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تفاهمنامه همكاري تجاري بين آذربايجان غربي و آرماوير 
  ارمنستان امضا شد

  

 تفاهمنامه گسترش همكاري هاي تجاري و اقتصادي بين استاندار - اروميه
 . آذربايجان غربي و معاون استاندار آرماوير ارمنستان در اروميه به امضا رسيد

نه تكنولوژي هاي اين تفاهمنامه در خصوص گسترش روابط دوجانبه در زمي
كشاورزي، تشكيل شوراي دوجانبه بازرگاني، برگزاري نمايشگاه توانمندي 
هاي اقتصادي ايران در ارمنستان، پذيرش هيات هاي تجاري و بازرگاني 

استاندار آذربايجان غربي در  . طرفين و گسترش مناسبات تجاري به امضا رسيد
وابط بازرگاني بين دو استان آيين امضاي اين تفاهمنامه، بر اهميت گسترش ر

براي :  گفت'وحيد جالل زاده' .در پيشرفت اقتصادي دو كشور تاكيد كرد
گسترش روابط تجاري بين دو استان پي گيري مصوبات مذاكرات قبلي نيز 

 معاون استاندار آرماوير ارمنستان نيز در اين 'داويد سامسونيان' .ضروري است
اي كشاورزي و محصوالت باغي به نشست، همكاري براي صدور نهاده ه

خصوص سيب درختي از آذربايجان غربي به ارمنستان را مورد تاكيد قرار 
همچنين در اين نشست نسبت به چگونگي برپايي نمايشگاه اقتصادي  . داد

  . ايران در ارمنستان در سال آينده بحث و بررسي شد
 

  :رئيس جمهور يونان 
  به دست تركيه سالخي شده اندمردم يونان و ارمنستان در گذشته 

  

مردم :  رئيس جمهور يونان در ديدار با رئيس جمهور ارمنستان گفت- تهران 
 . يونان و ارمنستان هر دو در گذشته توسط تركيه سالخي شده اند

 
 رئيس جمهور 'كارولوس پاپولياس'به گزارش خبرگزاري فرانسه از آتن ، 

ي ارمني خود با انتقاد از عملكرد  همتا'سرژ سركيسيان'يونان در ديدار با 
بابت  تركيه در كشتار جمعي مردم دو كشور يونان و ارمنستان در گذشته ،

رقابت تسليحاتي هزينه بر بين تركيه و يونان ابراز تاسف كرد و آن را عامل 
رئيس جمهور يونان در اين  .ايجاد قرض هاي سنگين براي يونان دانست 

ئل نسبت به اوايل قرن بيستم ميالدي يعني زماني كه خيلي از مسا: ديدار افزود 
بسياري از مردم ارمنستان و يونان توسط تركيه قتل عام شدند ، تغيير كرده 

پاپولياس همچنين از رقابت تسليحاتي چند دهه اي بين دو كشور يونان . است 
 هزينه هاي چند 'آتن'و تركيه انتقاد كرد و تاكيد كرد اين مسئله براي 

اگر بار : رئيس جمهور يونان تاكيد كرد  .ارد يورويي در بر داشته است ميلي
ديگر نيازي به كمك  اقتصادي هزينه هاي رقابت تسليحاتي بر دوش ما نبود ،

ما بيشتر پول خود را خرج هزينه : وي افزود . صندوق جهاني پول نداشتيم 
عادالنه نيست هاي تسليحاتي مي كنيم و اين براي مردمي كه صلح طلب هستند 

گفتني است آتن در سال گذشته ميالدي به علت كسري بودجه عظيم و  . 
بدهي هاي دولتي تا مرز ورشكستگي پيش رفت و تنها با كمك صندوق 

يونان ادعا . جهاني پول و اتحاديه اروپا توانست از ورشكستگي نجات پيدا كند
اي سياه به دنبال مي كند بسياري از يوناني هاي ساكن در سواحل جنوبي دري

درگيري هايي كه باعث سقوط دولت عثماني و شكل گيري دولت جديد 
ارمنستان نيز ادعا مي كند در جريان . در اين كشور قتل عام شدند  تركيه شد ،

نسل كشي مردم ارمنستان در طول جنگ جهاني اول در امپراطوري عثماني 
را اتهام نسل كشي را رد اما آنكا.يك ميليون و پانصد هزار نفر كشته شدند 

كرده و مي گويد زماني كه ارمني ها در مقابل امپراطوري عثماني جبهه 
 500 تا 300 بين  گرفتند و از حمله روسيه به اين امپراطوري حمايت كردند ،

 هزار ارمني در كنار بسياري از مردم تركيه طي جنگ هاي داخلي كشته شدند  

  سال اخير يك مسيحي كاپيتان تيم ملي ايران30براي اولين بار طي 

در نيمه دوم بازي ايران و امارات براي اولين : 1389 دي ماه 30جهان ورزش،   
 اين در حالي.  سال اخير يك مسيحي كاپيتان تيم ملي ايران شد 30بار طي 

 .بود كه كاپيتان نشدن او در نيمه اول شبهاتي را ايجاد كرده بود
در حالي كه آندرانيك تيموريان سابقه بيشتري در بازي كردن تيم ملي ايران 
  .دارد اما بازوبند كاپيتاني را براي ديدار مقابل امارات به او ندادند

بيشتر از  بازي ملي 4 بازي ملي حضور د اشته و 32آندرانيك تيموريان در 
  .مسعود شجاعي دارد با اين همه كاپيتاني تيم ملي به تيموريان نرسيد

چنين شرايطي سبب شد شائبه دخالت داشتن عقايد مذهبي در انتخاب كاپيتان 
قبل از اين در دوره اي كه محمد مايلي كهن .تيم ملي نقش داشته است 

يك به تيم ملي سرمربي تيم ملي بود شايعاتي در مورد عدم دعوت ادموند بز
در آن دوره هيچ وقت بزيك به تيم ملي نيامد تا اين شايعه . شنيده مي شد

جدي تر شود كه مايلي كهن به دليل مسيحي بودن بزيك را به تيم ملي دعوت 
  .نكرده است 

 رانيادگارهاي معماران ارمني در ته

تهران بهترين بناهاي خود بويژه در ناحيه مركزي شهر را كه هنوز ديدني 
 .ترين ناحيه شهر است، وامدار ايرانيان ارمني است

 

    
اين ناحيه به غير از ميدان حسن آباد كه با آن معماري دلپذير هنوز از  در

شكيل ترين ميدان هاي شهر است، چند عمارت زيباي ديگر نيز وجود دارد 
ساختمان پست، كاخ دادگستري، كاخ گلستان، بناي وزارت كه عبارتند از 

خارجه، بانك سپه، بانك ملي شعبه مركز، باشگاه افسران، موزه ايران باستان، 
  .كاخ مرمر و شايد چند عمارت ديگر

و موزه ) از كارهاي دوره قاجاريه(همه اين عمارت ها به استثناي كاخ گلستان 
. ار بوده است، كار ايرانيان ارمني استايران باستان كه طراح آن آندره گد

اگر اين مجموعه را از وسط شهر تهران برداريم چيزي جز كوچه پسكوچه 
ميدان حسن آباد كه بعدها يك ضلعش را  .هاي كم ارزش باقي نخواهد ماند

بانك ملي خراب كرد، ولي با همان سه ضلع باقي مانده اش، يادآور معماري 
) كه عمارت شهرباني را هم ساخته است(قليان است اروپايي است، كار قليچ با

كسي . اما مهندس محاسب آن، معمار برجسته ايران لئون تادوسيان بوده است
داستان كاخ مرمر از اين قرار است كه نقشه . كه كاخ مرمر را هم به پايان برد

كاخ را آنطور كه استاد حسين لرزاده براي مسعود نوربخش نويسنده كتاب 
و ما اينجا از قول آقاي ( تعريف كرده است، " به روايت تاريختهران،"

خود رضاشاه داده بود اما معماراني كه دست اندركار ) نوربخش نقل مي كنيم
ساخت آن بودند خيلي زود از كار اخراج شدند و ادامه كار به دست لئون 

  .تادوسيان زاده تهران بود. تادوسيان داده شد و به سرانجام رسيد
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عمارت عالي پستخانه را الگال گالستيانس، زاده جلفاي اصفهان، ساخته است؛  

 شمسي به مناقصه گذاشته شد و نيكالي 1307بناي اين عمارت در سال 
ماركف، معمار گرجي، برنده آن شد، اما ساخت آن به دست گالستيانس انجام 

نه  شمسي گزارشي از عمارت پستخا1313عباس مسعودي كه در سال . گرفت
. در روزنامه اطالعات نوشته، الگال گالستيانس را سازنده آن معرفي كرده است

استاد لرزاده نيز روايت كرده است كه عمارت پست، كار الگال گالستيانس 
   .است

. ساختمان وزارت خارجه در ميدان مشق نيز كار دو تن از معماران ارمني است
استانبول زاده شد و همان سال كسي كه در . طرح آن را گابريل گوريكيان داد

خانواده اش از بيم سخت گيري هايي كه بر ارامنه در آن ديار )  م1900(
 ختم شد، به ايران آمدند و او را به ايران 1915شروع شده بود و به آوريل 

چند سال ابتدايي را در تهران خواند، . تا ده سالگي در ايران ماند. آوردند
اه راهي اروپا شد و زماني كه به دعوت رضاشاه تابعيت ايراني گرفت و آنگ

   .به ايران بازگشت، معماري با شهرت جهاني بود
و باز ) 1316 تا 1312(گوريكيان در بازگشت تنها چهار سال در ايران ماند 

راهي اروپا و آمريكا شد اما در آن چهار سال يادگارهايي از خود بجا گذاشت 
 – چنانكه خود مي خواست – يك ايراني كه تا قرن ها نام او را به عنوان

طرح ساختمان وزارت خارجه را او داد، و هم ميهن . برقرار نگه مي دارد
آن دو به اتفاق بنايي . ديگرش، الگال گالستيانس ساختش را به عهده گرفت

پي نهادند كه هنوز از بهترين و كارآمدترين بناهاي ناحيه مركزي شهر تهران 
ري را نيز كه از مهمترين بناهاي دوره رضاشاه است، طرح كاخ دادگست. است

عالوه براين از او طرح ساختمان وزارت صنايع را در   .گابريل گوريكيان داد
كنار كاخ گلستان و چند ويال را كه همان اول ورودش به تهران، به او سفارش 
 شده بود داريم اگرچه نمي دانيم امروزه وجود دارند يا در تخريب هاي مدام

شهر تهران از دست رفته اند؛ ويالهاي پناهي، خسرواني، نظام مافي، ملك 
گابريل گوريكيان به همراه دو معمار ديگر از برجسته ترين   .اصالني و فيروز

آن دو تن ديگر پل آبكار و وارطان هوانسيان نام . ها در دوره خود بوده اند
  .دارند

 مهمانخانه دربند و طرح هتل ساختمان مركزي بانك سپه در ميدان توپخانه و
و كاخ ) سرگرد سخايي(فردوسي و هنرستان دختران در خيابان سوم اسفند 

است و ايستگاه ) زاده تبريز(كار وارطان هوانسيان ) شهناز پهلوي(اختصاصي 
و مدرسه ناشنوايان باغچه بان و بسياري از ادارات ) بي سيم پهلوي(راديو 

اينان هريك حدود نيم قرن به ). زاده تهران(ر دارايي شهرستانها كار پل آبكا
ايران خدمت كرده اند، و بناهاي ساخت آنان تنها به همين تعداد كه نام برديم 

در كنار اينان بايد از يك ارمني نامدار ديگر ياد كنيم؛ اوژن .محدود نمي شود
  خورشيدي، كه تاالر فرهنگ و دبستان1292آفتانديليانس، زاده تبريز به سال 

و وزارت فرهنگ و ) اداره آموزش و پرورش كنوني استان تهران(فردوسي 
، و ساختمان اوليه فرودگاه مهرآباد و )اكنون وزارت ارشاد اسالمي(هنر 

رضاشاه (و دبيرستان نوربخش ) كريم خان نبش ويال(كليساي سركيس مقدس 
در بين ساختمان هاي مدرن امروز تهران نيز،  .همه از يادگارهاي اوست) كبير

بناي تاالر رودكي، سينما متروپل، سينما گلدن سيتي، سينما نياگارا، سينما ديانا 
تاالر رودكي از بهترين و امروزي ترين . و سينما كريستال را ارامنه ساخته اند

ه سينما گلدن سيتي را هم ك. بناهاي شهر، كار همان اوژن آفتاندليانس است
سينماهاي متروپل، كريستال، . امروز سينما فلسطين نام دارد، او ساخته است

ديانا از ساخته هاي وارطان هوانسيان است اما سينما نياگارا ساخته پل آبكار 
  .است

معماران ارمني نه تنها بناهاي مهم شهر تهران كه بسياري از بناهاي مهم شهرهاي 

 تبريز يك خيابان اصلي دارد كه قبال .ديگر را هم طراحي كرده و ساخته اند
اين خيابان را اوديس . پهلوي نام داشت و امروز نامش امام خميني است

اوهانجانيان طراحي كرد؛ معماري زاده ايروان كه پس از الحاق ارمنستان به 
ذكر يادگارهاي ارامنه در تمام شهرها اين گزارش را   .شوروي به ايران آمد

ن نمونه ها كافي است اما قلم براي دادن يك نمونه همي. دراز خواهد كرد
شعبه مركزي بانك ملي، مصالي . ديگر بي طاقتي مي كند و آن شهر قم است

شهر و پايانه اتوبوس ها، دانشكده پزشكي و شايد بناهاي ديگر هم حاصل فكر 
و نقشه مهندس گورگين است كه نام اصلي اش گورگن پيچيكيان است؛ 

اگراد كه از هفده سالگي به ايران آمد و تا پايان در ايران معماري متولد ولگ
ژانت الزاريان كه   .زيست و در ايران به مهندس گرگين شهرت داشت

 استخراج "دانشنامه ايرانيان ارمني"اطالعات مربوط به بناهاي قم از كتاب او 
در سده اخير بيش از يكصد و پنجاه معمار ارمني در ايران "شده مي نويسد 

شغول كار بوده اند يا از اين كشور برخاسته اند و در خارج از آن به فعاليت م
در همان كتاب مي خوانيم كه مهمانخانه رامسر و همچنين كاخ . "پرداخته اند

كليساهاي ايران نيز كه از آن   .رامسر كار مهندس معمار هوانس غريبيان است
مهم تاريخي و مذهبي ايران سوي آذربايجان تا اصفهان پراكنده اند و از آثار 
: ژانت الزاريان مي نويسد. به شمار مي روند طبعا كار دست ارامنه ايران است

معماري ارمني ) به غير از ارمنستان(در هيچ كدام از كشورهاي جهان "
همچون ايران رشد نكرده است و تنها در جلفاي اصفهان در حال حاضر سيزده 

يگري نيز در شهرهاي تهران، قزوين و غيره كليساهاي د. كليسا داير مي باشد
 مهندسي داراي ارزش شايسته اي مي –ساخته شده اند كه از نظر معماري 

در هر نقطه از كشور ايران كه ارامنه سكونت دارند حد اقل يك بناي . باشند
تاريخي ارزنده بنا شده است و ناگفته نبايد گذاشت كه امروز تمامي اين بناها 

رهنگي و با همكاري مهندسان ارمني در حال مرمت هستند و از توسط ميراث ف
  .حمايت بي دريغ دولت ايران برخوردار مي باشند

  
  برگهايي از منابع غير ارمني در باره ارمنيان

 
 1376 تهران 5 چ 2 ج –تاريخ بيداري ايرانيان ناظم االسالم كرماني ، 

[   
 ارمن
 نوشته است، قديم تر و بزرگتر طايفه و ارمن و ارمني بنابر آنچه در دايره المعارف

يافث بن «ملت بوده كه بعد از طوفان تشكيل شد، كه سيصد نفر از اوالد و نوه 
از بابل به طرف ارمنستان مسافرت نموده و در آنجا شهري بنا كردند موسوم » نوح
  .كه رييس آن جماعت بود» هايك«يعني شهر » هايكا عمار«به 

جد آنها : ابن خلدون گويد. ايفه از كلدانيين استاصل اين ط: بعضي گويند
در اول معروف به . برادر حضرت ابراهيم است» ناحور«پسر » قموئيل«
چه يكي از ملوك بزرگ اين . بودند، پس منسوب به ارمن گرديدند» هايكانيين«

ارمني منسوب است به : بعضي گويند. آرام بوده است» هايك«طايفه بعد از 
  .»هايك«پسر » ارمنياك«

اول دولت : به هر جهت مملكت ارمن به چهار دولت بزرگ منقسم مي گردد
دوم دولت . موسس دولت ارمن» هايك اول«منسوب به » هيكاظانص«
سوم . كه اول پادشاه اين سلسله بود» ارشاك برئي«منسوب به » ارشاكونيين«

. سلسلهاول پادشاه اين » قاشود باكرادوني«منسوب به » باكرادونيين«دولت 
اول پادشاه و اول موسس اين » روبين كبير«منسوب به » روبينيين«چهارم دولت 

  .سلسله
پس از انقراض و اضمحالل هر دولتي تا تاسيس و تشكيل دولتي ديگر بعض امراء 

» هايك«اما تشكيل دولت اول پس از آن كه . و واليهاي غير قانوني فاصله شدند
ل كه يكي از نمرودها بود و خلق را به پرستش لشكري گرد آورده و با پادشاه باب

 قبل از 2107خود مچبور مي نمود جنگ كرد و بر نمرود غالب آمده در سنه 
ميالد تشكيل سلطنت قانوني داد و منظم كرد نظامات سياسيه و قوانين اساسيه و 

و از جهت عدل و داد قسمي رفتار نمود كه دولتش . تعمير كرد عمارات بسيار را
و پابيدار گرديد و پنجاه و نه كس پادشاهان قانوني اين دولت بودند و بزرگ 

هفت نفر واليها و امراء كه پس از انقراض دولت هر يك هبه قهر و غلبه مدتي در 



 

  

 3رويه-نامه لويسماه

  1389 ماه بهمن  162 هشمار

  . ارمن سلطنت كردند
كه » ارمنياك« در گذشت پسرش 2026در سنه » هايك«بالجمله پس از آن كه 

ادرهايش را از مركز حكومت با خود وليعهد او بود به جاي پدر نشست و بر
. را مقر و مكان خود قرار داد» اركاس«برداشت و به طرف شمال ارمنيه رفت و 

از اين . پس جمعيت خانواده پدري او بسيار شدند و به سه طايفه منقسم گرديدند
 سال 46» ارميناك«. »باطيون يا بظنويوكيون» «خوريون«، »منانافاسيون«: قرار

 قبل از ميالد به جاي پدر نشست 1980پسر او در سنه » ارمايوس «سلطنت كرد و
 سال 32 و بعد از 1940در سال » اماسيوس«پس از آن . و چهل سال سلطنت كرد

 به جاي پدر نشست و پنج سال سلطنت 1908در سنه » كيغام«سلطنت پسرش 
 سال سلطنت كرد در سنه 31بجاي او نشست و » حارموس«پس پسرش . كرد

 قبل از ميالد به جاي 1827در سنه » آرام«قبل از ميالد و بعد از آن پسرش  1858
 باشد مورخين امر مهمي 1827 تا سنه 2026پدر نشست ودر اين مدت كه از سنه 

كه قابل باشد ننوشته اند، اال آن كه به واسطه تعيش سالطين و راحت طلبي آنها 
انعت اكثر از بالد ارمنستان را دشمنان مملكت بر آنها تاخته و بدون مزاحمت و مم

از خواب غفلب بيدار شده و اعداء مملكت را » آرام«تا آن كه . متصرف شدند
» مازاكا«پراكنده و شهرهاي ارمنيه را استرداد نموده و شهري بنا نمود موسوم به 

گرديد و ممكمت آرام گرفته و منظم و با » ميساريه كبادوكيه«كه بعد معروف به 
در » قاراآوارا« سال سلطنت در گذشت و پسرش 58پس از . شتحسن حال برگ

 قبل از ميالد به جاي پدر نشست و در ايام سلطنت او مكله سريان 1769سنه 
به ارمنستان تاخت آورد و خواست پادشاه » شميرانه سيميراميس«مسمسي به 

مابين ارمنستان را به شوهري خود اختيار كند پادشاه ارمنستان امتناع كرد و جنگ 
پادشاه ارمنستان كشته گرديد و مملكت به تصرف ملكه سريان در . آنها در گرفت

بود پادشاه ارمن قرار داد و شهري » كارطوس«آمد و پسر پادشاه را كه مسمي به 
گرديد و » فثان اووان«كه بعدها موسوم به » شميراماكرد«هم بنا كرد موسوم به 

ممالك سريان در آمد تا آن كه در آن وقت مملكت ارمنيه در تحت نفوذ 
را كشت و ) قارطوس(» كارطوس«ملكه مادرش و » شميرانه«پسر » نينوس«

. ظاهر شد» كارطوس«پسر » قانوشافثان«پس از مدتي . مملكت را گرفت
او را بر قسمتي از ارمنيه حكومت داد و جزيه بر او بر بست و اين كار » نينوس«

به تدبير و حسن خلق سلوك و رفتار مي » انقانوشافث« بود و 1725جزيه در سنه 
پس از آن كه شصت و . تا آن كه مملكت ارمنيه را به تمامه متصرف گرديد. نمود

يا » بارد«چون بالعقب بود . سه سال سلطنت مطلقه مقتدره كرد وفات نمود
 قبل از ميالد به جاي او پادشاه 1662كه از نسل هايك بود در سنه » باردبد«

پس از او پادشاهان يكي از پس ديگري از قرار . جاه سال سلطنت كردگرديد و پن
  :ذيل سلطنت كردند

 سور در - 1531 بارناك اول در سنه - 1568 ظافان در سنه - 1612ارباك در سنه 
 هايكاك اول در سنه - 1403 فاشداد در سنه -1433 هافاناك در سنه - 1478سنه 

 شافارش اول در سنه - 1349نه  ارناك در س-1363 فامباك اول در سنه - 1381
 - 1285 كار در سنه -1302 فسدام در سنه - 1326 نوارير در سنه - 1332

 -1242 انصاك در سنه - 1267 هراند اول در سنه - 1285كوراك در سنه 
 شافارش -1194 ظارمابر در سنه - 1197 هورو در سنه -1227كالك در سنه 

 برج ثاني در - 1102ون در سنه  ارب- 1137 برج اول در سنه - 1180ثاني در سنه 
 -910 هرساك در سنه - 985 هرد در سنه -1035 باظوك در سنه - 1075سنه 

 -805 بارناك ثاني در سنه - 838 بارنافاس اول در سنه -883كايباك در سنه 
 بارنافاس - 700 هراچيا در سنه - 748 باروير در سنه - 765اسكاورطي در سنه 

 قبل از 630 كورناك - قبل از ميالد665ه  باجويچ در سن-678ثاني در سنه 
 قبل از 569 برفانط اول -  قبل از ميالد605 هايكاك ثاني - 622 بافوس - ميالد
 طاريح -475 نيرسيح -493 ارافان -520 فاهاكن - 565 ديكرانس اول - ميالد
 فثاحه -  قبل از ميالد371 فثان - 385 بايكام - 394 ارموك - قبل از ميالد440
  .يالد قبل از م351

  :واليهاي پيش از ارشاكونيين از اين قرار است
 هراندم - 317 ارظافارط -319 نيوبولوميوس -  قبل از ميالد335ميخران در سنه 

  . قبل از ميالد159 ارضا قاسط -189 ارضاشاس -239 ارضافاس -284كايظاك
اول، بين ارمنستان و ايران اتحادي واقع شد، كه در جنگ » ديكرانوس«در زمان 

رمن با ديلم لشكري از طرف ايران بياري پادشاه ارمن رفت و در جنگ ايران با ا
پادشاه بابل از طرف ارمن از پادشاه ايران همراهي و معاونت كردند و اين اتحاد و 
يگانگي بين ايران و ارمن باقي بود تا زماني كه اسكندر بر ايران غالب آمده و 

نيان گرديد، كه در اين وقت ارمن ملوك پادشاهي ايران منتقل به اسكندر و يونا
 دامه داردا                               . الطوايف و دولت آنها منقرض گرديد
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فارسي  تاليف  تامار پانوسيان-زبانزدهاي ارمني  

6-Խելքը տարիքի մեջ չէ գլխի մէջ է:  
)سعدي. (بزرگي به عقل است نه به سال  

7-Խաբարը (խոսքը) բերնիդ մէջ էփի նոր ասա: 
.حرف را هفت دفعه بايد قورت داد  

.حرفت را بفهم و بزن  
8-Ծանդր քարը իր տեղում կը մնա: 

.سنگ بجاي خودش سنگين است  

9-Մեծ զրուցողին՝ մեծ պատառը բերանը կը մնա: 
.ندازه دهانت بردارلقمه به ا  

.لقمه بزرگ گلورا پاره كند  
10-Շնից շուն կելնի: 

.تره به تخمش مي رود حسني به بابا  
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