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اشاره روزنامه راديكال به نقش معماران ارمني در امر تبديل 
 ازيباترين شهر هاي دني استانبول به يكي از

  
  در مقاله خود با اشاره بهچاپ تركيه "راديكال"چنگيز چاندار خبرنگار روزنامه 

تبديل استانبول به يكي  ير قابل ارزيابي فرزندان برجسته ملت ارمني در امرغسهم 
معماري براي  ي دنيا مي نويسد كه معماران ارمني از لحاظاز زيباترين شهر ها

 - نويسد چنگيز چاردار مي. استانبول امروزه كار غير قابل ارزيابي انجام داده اند
  هاييژگيويكي از . ستااستانبول بي شك يكي از زيباترين شهر هاي جهان 

ه در داخل استانبول تنها شهر دنيا است ك.  است آن جغرافياييوقغيتماستانبول 
اما مجسمه هاي معماري به شهر استانبول زيبايي ديگري . دارد آن دريا وجود

، معماري استانبول  در پاليانمقاله با اشاره به اثر خانواده  ويسندهن. بخشيده اند
 نام  به يكاحداث شده از سوي نمايندگان اين خانواده را يك ساختمان هاي

 .دبرمي
 ميك جلد كتاب ديگر در مورد قتل عا

  

 ) پارگو شهبازيانمترجم(  نوشته فيليپ ويدليينشبهاي تركيهتاب كترجمه ارمني 
نويسنده كتاب آقاي . ه است و در اختيار خوانندگان قرار گرفتخيرا چاپ شدها

 به زبانهاي  تا كنوناين كتاب. فيليپ ويدليين از تاريخدانان معاصر فرانسه ميباشد
رزش تاريخي فراواني بجزء ارزش ادبي آن، اين كتاب ا . مختلف چاپ شده است

  عثماني در  ابدالحميد سلطانتوسطكشتارهاي ارمنيان به  اين كتاب  موضوع.دارد
  .مربوط ميشود  1915- 1923هاي  سالآنان در ژادكشين و 1895- 96سالهاي 

  
   تهران ازارمنستان رييس جمهوريديدار 

براي شركت در دومين جشن   ارمنستان  رييس جمهوري' سرژ سركيسيان'تهران ـ
 .در صدر هياتي وارد تهران شدجهاني نوروز 

 

 
 

 وزير فرهنگ و ارشاد 'سيد محمد حسيني'به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا،
ودگاه مهرآباد تهران و هيات همراه وي در فر  ارمنستان اسالمي از رييس جمهوري

 نماينده ارامنه ' روبرت بگلريان'در مراسم استقبال از سركيسيان،  .استقبال كرد
را در   ارمنستان  رييس جمهوري .ر داشتايران در مجلس شوراي اسالمي نيز حضو

    .دردناين سفر، وزيران امور خارجه و نيروي اين كشور همراهي مي ك
 -سركيسيان پس از ورود به تهران عازم تاالر حافظيه در مجموعه فرهنگي 

تاريخي سعدآباد شد تا به همراه رييسان جمهوري ايران، عراق، 
    .دومين جشن جهاني نوروز شركت كندتاجيكستان و افغانستان در  تركمنستان،

نخستين جشن جهاني نوروز با حضور سران كشورهاي ايران ، تاجيكستان، 
تركمنستان، افغانستان، عراق، مقام ها و وزيران ديگر كشورها هفتم فروردين ماه 

 با صدور قطعنامه 88نوروز چهارم اسفندماه سال  . در تهران برگزار شد1389سال 
يين و جشن بين المللي به اي از سوي مجمع عمومي سازمان ملل به عنوان يك آ

 ميليون نفر در نقاط مختلف جهان 300همه ساله بيش از    .رسميت شناخته شد
  .نوروز را جشن مي گيرند

  

  بازگشايي شد  ارمنستان گذرگاه مرزي نوردوز بين ايران و
 ايرنا، به دليل ازدحام جمعيت و درخواست ورود بهگزارش  به
روز  ارمنستان  از طرف اتباع ايراني، اين مرز از طرف كشور  ارمنستان  مهوريج

اول فروردين به مدت پنج ساعت بسته شده بود و هيچ گونه تشريفات اداري براي 
    .پذيرش اتباع ايراني در اين نقطه مرزي به انجام نمي رسيد

دبير شوراي تامين شهرستان جلفا در گفت گو با خبرنگار ايرنا، با تاكيد بر اينكه 
از سوي جمهوري اسالمي ايران و پايانه مرزي نوردوز هيچ مشكلي در اين زمينه 

طرف هاي ارمني جلوي ورود اتباع ايراني به : وجود نداشته است، تصريح كرد
ي دليل ارمنستان  طرف هاي: رداشتسعيد برزگر اظها .اين كشور را گرفته بودند

اين اقدام خود را تكميل ظرفيت پذيرش گردشگر عنوان و اعالم كردند رواديد 
ما موضوع را بالفاصله به : وي اضافه كرد  .براي اتباع ايراني صادر نمي شود

وزارت امور خارجه اطالع داديم و اين وزارتخانه نيز در سريع ترين زمان پيگير 
ينكه پس از پنج ساعت دوباره اين مرز براي رفت و آمد مسافران موضوع شد تا ا

  .گشوده شد
 هزار نفر ايراني وارد 12 اسفند ماه تا اول فروردين در مجموع 27از روز 
 دستگاه 500 اين تعداد مسافر به وسيله دو هزار و .ند بودشده  ارمنستان خاك

   .ندعازم شد ارمنستان   دستگاه اتوبوس به كشور120خودروي سواري و 
 

  انجام شد ايروان -نخستين پرواز مشهد 
 اسفند 26 ، 22 نخستين پرواز ميان مشهد با كشورهاي آسياي ميانه ساعت -مشهد 

انجام   ارمنستان   از فرودگاه شهيد هاشمي نژاد مشهد به مقصد ايروان پايتخت89
مسوول روابط عمومي اداره فرودگاه هاي خراسان رضوي در اين زمينه به .شد

از ايروان وارد فرودگاه شهيد هاشمي نژاد مشهد  20اين پرواز ساعت : ايرنا گفت 
ي ارمنستان نخستين مسافران اين پرواز خبرنگاران: احمد شيرازي افزود  .شده بود

   .روازها را انجام مي دهد، بودندو رئيس شركت هواپيمايي آرماويا كه اين پ
به گفته وي، اين پرواز در شرايط كنوني هر هفته يكبار پنجشنبه ها از ايروان به 

در صورت استقبال و افزايش : وي اظهار داشت  .مشهد و بالعكس انجام مي شود
  .مسافران اين پروازها تا سه بار در هفته افزايش خواهد يافت

 
در ايروان شگاه نسخ خطي فارسي و مينياتورهاي ايراني ينما

 ارمنستان پايتخت
 

 
 

 جلد نسخ خطي به زبان فارسي نگهداري مي 600در موزه ماتناداران بيش از 
مورخين، فالسفه، متفكرين و رهبران مذهبي و تاريخي در قرون گذشته  .شود

به يادگار گذاشته اند كه هم اكنون برخي از آنها در ميراث فرهنگي و امانتي را 
 رييس موزه ماتناداران هراچيا تامرازيان .اين نمايشگاه براي ارائه موجود است

شهر ايروان نيز در اين آيين با ابراز خرسندي از برپايي نمايشگاه نسخ خطي 
اين دومين بار است كه : مينياتورهاي ايراني در اين مكان فرهنگي گفتفارسي و 

نسخ خطي و مينياتورهاي ايراني موجود در اين موزه را به صورت جداگانه به 
نسخ خطي و : رييس موزه ماتناداران خاطرنشان كرد .نمايش گذاشته ايم

مينياتورهاي اين نمايشگاه، از بهترين نمونه هاي ادبي و هنري تمدن بزرگ ايران 
  .محسوب مي شوند
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 كشته شدن پادشاه ارمنستان به دست ملكه سريان
بود، اگر » سلفكيان« قبل از ميالد، در حالتي كه ارمنيه در تحت نفوذ 129در سنه 

و خراج را به اسم  ني چند روزي سلطنت مي كرد ولي باجهم از خود ارمنيه سلطا
سلطنت يافت و به طريق مداهنه » آرشاك اول«تا آن كه . مي  گرفت» سلفكيان«

  . و حصافت عقل رفتار كرد
سلطنت يافت و ممالك ارمن را استرداد » آرشاك ثاني« پسر او 149در سنه 

نيه و رعايا در زمان اين دو را پادشاه كرد بر ارم» فاغارشاك«برادر خود . نمود
 قبل از 127در سنه » آرشاك ثالث«پس از او . برادر در راحت و آسايش بودند

» ارضاشيش«پس پسرش . برقرار نمودميالد پادشاهي يافت و قوانين عدل و داد را 
 جانشين خود قرار داد و در گذشت و در زمان اين پادشاه ارمنستان 114را در سنه 

فتوحات بسياري نصيب اين پادشاه . ي حد و اندازه بهم رسانيدوسعت و قدرتي ب
   .گرديد شهرهاي فارس ضميمه مملكت او گرديد

ل سلطنت بر روم و فارس و ارمنيه كرد تا اين كه او را در مدت بيست و پنج سا
مانند .  قبل از ميالد سلطنت يافت89در سنه » ديكرانوس ثاني«كشتند پسرش 

را پايتخت » نصيبين«. ر زمانش چند شهر بنا شددپدرش كارهاي خوب كرد و 
ارضافاسط « سال سلطنت در گذشت و پسرش 54خويش قرار داد تا آن كه بعد از 

 سلطنت يافت و در زمان اين پادشاه ارمن ضعيف گرديد به حدي 35در سنه » اول
 قبل از 30در سنه . مان مي دادند و باج خراج به دولت ايرانوكه جزيه به دولت ر

ميالد ارشام پادشاهي يافت و در زمانش ارمنيه بين پادشاه ايران و ارمن منقسم 
ف پادشاه ايران ر دو والي از طگرديد و بيست و هفت پادشاه از ارمن و بيست و
 .در ارمنيه فرمانروا بودند و هر يك در حصه خود

  

  فتح ارمنستان به دست اعراب
، لشكر عرب بر ارمنستان تاخت »عثمان بن عقان«تا آن كه در زمان خليفه سوم 

ارمنستان را » وليد بن عقبه«، به امر »سلمان بن ربيعه باهلي«يس لشكر يآورده ر
نجا بيرون كرد و از يك طرف هم دولت آفرمانفرمايان عجم را از فتح نمود و 

ن كه آتا . نان را ذليل و خوار كردندآعض شهرهاي آنان را تصرف نمود و بيونان 
عض بشروع شد و به واسطه اختالف مسلمين و يونان و » باكرادونيين«دولت 

د بر تخت از ميال بعد 859در سنه » قاشود اول«امراء عجم ارامنه با هم متفق شده 
  .ه بر ارمنستان سلطنت كردندلسلطنت نشست و هيجده پادشاه از اين سلس

ت ايران يت نفود و حماحتا زمان غلبه اسكندر بر ايران همه وقت ارمنستان در ت
پس از اسكندر مدتي كه ايران ملومك الطوايف بود ارمنستان مستقل گرديد . بود

ي لن كه در زمان غلبه عرب كه بكآند، تا و ليكن باز در تحت حمايت ايران بود
  . مغلوب عرب بودند

 و ترقي تدر زمان حجاج بن يوسف هم صدمات بسيار بر ارامنه وارد آمد و بين ذل
 بعد از 1049 زمان سالطين سلجوقيه كه سنه رن كه دآو استقالل و تبعيت بود تا 

لك شاه سلجوقي م ر زماندميالد باشد طغرل بيك ارمنستان را متصرف گرديد و 
 . شيرازه سلطنت و مليت ارامنه از هم گسيخت

  دولت روبينيين
روبينيين «.  بعد از ميالد، تشكيل سلطنت روبينيين در ارمنستان شد1080در سنه 

بيست و دو پادشاه از اين سلسله در .  به تخت سلطنت نشست1080در سنه » اول
تا . انيون بر ارمنيه سلطنت كردندپنج نفر هم از لوسيني. ارمنستان پادشاهي كردند

 چه ؛ بعد از ميالد سلطنت ارامنه از روي زمين منقطع گرديد1373آن كه در سنه 
در اين تاريخ از طرف مصريها لشكري به ارمن حركت كرد و از تاراج و نهب و 

بلدان ارمن را خراب و سركشان را اسير كرده بكلي نام . قتل فروگذاري نكردند
  . از ارمن برداشته شدسلطنت و دولت

  فتح ارمنستان به وسيله شاه عباس
در زمان سلطان محمد فاتح و شاه عباس پادشاه ايران بين عثماني و ايران در باب 
ارمنستان نزاعي واقع شد؛ چه سلطان محمد از ارامنه حمايت مي كرد و شاه عباس 

ه شاه عباس تا آن ك. در اين واقعه و وقايع ديگر با سلطان محمد مخالف بود
لشكري جرار به طرف ارمن سوق نمود و باقي مانده ارمنستان را محو و نيست 
كرد و متجاوز از پنج هزار نفر ار بزرگان و اهل صنعت را به اسيري آورد و در 

  .نزديكي اصفهان قريه اي موسوم به جلفا براي آنها عطا فرمود
ياري به طرف عثماني فرار عده بس. بقيه السيف به اطراف عالم پراكنده گرديدند

كرده و متحصن به عثمانيها گرديده، در قسطنطنيه و بغداد توقف كرده و امر 
زراعت و فالحت و تجارت مشغول شده و در عثماني ترقي نموده در نظام عثماني 

جمعيتي بسيار . و امور دولتي وارد شده و صاحب درجات و مراتب عاليه گرديده
ملتجي شده و در گرجستان و قريم و بولينا و شهرهاي از ارامنه به طرف روسيه 

ديگر منزل گرفته و در روسيه اجتماعات آنها بسيار و ترقيات فوق العاده برايشان 
  . حاصل گرديد

آن عده اي كه به ايران آمده و در جلفا مسكن گرفته، در اوايل به صنعت و علوم 
تا آن كه در زمان نادرشاه . معروف و كم كم در همه شهرهاي ايران مستفرق شدند

اين جماعت اهميت را به درجه اي رسانيده و ليكن بعد از كشته شدن نادر شاه به 
واسطه فتنه و اغتشاش ايران صدمه بزرگي به آنها رسيد كه اكثر آنها فراري 

  .  شدند
نفي و قتل ارمنه عثماني به دستور سلطان 

  عبدالحميد
 مهاجرت نمودند و در آنجا به مدارج عاليه جماعت كثيري هم به تمسا و هندوستان

بالجمله اين طايفه در هر مملكتي نام نيكي به خود جلب نموده و خود . نايل آمدند
تا آن كه در زمان سلطان عبدلحميد پادشاه . بوب اهالي آن مملكت نمودندحرا م

عثماني طرف سوءظن دولت واقع شده سلطان عبدالحميد حكم به طرد و نفي و 
هر يك كه توانستند خود را به طرف و گوشه اي انداخته عده اي . آنها دادقتل 

از آن جمله در عداد مهاجرين يكي پرنس داديان بود كه . هم به ايران آمدند
  .نگارنده آنچه را كه از او شنيده به اين رشته وصل مي كند

 موسي بيك گرد برادر بحري پاشا، حاكم اسكندار پس از مراجعت از فرانسه
كارهاي زشت و فضيع از قبيل قتل و نهب و بي ناموسي و غيرها را در باره ارامنه 

هر . اي كه اسكندار متوطن و مشغول زراعت و فالحت و تجارت بودند مي كرد
وقت كه به عزم شكار سوار مي شد هر گاه شكاري هدف گلوله او نمي شد يكي 

  .دو تا از اطفال ارامنه را هدف گلوله مي نمود
منه عرايض تشكي و تظلم به آستانه سلطان عبدالحميد عرض و ارسال داشته ارا

از سده . تا آن كه به توسط قونسولهاي خارجه متظملم و شاكي شدند. مفيد نيفتاد
سنيه خالفت امر به احضار موسي بيك صادر گرديد كه در اسالمبول او را به 

نان و ارامنه با او وارد تحت محاكمه در آوردند و نود و شش نفر شاهد از مسلما
  .اسالمبول گرديدند

حمايت بحري پاشا و معاونت اجزاء خلوت پادشاهي و حارصين سلطان امر را 
مشتبه نمود سلطان عبدالحميد از پرنس داديان كه آدم بي غرض و اميني بود و 

پرنس داديان راپورت را اين . محل اعتماد سلطان، راپورت اين امر را خواست
امروز طايفه ارامنه در مملكت عثماني پراكنده و در زراعت و : ه طور داد ك

تجارت و خدمت به دولت مشغول ، براي خاطر يك نفر ظالم اگر چه برادر بحري 
هر گاه معدلت . پاشا باشد، شايسته نيست جمعي را از معدلت سلطان مايوس كرد

  ....نمودسلطان موسي بيك را مجازات و كيفر ندهد، ارامنه شورش خواهند 
مسافرت به اطريش ) كنتس(در اين اثنا پرنس داديان براي فوت مادر زن خود 

در غياب او امر موسي بيك منقلب گرديد، ظالم خادم و قلم رفت نود و . نمود
. حكم مجازات در باره شهود صادر گرديد. شش نفر شهود را شاهد زور دانستند

ر سوار به طرف كوتاهيه حركت بحري پاشا برادر خود موسي بيك را با چهل نف
  .داد



 

  

 3رويه-نامه لويسماه
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تشكيل كميته ها و انجمنهاي سري دادند كه . ارامنه از سلطان مايوس گرديدند
 رفتند به "شورش كنند چند روز بعد از رفتن موسي بيك سفراء خارجه متفقا

عمارت سلطنتي و اصرار كردند كه بايد ثانيا موسي بيك محاكمه شود امر 
سابقه اعمال او را قونسولها تصديق كردند و به . دصورت اهميت را حاصل نمو

  .سلطان رسانيدند كه عدليه اظهار غرض كرده است
باالخره سلطان عبدالحميد تلگراف كرد كه موسي بيك را در بحريه مأخوذ و 

پس از محالكمه محكوم شد به نفي ابدي كه در مكه متوقف و . روانه داشتند
ليكن . مه و ارامنه از سلطان راضي شدنداگر چه شهود بري الذ. محبوس باشد

كميته ها و مجامع سري برقرار بود و شروع به بعض اقدامات كه مقدمه شورش 
  .بود شد

بحري پاشا به . پس از چند روز پرنس داديان از اطريش مراجعت به اسالمبول كرد
محرك شورش ارامنه پرنس داديان است و دليل او همان : سلطان عرض كرد كه

تي است كه شش ماه قبل داد كه اگر سلطان عدالت نكند ارامنه شورش راپور
 ادامه دارد                                                          .خواهند نمود

 
 

  كتاب110 ساله 90  نويسنده
  فرهنگ و ادب: اصفهان سرويس -خبرگزاري دانشجويان ايران 

 

 
   

پيرمرد را پر  صداي ماشين تايپ قديمي فضاي دو اتاق كوچك از خانه
پاسخ  كنند يا معلوم نيست انگشتانش ادامه تاريخ جلفا را تايپ مي. كرده است

 ي را؟ ميالد2011هاي تبريك آغاز سال  پيام
ها كه بر  نقاشي ها و در و ديوار يك خانه قديمي در جلفا با تمام عكس

اين  اند، گوياي بخشي از تاريخ ديوارش نصب شده يا روي ميز كار قرار گرفته
 .محله و زندگي ارامنه در اصفهان است

گفته خودش، شبيه يك  ، نويسنده پيشكسوت ارامنه، بهلئون ميناسيانمنزل 
كه او از  هايي الي كتاب توان تاريخ جلفا را در البه  آن ميموزه است كه در

 .وجو كرد زندگي ارامنه نوشته است، جست
در اصفهان، لئون  )ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران 

 ٢٠١١ هاي تبريك سال  ميالدي است كه امروز كارت1920ميناسيان متولد سال 
 .ده استميالدي را بر روي ميز كارش چي

هرچه سؤال : گويد پذيرد و مي مي ميناسيان در ابتدا ما را مانند شاگردان خود
اما حافظه اين پير ارمني . بدهم تان را دانيد، بپرسيد تا پاسخ داريد و از هرچه نمي

براي نااميد نكردن ما  كند؛ ولي در پاسخ بسياري از سؤاالت، او را ياري نمي
 .كند  ميهايش رجوع بالفاصله به كتاب

ها  وسط يكي از اتاق هايي كه بدون هيچ نظم خاصي در او با اشاره به كتاب
ارامنه و   كتاب در خصوص90 سال سن دارم و 90: گويد چيده شده است، مي
 .ام  كتاب هم به زبان فارسي نوشته20جلفا به زبان ارمني و 

 تنها يك 1936تا سال  جلفا در اصفهان: گويد ميناسيان درباره كوچه جلفا مي

خياباني است با  كوچه باريك بود كه فقط ارامنه در آن ساكن بودند؛ اما امروز
موزه  هاي بلند كه تنها چند ساختمان قديمي آن كه روزگاري قرار بود ساختمان

 .ارامنه شود، به دست دانشگاه پرديس سپرده شد و باقي مانده است
كند و  ايران اشاره مي  از1946جمعي ارامنه در سال  او به مهاجرت دسته

 .كنند مي زبانان زندگي امروز در بخش اعظمي از جلفا فارسي: دهد ادامه مي
كه پنج  پرسيم؛ در حالي مي از ميناسيان درباره علت ماندنش در اصفهان و جلفا

ها  بار به نزد آن تاكنون دو: گويد مي. كنند فرزند او در آمريكا زندگي مي
ام تا هستم و  گفته اصرارشان، براي ماندن به اصفهان آمده وام؛ اما برخالف  رفته

  .دارم و البته اصفهان را هست، جلفا را دوست مي
كه پشت ماشين  حالي ها دارد؛ در اي از اتاقش گفتني ميناسيان از هر گوشه

هاروتون درهوهانيان  ،1946تاريخ جلفا را تا سال : دهد نشيند، ادامه مي تايپش مي
كسي نگارش  ترسم ديگر ام؛ اما مي و از آن سال تاكنون را من نوشتهنوشته است 

 .اين تاريخ را ادامه ندهد
هايش را  ها و نوشته نامه  خريداري كرده و تمام1946او ماشين تايپش را سال 

روي كاغذ  لرزد و وقتي دستانم مي: گويد مي. كند به وسيله آن تايپ مي
 .خط خودم را بخوانم توانم دست نويسم، نمي مي

 .ملي زنان جلفاست نويسد، درباره انجمن آخرين كتابي كه ميناسيان مي
لئون ميناسيان . گرفته است اي از اتاق و كنار پنجره قرار سه ويولن در گوشه

 .بوده است نواخته و به گفته خودش، نوازنده خوبي در جواني ويولن مي
من آن : گويد و مي كند اي كه از پدربزرگش كشيده، اشاره مي  نقاشياو به

 .نويسم فقط مي دادم؛ اما اآلن ديگر انجام مي... زمان، نقاشي، موسيقي، نجاري و
ارمنستان بفرستد و در  هايش را به ميناسيان در ذهنش اين است كه كتاب

شان، بهتر  منستان بفرستمار اگر به: گويد كند، مي ها افتخار مي كه به همه آن حالي
 .است

آيد، به دنبال دفتر  مي ميناسيان پس از بازنشستگي هربار مهماني به منزلش
منزل او ثبت  گردد تا مهمان نام خودش را با تاريخ حضور در رنگي مي يي قهوه
نويسنده،  ،ساز، مستندساز، خبرنگار  نفر از جمله فيلم500در اين دفتر نام . كند

معمول در  ما هم نام خود را طبق روال. توان ديد را مي... ته تاريخ ودانشجويان رش
 .كنيم اي از اين دفتر ثبت و امضا مي گوشه

ناقوس كليسا در جلفا  زمان با شنيدن صداي صداي ماشين تايپ ميناسيان هم
اميدواريم اين تاريخ  كند و جلفا يك سال تاريخي ديگر را آغاز مي. شود آرام مي

 .اسيان نوشته شودبه دست مين
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Â³Ù³ñ ö³ÝáëÛ³Ý 
Ð³Û»ñ»Ý-å³ñëÏ»ñ»Ý ³é³Í³ÝÇ 

 

  پانوسيانفارسي  تاليف  تامار-زبانزدهاي ارمني
 

11-Մահեն անդին գեղ չը կա: 

  .باالتر از سياهي زنگي نيست
12-Մահը ահ կու տա ահն էլ մահ: 

  .ترس برادر مرگ است
13-Մահը մեծ ու փոքր չի հարցնում: 

      Մահվնան առաջ ամենը հավասար են: 

  .مرگ پير و جوان نشناسد
14-Մահը որ գալու լինի ձայն չտված կը գա: 

  .مرگ خبر نمي كند
15-Ոչ մահին ճար կա ոչ էլ պատահարին: 

  .آدمي را از مرگ چاره نيست


