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جامعه ارمني 
 

ـــي كنــد   چكناواريـان اپـراي رسـتم و سـهراب را در آمريكـا اجـرا م
ــس آنجلـس آمريكـا را  لوريس چكناواريان ٠٣ آبان »١٢ نوامبر« رهبري اركستر سمفونيك ل

بـــــــراي اجـــــــراي اپـــــــراي رســـــــتم و ســـــــهراب برعــــــــهده دارد. 
ــت و بـا  رهبر ميهمان اركستر سمفونيك تهران روز دوشنبه گفت: اين برنامه بدون دكلمه اس

ــــه زبـــان فارســـي اجـــرا مـــي شـــود.  همراهــي يــك گروه اپــرا از آمريكــا و ب
چكناواريان تاكنون اجراهاي موفقي از اپراي رستم و ســهراب را در كشـورهاي ارمنسـتان و 

اتريش اجرا كرده كه با استقبال عالقه مندان نمايش و موسيقي مواجه شده است. 
 

ايران 
ـــاره ميــدان نقــش جــهان اصفــهان هشــدار داد  يونسـکو درب

ــدان نقـش  سازمان يونسكو به ايران هشدار داده است چنانچه بنايي كه به حريم مي
جهان تجاوز كرده، خراب نشود، اين سازمان ميدان نقش جهان را از فهرست آثــار 
ــبر درايـن بـاره گزارش مشـروحي  جهاني حذف خواهد كرد.خبرگزاري ميراث خ

ــــــي آنـــــرا مـــــي خوانيـــــد:  مخــــابره كــــرده اســــت كــــه در پ
ــه  سال ١٣٧٦ در حاشيه غربي دروازه دولت اصفهان كلنگ ساخت بنايي زده شد ك
امروز اگر خراب نشود ايران با يك قهر بين المللي ديگر روبه رو مــي شـود.بنـاي 
جهان نما كه در محدوده اي به وسعت ١٧ هزار متر و زيربناي ٩٠هزار متر مربع در 
حال احداث است با سركشيدن به آسمان به حريم ميدان نقش جهان تجــاوز كـرده 
است.تجاوز هوايي جهان نما به نقش جهان اعتراضهاي سازمان ميراث فرهنــگي و 
هشدارهاي يونسكو را به دنبال داشت كه در صورت ادامه اين ساخت و ساز ميدان 

نقـــش جـــهان از فهرســـت آثـــار جـــهاني حـــــذف خواهــــد شــــد. 
ــــي ايـــران درگذشـــت   قاســم فارســي، اوليــن عكــاس ورزش

اولين عكاس ورزشي ايران، قاسم فارسي، پس از ٨٣ سال زندگاني پرثمر، درگذشت. وي كه 
ــم از جـهان  به دليل سكته قلبي در بيمارستان مهراد تهران بستري شده بود، روز دوشنبه چش
فروبست.شادروان قاسم فارسي سال ها در ميدانهاي ورزشي بويژه در هشــت دوره بازيـهاي 
ــار آفرينـي  المپيك و ٩ دوره بازيهاي آسيايي حضور داشت و در اين سالها صحنه هاي افتخ
ــگاه  ورزشكاران ايران را به ثبت رساند.پيكر آن شادروان ساعت هشت صبح ديروز از ورزش
شهيد شيرودي تشييع و در قطعه ٤١ بهشت زهــرا بـه خـاك سـپرده شـد.در مراسـم تشـييع 
ــي از مسـئوالن ورزش كشـور و نـيز پيشكسـوتان حضـور داشـتند.بخشـي از  فارسي، جمع
زندگينامه شادروان فارسي كه به قلم خودش نوشته شده، به شرح زير اســت:در سـال ٩٩٢١ 
ــان  در محله شاه آباد تهران متولد شدم. سال ٤١٣١ به كالج البرز مي رفتم كه مدرسه بچه اعي
ــي آقـاي صـدري سـرپرسـت  ها بود. پدرم پول آن چناني نداشت كه مرا به آنجا بفرسته، ول
تربيت بدني وقت كه پسر عمه ام بود مرا همراه پسرش به البرز فرستاد. بيشتر قــهرمانان تيـم 
ــي،  ملي از اين كالج بيرون مي آمدند.كالس نهم را كه تمام كردم، رفتم دانشسراي تربيت بدن
ــه بـيرون آمـدم، دوسـت داشـتم عكاسـي  دو سال دوره ديدم و معلم ورزش شدم از آنجا ك
ورزشي بكنم، به همين خاطر دوست صميمي ام دوربين خودشو به من امانت داد تا عكاسي 
را آغاز كنم.وارد دانشسراي تربيت بدني كه شدم يك دوربين كوچك داشــتم كـه متعلـق بـه 
ــل انتشـارات و  خودم بود.سال ١٢٣١ به عنوان خبرنگار و عكاس فعاليت خودم را با اداره ك
ــس  تبليغات با همكاري مجله نيرو و راستي شروع كردم. از مسابقات خودمان و ديگران عك
ــير ژيمناسـتيك را نـيز  مي گرفتم.خودم فوتبال بازي مي كردم و رشته هاي ورزشي ديگر نظ
كامال بلد بودم.همين كه من ورزشكار و معلم ورزش بودم خودش بهترين راهنمــاي مـن در 
عكاسي ورزشي بود. لحظه هاي ورزشــي را مـي شـناختم و مـي دانسـتم كـه اوج حركـات 
ــودي عكـس  ورزشي و زيبايي هاي نهفته آن در كجا بروز مي كند. خالصه هيچ وقت بي خ
ــود پـور، سـليم زاده، سـرابي،  نگرفته ام.دبيرستان نظام شش معلم ورزش داشت، استاد محم
شريف زاده، صدقياني و من. از اين جمع فقط من مانده ام و بقيه به رحمت خدا پيوسته انـد 
ــن  كه يادشان گرامي باد.از روزي كه كميته ملي المپيك در ايران تشكيل شده، من براي گرفت
ــاتي  عكس هاي ورزشي با اين كميته همكاري كرده ام در عين حال نقش يك مشاور مطبوع
ــرده ام.بعـد از گذشـت ٥٣ سـال كـه از سـازمان تربيـت بدنـي  را نيز براي اين كميته ايفا ك

بازنشســـته شـــدم در كميتـــه ملـــي المپيـــك بـــه خدمـــت خـــود ادامــــه دادم. 
در هشت دوره بازي هاي المپيك به عنوان عكاس شركت كرده ام و شمار مسابقات جــهاني 
ــه اسـت. يـك بـار در المپيـك ٠٦٩١ رم يـك  كه ديده ام و عكس گرفته ام از دستم در رفت

ــــــــي ام بـــــــرپـــــــا شـــــــد.  نمايشــــــگاه از عكــــــس هــــــاي ورزش
فكر مي كنم ٥٢ رييس سازمان ورزش را به عمرم ديده ام و با هر يك به نحوي از انحا كــار 
ــا كسـي دعـوا نداشـتم مدتـي هـم صبـح هـا ورزش  كرده ام. همه از كارم راضي بوده اند ب

صبحگاهــــــــــي را در راديــــــــــو اجــــــــــرا مــــــــــي كــــــــــــردم. 
سه پسر دارم، فرهاد كارمند هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران است، فرخ در آلمان عكاســي 
مي كند و فرشاد در استانبول به تجارت اشتغال دارد. فرخ عكاس خوبي اســت و از طبيعـت 
ــام  عكس مي گيرد. خيلي دلم مي خواست كه عكاسي ورزشي هم مي كرد دلم مي خواهد ن

فارســـــــــــــي در ورزش ايـــــــــــــران بـــــــــــــــاقي بمــــــــــــــاند.  
روحش شاد و يادش گرامي باد. 

ارمنستان  
نظر معاون امور اقتصادي وزير امور خارجه آمريكا

در مورد گشايش مرز ارمني- تركي
گرچه در ارتباط با گشايش احتمالي مرز ارمني- تركي هنوز هيچ چيز مشخصي معلــوم 
نيست، با اين حال در گزارشهاي خبرگزاريها از اين لحاظ كمبود خبري احساس نمي شــود، 
ضمن اينكه در خصوص عواقب لغو محــاصره ارمنسـتان از سـوي تركيـه نظـرات متعـددي 
موجود است. آالن الرسون معاون وزير امور خارجه اياالت متحده در امور اقتصــادي اعـالم 
كرده است كه بازگشايي مرز ارمني- تركي گامي پراهميت در راستاي ايجاد بازارهاي جديـد 
ــايش مـرز بـراي  در قفقاز و آسياي ميانه خواهد گرديد. وي خاطرنشان ساخته است كه گش

مناطق شرقي تركيه نيز سودمند خواهد بود.   

شبكه سراسري تلويزيون ارمنستان ٨٢/٠٤/٠٩ 
ژان سن نقاش ارمني فرانسوي عضو آكادمي ملي علوم شد 

ــو آكـادمي  ژان سن نقاش معروف ارمني ساكن فرانسه روز گذشته بعنوان عض
ــروز طـي مراسـم  ملي علوم ارمنستان انتخاب گشت. حكم رسمي عضويت وي دي
ويژه اي در سفارتخانه ارمنستان در فرانسه تقديم هوانس سمرجيان معروف به ژان 
سن گرديد. ژان سن تابلوهاي معروف خود مربوط به قتل عام ارامنــه را بـه مـوزه 

تاريخ قتل عام ارامنه در ايروان اهدا كرده است. 
بخش فارسي راديوي سراسري ارمنستان ٨٢/٠٤/٠٧ 

امثال و حكم  
مطالب اين بخش از كتاب " ريشه هاي تاريخي امثال و حكم " تأليف زنده ياد 

مهدي پرتوي آملي گرفته شده است.  

آب حيات نوشيد 
درباره كساني كه عمر طوالني كنند و روزگاري  دراز در اين جهان بســر برنـد، از 
ــتر  باب تمثيل يا مطايبه مي گويند "فالني آب حيات نوشيده". ولي اين عبارت مثلي بيش
در رابطه با بزرگان و دانشمندان و خدمتگزاران عالم بشريت و انسانيت كه نــام نيـك از 
خود بيادگار گذاشته، زنده جاويد مانده اند، به كار مي رود. اين ضرب المثل به صـور و 
اشكال آب حيوان و آب بقا و آب خضر و آب زندگاني و آب اسكندر نيز به كار رفتــه، 

شعرا و نويسندگان هر يك به شكلي در آثار خويش آورده اند.  
اكنون ببينيم اين آب حيات چيست و از كجا سرچشمه گرفته است.  

ــاني و مصـري بـراي اسـكندر  ضمن افسانه هايي كه مورخان و افسانه پردازان يون
مقدوني نوشته اند و تاريخ نويسان اسالمي آنرا ساخته و پرداخته كرده اند، داستان ســفر 
كردن اسكندر به ظلمات و موضوع آب حيات است؛ كه قبال بــه وسـيله افسـانه نويـس 
ــر و  مصري جان گرفت و در خالل قرون متمادي به چند زبان ترجمه شده، در هر عص

زمان شكل و هيئت مخصوصي به آن داده شده است. 
شرح داستان في الجمله آنكه، اسكندر مقدوني پس از فتح سغد و خوارزم، از يكي 
از معمرين قوم شنيد كه در قسمت شمال آبگيري است كه خورشيد در آنجــا فـرو مـي 
رود و پس از آن سراسر گيتي در تاريكي است. در آن تاريكي چشمه اي اســت كـه بـه 
آن " آب حيوان " گويند. چون تن در آن بشويند، گناهان بريزد و هر كس از آن بخــورد 
ــخن بـا سـپاهيانش جـانب شـمال را در پيـش  نمي ميرد. اسكندر پس از شنيدن اين س
گرفت و به زمين همواري رسيد كه ميانش دره و نهر آبي وجود داشت. به فرمانش پلي 
بر روي دره بستند و از روي آن عبور كردند. پس از چند روز به سرزميني رسيدند كــه 
خورشيد بر آن نمي تابيد و در تاريكي مطلق فرو رفته بود. اسكندر تمام بنه و اسباب و 
همراهان را در ابتداي ظلمات بر جاي گذاشت و با چهل نفر مصاحب و صد نفر سردار 
ــرگرفـت و داخـل  جوان و يكهزار و دويست نفر سرباز ورزيده، خورشت چهل روزه ب
ظلمات شد. فرمان داد كه در ميان آنان كسي از سالمندان نباشد. ولي پيرمردي كــه آرزو 
ــد و پسـرانش جـزء سـربازان مـورد اعتمـاد  داشت عجايت و شگفتيهاي طبيعت را ببين
ــايد در ايـن سـفر پـر  اسكندر بودند، از آنها خواهش كرد كه او را همراه خود ببرند؛ ش
خطر به وجود شخص مجرب دنيا ديده اي احتياج افتد. پسران براي آنكه كسي پدرشان 
را نشناسد، ريش و گيس وي را تراشيدند و او را متنكرًا به همــراه بردنـد. پـس از طـي 
ــت و تـاريكي هـوا و سـختي و دشـواري راه، اسـكندر و همراهـان را از  مسافتي، ظلم
پيشروي بازداشت، به قسمي كه هر قدر به چپ و راست مي رفتند، راه را نمــي يـافتند. 
ــرد كـه ايكـاش  اسكندر تعداد همراهان را به يكصد و شصت و نفر تقليل داد و آرزو ك

پيرمرد جهانديده اي همراه بود و راه و چاه را نشان مي داد.  
ــه چگونـه پدرشـان را  آن دو برادر قدم جرئت پيش نهادند و حقيقت قضيه را - ك
ــهايت خوشـحال شـد و از  همراه آورده اند - به عرض اسكندر رسانيدند. اسكندر بي ن

پيرمرد خواست راه عالجي براي پيشروي بينديشد.  
پيرمرد گفت: «بايد اسبها نرينه را بر جاي گذاريــم و سـوار ماديانـها شـويم، زيـرا 
ماديان در تاريكي بهتر از اسب نر به راه پي مي برد و پيش مــي رود». بـر طبـق دسـتور 
ــر قـدر بتواننـد از ريگهـاي  عمل كردند و روانه شدند. پيرمرد به پسرانش دستور داد ه

بيابان بردارند و در خورجين بگذارند.  
ــده روز تمـام در ظلمـت و تـاريكي روي ريگهـاي  باري، اسكندر و همراهان هج
ــت و آبـش  بيابان پيش رفتند تا به كنار چشمه اي رسيدند كه هواي معطر و دلپذير داش
مانند برق مي جهيد. اسكندر احساس گرسنگي كرد و به آشپزش آندريــاس دسـتور داد 
غذايي طبخ كند. آندرياس يك عدد از ماهيهاي خشك را كــه همـراه آورده بـود، بـراي 
شستن در چشمه فرو برد. اتفاقاً ماهي زنده شــد و از دسـت آندريـاس سـريده در آب 
ــه هيچكـس نگفـت و كفـي از آن آب  چشمه فرو رفت. آندرياس آن اتفاق شگفت را ب
بنوشيد و مقداري با خود برداشت و غذاي ديگري براي اسكندر طبخ كرد. قبل از آنكــه 
از ظلمات خارج شوند، اسكندر به كليه همراهان فرمان داد ضمن حركت آنچه از سنگ 
ــد. معـدودي از همراهـان بـه  و چوب يا هر چيز ديگري كه در راه بيابند با خود بردارن
فرمان اسكندر اطاعت كردند، ولي اكثريت همراهان كه از رنج و خســتگي راه بـه جـان 
ــت  آمده بودند، اسكندر را ديوانه پنداشته با دست خالي از ظلمات خارج شدند. به رواي
ديگر، اسكندر به همراهان گفت: «هر كس از اين ســنگها بـردارد و هـر كـس برنـدارد 
ــتند و در خورجيـن اسـب  بالسويه پشيمان خواهد شد». عده اي از آنها سنگها را برداش
خود ريختند؛ ولي عده اي اصالً برنداشتند. چون به روشنايي آفتاب رسيدند، معلوم شـد 
كه تمام آن سنگها از احجار كريمه، يعني مرواريد و زمرد و جواهر بوده و همان طوري 
ــد و  كه اسكندر گفته بود، آنهايي كه برنداشتند از ندامت و پشيماني لب به دندان گزيدن

كساني كه برداشته بودند، افسوس خوردند كه چرا بيشتر برنداشتند.  
ــمه حيـوان و  دير زماني نگذشت كه راز آندرياس فاش شد و به ناچار جريان چش
زنده شدن ماهي خشك را به اسكندر گفت. اسكندر از اين پيش آمد سخت برآشفت و 
آندرياس را مورد عتاب قرار داد كه چرا به موقع آگاه نكرده تا از «آب حيات» بنوشـد و 
زندگي جاودانه يابد. اما چه سود كه كار از كار گذشته، راه بازگشت نداشت. تنها كاري 
كه براي اطفاي نايره غضب خويش توانست بكند اين بود كه فرمان داد سنگ بزرگي به 
ــيدن آب  گردن آندرياس بستند و او را در دريا انداختند تا حيات ابدي را كه بر اثر نوش
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شماره ٨٠-٧٩  تير ١٣٨٢ 

ــواري سـپري كنـد و هيـچ لذتـي از زنـدگي  حيات به دست آورده بود با سختي و دش
ــمتي از دريـاي  جاودانه نصيبش نگردد. مي گويند آندرياس هنوز كه هنوز است، در قس

آندرنتيكوس جاي دارد.  
اين بود خالصه اي از داستان ظلمات و آب حيــات يـا آب زنـدگانـي كـه افسـانه 
پردازان يوناني براي اسكندر ساخته و پرداخته كرده اند و پس از آن با اندك اختالفي به 

زبانهاي پهلوي و سرياني و عربي و فارسي جديد نقل گرديد.  
در پايان مقال شايد بي فايده نباشد كه ريشه اصلي اين افسانه موهوم گفته آيد: 

افسانه اسكندر مقدوني كه به گفته مورخان واقع بين مردي جــاه طلـب و در عيـن 
حال سفاك و بي رحم بود، پس از مرگ زودرس وي در تمامي قرون و اعصار نشــو و 
نما كرد و به اقتضاي طبيعت يوناني كه مبالغه پسند بود، تدريجاً شاخ و برگ گرفتــه بـه 
ــام پيغمـبري يـافت! و سـر از  صورت درختي بزرگ و تنومند درآمد، تا به حدي كه مق
ظلمات درآورد و از كنار چشمه حيوان عبور كرد. ريشه اصلي اين افسانه واهي و خالي 
ــايد جسـتجو كـرد. چـه اهـالي  از حقيقت را در شهر اسكندريه كه مدفن اسكندر بود ب
ــه و عداوتـي  اسكندريه تعلق خاطر شديدي به اسكندر داشتند و مخصوصاً به سبب كين
كه اهالي يونان و مصر از ايرانيان داشتند و اسكندر را مغلوب كننده ايران مــي دانسـتند، 

لذا براي او مقام مافوق بشري قائل شده اند. 
نگاهي به جغرافياي تاريخي و تاريخ 

آرتساخ 
(بخش ٩ ) 

ا.گرمانيك 
رويدادهاي آرتساخ (قراباغ) در سالهاي ١٩٢٣-١٩١٧ 

در اوايل بهار سال ١٩٢٠ اوضاع آرتساخ وخيم تر شد و ســلطانف بـه 
ــد.  نام دولت خود از شوراي ملي ارمني قراباغ ميخواهد تابعيت آذربايجان را بپذيرن
شوراي ملي براي پاسخ دادن به اين درخواست تصميم مـيگيـرد كنـگره هشـتم را 
دعوت به تشكيل كند و كنگره از ٢٨ فوريه تا ٥ مارس در روستاي شــوش وارانـدا 
ــال ارمنيـان  برگزار ميگردد. كنگره تجاوزات و تعرضات دولت آذربايجان را در قب
ــه مـاه اوت و پايـان دادن بـه  آرتساخ محكوم كرده خواهان اجراي صحيح توافقنام
كشتارها ميگردد، در غير اينصورت "ادامه اين وضــع بـاعث خواهـد شـد ارمنيـان 
ــات مشـابه متوسـل گردنـد"١.  قراباغ به منظور حفظ حيات و حيثيت خود به اقدام
كنگره كال" بنفع پيوستن به ارمنستان راي داد زيرا ارمنيان آرتساخ انتخاب ديــگري 

نميتوانستند داشته باشند. 
ــگره هشـتم ارمنيـان قرابـاغ شـديدا"  دولت آذربايجان از تصميمات كن
ــا درك عـدم موفقيـت روشهـاي تروريسـتي  ناخشنود بود. سلطانف و اربابانش ب
تصميم گرفتند مسئله آرتساخ و زانگزور را با نابودي كامل و فوري ارمنيان آرتساخ 
حل كنند. آنها با دريافت دستورالعملهاي خاص از باكو، شروع بــه تـدارك شـديد 
كردند. نخست شوشي و خانكند را مستحكم ساختند، نظاميان مساوات جاده منتهي 
به آسكران را تصرف كردند و بدين وسيله ارتباط شوشــي بـا آذربايجـان را تـامين 
كردند. سلطانف سعي كرد سپاهي به مــارگوشـاوان  از اراضـي آوان يوزباشـيان در 
ــاكرت گرد  جوانشير وارد كند. ٨٦ نفر از نمايندگان روستاهاي ارمني منطقه در مارت
ــده را كـه بـا مـاده ١٦  هم آمدند و تصميم گرفتند درخواست غير قانوني مطرح ش
توافقنامه ماه اوت مغايرت داشت، رد كنند. به در خواست سلطانف نيروهاي نظامي 
ــاگينـو،  تازه نفس نه تنها در مرزهاي جوانشير بلكه، آسكران، خانكند، شوشي، كاري

جبرائيلي، آقدام و غيره متمركز شدند. 
اهالي آرتساخ نيز آماده ميشدند فعاالن اهل آرتساخ كه از ارمنستان بــه 
اينجا آمده بودند دســتههاي دفـاعي تشـكيل دادنـد و مركـز فرمـاندهي آنـها را در 
ــدا مسـتقر كردنـد. در اينجـا خـبردار ميشـوند كـه نـيروي مسـلح  ساروشن واران
ــو (٢٣ مـارس) بـر عليـه  آذربايجان آماده حمله عمومي بزرگي در شب عيد سال ن
آرتساخ ميشود. لذا تدارك امكانات مقاومت ضروري بود امــا كمبـود شـديدي در 
ــلطانف بـه سـاكنان مسـلمان  زمينه تداركات نظامي و مواد غذايي وجود داشت. س
شوشي سفارش ميكند منتظر نداي او باشند تا محله ارمني نشين را به آتش بكشند 

و ويران كنند. 
حمله نيروهاي آذربايجان به آرتساخ عصر روز ٢٢ مارس ١٩٢٠ آغــاز 
شد و عمليات جنگي از گنجه تا محور مسلمانلر- زانگزور ادامه داشــت. نيروهـاي 
مسلح مساواتي به فرماندهي افسران ترك سعي كردند از محــور تارتـار بـه ناحيـه 
ــمن را  جرابرد نفوذ كنند. مدافعان ارمني جوانشير قهرمانانه مقاومت ميكردند و دش

عقب ميراندند. جرابرد نيز محفوظ ماند. 
ــاواتي در محـور آقـدام-آسـكران-خـانكند- نيروهاي اصلي ارتش مس

شوشي و در مسير كيرس-تومــي-خزابـرد متمركـز شـده بودنـد. در اينجـا بويـژه 
دستههايي به نام "حميديه" كه سلطانف از ميان كردهــا تشـكيل داده بـود جنگهـاي 

سختي انجام ميدادند.  
ــكيل شـده بـود و  دسته دالي غازار اهل گنجه كه از ٣٥٠ نفر سرباز تش
ــاي ٢٨  تنها براي سه روز سازوبرگ جنگي و ذخيره غذايي در اختيار داشت، روزه
و ٢٩ مارس از سمت روستاي كياتوك مداوما" بــه نـيروي دشـمن حملـه ميكـرد. 
هاروتيون توميان فرمانده سپاهيان ارمني در محور آسكران بعدها چنين نوشته است: 
ــيرمنظم اسـتفاده  "دشمن در مسير آسكران بيش از ٣٠ هزار نيروي نظامي منظم و غ
كرده بود و ارمنيان جمعا" در بيــش از ٣٠٠ كيلومـتر مـرز موجـود ميجنگيدنـد"٢. 
كارهاي تداركـاتي گروههـاي نظـامي جبهـه آسـكران را در آن روزهـا مـارتيروس 

آرزومانيان به نحو شگفت انگيزي سازماندهي مي كرد. 

                                                           
١ - مجله "هايرنيك" ١٩٢٣، شماره ١١ ص ١١٤. 

٢ - ماتناداران..... بخش ٣، ص ٢١. 

ــدت خـود بـر  نبردهاي روز دوم آوريل در جبهه آسكران باشدت و ح
جنگهاي روزهاي پيش توفق پيدا كردند ليكن روز سوم آوريل روز ســياهي بـراي 
ــود و بـه سـمت  آرتساخ انقالبي شد زيرا دشمن با برتري نظامي خود جبهه را گش
شوشي حركت كرد. بنابراين آرتساخ به دو بخش تقســيم شـد: وارانـدا، ديـزاك و 
خاچن، جرابرد و گلستان. آذربايجان اين بــار مصمـم بـود تمـام آرتسـاخ را آمـاج 
گلولههاي خود قرار دهــد و سـاكنان ارمنـي را سـركوب كـرده آنـگاه زانـگزور را 
متصرف گردد و در صورت حملــه ارتـش سـرخ در اينجـا اسـتحكام يافتـه و بـه 

مقاومت بپردازد. 
دالي غازار در خواســت فشـنگ ميكنـد. دو اراده تـوپ كـه در جبهـه 
ــل شـدند.  مسمنا در اكتبر ١٩١٨ از تركها به غنيمت گرفته شده بود به كياتوك منتق
گلوله باران شديدي كه از طرف گاسپار فرمانده توپخانــه جريـان يـافت دشـمن را 
غافلگير كرد. آذربايجان با نيروهاي تازه نفس كمبودهاي ارتـش در حـال جنـگ را 
ــه بـر  جبران ميكرد. در اين روزها، تعداد كل نظاميان منظم و غير منظم مساواتي ك
ــه دههـا هـزار نفـر ميرسـيد. دالـي غـازار بـراي  عليه ارمنيان قراباغ ميجنگيدند ب
ــن خـود در سـنگر  جلوگيري از كشته شدن سربازانش دستور عقب نشيني داد ليك

ماند و تا آخرين فشنگ به جنگ ادامه داد و زندگي خود را فدا كرد. 
٤٠٠ سرباز سرهنگ ز . مسيان در محور خانكند قهرمانانه ميجنگيدند. 
ــانكند را بـه تصـرف  آلكسان دايي و الاليان افسر به مسيان كمك ميكردند. آنها خ
ــامي را بـه محـاصره در آورده آذربايجانيهـا را  خود در ميآورند و پادگانهاي نظ

خلع سالح ميكنند.  
ــتپانيان بـود و  فرماندهي مدافعان ارمني جبهه ديزاك به عهده هواك اس
ــها موفـق شـدند بـا ٤٥٠ نفـر سـرباز  معاونت اورا مانوك ساسوني انجام ميداد. آن

مسيري به سوي زانگزور باز كنند و از حلقه محاصره خارج شوند.  
يكي از اسفناك ترين وقايع آرتساخ در آن روزها در شهر شوشي روي 
داد. سلطانف كه اينجا را مقر خود قرار داده بود، آماده ميشد نوروز ســال ١٩٢٠ را 
با شكوه هر چه تمامتر جشن بگيرد. تعداد زيادي سرباز براي شركت در رژه نظامي 
ــك نـيز بـه آنجـا  وارد شوشي شدند، افسران ترك و نمايندگان تاتار و نواحي نزدي
آمده بودند. وقتي كه سلطانف اطالع مييابد يك دسته ارمنــي وارد شـهر شـده در 
ــد محلـههاي  صدد تصاحب سالحهاي عساكر آذربايجاني بر آمدهاند، دستور ميده
ــب آذربايجانيهـا بـه  ارمني نشين شهر را به "آتش و خون" بكشند. جمعيت متعص
رهبري عساكر به محلههاي ارمني نشين هجوم ميبرند آنها را به آتش كشيده اهالي 
ـته  را به قنل ميرسانند. در روز وحشتناك ٢٣ مارس هزاران مرد و زن و كودك كش
ــود بـه سـمت وارانـدا و  ميشوند. گروهي نيز موفق ميشوند به كمك هواي مه آل
ديزاك بگريزند. به علت تراكم و ازدحام جمعيت و در شرايط محاصره، قحطــي و 
ــد ميآينـد و زنـدگي انسـانهاي زيـادي را بـه كـام نيسـتي  بيماريهاي مسري پدي
ــه اسـارت در آمـده تحويـل  ميفرستند. آنهايي كه موفق به فرار از شوشي نشدند ب
اراذل عسكري شدند. روزنامه "اسلوو" چاپ تفليس چنين مينويسد: "در محلههاي 
ــان در روز ٢٤ (بـايد ٢٣  ارمني نشين شهرسنگ روي سنگ بند نشده است. متعصب
باشد- ه.آ.) به اين محله هجوم برده به كشتار ارمنيان پرداختند... بخش ارمني عصر 
روز ٢٤ دريايي از آتش بود. از هر گوشه و كنار صداي آه و ضجه و گريه به گوش 
ميرسيد.... از بخش ارمني چيزي باقي نمانده... اجساد كشته شدگان بر روي جــاده 
ــاندر زادوريـان (روبـن)، اسـقف واهـان رهـبر  افتاده است"٣. در اين روزها، آلكس
مذهبـي حـوزه آرتسـاخ، ياراميشـيان پزشـك، م. جانومبـان و پيرجانيـان شـــاعر، 
تاوريزيان، ترگابريليان آموزگار و فعاالن و چهرههاي متعدد انديشــه و فرهنـگ در 
ــمار قربانيـان بـه ده هـزار نفـر  شوشي به قتل رسيدند. بر اساس منابع غير موثق ش
ميرسيد. ارمنياني كه در شهر باقي مانده بودند به بخش تاتار نشين منتقل ميشوند، 
بچهها، زنان و پيران را جدا ميكنند و گروهي را نيز به زندان ميبرنــد. كسـتاندين 
هاروتيونيان شاهد عيني اين وقــايع تعريـف ميكنـد كـه در زنـدان غـذا دريـافت 

نميكردند و مورد ضرب و شتم قرار ميگرفتند.٤. 
حال ببينيم خود اين اشرار تاتار در نامههاي خــود بـه خويشاوندانشـان 
ــدام  چه نوشتهاند. يكي از آنها در ٨ آوريل از شوشي براي مادرش مينويسد: "از آق
حركت كرديم و تا قلعه شوشي را تصرف كرديم، هر چه روســتاي ارمنـي بـود بـه 
آتش كشيديم و خودشان را هم هالك كرديم... در قلعه شوشي هر چه ارمنــي بـود 
كشتيم، زنها را هم زنداني كرديم و آنهارا بسيار اذيت ميكرديــم"٥. در ايـن اسـناد 
آرشيو شده نامه ديگري به قلم اسماعيل آلماندانبگف عسكر خطــاب بـه بـرادرش 
وجود دارد: "ارمنستاني كه ديدهاي (منظور بخش ارمني نشــين شـوش اسـت- ه.آ.) 
سوخت و پنج يا ده خانه حفظ شد. بيش از هزار ارمني بــه اسـارت گرفتيـم، همـه 
ــان معـروف  مردان را كشتيم، حتي انجيل و خليفه را (اسقف)... پس از كشتن ارمني
ــه ميدهـد: "در ايـن  سر آنها را ميبريديم و در بازارها ميچرخانديم"٦. سپس ادام
اطراف ديگر هيچ ارمني پيدا نميكني به هيچ تركي هم روبرو نميشوي كه كمتر از 
صد هزار چپاول كرده باشد... اآلن، سپاه، توپها، مسلسلها، خليفه (منظــور خليـل 
پاشا است- ه. آ.) همه اينجا حضور دارند و قصد دارند به سمت گوريس بروند، تا 

ببينيم در آن سمت چه ميشود..."٧.  
 

 

                                                           

٤ - به آرشيو دولتي نگاه كنيد: ٢٢٩،٣٣،١،٣١٤-٢٢٨ 
٥ - همانجا، ٥٦٣،١،٢٠٠،شماره ١١٣. 

٦ - همانجا. 
٧ - همانجا. 


