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 :ييس جمهوري ارمنستانر
   نشست قازان براي صلح قره باغ مفيد بود

هر چند نشست سه جانبه قازان :  رييس جمهوري ارمنستان اعالم كرد- مسكو 
 .درباره مساله قره باغ تحول ساز نشد، ولي در مجموع مفيد بود

 

 
 
به گزارش ايرنا به نقل از گزارش امروز شنبه دفتر مطبوعاتي وزارت امور خارجه 

من در اجالس مجمع پارلماني شوراي اروپا در :  گفت'ادوارد نغلبنديان'روسيه، 
تراسبورگ خاطرنشان كرده بودم كه اگر جمهوري آذربايجان تغييرات تازه اي اس

    .را پيشنهاد نكند، در قازان مي توان در انتظار نتايج مثبت بود
اما نشست قازان تحول ساز نشد، چون جمهوري آذربايجان خواهان : وي افزود

روپا پذيرش آخرين پيشنهاد روساي گروه مينسك سازمان امنيت و همكاري ا
    .درباره اصول بنيادي حل وفصل در گيري قره باغ نبود

اجالس سران روسيه، آذربايجان و ارمنستان در قازان در روز جمعه بدون دستيابي 
به توافقي در راستاي اصول اساسي حل مناقشه قره باغ به پايان رسيد، اما طرفين 

 .بر ضرورت پيشرفت در مسير اين هدف تاكيد كردند
  

  اجالس سه جانبه مذاكرات صلح قره باغ بدون نتيجه پايان يافت
و آذربايجان در خصوص   ارمنستان   اجالس سه جانبه سران روسيه،- مسكو 

 .مذاكرات صلح قره باغ بدون كسب نتيجه الزم پايان يافت
 

 
 

 پايتخت تاتارستان 'قازان'به گزارش ايرنا از مسكو ، اين ديدار عصر جمعه در 
مذاكرات : انجام گرفت و منابع خبري روسيه به نقل از بيانيه اجالس اعالم كردند

بدون  ارمنستان  روساي جمهوري آذربايجان و'سرژ سركيسيان' و 'علي يفالهام '
    .توافق درباره اصول حل و فصل مناقشه قره باغ به پايان رسيد

و  ارمنستان بر پايه اين گزارش، در بيانيه خاطرنشان شده است كه سران روسيه ،
 بررسي آذربايجان ، پيش نويس سند اصول حل و فصل مناقشه قره باغ را مورد

در روند نيل به اين هدف : در بيانيه مشترك خاطرنشان شده است  .قرار دادند
پيشرفت هايي حاصل شده است كه زمينه را براي تاييد اين اصول در آينده 

و جمهوري آذربايجان در   ارمنستان  مناقشه قره باغ كوهستاني بين  .مساعد مي كند
 هزار نفر، 30ه شدن بيش از آغاز شد و پس از چند سال جنگ و كشت1988سال 

گروه مينسك  . بين اين دو كشور آتش بس ناپايداري برقرار شد1994در سال 
 سال پيش به عنوان ميانجي سكان هدايت مذاكرات براي حل 17كه از حدود 

مناقشه قره باغ را به دست گرفته است، تاكنون توفيقي در حل مناقشه نداشته و 

بس، هراز چندگاه يكديگر را به نقض آن متهم مي طرفين با وجود برقراري آتش 
   .كنند

  :قائم مقام وزارت راه و ترابري  
  توسط پيمانكاران ايراني  ارمنستان  كيلومتري500راه آهن 

   ساخته مي شود
 قائم مقام وزارت راه و ترابري در مذاكره با وزير انرژي و منابع - تهران
 500آهن  اني براي ساخت راهارمنستاناز آمادگي پيمانكاران اير طبيعي

 .ايران خبر داد- ارمنستان  كيلومتري
 

 
 

 در اين ' رضا پيل پايه'يرنا از روابط عمومي وزارت راه و ترابري،به گزارش ا
پيمانكاران ايراني توانمندي ساخت راه آهن از جلفا به مرز نوردوز و : ديدار گفت

وي با اشاره به ضرورت تامين منابع .را دارند  ارمنستان  از مرز تا سيسيان در خاك
ران ايراني هم اكنون در حال پيمانكا: الزم براي اجراي اين پروژه تاكيد كرد

آهن هستند و وزارت راه و ترابري   كيلومتر راه500ساخت بيش ازهفت هزار و 
    .آمادگي دارد كه براي معرفي پيمانكار همكاري الزم را داشته باشد

كميته مشترك ريلي به منظور بررسي جزئيات پروژه و : پيل پايه پيشنهاد كرد
و پس از بررسي الزم به عنوان سند يادداشت و تفاهم تامين منابع مورد نياز تشكيل 
براي ساخت : قائم مقام وزارت راه و ترابري افزود.به امضاي دو طرف برسد

 ميليارد دالر اعتبار نياز 2,5ري از جلفا تا سيسيان به بيش از  كيلومت500آهن  راه
   .گذاران مورد نظر در طول اجراي پروژه تامين شود است كه بايد توسط سرمايه

با   ارمنستان   ، وزير انرژي و منابع طبيعي'آرمن موسيسيان'همچنين در اين ديدار 
مناسبات اقتصادي اظهار ابراز خرسندي از همكاري با ايران و تمايل به افزايش 

اتصال شبكه ريلي دو كشور مورد توجه رؤساي جمهوري دو كشور است : داشت
شده و داراي   جنوب اجرا - و اين خط ريلي در چارچوب كريدور شمال

هاي بسيار  بانك توسعه صادرات همكاري: وي ادامه داد.توجيهات اقتصادي است
داشته است و اميدواريم در  منستانار  هاي مختلف در خوبي در تامين مالي پروژه
و ايران   ارمنستان  رئيس كميسسيون مشترك اقتصادي .اين طرح نيز همكاري نمايد

: تصريح كرد ارمنستان  با دعوت از قائم مقام وزارت راه و ترابري براي ديدار از
اند اما مايليم اين پروژه  هاي مختلفي براي اجراي اين پروژه مذاكره داشته شركت
در اين ديدار با معرفي نمايندگان دو طرف . پيمانكاران ايراني انجام شودتوسط

مقرر شد جلسات كارشناسي برگزار و نتيجه نهايي در قالب سند يادداشت تفاهم به 
ياد آور مي شود با تحقق اين پروژه، ارتباط ريلي ايران   .امضاي دو طرف برسد

   .هد شدو گرجستان ميسر خوا  ارمنستان  با اروپا از طريق
  

فلسطين را به » فتح« هيئت حزبارمنستان وزير خارجه
  حضور پذيرفت

 خرداد نبيل شائس 30ادوارد نعلبنديان، وزير خارجه ارمنستان  - 21/6/2011
فلسطين را به » فتح«س اداره روابط بين الملل جنبش وزير خارجه سابق، رئي

  . حضور پذيرفت
بنابه گزارش سرويس خبري وزارت امورخارجه ارمنستان ادوارد نعلبنديان 
ضمن خير مقدم گفتن به ميهمان اشاره كرد ارمنستان و ملت ارمني احساسات 

  استينهد و اين دوستي ديرنصميمانه اي در قبال مردم عرب و مردم فلسطين دار
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ان روابط پويايي كه اين احساسات را نزد ما ايجاد كرده است و امروز نيز ارمنست
هرگز  ملت ارمني«: ادوارد نعلبنديان. با كشورهاي عربي برقرار مي نمايد

 به فاجعه نسل كشي ارامنه ندگانابازم هزاران تن از  فراموش نخواهد كرد
  ».ند كشورهاي عربي پناه برد

 فلسطيني گفت رئيس جمهور – روابط ارمني هبادوارد نعلبنديان ضمن اشاره 
 طي سفر رسمي 2000 است كه سال  بودهاييه شخصيتارمنستان يكي از اولين 

  .به رام اهللا رفت و با مسئولين خودمختاري فلسطين مالقات نمود
 با توجهي هر چه بيشتر پيگير آخرين تحوالت آقاي نعلبنديان گفت ارمنستان

در كشورهاي عربي است و اميدوار است مسائل بنيادي موجود در منطقه از طريق 
د شد و نتايج به ثبت رسيده به تثبيت ثبات تحقق اصالحات دمكراتيك حل خواهن

  . و همبستگي درون ملي كمك خواهد كرد
مسائل مورد توجه طرفين از جمله در جريان مالقات هم صحبتان پيرامون 

.  نمودندفتگوگمرحله فعلي و دورنماي روند حل و فصل مسأله خاور نزديك 
 اور نزديك جغرافيايي به منطقه خنزديكي ارمنستان به لحاظ « :ادوارد نعلبنديان

تالشهايي كه در راستاي تثبيت ثبات و صلح دائم در اين منطقه انجام مي گيرند را 
 ابتكاراتي كه جهت حل و فصل عادالنه و از اين لحاظ ما از. زيابي مي كندمهم ار

همراه با سازش متقابل قابل قبول براي طرفين بكار گرفته مي شوند استقبال مي 
  ».كنيم

 روندي كه قبل از رأي گيري  پيش بيني شونده در نبيل شائس در مورد
 سازمان ملل در ماه خصوص برسميت شناختن استقالل فلسطين در مجمع كل

سپتامبر سال جاري طي مي گردد اشاره نمود و همچنين در خصوص موضع 
حل و فصل مسائل خاور نزديك در سازمانهاي بين متوازن ارمنستان در امور 

ئت فلسطين مساعدت ارمنستان را در روند برسميت شناختن هي. المللي تشكر نمود
  . وداستقالل فلسطين مسئلت نم

 
  ارمنستاني جذب كرد تيم مس كرمان يك بازيكن

 روز  ارمنستان  تيم ملي دفاع آخر و هافبك مياني 'آرارات آراكليان' - كرمان
پنجشنبه با حضور در هيات فوتبال استان كرمان قراردادي يك ساله را با تيم مس 

 .كرمان به امضا رساند
: گفت و گو با ايرنا افزودسرپرست تيم فوتبال مس كرمان در اين رابطه در 

به ثمر رسانده  ارمنستان  ديدار ملي دارد و گلهاي بسياري را با تيم40آراكليان 
   .است

مقابل تيم هايي مانند   ارمنستان اين بازيكن با تيم ملي:  گفت'ساسان موسوي'
پرتقال، آلمان، ايرلند، يونان و كرواسي در جام ملت هاي اروپا به ميدان رفته 

   .است
 سانتيمتر قد و توانايي بازي در 90 ساله، يك متر و 26آراكليان : وي ادامه داد

  .هر سه پست را دارد
  

   غير ارمني در باره ارمنيانبرگهايي از منابع
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  بازداشت پرنس داديان
تشكيل كميته ها و انجمنهاي سري دادند كه . مايوس گرديدندارامنه از سلطان 

 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 . صورت اهميت را حاصل نمود
  .لطان رسانيدند كه عدليه اظهار غرض كرده استس

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 . اگر چه شهود بري الذمه و ارامنه از سلطان راضي شدند. محبوس باشد
مجامع سري برقرار بود و شروع به بعض اقدامات كه مقدمه شورش كميته ها و 

  .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
 ارامنه شورش راپورتي است كه شش ماه قبل داد كه اگر سلطان عدالت نكند

  .خواهند نمود
الي مي رفت، به قراولخانه حسام بعپرنس داديان يكروز بر حسب عادت كه به با

پس از قدري مذاكره گفت . پاشا مستحفظ و يلدوز كه در آنجا پرنس را خواست
اول برويد نزد او، پرنس داديان از رفتن به . وزير نظميه با شما كار مهمي دارد

به حكم : پس از مالقات، وزير نظميه گفت. ير نظميهدربار منصرف و رفت نزد وز
  . باعث شديدزيرا كه شورش ارامنه را شما. سلطان محبوسيد

آنچه تقاضاي . به هر جهت پرنس سه ماه در اطاق وزير نظميه محترما محبوس بود
 تا آن كه در ماه سوم دستخط سلطان. محاكمه كرد كسي گوش به تقاضاي او نداد

لذا باز بياييد سر خدمت و مشغول . ون امر به اشتباه گذشتصادر گرديد كه چ
پانصد ليره هم با نشان عثماني به او عطا شد و يك مرتبه هم از . كار خود باشيد

  .درجه اي كه داشت باال رفت
زماني كه پرنس حضور سلطان رسيد و عرض كرد آنچه من نشان دارم از خدمت 

داد من خدمت كردند به دولت جسال اپنح و صد . بوده و هفده سال خدمت كردم
عثماني هيچ وقت خيانتي از ما ديده نشده، حاال كه بدون تحقيق و به صرف 

 خدمات سعايت ساعي مرا چند ماه حبس كرديد، من ديگر خدمت نمي كنم و از
  .نظامي استعفا مي خواهم

ن هر جودت پاشا وزير عدليه و سايري. تا چند روز هم استعفا او را قبول نكردند
باالخره دو ماه در اسالمبول مستعفي بود . قدر او را نصيحت كردند فايده نكرد

فلذا با شبرت . پس از آن اذن و اراده سلطاني را حاصل نمود كه برود فرنگ
گرفته وزير نظميه و جمعي از اعيان از او مشايعت نمودند محترما از اسالمبول 

ر پاريس و لندن و ساير جاها سياحت حركت و روانه ايطاليا گرديد و هفده ماه د
   .و گردش كرد

  عزيمت پرنس داديان به ايران
چون شاهزاده خانم، زن پرنس با زن قوام السلطنه خويس بود و مشاراليه در 

لذا قوام السلطنه نريمان خان تكليف آمدن به فاطريش از طرف ايران سفير بود 
 وارد 1309ام السلطنه در تاريخ پرنس به عزم سياحت با قو. ايران را به او نمود

شاهزاده خانم زوجه . ران معرفي شديطهران گرديد و به ناصرالدين شاه پادشاه ا
ون مشاراليه دختر كنت سي جيني چ. پرنس به انيس الدوله زن شاه نيز معرفي شد

ن و صاحب كماالت صوري و معنوي و شش زبان را ااز معاريف مملكت مجارست
خود پرنس داديان .  طرف شور و دوستي انيس الدوله واقع شدتكلم مي نمود، فلذا

لدين شاه بعض اهم بعض اوقات طرف شور ناصرالدين شاه واقع گرديد كه ناصر 
صداعظم ايران امين السلطان نيز تا يك . اوقات پاره اي تحقيقات از او مي نمود

له سوء  ليكن از جهت دوستي پرنس با امين الدوداندازه خوش رفتاري مي نمو
  .ظني به او بهم رسانيد

در اين اوقات سفير كبير عثماني در طهران خليد بيك گرد بود، كه از دوستان 
به سلطان عبدالحميد راپورت داد كه پرنس داديان آمده است به . بحري پاشا بود

وزراء . ايران و طرف اعتماد پادشاه و مشغول است كه براي ارامنه امتيازي بگيرد
  .اه خصوص امين الدوله با او مراودات مخفي دارند الي آخرهناصرالدين ش

ر يك روز به قتل رسيدند و دسلطان عثماني كه عده بسياري از ارامنه به اشاره او 
ر مملكت عثماني زنده نمي د نفر از آنها يكاگر جلوگيري سفراء خارجه نبود 

، البته از  همه مقدمات كه براي حفظ خود و مملكت خود ديده بودماند و آن
  .خواندن اين راپورت به خيال افتاد

عليهذا اوال از طرف سوريا پاشا منشي باشي سلطان يك تلگراف به پرنس داديان 
پرنس جواب داد كه . مخابره شد كه سلطان شما را مي خواهد البته بيايي اسالمبول
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واهم كاري با سلطان ندارم و نخ. من نوكر نيستم و از نوكري دولت استعفا دادم
ثانيا از طرف پدر زن پرنس كنت سي جيني، تلگرافي مخابره شد كه اگر . آمد

پرنس جواب داد كه زمستان و سردي هوا مانع . نياييد در حق خودتان بد كرديد
امتناع اول و معذرت ثاني مويد و مصدق راپورت سفير كبير . است از مسافرت
  .خليد پاشا گرديد

  مناقشه بين ايران و عثماني
ذا تلگرافات متواليه از طرف سلطان و وزير خارجه به سفارت مخابره شد كه او فل

قهرا و جبرا او را از دولت ايران بخواهيد و . را مانع شويد و نگذاريد كه بماند
ناصر الدين شاه هر وقتي به . خليد بيك به ناصرالدين شاه اظهار كرد. روانه داريد

وز ميرزا ابوترابخان نظم الدوله پرنس تا آن كه يك ر. يك عذري جواب مي داد
چندي در هرآ ظاهر نشويد و از : را مالقت نموده به او گفت شاه فرموده است كه

به . جزاء سفارتخانه عثماني مي خواهند تو را بگيرندمنزل خود بيرون نياييد كه ا
  .صدراعظم امين السلطان سپرده ام كه تلگراف كند و كار را اصالح نمايد

نمي .  امين السلطان تلگرافا استقسار نمود كه پرنس داديان مهمان است بر مابالجمله
در . توان بدون جهت او را مأخوذ داشت، مگر آن كه جاني و يا مقصر دولت باشد

جواب مخابره نمودند كه پرنس نه جاني است و نه مقصر بلكه طرف اعتماد و 
فلذا سلطان او .  استاما چون مرخصي گرفته و نوكر دولت. محبت سلطان است

  .را خواسته است
ناصرالدين شاه جواب داد چون چنين است و خودش مايل نيست من نمي گذارم 

باز تلگراف شد كه با مدت تبعيت او كه پنح سال است منقضي . جبرا او را ببريد
ر دنشود، كار به او رجوع نكنيد و پول و مواجبي هم به او ندهيد و ماليه او را كه 

و نگذاردند از خانواده خودش هم كمكي به او  ول داشت توقيف كردنداسالمب
امر . زن پرنس پولي در بانك اطريش داشت، آن را هم توقيف كردند. بشود

ناصرالدين . گذران بر پرنس مغشوش شد و شاهزاده خانم گرفتار مرض سختي شد
 هم به شاه محرمانه يك دفعه به توسط امين الدوله چهارصد تومان و يك دفعه

انيس الدوله هم از شاهزاده خانم همراهي . دتوسط امين السلطان پولي برايش فرستا
تا آن كه بهتر شد و پرنس . دصوص شاه را برايش فرستاخكرد و تولزان طبيب م

در . در هر اداره اي كه كار خواست به او ندادند و از سفير عثماني مالحظه داشتند
لذا . ماهي پنح تومان بيشتر مواجب نمي دادندر خواست ااني امينه كپره كمداا

ند كار بزرگ از پيش برد و پولي چ. پرنس از البدي، در وكالت دعاوي وارد شد
  . جمع كرد

  واگذاري پستخانه به پرنس داديان
قوانيني در پستخانه برقرار كرد كه هنوز . امين الدوله پستخانه را به او واگذارد

.  از شش ماه باز سفارت عثماني در مقام باز خواست برآمدليكن پس. باقي است
دو روز قبل از مقتول شدن ناصرالدين شاه كه . لذا پرنس به حكم شاه استعفاء داد

روز چهارشنبه بود شاه در قلهك از او ديدن كرد و در آنجا وعده داد كه بعد از 
  .جشن حكم تبعيت او را صادر كند

پرنس داديان را مدير . صرالسلطنه وزير گمرك شددر زمان مظفرالدين شاه كه ن
باز عثمانيها عقبه كردند و . هفت ماه و نيم در گمرك ماند. كات قرار دادگمركل 

ال مدت تبعيت او منقضي سپس از گذشتن مدتي قليل، پنح .  را از كار انداختندوا
و صوص ختذكره تبعيت دولت ايران به او داده شد و او را آجودان م. گرديد

ديگر عثمانيها اقدامي رسمي نكردند ولي . رئيس مسحفظين شخصي شاه قرار دادند
  .باطنا در كار بودند

به واسطه تقرب پرنس داديان به دو پادشاه مقتدر كه يكي ناصرالدين شاه و 
ديگري مظفرالدين شاه بود ارامنه در ترقي و در ازدياد بودند، در پستخانه و 

اين واقعه يا باعث سوءظن عثمانيها گرديد و يا درباريها . ادارات دولتي وارد شدند
به خيال افتادند كه به اين بهانه بين ملت و دولت نفاقي اندازند و مظفرالدين شاه را 

لذا صورت استشهادي در اسالمبول و كردستان در خفاء . در باره علما متغير كنند
 بر قبل سلطان تمام كردند كه مظفرالدين شاه محرك شده است ارامنه را

عبدلحميد و در همين اثناء يك كالسكه كه در آن بامب بود در اسالمبول نزديك 
به مسجد سلطان تركيد و يك نفر جوان ارمني اين تدبير را كرده بود كه سلطان 

  .را بقتل رساند
  استفتاء از آقاي بهبهاني

 آقاي در اين ايام در طهران عباسعليخان شوكت صورت استفتايي نوشت و از
  :بهبهاني جواب گرفت كه صورت سوال به اين مضمون بود

صورت  (ل پادشاه اسالم؟تچيست حكم كسي كه محرك شود ارامنه را بر ق
هر كس كه محرك شود ارامنه را بر قتل ): جواب قريب به اين مضمون بود

سلطان اسالم او مفسد است و حكم مفسد به نص شريفه قرآن قتل و صلب و نفي 
  .است الخ

جنابش به . استفتاء را آوردند خدمت آقاي طباطبايي كه ايشان هم چيزي بنويسند
واقع مسبوق و كاغد را دور اندخته متغير شده و فورا در مقام عالج برآمده و به 
توسط جناب آقا ميرزا محسن پيغام داد براي آقاي بهبهاني كه اگر اين استفتاء را 

شد و زحمات ما به هدر خواهد رفت، هد پس نگيريد پادشاه بر ما  متغير خوا
ديگران جناب اعتماد االسالم آقاي سيد عالء الدين داماد ديگر آقاي بهبهاني را 

ليكن جناب آقا ميرزا . ديده او را محرك شدند كه آقاي بهبهاني را مالقت كند 
 آن محسن كار را بخوبي انجام داد و آنچه الزم بود بجا آورد و آقاي بهبهاني را با

تا آن كه آقاي بهبهاني به نفس نفيس . قوت قلب كه همه كس مي داند ترسانيد
خود به سفارتخانه عثماني رفت و به هر قسم بود استفتاء را گرفته پاره كرد و 
فرمود شما با من دوست و من با شما دوستم اين استفتاء يك روزي موجب قتل 

ذها را برداشت و همان ساعت ي خرده كاغربا. من مي شد و باعث اضرار و فتنه
  .آمد منزل آقاي طباطبايي و مژده معدوم شدن استفتاء را داد اين بود واقعه تكفير

نگارنده كه اين بيان را به طريق اختصار به اجزاء انجمن گفت فرح و انبساطي 
 ...فوق العاده شامل همگي گرديد
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فارسي-زبانزدهاي ارمني  

   تاليف  تامار پانوسيان
 

16- Հազար խոսքին մեկ խոսք, հազար ճնճղուն մեկ 
քար: 

  .يك كلوخ صد كالغ را بس است
  .يك سنگ و دو چغوك

17- Շնից՝ շուն կելնի: 
 تره به تخمش مي ره   حسني به باباش

  
18- Ցորնե հաց չունես, ցորնի լեզու ունեցիր: 

  .نخورده ايم نان گندم، ديده ايم در دست هاي مردم
  .نخورديم نان گندم، بديديم دست مردم

19- Ձեռքը գոց է: 
 .ناخن خشك است

  
20- Կորքը (ահի ազդեցությունը) կա, զորքը չկա: 

  .آفتابه لگن شش دست، شام و نهار هيچ چيز
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