
 

  

 1رويه-نامه لويسماه

  1391ماه  تير 170ه شمار

 
   و كشورش شدراني اني بدي ارمنستان خواستار لغو روادريسف

  
 ارمنستان در تهران ري سف' اني آراكلگوري گر'- زي تبر- بين المللايرنا

  . و كشور خود شدراني اني بديخواستار لغو رواد
 نهيزم:  گفتي شرقجاني با استاندار آذرباداري در د'' اني آراكلگوري گر' 

 آغاز يراني به گردشگران ادي روادعي صدور سرقياز طر موضوع ني ايمناسب برا
  .شده است

 در ي و حتي راستا ارمنستان به صورت شبانه روزنيدر ا:  ادامه داديو
  . كندي مدي اقدام به صدور روادلي تعطيروزها

 ي شرقجاني با استاندار آذرباراني كشور اري كه وزي با اشاره به سفرانيآراكل
 دو كشور ني روابط مابتي سفر موجب تقونيا: شت، گفت كشور خواهد دانيبه ا
  . شوديم

 كشور ني اي براي شرقجاني آذرباي باالي هاتيظرف:  خاطرنشان كرد يو
 ي جاده ابريشم بر سطح تعامالت اقتصادي المللني اجالس بيروشن است و برگزار

  . مثبت خواهد گذاشتريدو كشور تاث
 راني با اي و مرزباني استانني بيمكار هشي كشور از افزانيا:  گفتانيآراكل
  . كندياستقبال م
 صنعت و تجارت ي باالي هاتي ارمنستان در تهران با اشاره به ظرفريسف

 ژهي وگاهي و ارمنستان از جاراني اني شهر به عنوان منزلگاه بنيا:  اظهار كردز،يتبر
 . برخوردار استيا

  
  و فرانسه خواستار هي روسكا،ي جمهور امريروسا

  حل مناقشه قره باغ شدند
  

 روز چهارشنبه از صدور جاني آذرباي جمهور' اكسپرس 'روزنامه  – باكو
 زي و فرانسه خبرداد كه خواستار حل صلح آمهي ، روسكاي جمهور امري روساهيانيب

  . و ارمنستان شدندجاني آذرباي جمهورنيمناقشه قره باغ ب
، ' باراك اوباما ' مشترك هيناي بني نوشته روزنامه اكسپرس باكو ، در ابه

 خواستند از بروز رواني از مقامات باكو وا' فرانسوا اوالند' و 'ني پوتريميوالد'
  . كننديري دو كشور جلوگني بيريتنش ودرگ
 بر حل مناقشه قره باغ هياني بني و فرانسه در اهي روسكا،ي جمهور امريروسا
 گروه يچارچوب تالش ها و ارمنستان در جاني آذرباي جمهورني بيكوهستان

  . كردنددي تاكنسكيم
 هياني اروپا، در بي و همكارتي سازمان امننسكي تالش گروه مرغميعل

 كي در مكزستي و اوالند كه همزمان با نشست گروه بنيمشترك اوباما، پوت
 خواسته شده است نسبت جاني آذربايصادر شده از دو كشور ارمنستان و جمهور

  . داشته باشنديشتريه قره باغ ، اهتمام ب مناقشزيبه حل صلح آم
 امورخارجه ري وز'ارافيالمار محمد' ي هفته جارلي اوازي نني از اشيپ

 امورخارجه ارمنستان در خصوص ري وز'انيادوارد نعلبند' و جاني آذربايجمهور
 و گفتگو داري دگريكدي با سي در پاري حل مناقشه قره باغ كوهستانيراهكارها
  .كردند
 سي و ارمنستان در پارجاني آذرباي امورخارجه جمهوريت وزرا نشسدر
 ' پوپوفگوريا' اروپا ي هاي و همكارتي سازمان امننسكي گروه ميروسا
 كاي آمرندهي نما' رابرت برادكه' فرانسه و ندهي نما'ژاك فور' ه،ي روسندهينما

  .حضور داشتند
 زيفصل صلح آم عالوه بر حل و ي مشتركهياني مذاكرات در بني ااني پادر

 و ني نقض آتش بس توسط طرفي بر استقرار نظام بررس،يمناقشه قره باغ كوهستان
  . شددي در منطقه قره باغ تاكي و فرهنگيخيحفاظت از آثار تار

 و جاني آذرباي جمهورني ب1994 كه در سال ي است، در مناقشه ايگفتن
 20توانست حدود  ي روسيروهاي ارمنستان به كمك نوست،يارمنستان به وقوع پ

 به تصرف ي را در منطقه قره باغ كوهستانجاني آذربايدرصد از خاك جمهور
  .خود درآورد

 30 از شي بي مسلح دو كشور در منطقه قره باغ كوهستانيروهاي نيريدرگ
 زي نفر نونيلي مكي از شي گذاشت و بي هزار مجروح برجا150هزار نفر كشته و 

  . خانمان شدند يب
 ماه بهشتي ارد22 از رواني باكو و اني بداري آتش بس ناپايرار هنگام برقاز

  . دو كشور امضا نشده استني بي موافقتنامه صلحچگونهي تاكنون، ه73سال 
 جاني آذرباي جمهورني در منطقه قره باغ بداري آتش بس ناپاي از برقرارپس

رك  مشتاستي اروپا به ري و همكارتي سازمان امننسكيو ارمنستان ، گروه م
 كنند اما ي ميگريانجي مناقشه قره باغ مزي در حل صلح آمكاي فرانسه و آمره،يروس

 .است نداشته ي اجهي گروه در عمل نتني اتيتاكنون فعال
 
 
   استهي روسي حل مناقشه قره باغ در دستهاديكل: ي مقام آذركي

  
 جاني آذرباي جمهوراستي نهاد ري و اجتماعياسي بخش سسيير – باكو

 و ارمنستان در جاني آذرباي جمهورني بي حل مناقشه قره باغ كوهستانديكل: گفت
  . استهي روسيدستها

 ' حسن اف يعل' امروز به نقل از ي در بخش خبر' خزر' يونيزي تلوشبكه
 هيروس:  اعالم كردجاني آذرباي جمهوراستي نهاد ري و اجتماعياسي بخش سسيير
  . باغ مشخص كند مواضع خود را در قبال حل مناقشه قرهديبا

ادوارد ' و جاني آذرباي امورخارجه جمهورري وز'ارافيالمار محمد' همزمان
 عصر روز گذشته در خصوص زي امورخارجه ارمنستان نري وز'انينعلبند

 و گفتگو داري دگريكدي با سي در پاري حل مناقشه قره باغ كوهستانيراهكارها
  .كردند
 سي و ارمنستان در پارجاني آذرباي امورخارجه جمهوري نشست وزرادر
 ' پوپوفگوريا' اروپا ي هاي و همكارتي سازمان امننسكي گروه ميروسا
 كاي آمرندهي نما' رابرت برادكه' فرانسه و ندهي نما'ژاك فور' ه،ي روسندهينما

  .حضور داشتند
 مناقشه زي بر حل وفصل صلح آمي مبني مشتركهياني مذاكرات بني ااني پادر

 و حفاظت ني نقض آتش بس توسط طرفي استقرار نظام بررس،يقره باغ كوهستان
  . شددي در منطقه قره باغ تاكي و فرهنگيخياز آثار تار
 و ي ارمنيروهاي نيرهاي از ادامه درگي ابراز نگرانه،ضمنياني بني در انيهمچن

 ني در اري درگي طرف هاي درخط مقدم جبهه قره باغ براعتمادسازيآذر
  .ت شده اسديمناقشه،تاك

    
   در تاالر وحدتانياستقبال مردم از كنسرت چكناوار

  
 ارمنستان به ي از كنسرت اركستر مجلس،يقي استقبال عالقمندان موس- تهران

  . كردري تاالر وحدت را غافلگان،ي چكناوارسي لوريرهبر
 پس از دو شب نخست ،ي رودكادي از بنرناي اي گزارش خبرنگار فرهنگبه

 جام ملت ي هاي با بازي تداخل زمانلينستان كه به دل ارميكنسرت اركستر مجلس
 برخوردار ي امتحانات مدارس و دانشگاه ها از اقبال كمتري اروپا و بازه زمانيها

 كنسرت، ني سوم تا هفتم اي در شب هادت، تاالر وحتي از ظرفشيبود، استقبال ب
  . كردريمسئوالن تاالر وحدت را غافلگ

 ششم ارسالن، اردالن و اردوان كامكار، ي است كه در اجراي در حالنيا
 في امر منجر شد تا توجه طني كنند و همي مي ارمنستان را همراهياركستر مجلس

  .ردي قرار گتي فروش بلي هاي برنامه و خروجني از عالقمندان به سمت ايعيوس
 محمد دي از سي آثاري كه با اجرازين)  خرداد25( پنج شنبه ي اجراي هاتيبل

و ) انوي پي برايرانيكنسرتو ا( فرهت ني، شاه) حماسه جنگلتيسوئ ( ي زمانريم
 اني خرداد به پا22است، عصر روز دوشنبه ) تيآرارات سوئ (اني چكناوارسيلور
  .ديرس

 يي با اجراهااني چكناوارسي لوري ارمنستان به رهبري اركستر مجلسكنسرت
 . در تاالر وحدت ادامه خواهد داشتريمتفاوت تا دوم ت

 
    

  دگاهي و ارمنستان از دراني روابط اتي و اهمگاهيجا
  ي كارشناس ارمنكي

  
 با ي قفقاز ارمنستان در مقاله اتوي معاون انست"انيناسي ميسرگئ" - مسكو

:  ،خاطرنشان كردراني اي اسالمي جمهوري جهانتي به نقش و موقعياشاره ا
  . برخوردار استي فراوانتي و تهران از اهمروانيروابط ا
 ي روسينترنتي اگاهي در پاي روز پنحشنبه در مقاله اانيناسي مرنا،ي گزارش اهب

 با توجه به نقش تهران در راني اي اسالميروابط با جمهور:  نوشت" رورانيا"
 شهي ارمنستان همي و مواضع آن در جهان اسالم برايا  و منطقهي جهاناستيس

  . داشته استيارزش خاص
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 نقش ياسي است كه در تحوالت سيگ منطقه ا قدرت بزررانيا:  افزوديو
 مثبت ي صلح و ثبات منطقه اني تامي كشور براني اي گذار دارد و تالش هاريتاث

  . باشديو ارزشمند م
 به موضع راني اي اسالمي ازجمله مواضع مثبت جمهوري ارمنكارشناس

ت كه  سال اسستي برانيا: كشورمان در قبال مناقشه قره باغ اشاره كرد و افزود
  . داردي ادهيدر برخورد با مناقشه قره باغ مواضع سنج

 تهران نسبت به شركت در روند مذاكرات عالقه چندان نكهي ااني با بيو
 ي جاري حال روندهانيتهران در ع:  از خود بروز نداده است، اضافه كردياديز
  .كند ي مي قره باغ را با دقت بررسرامونيپ

 از يري جلوگي براراني اين با اشاره به تالش ها قفقاز ارمنستاتوي انستمعاون
 ي المللني مخالف استقرار صلحبانان برانيا:  به منطقه خاطرنشان كردگانگانينفوذ ب

 داند كه صلح و ثبات ي مي ارمنطقهي غكرديدر منطقه قره باغ است و آن را رو
  . را به منطقه نخواهد آوردداريپا

پس از آنكه در :  هم گفتيالت منطقه ا در تحوهي در باره نقش تركناسانيم
 هيترك – روابط ارمنستان ي سازي تالش ها در جهت عاد2010 سال ليماه آور

 آنكارا كاهش ي خارجاستي در سي قفقاز جنوبگاهيناكام ماند و راكد شد، جا
  .افتي

 ني دارد و اتي اولوهي تركي براانهيدر حال حاضر محور خاورم: افزوديو
 استي خود در ستي اهمشي نماي همه جا و از همه فرصتها برادكن يكشور تالش م

  . استفاده كندي جهاني و حتيا منطقه
 و تالش هي به بحران سورهياما كشانده شدن ترك:  خاطرنشان كردانيناسيم

 برنامه راموني در مذاكرات چند جانبه پيانجي نقش ميفاي اي گسترده آن برايها
 آن را آشكار تي و اهمهي تركي خارجاستي س حد و مرز منابعران،ي ايا هسته

  .ساخت
 در هي نسبت به سورهي تركاستي غرب از ستيبا وجود حما:  اضافه كرديو

، "بشار اسد" به روند كمك به حكومت هي و روسراني كشانده شدن آشكار ايپ
 به ستي حاضر نهي معنا كه تركني قرار گرفته است به ايآنكارا در حالت دشوار

 از خط ي داخلادات امر انتقني با مسكو و تهران تن دهد كه هميياروي روديتشد
  . استدهي كشور را شدت بخشي خارجاستيس

 ي روابط با ارمنستان نمي سازيآنكارا بدون عاد:  خاطرنشان شدانيناسيم
 كار ني اي براراي قفقاز شركت كند زيا  منطقهاستيتواند به طور مستقل در س

 . نداردي كافتيامكانات و منابع و قاطع
 

   دولت؛بيبا تصو
 و ارمنستان راني اني بيني مرز زمي استفاده از دروازه هاموافقتنامه

   شوديامضا م
  

 و ارمنستان درمورد راني اني موقت موافقتنامه بي دولت با امضااتي ه- تهران
  . موافقت كرد'يمغر' و 'نوردور' ينياستفاده از دروازه مرز زم

 راني وزاتي هبي دولت، با تصوي اطالع رسانگاهيل از پا به نقرناي گزارش ابه
 و انعقاد مي تنظي نامه چگونگنييآ) 2( مادهي گمرك و در اجراشنهاديو بنا به پ
 مجاز شد يي و داراي، وزارت امور اقتصاد1371 مصوب ي المللني بيتوافق ها
و ) ي المللني بيامور توافق ها (ي جمهورسيي ري معاونت حقوقيبا هماهنگ

 و ارمنستان در راني اني موقت موافقتنامه بيوزارت امور خارجه به منظور امضا
 را ي اقدام و مراحل قانون'يمغر' و 'نوردور' ينيمورد استفاده از دروازه مرز زم

  . كنديريگي پيي نهابيتا تصو
 طبق ي مرزي استفاده مشترك از دروازه هانهي اساس، طرف ها در زمني ابر

 تي خود، هنجارها و اصول به رسمي كشورهاي داخلني، قوان موافقتنامهنيا
  . كنندي مي همكارگريكدي الملل با نيشناخته شده حقوق ب

 ني تردد بلي تسهني موافقتنامه به منظور تضمني ها در چهارچوب مفاد اطرف
 و 'نوردوز' يني مرز زمي در دروازه هاهي نقللي مسافران، كاالها و وسايالملل

  . خواهند كردهي مشترك ارا خدمات'يمغر'
 ي فقط در كشور خروجدي و كاالها باهي نقللي مربوط به وساي هااظهارنامه

  . همان اظهار را مبنا قرار دهددي بايانجام شود و كشور ورود
 ي انجام مي اظهارنامه فقط توسط كشور ورودديي تاي براي گمرككنترل

  .شود
 و حمل و نقل در دفتر گمرك هي نقللي مربوط به كاالها، وساي كلاطالعات

 شود و لي تحوي به كشور وروديكي به صورت الكتروندي باي كشور خروجيمرز
 يي شود، نهاي انجام مي كه در كشور ورودي با كنترل گمركديآن اظهارنامه با

  .شود
 ي مرزنهي قرنط،ي دامي مرزنهي قرنط،ي مرزهي قرنط،ياهي بهداشت گكنترل

 ي كه طرف هاي المللني بي ها و موافقتنامه هاوني طبق كنوانسدي بايبهداشت
  .متعاهد عضو آنها هستند، انجام شود

 در كشور دي باهي نقلطيو وسا) نرهايكانت( بارگنج ها دني كاوي هاسامانه
 .ابندي استقرار يورود

 
   اروپاي قهرمانياني ارمنستان در روز پاي فرنگراني گيدرخشش كشت

  
 بزرگساالن اروپا و 2012 سال ي قهرماني فرنگي كشتيكارهاي پ- تهران
 در بلغارستان به ي قاره در حالني لندن در اكي المپي هاي بازينشي گزيرقابت ها

 كننده خود در روز رهي ارمنستان با درخشش خي فرنگراني گي كه كشتدي رسانيپا
  . را از آن خود كردندماندهي باقهي هر دو سهم،يانيپا

 تختي پاهي شب در شهر صوفكشنبهي يبقه ها در حال مساني ا رنا،ي گزارش ابه 
 ني به عنوان آخر120 و 96 دو وزنراني گي كه كشتدي رسانيبلغارستان به پا

 ي لندن، رو در رو2012 كي المپي هاي بازهي و كسب سهمي قهرمانانيمدع
  . قرار گرفتندگريكدي

 96زن  ارمنستان در هر دو وي فرنگي كشتي ملمي تراني گي آنكه كشتجالب
 توانستند 'كوفي پاتريوري' و 'انيآرتور الكساندر' توسط لوگرمي ك120و 

  . كشورشان كنندبي لندن را نصكي المپي هاي بازهيقهرمان شوند و سهم
  

  :لوگرمي ك55
   ازنوفي الكساندر كاستاد- 2 از دانمارك بلومي نكي ار-  1

  ارمنستان از اني و رومن آموي از استوننالوفي انور ز- 3 بلغارستان
  :لوگرمي ك60

   كتونن از فنالندي مات- 2 جاني آذرباي كامران ممدوف از جمهور-  1
  /.مشتركا/ از ارمنستاندزهي سولوكروزي استوان كوزاك از بلغارستان و ف-  3

  :لوگرمي ك84
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پيشواي ديني "ب ق به كار بردن ل"اجمياذين مقدس"سخنگوي 
   براي جاثليق آرام اول رهبر حوزه سيليسي را محكوم نمود"ارامنه جهان

  
گري ارامنه تهران در استفاده از  رفتار غير مسئوالنه و ناپسند شوراي خليفه

، رهبر حوزه سيليسي كليساي "آرام اول" كليسايي نابجا براي جاثليق القاب
ارمني واقع در آنطيلياس، حومه بيروت پايتخت لبنان موجب نارضايتي ارامنه 

در . ايران و محكوميت آن توسط سخنگوي مركزيت كليساي ارامنه جهان گرديد
ه در ايران و نيز هاي ارامن گري همين راستا، رهبر مذهبي ارامنه جهان از خليفه

هاي ايران خواست تا ضمن احترام به قداست و شان مركزيت كليساي ارمني  رسانه
 براي جاثليق آرام اول رهبر "رهبر مذهبي ارامنه جهان"ب قاز به كار بردن ل

، سخنگوي مطبوعاتي "واهرام مليكيان"كشيش . حوزه سيليسي امتناع ورزند
اجمياذين مقدس، مركزيت كليساي «: ه گفترهبر مذهبي ارامنه جهان در اين بار

ارمني اين گونه رفتارها را كه باعث ايجاد شبهه در اذهان عمومي بوده و موجب 
شوند را  ايجاد تنش مصنوعي در حيات اجتماعي و روابط كليساي ارمني مي

ها و نيز  گري الزم است مسئولين خليفه«: وي تاكيد نمود. »نمايد محكوم مي
رهبر مذهبي . »هاي جمعي ايران از چنين اقداماتي پرهيز نمايند نهنمايندگان رسا

، »اجمياذين مقدس«ارامنه سراسر جهان جاثليق گارگين دوم هستند كه در 
ارمنستان مستقر است و رهبري حوزه سيليسي كليساي ارمني تابع و جزيي از آن 

 .است
 



 

  

 3رويه-نامه لويسماه

  1391ماه  تير 170ه شمار

  تاي كه موساد در شمال ايران به راه انداخته اس جنگ امنيتي
، "موساد": آذربايجان بهشت جاسوسان موساد منابع اسرائيلي اعالم كردند

سازمان اطالعات و امنيت اين كشور جنگ اطالعاتي و امنيتي تمام عياري را با 
ها در خاك جمهوري آذربايجان آغاز كرده و بزرگترين نهاد اطالعاتي  ايراني

به گزارش روزنامه . تاندازي كرده اس خود عليه ايران را در اين كشور راه
 مصاحبه "تايمز لندن"، چاپ لندن، چندي پيش روزنامه "القدس العربي"

هاي اسرائيلي كه خود را به عنوان مزدور موساد در كشور  اي با برخي چهره ويژه
دهد كه سازمان  اند، انجام داد كه به روشني نشان مي آذربايجان معرفي كرده

 اطالعاتي تمام عياري را در آذربايجان عليه امنيت رژيم صهيونيستي يك مبارزه
مقامات : ها گفته است ، يكي از اين چهره"شمعون". ايران آغاز كرده است

اند كه يك جنگ اطالعاتي ميان ايران با  رتبه آذربايجاني به او اطالع داده عالي
كشورهاي غربي حامي آذربايجان در خاك اين كشور در گرفته، كه در حقيقت 

در عين حال روزنامه . شود العاتي ميان اسرائيل با ايران محسوب مينبرد اط
:  نيز در گزارش مفصلي در اين زمينه نوشت"يديعوت احرونوت"اسرائيلي 

دولت آذربايجان خاك اين كشور را در اختيار نيروهاي نظامي و امنيتي اسرائيل 
دولت آذربايجان ها مزدور اسرائيلي در فضايي آرام و مطمئن كه  قرار داده و ده

. كنند براي آنها تامين كرده است عليه جمهوري اسالمي ايران فعاليت مي
آذربايجان به دليل مسافت بسيار كوتاهي كه با ايران دارد مكان بسيار مناسبي براي 

شمعون . شود عوامل موساد براي انجام عمليات جاسوسي عليه ايران محسوب مي
گويد كه مقر او در باكو است و با  چنين ميوگو با روزنامه تايمز هم در گفت

وي . كند خبرنگار اين روزنامه از جانب سفارت اسرائيل در آذربايجان صحبت مي
دارد، اين جا نقطه صفر در عمليات امنيتي است، فضا براي  همچنين اظهار مي

ما از ": گويد اين مزدور اسرائيلي همچنين مي. فعاليت ما كامال مهيا است
ما از . ايم جا نتايج كامال قابل قبول و ملموسي به دست آورده در اينحضورمان 

ايم و بر تعداد  سال گذشته ميالدي فعاليت خود را در آذربايجان افزايش داده
اين جا يك مكان امنيتي مهم براي ماست، چرا . ايم عوامل خود در اين جا افزوده

توانيم  آن نزديك هستيم و ميهاي اطالعات  كه به دستگاه امنيتي ايران و سازمان
آذربايجان ": شمعون همچنين افزود. "هاي امنيتي داشته باشيم عليه ايران فعاليت

هاي چگونگي عبور غير  دولت اين كشور خود زمينه. كشور بسيار خوبي است
ها جاسوس و مزدور  جا ده در اين. كند مجاز از مرزها به ايران را برايمان فراهم مي

از باكو ": دارد  وي اظهار مي".كنند كه با آزادي كامل فعاليت ميموساد هستند 
براي همين اين . پايتخت آذربايجان تا مرز ايران تنها يك ساعت فاصله است

ما بسياري از . كشور يك منطقه بسيار خوب و مستعد براي عمليات اطالعاتي است
د، دريافت كنن اطالعات خود را از مردمي كه از مرزهاي دو كشور عبور مي

  ."كنيم به ويژه كه اوضاع مرزها به سامان نيست و چندان نظم و ترتيبي ندارد مي
 

  "نوري در تاريكي 
، مركز ديني كاتوليكهاي جهان، نمايشگاهي تحت "واتيكان"اخيراً به همت 

در اين نمايشگاه .  در شهر رم، پايتخت ايتاليا برگزار گرديد"نور در خفا"نام 
د با ارزش تاريخي از آرشيوهاي پرآوازه واتيكان براي اولين بار بيش از يكصد سن

اسناد موجود در آرشيوهاي واتيكان به لحاظ . در معرض ديد عموم قرار گرفت
اسناد ارائه شده در اين . جايگاه ديني آن از ارزش و اعتبار خاصي برخوردار است

 و جهان مرتبط است،  قرن اروپا15نمايشگاه با تحوالت و رويدادهاي مهم بيش از 
هاي خطي قديمي است و به وقايع مهم تاريخي كه  كه بخش مهمي از آن يادداشت

مطالعه و . ها ارائه شده، اختصاص دارد از سوي محققين نظرات متفاوتي درباره آن
در آرشيوهاي واتيكان . پذير بود رويت اين اسناد قبالً تنها براي محققين امكان

در سال . كشي ارمنيان وجود دارد ي در خصوص نسلهمچنين اسناد ارزشمند
، مسئول بخش آرشيو واتيكان با اشاره به "سرژيو پاگاني" عاليجناب 2011

نوري در "در نمايشگاه ) 2012(سال آينده ": برگزاري اين نمايشگاه گفته بود
كشي ارمنيان اسناد و شواهد ارزشمندي ارائه خواهد  ، در ارتباط با نسل"تاريكي

كشي ارمنيان در  وي همچنين تاكيد كرده بود، كه اسناد و مدارك نسل. "يدگرد
، "وطن"در همان ايام روزنامه . يك جلد كتاب به طور مجزا منتشر خواهد شد

در سال : چاپ تركيه گفتگويي با پاگاني انجام داد، كه طي آن پاگاني گفته بود
اي از  ال دست نوشتهي سيزدهم، رهبر وقت كليساي رم با ارس"لئو" پاپ 1896

كشي ارمنيان  سلطان عثماني خواسته بود تا با ترحم با ارمنيان برخورد كرده و نسل
روزنامه وطن همچنين به نقل از مسئول آرشيو واتيكان به چند . را متوقف سازد

در يكي از اين اسناد به نقل از يكي از شهود . مورد از اين اسناد اشاره كرده بود
من به شخصه شاهد كشتار شمار زيادي از كودكان ":  آمده استقتل عام ارزروم

اش را كول  يكي از اقوام نزديك من در حالي كه فرزند دو ساله. ارمني بودم
كرده و در حال فرار بود هدف گلوله قرار گرفته به خاك غلطيد، سپس دو سرباز 

من .. .به آنان نزديك شده و در برابر ديدگان كودك، پدر را سالخي كردند
. شاهد بودم و به عينه ديدم، كه چگونه پيشواي روحاني شهرمان را به قتل رساندند

قبل از كشتن آن روحاني پاك، چشمانش را از حدقه به در آورده و محاسنش را 
، به سند ديگري از "پاگاني"هاي  وطن با اشاره به گفته. "از صورتش كنده بودند

مصطفي "يك سرباز ارتش عثماني به نام ": دنويس كشتار ارمنيان اشاره كرده، مي
ما يكي پس از ديگري، وارد روستاهاي ارمني ": دهد  شهادت مي"سليمان

. رسانديم شديم و بدون در نظر داشتن سن و جنسيت همگي را به قتل مي مي
شمار زيادي . كردند ها را تاراج مي شدند، خانه اكرادي كه همراه ما وارد روستا مي

اي كه در مركز روستا قرار داشت مخفي شده  ن و معلول در مدرسهاز افراد مس
. "بودند، اما دستور آمد كه همگي را به قتل برسانيم، ما همگي آنان را نيز كشتيم

چشمان .  نفر از ارمنيان كشته و يا سوزانده شدند800 "گليگوزان"در روستاي 
ا و دماغ او را ه  را از جاي در آورده بودند، محاسن، گوش"هوهانس"كشيش 

من هيچ كودكي به قتل نرساندم، حتي جان دو كودك را نيز از . بريده بودند
من آنان را به مدت سه روز در چادر خود مخفي كردم، اما . "مرگ نجات دادم

آنان را . يك روز وقتي به چادر خود بازگشتم با اجساد مثله شده آنان روبرو شدم
 ."سالخي كرده بودند
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فارسي-زبانزدهاي ارمني  

   تاليف  تامار پانوسيان
 
46-¾ß ÙÇ ë³ïÏÇñ, ·³ñáõÝ Ï·³, ÛáÝç³ Ïáõï»ë£ 

 بزك نمير بهار مي آد      كنبيزه و خيار مي آد
  

47-ÐÇÙ³ñÇ Ñ»ï ·ÉáõË ÙÇ° ¹Çñ£ 
     Ê»ÝÃÇ Ñ»ï Ë»ÝÃ ã»Ý ÉÇÝÇ£ 

 .جواب ابلهان خاموشي است
  

48-Ø³ñ¹áõ μ³ñ»Ï³ÙÁ Çñ ·ñå³ÝÝ ¿£ 
 . برادر باشدتي تو را زر باشد، عالماگر

  

49-²Ù»Ý μ»ñ³Ý ïáåñ³Ï ãÇ, áñ Ï³ñ»ë£ 
  . تواني توان بست، در دهان مردم را نمي دروازه ها را مدر

  

50-ºñ³ÝÇ ³ÛÝ ³ñïÇÝ, áñ Ëá½Á ¹ñ³ÝÇó ÏÁ ËéáíÇ£  
   قهر كند چهل گردو منفعت صاحب باغباغ كه از كالغ- 
  كه از باغ قهركند، مفت باغبانشغال.

 

 
 

 


