
 

 

 1-نامه لويسماه

  1385 ماهآبان 126 شماره

  مرور اخبار
  برايزا با اسكانيان و علي اف مالقات نموده است

از سرويس خبري وزارت امورخارجه ارمنستان به اطالع رسانده اند 
وارتان اسكانيان وزير امورخارجه ارمنستان  در چارچوب اجالس دو روزه بين 

در شهر بلد اسلووني با متيو برايزا رئيس مشترك » 2008دورنماي خزر « المللي 
جزئيات اين مالقات منتشر نمي . آمريكايي گروه مينسك مالقات نموده است

وارتان اسكانيان با محمدياروف وزير امورخارجه آذربايجان مالقات نكرده . گردد
ضمناً به گزارش خبرگزاري مديا ماكس در چارچوب همين اجالس  الهام . است

  . ه استعلي اوف رئيس جمهور آذربايجان با برايزا مالقات نمود
    07/06/85آراووت 

جلسه كميسيونهاي تعيين مرز دولتي و تفكيك مرزي بين 
  ارمنستان و گرجستان

 آگوست در ايروان نشست مشترك كميسيونهاي 28در روز 
جمهوري ارمنستان و گرجستان در زمينه تعيين مرز دولتي و تفكيك مرزي 

  .گرجي برگزار شد-ارمني
ع رساني وزارت امور خارجه به گزارش اداره مطبوعات و اطال

كشورمان اين نشست توسط گقام غريبجانيان معاون وزير امور خارجه ارمنستان و 
گئورگي مانجگاالدزه معاون وزير امور خارجه گرجستان آغاز شد كه پس از آن 

  . فعاليتهاي كميسيونها در سطح گروههاي كارشناسي جريان يافت
دامه خواهند يافت كه پس از  آگوست ا29فعاليتهاي كميسيونها تا 

  . آن رؤساي مشترك صورتجلسه اي را امضاء خواهند كرد
در نتيجه اين نشست توافقي پيرامون برگزاري مالقات ادواري 

 . كميسيون در تفليس حاصل شد
   07/06/85هاياستاني هانراپتوتيون 

  رياست فنالند در اتحاديه اروپايي و 
  فقاز جنوبيبرنامه همسايگان جديد در خصوص ق

تري هاكاال سفير فنالند در ارمنستان، گرجستان و آذربايجان روز جمعه در 
هلسينكي پايتخت فنالند در مالقات با تعدادي از خبرنگاران ارمنستان و آذربايجان 
اعالم كرد كشورش كه از يكم جوالي رياست اتحاديه اروپايي را بعهده گرفته 

 3 گذاشت كه تا پايان دوره رياست خود با است، تمام تالش خود را بكار خواهد
سياست "كشور قفقاز جنوبي برنامه اقدامات اتحاديه اروپايي در چارچوب 

فنالند تا دسامبر سالجاري رياست اتحاديه .  به امضا برسد"همسايگان جديد
اروپايي را بعهده خواهد داشت و اگر در خصوص اجراي اهداف خود در رابطه 

نوبي پيگير باشد، پس تا ماه دسامبر بايد منتظر پذيرش برنامه  كشور قفقاز ج3با 
الزم بيادآوري است كه اين . اقدامات انفرادي ارمنستان با اتحاديه اروپايي بود

رويداد كه بنابر برخي ارزيابيها براي ارمنستان مهم مي باشد، چندين بار، به داليل 
ه تري هاكاال، اكنون فنالند ولي بگفت. رسمي و غير رسمي، به تعويق افتاده است

عليرغم اينكه اخيراً .  كشور قفقاز جنوبي دارد3توجه ويژه اي به روابط با 
 را "همسايگان جديد"اروپائيها سياست گسترش اتحاديه اروپايي و بويژه سياست 

مورد انتقاد شديد قرار مي دهند، ولي بگفته تري هاكاال، كشورش آماده است تا 
ذاكرات انعقاد برنامه اقدامات انفرادي اتحاديه اروپايي با در آينده نزديك م

  .ارمنستان، آذربايجان و گرجستان را به انتها برساند
 3ما تمام تالش را به ":سفير فنالند در گفتگو با خبرنگاران ارمني و آذري گفت

كشور نشان خواهيم داد تا با آنها برنامه هاي اقدامات را امضا كنيم و به مرحله 
  ".راي اين برنامه ها روي بياوريماج

تري هاكاال كه مقرش در هلسينكي مي باشد، گفت كه براي آشنايي با روند 
اين در حالي است كه . مذاكرات اواسط سپتامبر به منطقه سفر خواهد كرد

  .ارمنستان و آذربايجان در آستانه سال انتخاباتي مي باشند
ات ارمنستان و آذربايجان چه تاثيري بر خانم سفير در پاسخ به سوال ما كه انتخاب

روابط اين كشورها با اتحاديه اروپايي و بويژه روند انعقاد برنامه اقدامات خواهند 
در مفاد اصلي برنامه اقدامات انفرادي ارمنستان با اتحاديه اروپايي ":داشت، گفت

 قيد شده است كه توسعه دموكراسي و جامعه مدني براي اتحاديه اروپايي در
در اين برنامه همچنين نوشته شده است كه انتخابات آتي . اولوقت قرار دارند

ما انتظار داريم . پارلماني در ارمنستان و آذربايجان بايد آزاد و دموكراتيك باشند
و خواستار اين امر مي باشيم، مي توان به شكلهاي مختلف عنوان نمود، ولي 

  ".ي توانيم براي انتخابات جوابگو باشيمبرگزار كننده انتخابات ما نمي باشيم و نم
   7/6/1385 هايكاكان ژاماناك 

ارامنه لبنان مخالف حضور سربازان ترك در تركيب 
  نيروهاي پاسدار صلح هستند

ژان اوقاساپيان، يغيك جرجيان، هاكوپ گاسارجيان و سرژ 
ي تورسارزيسيان نمايندگان ارمني مجلس لبنان طي اطالعيه اي كه روز شنبه برا

رسانه هاي خبري گروهي لبنان و بين الملل ارسال كرده اند عملكرد دولت لبنان و 
نخست وزير فوئاد سينيورا را مهم ارزيابي كرده و خصوصاً بر توانمندي وي در 
. زمينه دفاع از منافع عالي كشور در شرايط سخت جنگ تأكيد ورزيده اند

ندگان از جانب ارامنه لبنان خطاب به دولت درخواست نموده اند همزمان اين نماي
در تركيب نيروهاي پاسدار صلح بين المللي كه قرار است در جنوب كشور مستقر 

آنها تأكيد ورزيده اند كه لبنان . شوند واحدهايي از ارتش تركيه شامل نشوند
 و همه .كشوري است كه در آن جوامع مختلفي در كنار هم زندگي مي كنند

از اين لحاظ نمايندگان . مجبورند به احساسات هر يك از جوامع احترام بگذارند
 در پي قتل عام 1915الزم دانسته اند يادآور شوند كه جامعه ارامنه لبنان در سال 

در پي اقدامات ارتش تركيه . ارامنه صورت گرفته توسط تركيه تشكيل شده است
 خاطرات دردناكي وجود دارند كه منجر به تا به امروز نزد ملت ارمني همچنان

با در نظر داشتن همين . ايجاد حس عدم اعتماد نسبت به سربازان ترك مي شوند
امر نمايندگان از دولت خواستار احترام به احساسات ارامنه لبنان و مشمول نكردن 

  . واحدهاي مسلح تركيه در تركيب نيروهاي پاسدار صلح بين الملل شده اند
  07/06/85آزگ 

  2006 ماه اول سال 5رشد اقتصادي 
 10,6 ماه اول سالجاري در ارمنستان بالغ بر 5طبق آمار رسمي، رشد اقتصادي 

حجم كلي توليدات صنعتي در .  درصد بوده است38درصد و در آذربايجان 
 درصد افزايش يافته 43,8 درصد كاهش يافته است، در آذربايجان 1,9ارمنستان 

  .است
  3/6/1385اماناك هايكاكان ژ

   سالگي فوت كرد 87سيلوا كاپوتيكيان در سن 
سيلوا كاپوتيكيان يكي از قله هاي :  خبر غمگين همه ما را تكان داد

ادبيات معاصر ارمني كه كل آتش قلب مردانه خود، كل قدرت بزرگ استعداد 
ب او الهام بخش، روح و قل. خود را به مردم داده بود، دار فاني را دفاع گفت

  . ادبيات ما بود
اين ضايعه دردناك نه تنها مردم ارمني، كل اسپيورك ارمني، بلكه 

صداي قوي، افشا . همچنين دوست داران خارجي استعداد شايعره نيز مي باشد
اين ضايعه سخت و . كننده دلير دروغ اجتماعي، صداي مردم سكوت كرد

كه مبارز قوي براي درد و غم بر كشورمان حاكم شد . برگشت ناپذير مي باشد
سخن وي فراخوان قوي به دفاع از ثروتهاي . منافع مردمي را از دست داده است

  . تاريخ و فرهنگ ما بود
سيلوا كاپوتيكيان به ما، مردم دوران خود از لحاظ معنوي بسيار نزديك  
ايستاده بود، و با سخن ادبي خود، عشق بزرگ خود نسبت به مردم، وطن و تاريخ 

  .  زياد به مردم داده استما بسيار



 

 

 2-نامه لويسماه

  1385 ماهآبان 126 شماره

كتابهاي شعر و نثر سيلوا كاپوتيكيان، سخنرانيها و مقاالت وي ثروت 
شاعر يعني شهروند، وارث بهترين سنتهاي . گران ادبيات و هنر ما خواهند ماند

ادبيات ارمني، وطن پرست، شاعر ظريف و فيلسوف عميق هميشه در آنها زنده 
  . خواهد ماند

  4/06/85گولوس آرمني 
  نقض رژيم آتش بس

سرباز نيروي مسلح جمهوري قره باغ كوهستان در پي نقش رژيم آتش 
بس در بخش مارتاكرت خط تماس نيروهاي مسلح جمهوري قره باغ كوهستاني و 

  .آذربايجان مجروح شده است
    04/06/85آراووت 

 باكو – تفليس – آخالكاالك –راه آهن قارص 
   احداث خواهد شد2007سال 

بنابه گزارش خبرگزاري ترند رسانه هاي خبري تركيه اظهارات بينالي 
راه آهن قارص « : ر حمل و نقل تركيه در ايگدير را ارائه نموده انديولديريم وزي

 باكو براي تركيه از اهميت استراتژيكي برخوردار مي – تفليس – آخالكاالك –
 2007باشد و اما تحقق برنامه بنابه تصمصم تركيه ، آذربايجان، و گرجستان سال 

  ».شروع خواهد شد
 ميليون دالر اختصاص 320برنامه جهت تحقق « به گفته بينالي يلديريم 

توسط راه آهن تركيه نقش آفرين « وي در ادامه افزوده است » داده خواهد شد
  » . اصلي در عرصه حمل و نقل اروپا و آسيا خواهد بود

يلديريم همچنين به اطالع رسانده است كه در حال حاضر مسأله احداث 
ما «به گفته وزير . ي گردد ايران از قلمرو نخيجوان بررسي م–راه آهن قارص 

  » .اين مسأله را با توجهي هر چه بيشتر بررسي خواهيم كرد
   04/06/85آزگ 

   
  آمريكا از احداث خطوط لوله مختلف استقبال مي كند

ن سمت يداً در ايجد كا كهير امور خارجه آمريار وزيگنباوم معاون دستياوان ف
ق از احداث ياست تشويكا سيمنصوب شده است، اعالم كرده است كه آمر

 منطقه امكان انتخاب صادرات ي كند تا به كشورهايخطوط لوله مختلف را اجرا م
گنباوم گفته ي، اوان ف"ترند" يبه گزارش خبرگزار.  را بدهديمنابع انرژ

حان نمونه بارز ي ج-سي تفل- خط لوله نفت باكوياحداث و راه انداز":است
 ي در اجراييكاي آمري كه شركتهايما به نقش. كاستياست آمرين سيت ايموفق

  ".مي كنين طرحها داشته اند، افتخار ميا
   4/6/1385 كاكان ژاماناكيها

   در قره باغ يج سرشمارينتا
ن بار ي اوليت كه براي جمعي سرشمارييج نهاي نتايدر قره باغ كوهستان

 برگزار شده است، 2005 اكتبر سال 27 ي ال18 از يتقالل جمهوربعد از اعالم اس
  . منتشر شده اند

 آرم ي به خبرگزاري قره باغ كوهستاني آمار جمهوريدر خدمات مل
 ي نفر م137737 ي قر باغ كوهستانين دائمينفو اطالع داده اند كه تعداد ساكنيا

 نفر 70512ن ينشن شهريتعداد ساكن).  درصد زن51,7 درصد مرد، 48,3(باشد 
 درصد 49,7( نفر 67225 يين روستايو ساكن)  درصد زن53 درصد مرد، 47(

 49986 يتخت جمهوريت استپاناكرت پايجمع.  باشديم)  درصد زن50,3مرد و 
  . نفر است

 برگزار شده 2002رفته شده در سال ي طبق قانون مربوطه پذيسرشمار
ن شده است، برنامه، ييار آن تع و برگزين قانون مهلت آماده سازيطبق ا. است

ل ي تشكي و مالي فن-يه مادين شده است، پاي كار تدوي، نظم و متدولوژيزمانبدن
ق ي آمار از طري كارمندان خدمات ملي از سويسرشمار. رهيشده است و غ

  .  شدي انجام مي مسكونين بالغ ساختمانهايم با ساكني مستقيگفتگو
سؤاالت . م شده انديتقس» ب«و » آ«سؤاالت در پرسشنامه به دو گروه 

 ي ويت اجتماعي پرسش شونده و وضعين گروه مربوط به اطالعات شخصياول
ت، يت، تابعيخ و محل تولد، ملي، نام پدر، جنس، تارينام، نام خانوادگ: هستند

ن گروه يدوم. رهيمحل سكونت، تسلط به زبانها، منابع درآمد، محل كار و غ
ن يا پرسش شونده محل سكونت دارد، ايآ:  بوديشتيط معيرامون شرايسؤاالت پ

، ي برق و حرارتدهي و از چه احداث شده است، منبع اصليمحل سكونت چه وقت
 شود، وجود تلفن، حمام، يغذا اصوالً با استفاده از كدام سوخت پخته م

 سؤال 47 در پرسشنامه يبطور كل. رهي خانه و غي مسكوني، مساحت كلييدستشو
  . وجود دارد

 ين، طيبگفته متخصص.  بودي همه حتميپر كردن پرسشنامه ها برا
 كشور ي اقتصاد-يت اجتماعيژه انجام شد، وضعي وي مطالعات اجتماعيسرشمار

ن اطالعات يدولت بر اساس ا.  شدندي مختلف آن مطالعه مينه هايو منابع در زم
 واقع ي كند، برنامه هاينيش بي كشور را پي اقتصاد-ي تواند توسعه اجتماعيم
 امكان بهبود يج سرشماريل نتايژه تحليبو. دين نمايانه را تدوينانه و عمل گرايب

اطالعات .  را خواهد دادي و نژادي اقتصاد-ي اجتماعي بر روندهايت دولتيريمد
 ي اجازه خواهد داد كه اقدامات دولت در راستاي سرشماريافت شده طيدر
ان جنبه هدفمندتر ي قربانين، جوانان، خانواده هايولت از بازنشستگان، معليحما

 شهرونان محرمانه نگه داشته خواهند ين حال اطالعات شخصيدر ع. داشته باشند
  . شد

   2/06/85  يگولوس آرمن
   ارمنستانيميت دايتعداد جمع

 3 ارمنستان معادل يميت داي تعداد جمع2006ه ي ژوئ1بنا به اطالعات 
ن ين تعداد در سال گذشته در هميچهارصد نفر بوده كه ا هزار و 219ون و يليم

 يبنا به اطالعات خدمات مل.  هزار و هشتصد نفر بوده است215ون و يلي م3خ يتار
م را افراد يت دايجمع% 64,6زان ي م2006ل سال ي ارمنستان در اوايآمار جمهور

 سن ياد باالرا افر% 12,7ر سن اشتغال و يآنها را افراد ز% 22,7در سن اشتغال، 
 فرد مسن و 548 سن اشتغال ي نفر دارا1000 هر يدر ازا. ل داده اندياشتغال تشك

  . كودك وجود دارد
ت در كشور معادل ي رشد جمعيژوئن سال جار-هي ژانويدر ماهها

% 12زان ي در سال گذشته به مين مقطع زمانيسه با همي نفر بوده كه در مقا3144
 نفر فوت كرده 14369 نوزاد متولد و 17513ا ن ماههي ايط. افته استيكاهش 
  .  بوده اند13873 و 17447ب ين ارقام در سال گذشته به ترتياند كه ا

ك سال به ير ي مورد مرگ نوزادان ز246 يمسال اول سال جاريدر ن
ن مقطع يدر هم.  مورد بوده است199ن رقم در سال گذشته يده كه ايثبت رس

 مورد فوت مادر هنگام 7 يبوطه به دوران باردار در رابطه با مشكالت مريزمان
ژوئن سال -هي ژانوي ماههاين رقم طيده كه ايمان و پس از آن به ثبت رسيزا

  .  مورد بوده است3 2005
   02/06/85ون ي هانراپتوتياستانيها

  ا خارج از آن ين عازم ارمنستان يتعداد مسافر
ستان شده اند كه  نفر عازم ارمن461469 تعداد 2006مسال اول يدر ن

در .  نفر بوده است415000 حدود ين مقطع زمانين رقم در سال گذشته در هميا
مت كرده ي ارمنستان عزي نفر از جمهور490787 تعداد يشش ماه اول سال جار

بنا به .  نفر بوده است436000 معادل 2005مسال اول ين رقم در نياند كه ا
ت منطقه يريانس مهاجرت وزارت مدس آژيان معاون رئيت هاكوپياظهارات داو

 كه از ين گفتگو با خبرنگار آرمن پرس، حدود دو سوم كساني ارمنستان حيا
كه . مت كرده اند هدفشان اشتغال در خارج از كشور بوده استيارمنستان عز

مت كرده ي عزي غربيكا و اروپايه اساساً به آمريه و بقيآنها به روس% 70حدود 
  . اند
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