار داشت كه مدتها است از بين رفته است        
  .چكيرباي ايستاده است و مزرعه خود و درياچه هزار را نظاره مي كند

ك تپه اشاره او به ي. ”آنها ارمنيان را به اينجا آوردند و كشتند       “ :وي مي گويد  
آنها يك گودال براي اجساد آنهـا كندنـد، ايـن چيزهـا را              “: مي كند و اضافه مي نمايد     
  .”پدر و مادرم به من گفتند

در منطقه اي كه اكنون شرق تركيه ناميده مي شود بيش از يك ميليون ارمني          
  سال قبل ايـن جامعـه بـدنبال بـروز خـشونتهاي            85تا اينكه در بهار     . زندگي مي كردند  

در مورد بسياري از اتفاقات، مسائلي كه در آن زمان اتفاق افتاد هنـوز              . قومي نابود شد  
ولي در مورد محـل وقـوع كـشتارها كـه همـين جـا        . هم اختالف نظر جدي وجود دارد     

  . است كمتر كسي دچار شك و ترديد هستند
ياسمن اورهان يكي از اهالي الزيگ است و سال قبـل از دانـشگاه همـين شـهر                  

آنها اين موضوعات را در مـدارس تـدريس نمـي           “ : غ التحصيل شده است مي گويد     فار
كنند، ولي اگر كسي عالقمند باشد، راههاي بسياري است كه بتوان فهميـد چـه اتفـاقي                 

  .”افتاده است، ارمنيان بسياري كشته شده اند، در اين امر شكي نيست
  . استوي مي گويد كه مادر بزرگ او اين چيزها را به وي گفته

  .ياد كشتارها در شرق تركيه با گذشت چند نسل از خاطره ها پاك نشده است
در مناطق ديگر تركيه اكثر افراد اطالعات بسيار كمي در مورد قتل عام سـال               

  .كتابهاي درسي تركيه بطور غير مستقيم به اين حوادث اشاره مي كنند.  دارند1915
 ارمني عليه امپراتـوري و رجـال        در كتابها تأكيد مي شود كه رزمندگان مسلح       

آنها كشتار صدها هزار غير نظامي را پس از شـورش نـاموفق يـا بـه                 . تركيه قيام كردند  
  .  كل انكار مي كنند يا آن را ناچيز جلوه مي دهند

بحث و گفتگو و اختالف نظر در مورد نحوه برخورد با اين مسأله باعث ايجاد               
  .كيه در سراسر جهان شده استيك جنگ تبليغاتي ميان ارمنستان و تر

ارمنيان بانفوذ از كشورهاي خارجي مي خواهند كه حوادث اتفـاق افتـاده در              
برخـي ملـي گرايـان ارمنـي مـي گوينـد در             .  را يك نژادكشي اعالم كننـد      1915سال  

” صورتيكه بتوانند تركيه را مجبور كنند كه اين مسأله را بپذيرد قدم بعدي آنها احتماال              
مت، يا درخواست برگردانـدن سـرزميني كـه متعلـق بـه ارمنيـان اسـت                 درخواست غرا 

  .خواهد بود
آنها معتقدنـد   . سياستمداران تركيه قاطعانه عليه اين تالش ها مقاومت مي كنند         

 در اين محل مسلمانان نيز مانند ارمنيان مسيحي كشته شدند و عادالنه             1915كه در سال    
  .نيست كه فقط يك طرف را محكوم كرد

.  امري قديمي و تمـام شـده اسـت   1915قطه نظر اكثر تركها حوادث سال از ن 
جوامـع ارمنـي در   . ولي در خاطر ارمنيان، حضوري دائمي و غيـر قابـل گذشـت اسـت          

  .ناميده مي شود آگاهي كامل و دقيق دارند” نژادكشي“سراسر جهان از آنچه كه 
  .اغلب اين مسأله با خشم شديد و انكار تركيه همراه است

 خود را بـه شـكل خـشونت شـديد     1980 و 1970 خشم خشم در دهه هاي    اين
گروهي كه خود را كماندوهاي نژادكشي ارمنيان مي ناميدند مبارزه اي عليه            . نشان داد 

ايـن گـروه ديپلمـات هـاي تـرك را در ايـاالت              . نمايندگان دولت تركيه آغاز كردنـد     
اي مختلفي منجمله دفتـر خطـوط       متحده يا در نقاط ديگر دنيا به قتل رساندند و مكان ه           

  . هوايي تركيه در فرودگاه اورلي پاريس را منفجر كردند
  .از آن زمان به بعد مبارزه مسلحانه به مبارزه ديپلماتيك عوض شد

هر بهار رهبران كشورهاي خارجي بيانيه هايي كه با دقـت فـراوان تهيـه شـده                 
ذشـته بيـل كلينتـون رئـيس        مـاه گ  . است را به ياد كشتارهاي مزبـور منتـشر مـي كننـد            

 ميليون ارمنـي در قـرن بيـستم         5/1قتل عام   “: جمهوري آمريكا در بيانيه اي متذكر شد      
  .ولي او لغت نژادكشي را بكار نبرد” يك تراژدي بزرگ مي باشد

در چند سال اخير تركيه روابـط خـود را بـه طـور چـشمگير بـا يونـان بهبـود                      
دو كشور در مورد . ن بسيار كند پيش مي رودبخشيده است ولي بهبود روابط با ارمنستا      

 در روح و    1915مسائل سياسي گوناگون با  هم در نزاع هستند، ولي زخمـي كـه سـال                 
  .جان ارمنيان بر جاي گذاشته است نيز نقشي اساسي در جدا نگه داشتن آنها دارد

 بـين تركهـا و      -در ماههاي اخير برخي اقـدامات در جهـت نزديكـي و آشـتي             
يكي از اين اقدامات كنفرانسي بود با شركت محققين تـرك،           . غاز شده است  ارمنيان آ 

ارمني و آمريكايي كه در دانشگاه شيكاگو گرد هم آمدنـد و در مـورد حـوادث سـال                   
  . دست به تحقيقات مشترك زدند1915

سليم درنجيل استاد دانشگاه استانبول در رشـته تـاريخ قبـل از ارائـه تحقيقـات                 
اين دشوارترين گزارشي بود كه مـن در        “: ن و تركيه اظهار داشت    خود در مورد ارمنيا   

تمام طول زندگي خود نوشته ام، قدم نهادن در بحران ارمنيان شـبيه راه رفـتن در يـك                 
  .”ميدان مين است

محققيني كه در شيكاگو گرد هم آمدند قـصد دارنـد مالقـات ديگـري را نيـز         
يش يـك سـري كنفـرانس برگـزار         گروه ديگـري در بهـار امـسال در اطـر          . داشته باشد 

  . خواهند كرد
 20در يك اقدام ديگر هفت دختر جوان ارمنـي و تـرك كـه همگـي حـدود       

اولـين  . ساله هستند يك برنامه مشترك با هدف بهبود روابط دو ملت شروع كـرده انـد        
پروژه گروه جمع آوري پول جهت بازسازي يك كليساي متعلـق بـه ارمنيـان در كنـار                  

  .يه كه زماني پايتخت ارمنستان بود، مي باشدوان در شرق ترك
ايـن گونـه حركـت      “: يك خبرنگار ترك به نام سـافاك پـاوي اظهـار داشـت            

ما مي خواهيم نمونه اي از وحـدت و اتحـاد ميـان             . هرگز تا بحال صورت نگرفته است     
از ” دو ملت كه براي مدت زمـان طـوالني در كنـار هـم زنـدگي كـرده انـد ولـي بعـدا              

اين بازسازي يك كليسا اسـت كـه        . افتاده اند و بيگانه شده اند ارائه دهيم       يكديگر دور   
  .”مي تواند راه بازسازي روح نيز باشد

منطقه اطراف الزيك فقط يكي از نقاطي اسـت كـه ارمنيـان توسـط سـربازان                 
ولـي از آنجاييكـه   .  كـشته شـدند  1915عثماني و افراد قبيله هاي ترك در خـالل بهـار       

 در منطقه مزبور زندگي مي كردند، هر چـه را كـه ديدنـد و شـنيدند                 افراد خارجي نيز  
در نتيجه كشتارهاي اين منطقه به شكلي غير عادي دقيق و با جزئيات ثبت              . ثبت كردند 
  .شده است

يكي از اين خارجي ها كنسول آمريكا، لسلي ديويس بود كه بعد از كـشتارها               
رياچه گل جودك ناميـده مـي شـد    سفري به مناطق اطراف درياچه هزار كه آن زمان د      

هزاران هزار ارمني كه اكثر آنها زنان و كودكان بي پناه بودند            “: او بعدها نوشت  . كرد
در سواحل اين رودخانه با بي رحمي و وحشيانه قتل عـام شـدند و بدنـشان قطعـه قطعـه                     

  ”.شد
يـا  خانه ها، كليساها و مدارس ارمنيان از آن زمان به بعد يـا نـابود شـده انـد و                

آنها را به حال خود گذاشته اند كه از بين بروند، در طول رودخانه روستاهاي جديـدي                 
ساكنان دهكده در زير سايه هاي درختان توت كه ارمنيان يـك قـرن              . سر برآورده اند  

پيش در اطراف خانه هاي تابستاني خود كاشته بودند استراحت مي كنند و پيك نيـك                
  .خود را در آنجا مي گذرانند

در يـك مغـازه     . وز مي توان اشياء مربوط به ارمنيان اين منطق را پيدا كرد           هن
 دالر يك سيني مسي سنگين را خريد كه روي          250عتيقه فروشي مي توان با پرداخت       

  .آن نام مالك قبلي با الفباي ارمني حك شده است
نوزت گنولتاس مدير يك ايستگاه تلفـن در سـاحل درياچـه، يـك تاريخـدان                

ساب مي آيد، چون پدر او ساعات بسياري را صرف گفـتن وقـايع گذاشـته                محلي به ح  
 چه  1915براي او كرده است وي همچون بسياري از ساكنان اينجا مي داند كه در سال                

اتفاقي افتاده است ولي هموطنان او در ديگر بخش هاي تركيـه از ايـن امـر بـي اطـالع               
  .هستند

: مــي نوشــيد اظهــار داشــتآقــاي گنولتــاس در حاليكــه چــاي عــصر خــود را 
پدرم به من گفت كـه در       . ديگران از اين اطالعي ندارند چون اينجا زندگي نمي كنند         “

آن زمان تركيه ضعيف بود و ارمنيان مي خواستند شورشي بپا كنند، سپس دستور آمـد    
  ”.همه كشته شدند، اين جنگ نبود، بلكه قتل عام بود” تقريبا. كه آنها را بكشد

  


