
²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô  ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ Ð²Úàò øàô¾ÚÂÆ ºô ²ð²´²Î²Ü ÌàòÆ ºðÎÆðÜºðàô ÂºØÆÜ 
 

 

Üàð Þðæ²Ü,  À. î³ñÇ,  ÂÇõ  365, àõñµ³Ã, 23 ¸ºÎîºØ´ºð, 2016                                                                          1 
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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՅ ԵՒ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ  

ՄԻՋ-ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՀԱՄԵՐԳ 

Տարիներու աւանդոյթի համաձայն՝ Շաբաթ, 

17 Դեկտեմբեր 2016-ին, Ռում Ուղղափառ 

եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ Սուրբ 

Ծննդեան երգերու եւ շարականներու 

համերգ նախագահութեամբ՝ մասնակցող 

եկեղեցիներու հոգեւոր պետերուն:  Քուէյթի 

հայ համայնքը, նախագահութեամբ՝ Թեմիս 

բարեջան Առաջնորդ Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. 

Վրդ. Զօպույեանի սոյն համերգին իր 

մասնակցութիւնը բերաւ Քուէյթի Համազգայինի «Բարսեղ Կանաչեան» երգչախումբով,  

ղեկավարութեամբ` տիար Ճորճ Արապաթլեանի, որ այս առթիւ կատարեց հետեւեալ 

երգերը.- Silent Night- Լուռ գիշեր, Սուրբ Ծնունդ եւ «Քրիստոս Ի Մէջ» (Մ.Եկմալեան):   

Բացի հայ համայնքէն՝ ելոյթ ունեցան նաեւ 

Յոյն-ուղղափառ, Ղպտի Կաթողիկէ, Յոյն 

Կաթողիկէ, Լատինաց եւ Մարոնիթ 

եկեղեցիներու երգչախումբերը: Իւրաքանչիւր 

խումբի ելոյթէ առաջ օրուան հանդիսավարը 

գեղեցիկ նախաբանով մը բեմ հրաւիրեց 

զանոնք: Ուշագրաւ էր եւ բաւականին յուզիչ 

Հայ Առաքելական եկեղեցւոյ մասին հնչած 

խօսքը, որով կը գովաբանուէր մեր 

հազարամեայ պատմութիւնն ու 

քաղաքակրթութիւնը եւ վեր կ'առնուէր ապրելու եւ 

մաքառելու ոգին:  

Համերգի եզրափակումը կատարեցին մասնակցող 

բոլոր երգչախումբերը, միասնաբար երգելով «Joy to 

the world» երգը՝ անգլերէն,  արաբերէն եւ հայերէն 

լեզուներով: 

www.armenianprelacykw.org 
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ԾՆՆԴԵԱՆ ԵՐԳԵՐՈՒ ՓԱՌԱՏՕՆ 

ՀՆԴԻԿՆԵՐՈՒ ՄԱՐ ԹՈՒՄԱ ՄԱԼԱՊԱՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ 

ՄԷՋ 

Շաբաթ, 17 Դեկտեմբեր 2016ի երեկոյեան, 

եկեղեցւոյս հոգեւոր հովիւ՝ Արժ. Տէր Արտակ 

Քհնյ. Քէհեաեանը, ներկայ գտնուեցաւ 

Հնդիկներու Մար Թումա Մալապար եկեղեցւոյ 

կազմակերպած «Ծննդեան Երգերու 

Փառատօն»ին, որպէս գլխաւոր հիւր, 

ներկայացնելով Թեմիս Առաջնորդ՝ Գերպ. Տէր 

Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեանն ու Հայ եկեղեցին: 

Հանդիսութեան ընթացքին, Մալապար 

եկեղեցւոյ հանդիսավարը Մալայալամ լեզուով 

ներկայացուցած է հայ եկեղեցւոյ մասին տեղեկութիւններ, որպէս առաջին քրիստոնեայ 

պետութիւն, ապա հրաուիրած Արժ. Տէր Հայրը, որ իր խօսքը արտասանէ: 

Հանդիսութեան մաս կազմած են երէցներու եւ փոքրերու երգչախումբեր, կատարելով 

դասական եւ մալապար քառաձայն երգեր: Անոնց ընթացքին Մար Թումա եկեղեցւոյ 

հովիւ՝ Տէր Ճորճ Վարկիզը, Տէր Հօր յանձնած է յիշատակի գեղեցիկ նուէր մը:  

Աւարտին երգչախումբերուն եւ եկեղեցւոյ վարչական կազմերուն հետ ունեցած են 

յիշատակի նկարներ: 

Շնորհաւոր Նոր Տարի եւ Սուրբ Ծնունդ: 

ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՀԱՅՐ ՍՈՒՐԲԸ ՑԱՒԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ՅԱՅՏՆԵՑ  

ՔՈՒԷՅԹԻ ՂՊՏԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴԻՆ 

Ուրբաթ, 16 Դեկտեմբերի երեկոյեան, Թեմիս 

Առաջնորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. 

Զօպուեան, ընկերակցութեամբ ազգաին 

վարչութեան ատենապետ՝ Տիար Մունիր 

Դարբինեանի եւ անդամներ` տիարք Վահան 

Մարտիրոսեանի եւ Ռաֆֆի Աբիկեանի 

ներկայ գտնուցաւ Քուէյթի Ղպտի Ուղղափառ 

եկեղեցի եւ ցաւակցութիններ յայտեց Ղպտի 

եկեղեցւոյ Առաջնորդին եւ Քուէյթի մօտ 

Եգիպտոսի դեսպանին, Գահիրէի Ս. Պետրոս 

եւ Ս. Պօղոս եկեղեցւոյ մէջ կատարուած ահաբեկչական յարձակումներուն զոհ գացած 

նահատակներուն համար: Առաջնորդ Հայր Սուրբը դատապարտեց յարձակումը եւ 

Քուէյթի հայ համայնքի ժողովականութեան ու ժողովուրդին անունով իր եղբայրական 

ցաւակցութիւնները յայտնեց Ղպտի եկեղեցւոյ պատասխանատուներուն ու դեսպանին: 

www.aztarar.com 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Ռուհանիի Հայաստան Այցելութիւնը Առիթ` Հայ-

Իրանական Քաղաքական Եւ Տնտեսական 

Յարաբերութիւններու Ամրապնդման 

Իրան – Հայաստան Նոր Համաձայնագիրներ 
Հայաստանի նախագահական նստավայրին մէջ 

21 Դեկտեմբերին տեղի ունեցած է 

պաշտօնական այցելութեամբ Հայաստան 

հասած Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանիի 

դիմաւորման պաշտօնական արարողութիւնը: 

Ապա, Իրանի նախագահը առանձնազրոյց 

ունեցած է Հայաստանի նախագահին հետ, որմէ 

ետք տեղի ունեցած է Սերժ Սարգսեանի եւ 

Հասան Ռուհանիի հանդիպումը ընդլայնուած 

կազմով` երկու երկիրներու պաշտօնական 

պատուիրակութիւններուն մասնակցութեամբ: 

Հայ-իրանական բարձր մակարդակի բանակցութիւններու աւարտին ստորագրուած են տարբեր 

մարզերու մէջ երկկողմանի համագործակցութեան ամրապնդման վերաբերող փաստաթուղթեր` 

մարմնակրթութեան եւ երիտասարդութեան, արտակարգ իրավիճակներու, տնտեսական 

զարգացման եւ ներդրումներու, մշակութային ժառանգութեան նախարարութիւններուն միջեւ, 

նաեւ` ձեռարուեստի եւ զբօսաշրջութեան կազմակերպութեան միջեւ զբօսաշրջութեան մարզին 

մէջ համագործակցութեան եւ այլն: 

Ռուհանի. «Կը Փափաքինք Ղարաբաղի Մէջ Ականատես Ըլլալ 

Քաղաքական Եւ Բանակցային Ուղիով 

Կայուն Խաղաղութեան Հաստատման» 

Հանդիպումներէն ետք  Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանի եւ նախագահ Սերժ Սարգսեան 

տուած են միացեալ մամլոյ ասուլիս մը: 

Նախագահ Ռուհանի դիտել տուած է, որ Հայաստանը եւ Իրանը կրնան մաս կազմել Պարսից ծոց 

– Սեւ ծով փոխադրութեան միջանցքին: «Կարելի է ինքնաշարժով եւ երկաթուղիով իրարու 

կապել Սեւ ծովը եւ Պարսից ծոցը, ինչ որ մեր շրջանին, ինչպէս նաեւ այլ երկիրներու միջեւ 

առեւտրատնտեսական գործունէութեան համար նպաստաւոր պայմաններ պիտի ստեղծէ»: 

Իրանի նախագահին համաձայն, Հայաստանի անկախութենէն ի վեր երկու երկիրներուն միջեւ 

հաստատուած են ջերմ եւ բարեկամական յարաբերութիւններ, երկու ժողովուրդները դարեր եւ 

հազարամեակներ ապրած եւ գոյակցած են իրարու կողքին եւ մաս կազմած են նոյն 

քաղաքակրթական միջավայրին: 

«Իրանի եւ Հայաստանի յարաբերութիւնները ունին մեծ ներուժ, սակայն անոր միայն մէկ մասը 

ցարդ օգտագործուած է, իսկ մնացած մասը պէտք է լիովին օգտագործուի յառաջիկայ 

ամիսներուն եւ տարիներուն: Մենք լաւ յարաբերութիւններ ունինք ուժանիւթի մարզին մէջ եւ 

բանակցութիւններուն ընթացքին պայմանաւորուեցանք ա՛լ աւելի զարգացնել այդ 

յարաբերութիւնները, մասնաւորապէս` կազի արտածման ծաւալներու յաւելման, 
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Թուրքմենիստանէն Իրանի տարածքով կազի տարանցման, ելեկտրականութեան 

մատակարարման ուղղութիւններով: Մենք պէտք է շարունակենք եւ աւարտին հասցնենք 

Հայաստան – Իրան ելեկտրահաղորդակցութեան երրորդ գիծի շինարարութիւնը», յայտնած է 

Ռուհանի` աւելցնելով, որ քննարկած են նաեւ բնապահպանութեան մարզին վերաբերող 

հարցեր, կարեւոր նկատուած է Արաքս գետի աղտոտման հարցի լուծումը, քանի որ այդ գետը 

մեր շրջանի հարստութիւնն է: 

«Պայմանաւորուեցանք ընդլայնել առեւտրատնտեսական յարաբերութիւնները, նպաստաւոր 

պայմաններ ստեղծել երկու երկիրներու գործարարներուն եւ ներդրողներուն համար: Մենք 

ունինք արդիւնաւէտ փոխադարձ գործակցութիւն նաեւ գիտութեան եւ արհեստագիտութեան 

մարզերուն մէջ», նկատել տուած է Ռուհանի` աւելցնելով, որ հանդիպման ընթացքին ընդգծուած 

է յատկապէս դրամատնային մարզին մէջ երկու երկիրներուն միջեւ համագործակցութեան 

կարեւորութիւնը: 

«Մենք անդրադարձանք նաեւ շրջանային անվտանգութեան հարցերուն: Հայաստանը եւ 

Ազրպէյճանը մեզի համար դրացի եւ բարեկամ երկիրներ են, եւ մենք կը փափաքինք, որ 

Ղարաբաղի մէջ ականատես ըլլանք քաղաքական եւ բանակցային ուղիով կայուն 

խաղաղութեան հաստատման, քանի որ անիկա կը բխի շրջանի բոլոր երկիրներուն շահերէն: 

Անտարակոյս, կայուն խաղաղութեան կարելի չէ հասնիլ զինուորական ուղիով եւ պէտք է 

բանակցութիւններու միջոցով, միջազգային եզրերուն համաձայն, հասնինք շրջանին մէջ 

անվտանգութեան եւ կայունութեան հաստատման: Հանդիպման ընթացքին նաեւ քննարկեցինք 

ահաբեկչութեան նիւթը, քանի որ անիկա կը վերաբերի շրջանի բոլոր երկիրներուն: 

Բարեբախտաբար, մեր երկու երկիրներուն մէջ ալ անվտանգութիւնը կը գտնուի բաւարար եւ 

լիարժէք մակարդակի վրայ, բայց, այնուամենայնիւ, անհրաժեշտ է բազմակողմանի 

համագործակցութեամբ ջանքեր գործադրենք ահաբեկչութեան դէմ պայքարին մէջ, որպէսզի 

կարելի ըլլայ վերջնականապէս յաղթահարել այդ խնդիրը», ըսած է Ռուհանի` շեշտելով, որ 

անդրադարձած են նաեւ Սուրիոյ եւ Իրաքի մէջ տիրող իրավիճակին, քանի որ այդ երկիրները կը 

պայքարին ահաբեկչութեան դէմ, եւ պէտք է աջակցութիւն ցուցաբերել այդ երկիրներու 

ահաբեկիչներուն դէմ պայքարին մէջ: 

«Մենք համակարծիք էինք նաեւ այդ շրջանին, յատկապէս Հալէպի մէջ ստեղծուած 

մարդասիրական հարցերուն կապակցութեամբ: Հայաստանը եւ Իրանը ունին միջազգային 

կազմակերպութիւններու մէջ համագործակցութեան լաւ աւանդութիւններ, եւ մենք 

համակարծիք ենք, որ այդ աւանդութիւնները եւս պէտք է շարունակուին», հաստատած է Իրանի 

նախագահը: 

Հայաստանի նախագահը իր կարգին լուսարձակի տակ առած է երկու երկիրներուն միջեւ առկայ 

սերտ ու դարաւոր յարաբերութիւնները: «Սակաւաթիւ են այն ժողովուրդները», որոնց 

պատմութեան քառուղիներուն մէջ վիճակուած է հազարամեակներով քալել կողք-կողքի եւ 

այսօր ալ շարունակել սերտ փոխադարձ գործակցութիւնը` առանձնայատուկ յարգանք տածելով 

միմեանց մշակոյթին նկատմամբ: Հայաստանը, համոզուած եմ նաեւ Իրանը, շահագրգռուած են 

ընել առաւելագոյնը աւանդական, հարուստ կապերու վրայ խարսխուած բարեկամական 

յարաբերութիւնները աւելի ամրապնդելու եւ զարգացնելու ուղղութեամբ», յայտնած է 

Հանրապետութեան նախագահը: Բանակցութիւններուն անդրադառնալով` նախագահ 

Սարգսեան ըսած է. «Մենք այսօր համակարգային եւ բովանդակային քննարկումներ ունեցանք 

երկկողմանի օրակարգի տարբեր հարցերուն շուրջ: Մենք վերահաստատեցինք միացեալ 

ծրագիրներու իրականացման մեր յանձնառութիւնը, կարեւոր նկատեցինք քաղաքական 

խորհրդատուութիւններու պարբերական կայացումը, քննարկեցինք տնտեսական, ուժանիւթի, 
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փոխադրութեան, գիւղատնտեսութեան, կրթութեան, առողջապահութեան, մշակոյթի, գործարար 

շրջանակներու միջեւ կապերու խթանման առնչուած հարցեր»: 

Նախագահ Սարգսեան աւելցուցած է, որ անդրադարձ կատարուած է տնտեսական 

համագործակցութեան հայ-իրանական միջկառավարական յանձնախումբի 14-րդ նիստին ձեռք 

բերուած համաձայնութիւններու իրականացման ընթացքին: «Ես իմ գործընկերոջս խորին 

երախտագիտութիւն յայտնեցի հայկական մշակութային ժառանգութեան նկատմամբ Իրանի 

ընդգծուած յարգանքի եւ հոգածութեան, ինչպէս նաեւ Իրանի հայ համայնքին հանդէպ 

աւանդական հոգատար վերաբերմունքի համար», շեշտած է նախագահ Սարգսեան: 

Հայաստանի եւ Իրանի միջեւ ձեռք բերուած պայմանաւորուածութեան շնորհիւ պիտի 

շարունակուի իրականացնել կազի եւ ելեկտրականութեան փոխանակումը: «Անդրադարձանք 

Իրան-Հայաստան-Վրաստան- Ռուսիա ուժանիւթի միջանցքի գործարկման: Միտքեր 

փոխանակեցինք Պարսից ծոց-Սեւ ծով միջազգային փոխադրութեան եւ տարանցիկ միջանցք 

ստեղծելու ծրագիրներուն շուրջ, որոնց իրականացումով պիտի դիւրացուի բեռներու 

միջազգային փոխադրումը, կարելիութիւն պիտի տրուի փոխադրութեան նուազագոյն 

ծախսերով իրանական ապրանքներուն մուտքը եւրոպական շուկայ, ինչպէս նաեւ ներգրաւել 

բեռներու տարանցում այլ երկիրներէ: Ասիկա ո՛չ միայն իրանական փոխադրութեան համար 

ամէնէն կարճ եւ անվտանգ անցումը պիտի ըլլայ Հայաստանով, այլեւ շատ լուրջ խթան պիտի 

հանդիսանայ մեր երկիրներուն միջեւ ապրանքաշրջանառութեան ծաւալներու յաւելումին», 

հաստատած է նախագահ Սարգսեան: 

«Միտքեր փոխանակեցինք նաեւ շրջանային համարկման հոլովոյթներուն վերաբերեալ` 

կարեւոր նկատելով համագործակցութեան այն կարելիութիւնները, զորս կ՛ընձեռէ 

Եւրասիական տնտեսական միութեան Հայաստանի անդամակցութիւնը: Կը շարունակուին 

աշխատանքները երկու երկիրներու տնտեսվարողներուն համար գործարար գործունէութեան 

միջավայրը եւ ներդրումային կանոնակարգումները բարելաւելու ուղղութեամբ: Այս 

պարունակին մէջ կ՛ուզեմ յատուկ կերպով ընդգծել մեր երկիրներու քաղաքացիներուն համար 

մուտքի արտօնագիրներու վերացման կարեւորութիւնը: Վստահ եմ, որ մեր երկիրներուն միջեւ 

փոխադարձ ճանաչելիութեան բարձրացումը պիտի նպաստէ նաեւ առեւտրատնտեսական 

կապերու խորացման», դիտել տուած է նախագահ Սարգսեան: 

Անոր համաձայն, քննարկուած է նաեւ իրավիճակը Մերձաւոր Արեւելքի մէջ, ահաբեկչութեան 

դէմ պայքարը եւ իրավիճակի կարգաւորման ուղղուած միջազգային ջանքերը: «Անշուշտ 

Հայաստանին նախ եւ առաջ կը մտահոգէ Սուրիոյ մէջ, յատկապէս Հալէպի հայ գաղութին 

անվտանգութեան ապահովման խնդիրը», ըսած է ան: 

Հայաստանի նախագահը լուսարձակի տակ առած է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի 

խաղաղ հանգուցալուծման հոլովոյթին մէջ յառաջընթացի ապահովման ուղղուած Հայաստանի 

եւ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի համանախագահ երկիրներու ջանքերուն, ապրիլին Արցախի դէմ 

Ազրպէյճանի յարձակման հետեւանքներու վերացման ուղղուած Վիեննայի եւ Ս. Փեթերսպուրկի 

վեհաժողովներուն ձեռք բերուած համաձայնութիւններուն մասին զրոյցը: «Մենք շատ բարձր կը 

գնահատենք միջազգային իրաւունքի հիման վրայ ղարաբաղեան հիմնախնդիրի բացառապէս 

խաղաղ լուծման վերաբերեալ Իրանի հաւասարակշռուած դիրքորոշումը: Մենք 

վերահաստատեցինք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը չի կրնար ունենալ զինուորական 

լուծում, եւ շեշտեցինք շրջանին մէջ իրավիճակի լարուածութեան եւ անկայունութեան  

տարածման որեւէ քայլի անթոյլատրելիութիւնը: Իմ գործընկերոջս հետ համաձայնեցանք 

շարունակել բարձրագոյն մակարդակի կապերու այս բարի աւանդութիւնը», եզրափակած է 

նախագահ Սարգսեան: 
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Նախարար Վիգէն Սարգսեան Վրաստանի Մէջ Քննարկեց 

Հայ-Վրացական Զինուորական Յարաբերութիւնները 

Պաշտօնական այցելութեամբ Վրաստան գտնուող Հայաստանի պաշտպանութեան նախարար 

Վիգէն Սարգսեան 21 Դեկտեմբերին ունեցած է շարք մը պաշտօնական հանդիպումներ: 

Վիգէն Սարգսեան հանդիպում ունեցած է Վրաստանի վարչապետ Կիորկի Քվիրիքաշվիլիի հետ: 

Հանդիպման ընթացքին լուսարձակի տակ առնուած է երկու պետութիւններու բարեկամական 

յարաբերութիւններու բարձր մակարդակը, քննարկուած են պաշտպանութեան մարզին մէջ 

փոխադարձ գործակցութեան ամրապնդման ու շրջանային անվտանգութեան վերաբերող 

հարցեր: 

Բարձր գնահատելով երկու պետութիւններու 

համագործակցութիւնը տարբեր մարզերու մէջ եւ 

ընդգծելով յարաբերութիւններու զարգացման 

անհրաժեշտութիւնը` կողմերը շեշտած են նաեւ 

շրջանին մէջ խաղաղութեան եւ անվտանգութեան 

ապահովման կարեւորութիւնը` իբրեւ շրջանի 

պետութիւններու կայուն զարգացման անհրաժեշտ 

նախապայման: 

Ապա կայացած է Հայաստանի եւ Վրաստանի 

պաշտպանութեան նախարարներ Վիգէն Սարգսեանի եւ Լեւան Իզորիայի առանձնազրոյցը, 

որուն յաջորդած է երկու երկիրներու պաշտպանութեան նախարարութիւններու 

պատուիրակութիւններու հանդիպումը` ընդլայնուած կազմով: Քննարկուած են հայ-վրացական 

զինուորական համագործակցութիւնն ու ապագայ ծրագիրները: Կողմերը անդրադարձած են 

նաեւ շրջանային անվտանգութեան խնդիրներուն: Բանակցութիւնները աւարտած են 

Հայաստանի եւ Վրաստանի պաշտպանութեան նախարարութիւններուն միջեւ երկկողմանի 

համագործակցութեան 2017-ի ծրագիրի ստորագրութեան արարողութեամբ: 

Բանակցութիւններուն արդիւնքները ամփոփուած են Հայաստանի ու Վրաստանի 

պաշտպանութեան նախարարներու միացեալ մամլոյ ասուլիսին ընթացքին: 

Նոյն օրը կայացած է Հայաստանի պաշտպանութեան 

նախարար Վիգէն Սարգսեանի հանդիպումը Համայն 

Վրաստանի կաթողիկոս-պատրիարք Իլիա Բ.-ի հետ: 

Զրոյցին ընթացքին քննարկուած են հայ-վրացական 

բարեկամական յարաբերութիւնները, անդրադարձ 

կատարուած է երկու բարեկամ ժողովուրդներու 

զօրացման ու ամրապնդման, համամարդկային 

արժէքներու վրայ հիմնուած համագործակցութիւնը 

զօրացնելու կարելիութիւններուն: Վիգէն Սարգսեան 

շնորհակալութիւն յայտնած է Իլիա Բ. պատրիարքին` 

ջերմ ընդունելութեան համար: 

21 Դեկտեմբերի երեկոյեան Հայաստանի պաշտպանութեան նախարարը հանդիպում ունեցած է 

հայաստանեան եւ վրացական լրատուամիջոցներու ներկայացուցիչներուն հետ, 

ներկայացուցած է հանդիպումներուն եւ բանակցութիւններուն մանրամասնութիւնները: 
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Իրան. «Պաքու Պէտք Չէ Ընդունէր Իսրայէլի Վարչապետին 

Այցելութիւնը» 

Մեր պաշտօնակից թեհրանահայ «Ալիք» օրաթերթը կը հաղորդէ, որ երեքշաբթի, 20 

Դեկտեմբերին, լրագրողներու հետ իր շաբաթական հանդիպման ընթացքին, Իրանի արտաքին 

գործոց նախարարութեան պաշտօնական ներկայացուցիչ Պահրամ Քասեմի յայտարարեց, թէ 

Ազրպէյճանի իշխանութիւնները պէտք չէ համաձայնէին Իսրայէլի վարչապետին Պաքու 

այցելութեան առաջարկին, սակայն աւելցուց, որ այդ որոշումը բնականաբար Ազրպէյճանի 

ներքին գործն է: 

«Մենք ականատես ենք Իսրայէլի սադրիչ գործողութիւններուն, որոնց նպատակը իսլամական 

երկիրներու յարաբերութիւններուն մէջ տարակարծութիւններ յառաջացնելն է: Ազրպէյճան 

պէտք է ուշադիր ըլլայ, որ Թել Աւիւի լարած ծուղակին մէջ չիյնայ», ըսաւ Քասեմի: 

Պաքու Իսրայէլէն Պիտի Գնէ 

«Երկաթէ Գմբէթ» Հակահրթիռային Համակարգը 
«Սիվիլնեթ» հաղորդած էր, որ Ազրպէյճանի եւ Իսրայէլի պաշտպանութեան 

նախարարութիւններուն միջեւ համաձայնութիւն մը գոյացած է` իսրայէլեան «Երկաթէ գմբէթ» 

հակահրթիռային համակարգի վաճառքին շուրջ. այս մասին կը հաղորդէ ազրպէյճանական 

ԱՓԱ լրատու գործակալութիւնը` վկայակոչելով Ազրպէյճանի պաշտպանական 

արդիւնաբերութեան նախարար Եաւեր Ճամալովը: Տեղեկութիւնը հաստատած է նաեւ 

իսրայէլեան «Ճերուզալեմ Փոսթ»-ը` շեշտելով, որ համակարգը գնելու Պաքուի 

շահագրգռուածութիւնը «կը ծագի վերջերս Հայաստանի կողմէ «Իսքանտեր» հրթիռային 

համակարգի ձեռք բերումէն»: 

Իսրայէլեան թերթը աւելցուցած է, որ Ազրպէյճան պիտի հանդիսանայ այս զինատեսակը 

Իսրայէլէն գնող առաջին երկիրը: 

21 սեպտեմբերին, Հայաստանի անկախութեան վերականգնման 25-ամեակին նուիրուած 

զինուորական շքերթին ընթացքին «Իսքանտեր» համալիրներու ցուցադրութենէն որոշ ժամանակ 

ետք, ազրպէյճանցի խորհրդարանականներ «Երկաթէ գմբէթ»-ը գնելու կոչեր կատարած էին: 

Արձագանգելով այս կոչերուն` Հայաստանի պաշտպանութեան նախարարութեան բանբեր 

Արծրուն Յովհաննիսեան ըսած էր. «Անկարելի է, որ նման համակարգ յայտնուի Ազրպէյճանի 

մէջ, եւ նոյնիսկ յայտնուելու պարագային` ոչի՛նչ կրնայ ընել»: 

Նախարար Լեւոն Մկրտչեան Ընդունած Է Պուլկարիոյ 

Դեսպանը 

Հայաստանի կրթութեան եւ գիտութեան նախարար Լեւոն Մկրտչեան Չորեքշաբթի օր ընդունած 

է Հայաստանի մէջ Պուլկարիոյ արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Մարիա Ցոցորքովա – 

Քայմաքչիեւան: Լեւոն Մկրտչեան շնորհաւորելով նոր նշանակուած դեսպանը մեր երկրին մէջ 

դիւանագիտական առաքելութիւն սկսելու առնչութեամբ` համոզում յայտնած է, որ կրթութեան 

մարզին մէջ Պուլկարիոյ հետ յարաբերութիւնները զարգացման նոր մակարդակ պիտի 

արձանագրեն եւ այդ պարունակին մէջ կարեւոր նկատած է համագործակցութեան խորացման 

ուղղուած գործնական քայլերու իրականացումը: 
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Հանդիպման ընթացքին անդրադարձ կատարուած է նաեւ «Հայաստանի կառավարութեան եւ 

Պուլկարիոյ կառավարութեան միջեւ կրթութեան եւ գիտութեան մարզերուն մէջ 2016-2020 

թուականներու համագործակցութեան մասին» ծրագիրին: Նշուած է, որ միացեալ կրթական 

ծրագիրներ իրականացնելու նպատակով կը նախատեսուի աշխուժացնել 

միջհամալսարանական համագործակցութիւնը, 

յատկապէս` կրթաթոշակներու փոխանակման 

հոլովոյթի ծիրին մէջ: Զրուցակիցներուն 

հաստատումով` նոր ծրագիրի իրականացումը 

ուժականութիւն պիտի հաղորդէ հայ-

պուլկարական կրթական համագործակցութեան 

ամրապնդման եւ զարգացման: 

Նախարար Լեւոն Մկրտչեան տեղեկացուցած է, 

որ Հայաստան այս տարուընէ սկսեալ 

կ՛անդամակցի եւրոպական «Հորիզոն-2020» գիտական ցանցին եւ այդ շրջագիծին մէջ 

առաջարկած է աշխուժօրէն համագործակցիլ նաեւ գիտութեան մարզին մէջ` շեշտը դնելով 

յատկապէս բնական գիտութիւններուն վրայ: 

Շնորհակալութիւն յայտնելով կրթութեան մարզին մէջ առկայ համագործակցութեան համար` 

դեսպան Մարիա Ցոցորքովա – Քայմաքչիեւա կարեւոր նկատած է համագործակցութեան նոր 

ծրագիրի ստորագրումը` յոյս յայտնելով, որ անիկա կրթութեան մարզին մէջ երկու երկիրներու 

միջեւ զարգացման նոր հեռանկարներ պիտի բանայ: 

Հանդիպման ընթացքին քննարկուած են նաեւ շարք մը ընթացիկ աշխատանքային հարցեր: 

Վիգէն Սարգսեան Հանդիպում Ունեցած Է Յունաստանի 

Նախագահին Հետ 

Յունաստան տուած պաշտօնական 

այցելութեան ծիրին մէջ 20 Դեկտեմբերին 

տեղի ունեցած է Հայաստանի 

պաշտպանութեան նախարար Վիգէն 

Սարգսեանի հանդիպումը Յունաստանի 

նախագահ Փրոքոփիս Փաւլոփուլոսի հետ:  

Նախարար Սարգսեան շնորհակալութիւն 

յայտնած է Յունաստանի նախագահին` ջերմ 

ընդունելութեան համար եւ 

պատրաստակամութիւն յայտնած է 

պատմական ամուր հիմերու վրայ 

ձեւաւորուած երկու բարեկամ պետութիւններու յարաբերութիւնները աւելի աշխուժացնելու եւ 

խորացնելու վերաբերեալ: 

Հանդիպման ընթացքին քննարկուած են Հայաստանի եւ Յունաստանի զինուորական եւ 

ռազմակազմածներու վերաբերող համագործակցութեան զարգացման վերաբերող եւ 

փոխադարձ հետաքրքրութիւն ներկայացնող այլ հարցեր: 



²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô  ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ Ð²Úàò øàô¾ÚÂÆ ºô ²ð²´²Î²Ü ÌàòÆ ºðÎÆðÜºðàô ÂºØÆÜ 
 

 

Üàð Þðæ²Ü,  À. î³ñÇ,  ÂÇõ  365, àõñµ³Ã, 23 ¸ºÎîºØ´ºð, 2016                                                                          9 
 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Ժէյշուլ Ֆաթհ Ստանձնեց Թուրքիոյ Մէջ Ռուսիոյ 

Դեսպանին Սպանութեան Պատասխանատուութիւնը 

ԹԱՍՍ լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ 

«Սումարիյա»  պատկերասփիւռի կայանը 

հաղորդած է, որ Ժէյշուլ Ֆաթհ զինեալ խմբաւորումը, 

որ Ռուսիոյ մէջ արգիլուած է, ստանձնած է Թուրքիոյ 

մէջ Ռուսիոյ դեսպան Անտրէյ Քարլովի սպանութեան 

պատասխանատուութիւնը: 

Նախապէս հաղորդուած էր, որ հետաքննութեան 

ընթացքին ձերբակալուած են 13 անձեր, որոնց 

շարքին են` դիւանագէտին վրայ կրակ բացած 

Մեւլութ Մերթ Ալթընթաշի մայրը, հայրը, քոյրը եւ 

այլ ազգականներ: 

Թրքական Բանակը Կը Յայտարարէ Պապ-Հալէպ Ճամբան 

Իր Ամբողջական Վերահսկողութեան Տակ Առնելը 

«Անատոլու» լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, 

որ թրքական զինեալ ուժերը հրապարակած են 

յայտարարութիւն մը` յայտնելով, որ ամբողջական 

վերահսկողութեան տակ առած է Պապ-Հալէպ 

ճամբան:  

Լրատու գործակալութեան համաձայն, սուրիական 

Պապ շրջանին մէջ ՏԱՀԵՇ-ի հետ բախումներու 

ընթացքին վիրաւորուած են 6 թուրք զինուորներ: 

«Հիւրրիյէթ» իր կարգին հաղորդեց, որ Պապի շրջանին 

մէջ 4 թուրք զինուորներ սպաննուած են եւ 15 ուրիշներ վիրաւորուած: 

Չաւուշօղլուն` Քերրիին. «Թուրքիան Ալ, Ռուսիան Ալ 

Գիտեն, Որ Դեսպանի Սպանութեան Ետին Կանգնած Են 

Կիւլենականները» 

«Անատոլու» լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար 

Մեւլութ Չաւուշօղլու Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Ճոն Քերրիի հետ 

հեռաձայնային հաղորդակցութեան մը ընթացքին յայտնած է, որ 19 Դեկտեմբերին Անգարայի 

մէջ Ռուսիոյ դեսպան Անտրէյ Քարլովի սպանութիւնը կատարած թուրք ոստիկանը յստակ կապ 

ունեցած է թուրք իսլամ քարոզիչ Ֆեթհուլլա Կիւլենի «Հիզմեթ» շարժումին հետ: 

«Թուրքիան ալ, Ռուսիան ալ գիտեն, որ յարձակումին ետին կանգնած են կիւլենականներ», ըսած 

է Չաւուշօղլու: 
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Հեռաձայնային հաղորդակցութեան ընթացքին 

երկու երկիրներու դիւանագիտութեան 

պետերը քննարկած են Մոսկուայի մէջ 

եռակողմ` Թուրքիա-Ռուսիա-Իրան 

հանդիպումին արդիւնքները: Խօսուած է նաեւ 

կիպրական հարցին մասին:  

Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց 

նախարարութեան բանբեր Ճոն Քըրպի 

յայտնեց, որ իր երկիրը որեւէ կապ չունի 

Ռուսիոյ դեսպանին սպանութեան հետ` 

աւելցնելով, որ յանցագործութեան 

դրդապատճառներու մասին ենթադրութիւններ կատարելը տակաւին կանուխ է: 

«Արտաքին գործոց նախարարը Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարին հետ զրոյցի ընթացքին 

իր մտահոգութիւնը յայտնած է, որ Թուրքիոյ մէջ կը խօսուի սարսափելի սպանութեան գործին 

մէջ ամերիկեան մասնակցութեան մասին», ըսաւ Քըրպի` նշելով, որ այդպիսի 

խօսակցութիւններու համար առիթ կը հանդիսանայ այն փաստը, որ Կիւլեն ներկայիս կը բնակի 

Միացեալ Նահանգներու մէջ: 

Ըստ Քըրպիի, Չաւուշօղլուի հետ հաղորդակցութեան ընթացքին Քերրի ըսած է, որ այդպիսի 

մեղադրանքները բացարձակ սուտ են եւ որեւէ ձեւով հիմնուած չեն ճշմարտութեան վրայ: 

Քրեմլին Չորեքշաբթի օր յայտնեց, որ տակաւին շատ կանուխ է ճշդելու համար, թէ ո՛վ կը 

կանգնի Ռուսիոյ դեսպանին ահաբեկման ետին: 

Տուման Դատապարտեց Թուրքիոյ Մէջ Ռուսիոյ 

Դեսպանին Սպանութիւնը 

Տուման Չորեքշաբթի օր որդեգրեց Թուրքիոյ մէջ Ռուսիոյ 

դեսպան Անտրէյ Քարլովի սպանութեան վերաբերեալ 

յայտարարութիւն մը, որուն մէջ դատապարտեց այդ 

յանցագործութիւնը եւ յորդորեց ահաբեկչութեան դէմ 

պայքարի լայն համագործակցութիւն հաստատել, ինչպէս 

նաեւ ուժեղացնել արտասահմանի մէջ ռուսական 

դիւանագիտական ներկայացուցչութիւններու 

անվտանգութիւնը: 

ԹԱՍՍ լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ ռուս 

երեսփոխանները նշած են. «Պետութեան դիւանագիտական ներկայացուցիչի սպանութիւնը 

ծանրագոյն յանցագործութիւն է, որ կոպիտ կերպով կը խախտէ միջազգային իրաւունքի 

արժեչափերը»: 

«Այդ հրէշաւոր սադրանքին մեղաւորները, թէ՛ կատարողները, թէ՛ ալ անոնք, որոնք ուղղորդած 

էին ահաբեկիչին ձեռքը` բորբոքելով ռուսատեացութեան, ազգամիջեան, միջկրօնական եւ 

միջդաւանական թշնամանքի, ծայրայեղականութեան ու մոլեռանդութեան զգացումներ, պէտք է 

արժանի պատիժ կրեն», կ՛ընդգծուի Տումայի յայտարարութեան մէջ: 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Սուրիահայ Երգահան Հայկ Եազճեանին Համերգը 

Վերջերս Թուրքիոյ Պուրսա նահանգի Նիլիւֆեր 

շրջանին մէջ ելոյթ  ունեցաւ յունաստանաբնակ 

սուրիահայ երգահան եւ ուտի վարպետ Հայկ 

Եազճեան: 

Համերգի ընթացքին Եազճեան մեկնաբանեց 

հայկական, յունական եւ արաբական 

մեղեդիներ` ժամանակակից եւ 

համաշխարհային երաժշտական հնչիւններով: 

Արցախի Հոգեւոր Եւ Պետական Ներկայացուցիչներու 

Այցելութիւնը Ազգ. Առաջնորդարան 
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի թելեթոնի նախօրեակին, 23 նոյեմբերին, Ազգ. 

առաջնորդարան այցելեցին Արցախի պատուիրակութեան անդամները` գլխաւորութեամբ 

Արցախի թեմի առաջնորդ Պարգեւ արք. Մարտիրոսեանի եւ փոխվարչապետ զօր. Արթուր 

Աղաբեկեանի: 

«Սիւլահեան» սրահին մէջ տեղի ունեցած հանդիպումին թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք. 

Մարտիրոսեան ողջունեց ներկաները` շեշտելով, որ այս տարուան «Իմ Արցախ» խորագիրը 

կրող թելեթոնը յատուկ նշանակութին ունի եւ տեղի կ՛ունենայ ապրիլեան դէպքերուն 

պատճառով ստեղծուած մթնոլորտին մէջ: 

Արցախի թեմի առաջնորդ Պարգեւ արք. Մարտիրոսեան խօսեցաւ թելեթոնի նպատակներուն 

մասին` շեշտելով, որ «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամին բերած նպաստը կենսական 
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նշանակութիւն ունի Արցախի ժողովուրդին ու բանակին համար, տրուած ըլլալով, որ Արցախը 

առհասարակ զրկուած է պետական կամ այլ արտաքին ու միջազգային օժանդակութիւններէ: 

Արցախի փոխվարչապետ զօր. Արթուր Աղաբեկեան նշեց, որ Արցախի կառավարութիւնը յանձն 

առած է բնակչութեան անվտանգութիւնն ու ապահովութիւնը, իսկ աշխարհացրիւ հայութիւնը 

համապատասխան արձագանգ կը հանդիսանայ անոր` թելեթոնին միջոցով: Ան նաեւ նկատել 

տուաւ, որ անցնող տարիներուն, «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի աշխատանքները 

ինքնուրոյն ընթացք ունէին, սակայն վերջին տարիներուն Արցախի կառավարութիւնը սերտօրէն 

կը գործակցի հիմնադրամին հետ: Խօսքի աւարտին Աղաբեկեան Արցախի կառավարութեան 

անունով հանրապետութեան անկախութեան 25-ամեակի մետալը եւ Գանձասարի յուշանուէրը 

յանձնեց առաջնորդ սրբազանին, որ իր կարգին յուշանուէրներ յանձնեց հիւրերուն: 

Սուրիոյ Հայութեան Օժանդակութեան Միացեալ 

Մարմինին Այցելութիւնը Առաջնորդարան 
13 Դեկտեմբերին, թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեան Ազգ. առաջնորդարանին մէջ 

ընդունեց այցելութիւնը Սուրիոյ հայութեան օժանդակութեան միացեալ մարմինի վարչութեան 

ատենապետ Րաֆֆի Քենտիրճեանի եւ գանձապահ Մհեր Տէր Յովհաննէսեանի եւ անոնց հետ 

խորհրդակցեցաւ մարմինի աշխատանքներուն ու յառաջիկայ ծրագիրներուն մասին: 

Րաֆֆի Քենտիրճեան զեկուցեց Հայաստան, 

Արցախ եւ Լիբանան իր այցելութեանց 

մասին, որոնց ընթացքին տեսակցութիւններ 

ունեցած էր հայրենի պետական 

պատասխանատուներու եւ Մեծի Տանն 

Կիլիկիոյ կաթողիկոս Արամ Ա. վեհափառ 

հայրապետին հետ եւ քննարկած` Սուրիոյ 

հայութեան օժանդակութեան վերաբերող 

ծրագիրներ: 

Ժողովականները նկատել տուին, որ 

Հալէպի ապահովական եւ կենսական հարցերը բարելաւում կ՛արձանագրեն, յոյս յայտնելով, որ 

բարեփոխման քայլերը մտնեն մնայուն հունի մէջ: 

Սրբազանը գնահատեց մարմինին աշխատանքները եւ մաղթեց, որ անոր շուրջ համախմբուած 

գաղութին ճիգերը շարունակուին վերանորոգ միասնականութեամբ: 

Համազգայինի «Արեւ» Պարախումբին Ելոյթը 

3 Դեկտեմբերին «Արշաւիր Շիրակեան» կեդրոնի «Թիթիզեան» սրահին մէջ  տեղի ունեցաւ 

«Լեւոն Շանթ» մասնաճիւղի փոքրերու նորակազմ «Արեւ» պարախումբին անդրանիկ ելոյթը, 

պարուսոյց` Շուշան Աւագեան: 
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Մասնաճիւղի հիմնադիր վարչութեան 

անունով Մարալ Դարբինեան իր խօսքին մէջ 

վեր առաւ հայ մշակոյթի պահպանման եւ 

տարածման ի խնդիր վարչութեան տարած 

աշխատանքները` մեծապէս գնահատելով 

«Արեւ» պարախումբին ընտանիքը: Ան 

շեշտեց, որ Համազգայինը, պահապանն է 

հայ մշակոյթին եւ շարունակելով իր 

հիմնադիրներու ուղին` իր հովանիին տակ կը համախմբէ ու կը պատրաստէ նոր սերունդի 

արուեստագէտներ եւ  հանրութեան կը ներկայացնէ նոր տաղանդաւորներ մշակութային 

զանազան գոյներով գոհացում տուող ձեռնարկներով : 

Այնուհետեւ պարախումբը ներկայացուց պարերու փունջ մը, ինչպէս նաեւ փոքրիկ 

տաղանդաւոր արուեստագէտները մեկնաբանեցին զանազան յօրինումներ` երաժշտական 

գործիքներով: 

Ոչ Եւս Է Օդանաւեր Ձեւաւորող-Հնարող ԻվանՄիկոյեան 
26 նոյեմբերին Մոսկուայի մէջ 90 տարեկանին իր մահկանացուն կնքեց 

օդանաւերու ձեւաւորող-հնարող Իվան Միկոյեան, որ Միկ-29 

կործանիչը նախագծողներէն մէկն է: 

Ան իր ամբողջ կեանքին ընթացքին եղած է առաջատար ճարտարագէտ 

եւ աշխատած է օդանաւերու շինութեան բաժինին մէջ, զոր հիմնած էր 

իր հօրեղբայրը` Արտեմ Միկոյեանը, եւ որուն ղեկավարութեամբ 

մշակուած են Միկի տարբեր սերունդի օրինակները: Իվան Միկոյեան 

Միկ-29 բազմաթիրախային կործանիչի նախագիծի հեղինակներէն մէկն 

էր, որուն մշակման աշխատանքներուն համար ան երկու անգամ 

արժանացած է Խորհրդային Միութեան պետական մրցանակի: 

«Կոմիտաս» Երգչախումբը Իր Մասնակցութիւնը ԲերաւՊ

արոնուհի Քոքսի Կազմակերպած Համերգին 
Կազմակերպութեամբ Միացեալ Թագաւորութեան «Մարդասիրական օգնութեանը նպաստող 

հիմնադրամ»-ին, գլխաւորութեամբ պարոնուհի Քերոլայն Քոքսի, 7 Դեկտեմբերին Լոնտոնի Ս. 

Քաթփըրթի եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ Սուրբ Ծննդեան նուիրուած համերգ, որուն Քոքսի 

հրաւէրով կրկին իր մասնակցութիւնը բերաւ Լոնտոնի Թէքէեան խնամակալ մարմինի 

«Կոմիտաս» երգչախումբ, ինչպէս նաեւ` Լոնտոնի ուկանտական «Աքոլի» երգչախումբը եւ չին 

օփերայի սոփրանօ Չենկ Ուանկը: 

«Կոմիտաս» երգչախումբին անդամները անմոռուկներու կրծքանշաններ դրած էին: Առ այդ, 

նախքան ելոյթը երգչախումբի ղեկավար Սիփան Օլահ իր ողջոյնի խօսքին մէջ անդրադարձաւ 

անմոռուկներու խորհուրդին` աւելցնելով, որ նոյն օրը կը զուգադիպի Հայաստանի մէջ տեղի 

ունեցած աղէտալի երկրաշարժին, որ խլեց հազարաւոր մարդոց կեանքը: 
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ԱՅԼԱԶԱՆ 

Ինչպէ՞ս Պակսեցնել Աղի Սպառումը 
 

Չափազանցուած աղի գործածութիւնը 

վնասակար է բոլորին, բայց մանաւանդ` 

արեան գերճնշում կամ սրտանօթային 

անհանգստութիւն ունեցողներուն: 

Ինչպէ՞ս նուազեցնել աղի սպառումը, 

ինչպէ՞ս օրական 5 կրամի սահմաններուն 

մէջ մնալ… Ահաւասիկ քանի մը օգտակար 

թելադրանքներ… 
 

1. Հրաժարեցէք նախքան կերակուրը համտեսելը աղ աւելցնելէ: Վարժութիւն 

դարձուցէք բաւարարուիլ ձեզի հրամցուած կերակուրին աղի քանակով: 

Աղամանը վերջնականապէս վերցուցէք ճաշի սեղանէն. զայն ձեր ձեռքին տակ 

ունենալով` փորձութիւնը աւելի մեծ պիտի ըլլայ : 

2. Հրաժարեցէք պահածոյ ուտելիքներէն, չիփսէն, պիստակեղէնէն, կարգ մը 

պանիրներէ եւ մորթատելի բոլոր տարբերակներէն, որոնք մեծ քանակութեամբ 

աղ կը պարունակեն: Գնումի ժամանակ լաւ կարդացէք պիտակները եւ ընտրեցէք 

քիչ sodium պարունակողները: 

3. Ուշադրութիւն դարձուցէք ձեր խմած ջուրին: Հանքային 

ջուրերուն մէկ կարեւոր մասը աղ կը պարունակէ: 

Ընտրեցէք քիչ աղ պարունակողները, իսկ եթէ ծորակէն 

հոսող ըմպելի ջուրը վստահելի է, 

նախապատուութիւնը անոր տուէք: 

4. Աղը փոխարինեցէք համեմներով. աւելորդ է ձեզի 

յիշեցնել, որ խոհանոցը ձեր ձեռքին տակ ունիք 

տասնեակ մը համեմի տեսակներ. զանոնք առատօրէն 

օգտագործեցէք ձեր կերակուրները համեմելու եւ աղին պակասը լրացնելու 

համար: 

5. Եթէ վերը յիշուածներէն որեւէ մէկը չօգնեց, փորձեցէք «սուտ աղ»-երը, որոնք քիչ 

sodium կը պարունակեն, երբեմն ան sodium-ը փոխարինուած է փոթասիոմով: 

www.aztagdaily.com 
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Հետաքրքրական Հաստատումներ Ժպիտի Մասին 
1) Ժպիտը վարակիչ է: Ժպտեցէք դիմացի մարդուն, եւ ան կը ժպտի ձեզի: 

2) Աւելի դիւրին է ժպտիլ, քան` լուրջ դիմագիծ ունենալ, քանի որ 

լրջանալու պարագային աւելի շատ դէմքի մկաններ 

ստիպուած էք աշխատցնել: 

3) Կիները աւելի յաճախ կը ժպտին, քան` տղամարդիկ: 

4) Սան Ֆրանսիսքոյի մէջ գտնուող գիտաշխատանոցի մը 

աշխատակիցները յաջողած են տարբերել ժպիտի 19 տեսակ: 

5) Թայլանտի մէջ ժպիտին պէտք է պատասխանել ժպիտով: Այս 

պատճառով ալ Թայլանտը կը համարուի ժպիտի երկիր: 

6) Առաջին անգամ Ժպիտի միջազգային օրը նշուած է 1999 թուականին: 

7) Մասնագէտներու կարծիքով, յաճախ ժպտող մարդոց մօտ աւելի շատ կնճիռներ կը 

յառաջանան: 

8) Ժպտող մարդիկ աւելի հաճելի են, յուսալի եւ նուազ յարձակողական: 

9) Ժպիտը ամենապարզ միջոցն է արտաքին տեսքը գեղեցկացնելու: 

10) Յաճախ ժպտեցէք, չէ՞ որ ժպիտը կեանքը կ՛երկարէ… 

Մեր Առօրեան Դիւրացնող 7 Հնարք 

1) Եթէ որոշած էք կրկնեփուկ պատրաստել եւ տունը հաւկիթ չկայ, կրնաք զայն 

փոխարինել պանանով: Կէս պանանը համազօր է մէկ հաւկիթի: 

2) Որպէսզի վազքի ժամանակ ձեր կողը չցաւի, արտաշնչեցէք ամէն անգամ, երբ 

ձախ ոտքը գետին կը դիպչի: 

3) Որպէսզի բջիջային երաժշտութիւնը աւելի բարձր հնչէ, զայն տեղաւորեցէք 

մետաղեայ ամանի մը մէջ: 

4) Եթէ ձեր լեզուն այրած էք տաք կերակուրէն կամ թէյէն, շաքարը կ՛օգնէ 

մեղմացնելու ցաւը: 

5) Մժեղի խայթոցին վրայ դրէք տաքցուած մետաղեայ դգալ մը եւ քորը անմիջապէս 

կ՛անցնի: 

6) Երբ զգաք, որ ուր որ է պիտի փռնգտաք, ձեր լեզուն սեղմեցէք քիմքին եւ ամէն ինչ 

շուտով կ՛անցնի: 

7) Եթէ գլխացաւ ունիք, ձեր ճակատը շփեցէք կիսուած կիտրոնով մը: 
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