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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ԵՐԿՐԻ ԷՄԻՐԻՆ
Քուէյթի Էմիր՝ Նորին Վսեմութիւն Շէյխ
Սապահ Ալահմէտ Ալճապէր Ալ Սապահ,
ամէն
տարուան
իր
սովորութեան
համաձայն,
իսլամական
Ռամատան
ամսուան սկիզբը, անձամբ եւ իր կարգին,
Գահաժառանգը, Վարչապետը եւ Սապահ
ընտանիքի
երեւելի
բոլոր
անձնաւորութիւնները,
երկու
օր
շնորհաւորութիւն կ'ընդունի:
Այս առիթով, Թեմիս Բարեջան Առաջնորդ՝
Գերապատիւ Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեան, իր հետ ընկերակից ունենալով Արժ. Տէր
Հայր, Ազգային Վարչութեան Ատենապետ՝ Պրն Մունիր Դարբինեանն ու
Յարաբերական Յանձնախումբի Ատենապետ՝ Պրն. Մարքօ Պապլանեանը, այցելեց
«Պայան» Դղեակը:
Գերապատիւ Հայր Սուրբը, հայ համայնքի անունով, շնորհաւորեց Իշխանն ու Սապահ
ընտանիքը բարեբաստիկ Ռամատան ամսուան առիթով, մաղթելով անոր եւ բոլոր
իսլամ եղբայրներուն բարի պահեցողութեան ամիս մը:

ՌԱՄԱՏԱՆԵԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
Թեմիս Բարեջան Առաջնորդ՝ Գերապատիւ Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեան, իր հետ ընկերակից
ունենալով Արժ. Տէր Հայրն ու Ազգային
Վարչութենէն անդամներ, Իսլամական Ռամատան
ամսուան առիթով, կատարեց շնորհաւորական
այցելութիւններ երկրի Էմիրին, Վարչապետին,
Սապահ
ընտանիքին
յատուկ
կարգ
մը
կեդրոններու, կարգ մը նախարարներու եւ Քուէյթցի
անուանի ընտանիքներու: Այցելութիւնները մեծ
հետաքրքրութիւն
կը
յառաջացնէին
հայ
ժողովուրդի, հայ եկեղեցւոյ եւ մասնաւորաբար
Քուէյթի
հայ
համայնքի
պատմութեան
առնչութեամբ, մանաւանդ երբ կ'իմանային, որ
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աւելի քան 55 տարիներէ ի վեր ունեցած ենք կազմակերպուած համայնք իր եկեղեցիով եւ
մանկապարտէզէն մինչեւ երկրորդական վարժարանով:
Դժբախտաբար այս այցելութիւնները իրենց ակամայ աւարտը ունեցան, բոլորին ծանօթ,
Քուէյթի Իմամ Սատէք մզկիթին մէջ տեղի ունեցած ահաբեկչական արարքին պատճառով:
Այնուհետեւ Գերապատիւ Հայր սուրբը, դարձեալ իր պատուիրակութեամբ, երկու ցաւակցական
այցելութիւններ տուաւ, երկրի պետական անձնաւորութեանց եւ նահատակներու ծնողներուն:

ՑԱՒԱԿՑԱԿԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ
Թեմիս Բարեջան Առաջնորդ՝ Գերապատիւ
Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեան, իր հետ
ընկերակից ունենալով Արժ. Տէր Հայրն ու
Ազգային
Վարչութենէն
անդամներ,
ցաւակցական այցելութիւն մը ունեցաւ՝
Սայտ Ապտ Ալլա Ալալամ Ալմուսաուի
Ալհայիրի
մզկիթը,
Քուէյթի
Շիա
իսլամներու հոգեւոր գլխաւոր պետին՝
Սամահէթ
Այէթ
Ալլա
Ալսայէտ
Մուհամմատ Պաքէր Ալմըհրիի մահուան
առիթով:
Շիա
իսլամներու
հոգեւոր
պետերու եւ գիտնական կրօնականներու խումբը մեծ համակրանքով եւ ազնուութեամբ
շնորհակալութիւն յայատնեցին այս այցելութեան համար:
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Հրապարակուեցաւ Սահմանադրութեան 1-7 Գլուխներու
Նախագիծի Նախնական Տարբերակը
Չորեքշաբթի օր հրապարակուեցաւ Հայաստանի Հանրապետութեան սահմանադրութեան 1-7
գլուխներու նախագիծի նախնական տարբերակը` հանրային քննարկումներու համար:
Նախագիծը տեղադրուած է Հայաստանի Հանրապետութեան արդարադատութեան
նախարարութեան պաշտօնական կայքին վրայ:
«Ժողովրդավարութիւն` իրաւունքի միջոցով» եւրոպական յանձնաժողովի (Վենետիկի
յանձնաժողովի) մասնագէտներուն հետ քննարկումներու արդիւնքներով սահմանադրական
բարեփոխումներու մասնագիտական յանձնախումբը 10, 13, 14 եւ 15 Յուլիսի հերթական
նիստերուն ընթացքին
մշակեց
սահմանադրութեան 1-7-րդ գլուխները», յայտնեց
սահմանադրական բարեփոխումներու մասնագիտական յանձնախումբի քարտուղարութիւնը:
Սահմանադրութեան
նախագիծի
նախնական
տարբերակի
5-րդ
գլուխին
մէջ
(Հանրապետութեան նախագահը), մասնաւորապէս, նշուած է, որ Հանրապետութեան
նախագահը պետութեան գլուխն է եւ կը մարմնաւորէ ազգային միասնականութիւնը:
Հանրապետութեան նախագահը կ՛ընտրուի 7 տարուան ժամկէտով, նոյն անձը
հանրապետութեան նախագահ կրնայ ընտրուիլ միայն մէկ անգամ, նշուած է
սահմանադրութեան նախագիծի 124-րդ յօդուածին մէջ: Յօդուած 125-ն ալ կը սահմանէ, որ
Հանրապետութեան նախագահը կ՛ընտրուի ընտրողներու ժողովի մը կողմէ: Ընտրողներու
ժողովը կազմուած է Ազգային ժողովի պատգամաւորներէն եւ Ազգային ժողովի
պատգամաւորներու թիւին հաւասար տեղական ինքնակառավարման մարմիններու կողմէ
իրենց կազմէն ընտրուած ներկայացուցիչներէն:
Նախագիծի 6-րդ գլուխով (Կառավարութիւնը) կը սահմանուի, որ կառավարութիւնը գործադիր
իշխանութեան բարձրագոյն մարմինն է, որ իր ծրագիրին հիման վրայ կը մշակէ եւ
կ՛իրականացնէ պետութեան ներքին եւ արտաքին քաղաքականութիւնը, կ՛իրականացնէ
պետական կառավարման համակարգի ընդհանուր ղեկավարումը:
Պատերազմի ժամանակ զինեալ ուժերու գերագոյն ընդհանուր հրամանատարը վարչապետն է,
նշուած է սահմանադրութեան նախագիծին 154-րդ յօդուածին մէջ:

Ազրպէյճան Սկսած Է Աւելի Շատ Խախտել Զինադադարը
Ի տարբերութիւն նախորդ օրերուն, Ազրպէյճան սկսած է աւելի յաճախակի կերպով խախտել
զինադադարը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ազրպէյճանի սահմանագիծին վրայ` տարբեր տեսակի
զէնքերէ բացի, հարաւային ուղղութեամբ կիրարկելով նաեւ 60 մմ հրասանդ: Այդ մասին ըսուած
է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարարութեան մամլոյ
ծառայութեան երէկուան հաղորդագրութեան մէջ:
«Պաշտպանութեան բանակի յառաջապահ զօրամասերը հիմնականին մէջ յանձնառու մնացած
են զինադադարին եւ պատասխան գործողութիւններու դիմած են միայն խիստ
անհրաժեշտութեան պարագային», կը տեղեկացնէ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան
պաշտպանութեան նախարարութիւնը:
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«Պատասխանը Պիտի Ըլլայ Անհամարժէք
Եւ Անդառնալի Կորուստներով Յղի»
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարարութեան մամլոյ
ծառայութիւնը երեքշաբթի գիշեր հաղորդագրութիւն մը տարածելով հակադարձեց Ազրպէյճանի
պաշտպանութեան նախարարին, որ, մեղադրելով հայկական կողմը խաղաղ բնակավայրերու
գնդակոծման մէջ, յայտարարեց, որ այն տարածքները, որոնք անհասանելի են հրացաններու
համար, կ՛ենթարկուին մեծ տրամաչափի զէնքի տեսակներէ գնդակոծման:
«Հաւատարիմ մնալով իր ապակառուցողական դիրքորոշումին եւ շարունակելով
ղարաբաղեան-ազրպէյճանական
սահմանագիծի
ամբողջ
երկայնքին
զինադադարի
խախտումները` ազրպէյճանական կողմը հերթական ապատեղեկատուութեան նախաձեռնած
է», ըսուած է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարարութեան
հաղորդագրութեան մէջ:
«Կը տեղեկացնենք, որ հայկական կողմը երբեք հանդէս չի գար զինադադարի խախտման
նախայարձակի դերին մէջ: Ատոր համոզուելու համար, ղարաբաղեան կողմը իր
պատրաստակամութիւնը կը յայտնէ միջազգային դէտերու մասնակցութեամբ տեղւոյն վրայ
կայացնելու դիտարկում եւ պարզելու իսկական ճշմարտութիւնը: Ինչ կը վերաբերի
Ազրպէյճանի պաշտպանութեան նախարարին` հայկական բնակավայրերու եւ զինուորական
դիրքերու վրայ մեծ տրամաչափի զէնքերէ կրակ բանալու մասին յայտարարութեան, Արցախի
զինեալ ուժերու հրամանատարութիւնը կը հաւաստէ, որ նման զարգացումներու պարագային
պատասխանը պիտի ըլլայ անհամարժէք եւ անդառնալի կորուստներով յղի», յայտարարած է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարարութիւնը եւ ընդգծած,
որ «առաջին գիծին վրայ ստեղծուած լարուածութեան ամբողջ պատասխանատուութիւնը պիտի
իյնայ ազրպէյճանական կողմին վրայ»:

Արդարադատութեան Նախարար Յովհաննէս Մանուկեան
Հրաժարեցաւ
Հայաստանի
արդարադատութեան
նախարար
Յովհաննէս
Մանուկեան հրաժարականի դիմում
ներկայացուց:
Նախագահ
Սերժ
Սարգսեանի
հրամանագիրով Մանուկեան ազատ կացուցուած է իր
պաշտօնէն: Այդ մասին յայտնեց արդարադատութեան
նախարարութեան մամլոյ քարտուղար Ծովինար
Խաչատրեան:
Յովհաննէս Մանուկեան այժմ կը գտնուի արձակուրդի
մէջ, Հայաստանէն դուրս:
Նոր նախարարի թեկնածութեան մասին առայժմ տեղեկութիւններ չկան:
Ըստ կարգ մը աղբիւրներու, հրաժարականի դիմում ներկայացուցած է նաեւ Ծովինար
Խաչատրեան:
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Հայ Լրագրողը Դատական Գործ Յարուցած Է Անգարայի
Քաղաքապետին Դէմ
«Արմէնփրես»` յղում կատարելով թրքական «Տեմոքրաթհապեր» կայքին, կը հաղորդէ, որ
Թուրքիոյ յայտնի հայ լրագրող Հայկօ Պաղտաթ դատական գործ յարուցած է Անգարայի
քաղաքապետ Մելիհ Կէօքչեքի դէմ` ընկերային ցանցերուն վրայ հայերուն մասին ոչ պատշաճ
յայտարարութիւններ կատարելուն համար: Դատարան ներկայացուցած դիմումին մէջ Պաղտաթ
Անգարայի քաղաքապետէն պահանջած
է վճարել 10 հազար թրքական լիրա
փոխհատուցում:
Երբ
Գերմանիոյ
Կանաչներու
կուսակցութեան
ծագումով
թուրք
համանախագահ Ճեմ Էօզտեմիր կոչ
ուղղեց
Թուրքիոյ
հայ-թրքական
սահմանը բանալու, Ցեղասպանութիւնը
ճանչնալու
եւ
Հայաստանի
հետ
յարաբերութիւններ
հաստատելու
վերաբերեալ, Կէօքչեք «Թուիթըր»-ի
վրայ կատարած գրառումի մը մէջ
Էօզտեմիրէն խնդրած է բացատրել`
արդեօք անոր ծագումին մէջ կա՞ն
հայկական արմատներ: Իսկ Պոլսոյ մէջ Ժողովուրդներու ժողովրդավարական կուսակցութեան
ցոյցէն առաջ ան յայտարարած էր, որ հանրահաւաքին մասնակցելու նպատակով Եւրոպայէն եւ
Հայաստանէն 150-200 հայեր կը պատրաստուին գալ Պոլիս: «Ի՞նչ գործ ունին անոնք
հանրահաւաքին: Որովհետեւ անոնք ատիկա կը դիտարկեն իբրեւ Հայաստանի փրկութեան ցոյց:
Զիս լսող իմ քիւրտ եղբայրներ` մի՛ երթաք այդ հանրահաւաքին, որովհետեւ ատիկա քիւրտերու
հանրահաւաքը չէ, հայերունն է», ըսած էր Կէօքչեք:

«Ոտքի՛ Հայաստան»-ը Բողոքի Երթ Կազմակերպեց
«Ոտքի՛ Հայաստան» նախաձեռնութիւնը Չորեքշաբթի օր բողոքի երթ կազմակերպեց:
Բաղրամեան պողոտայէն` Հայաստանի գրողներու միութեան շէնքի մօտէն, ցոյցին
մասնակիցները շարժեցան դէպի իշխող Հանրապետական կուսակցութեան (ՀՀԿ) գրասենեակ`
նախագահ Սերժ Սարգսեանին փոխանցելու իրենց նամակը:
Նախաձեռնութիւնը նամակին մէջ մասնաւորապէս կը նշէ, որ պիտի շարունակէ
քաղաքացիական անհնազանդութիւնը, մինչեւ որ Հանրային ծառայութիւնները համակարգող
յանձնախումբը չեղեալ յայտարարէ ելեկտրական հոսանքին սակը բարձրացնելու իր 17 յունիսի
որոշումը:
«Եթէ մինչեւ 1 օգոստոս Հանրային ծառայութիւնները համակարգող յանձնախումբը չընդունի
այդ որոշումը, մենք պիտի շարունակենք քաղաքացիական անհնազանդութիւնը այնքան
ժամանակ, մինչեւ պետութիւնը չյարուցէ քրէական գործեր ուժանիւթի մարզը փլուզման եզրին
հասցուցած բոլոր պաշտօնատարներուն դէմ», յայտարարեց նախաձեռնութեան անդամ Դաւիթ
Սանասարեան:
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Հայաստանի Մշակոյթի Նախարարը Ընդունեց Սուրիացի
Իր Պաշտօնակիցը
Հայաստանի
Հանրապետութեան
մշակոյթի
նախարար Յասմիկ Պօղոսեան նախանցեալ օր
ընդունեց Սուրիոյ մշակոյթի նախարար Իսսամ
Խալիլը:
Յասմիկ Պօղոսեան կարեւոր նկատեց Իսսամ
Խալիլի «Մտքի քանդում» խորագիրով զեկուցումը
«Մշակութային ժառանգութիւնը իբրեւ մարդկային
համախմբման եւ հոգեւոր հաղորդակցման
գործօն» կլոր սեղանի ծիրին մէջ:
Հայաստանի մշակոյթի նախարարը առաջարկեց
համագործակցութեան ընդլայնում ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի
ծիրին մէջ` նշելով, որ Հայաստանի Հանրապետութիւնը մտահոգ է Սուրիոյ մէջ «Իսլամական
պետութիւն» խմբաւորման կողմէ մշակութային ժառանգութիւնը ոչնչացնելու հարցով եւ
շեշտեց, որ ժամանակին չձեռնարկուած քայլերը վատ նախընթաց կը հանդիսանան նման
վայրագութիւններու համար: Ան վստահեցուց, որ Հայաստան կը ձեռնարկէ բոլոր անհրաժեշտ
միջոցները զինեալ ընդհարումներու պարագային մշակութային արժէքներու ապօրինի
ներմուծման, արտահանման եւ սեփականութեան իրաւունքի փոխանցումը արգիլելու եւ
կանխումը ապահովելու նպատակով:
Յասմիկ Պօղոսեան արաբ պաշտօնակիցին առաջարկեց երկու երկիրներու մէջ հայկական եւ
սուրիական մշակոյթի օրեր կազմակերպել` շեշտելով, որ ուրախ կ՛ըլլար, եթէ արաբ գրողները
մասնակցին սեպտեմբերին Հայաստանի մէջ տեղի ունենալիք «Գրական տապան» միջազգային
ծրագիրին:
Հայաստանի մշակոյթի նախարարը շնորհակալութիւն յայտնեց Սուրիոյ կառավարութեան եւ
մասնաւորապէս մշակոյթի նախարար Իսսամ Խալիլին` Սուրիոյ մէջ Հայոց ցեղասպանութեան
100-ամեակի յիշատակման ձեռնարկներու կազմակերպման աջակցելու համար` ընդգծելով
Սուրիոյ խորհրդարանի` 17 մարտին Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին նուիրուած նիստ
հրաւիրելու փաստը:
Նշելով, որ հայ-սուրիական պատմամշակութային յարաբերութիւնները իրենց արմատներով
դարերու խորքը կ՛երթան, Յասմիկ Պօղոսեան ընդգծեց, որ մասնաւորապէս Հայոց
ցեղասպանութեան ժամանակ արաբ ժողովուրդը անգնահատելի օգնութիւն ցուցաբերած է բռնի
տեղահանուած հայ գաղթականներուն:
Զրուցակիցները անդրադարձան Սուրիոյ ներքաղաքական ճգնաժամի հետեւանքով 2012
թուականին Հայաստան հաստատուած շուրջ տասներեք հազար սուրիահայերու խնդիրներուն:
Յասմիկ Պօղոսեան տեղեկացուց, որ Երեւանի պետական համալսարանին մէջ 1968 թուականէն
կը գործէ արեւելագիտութեան բաժանմունքը, որուն կազմին մէջն է արաբագիտութեան
ամպիոնը:
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Հանդիպումի աւարտին Հայաստանի մշակոյթի նախարարը արաբ իր պաշտօնակիցին նուիրեց
Արեւմտեան Հայաստանի մէջ ոչնչացուած յուշարձաններուն մասին գիրք եւ հայկական
ժայռապատկերներու հազարամեայ պատմութիւնը խորհրդանշող յուշանուէր:

Ըստ «Հիւրրիյէթ Տէյլի Նիուզ»-ի. Անին ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի
Մշակութային Ժառանգութեան Ցուցակին Մէջ
Յայտնուելու Ճամբուն Վրայ Է
«Հիւրրիյէթ Տէյլի Նիուզ» կը գրէ, որ Անիի աւերակները ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի մարդկութեան
մշակութային ժառանգութեան ցուցակին վրայ յայտնուելու ճամբուն վրայ են:
Ըստ աղբիւրին, այդ ուղղութեամբ աշխատանք տարուած է Կարսի իշխանութիւններուն կողմէ:
Կարսի մշակոյթի եւ զբօսաշրջութեան վարչութեան ղեկավարութենէն ըսած են, որ Անիի
դիմումին որդեգրման պարագային վերջինս պիտի ըլլայ «Թուրքիոյ 16-րդ միաւորը ԵՈՒՆԵՍՔՕի ցուցակին վրայ»:
Թուրքիոյ իշխանութիւնները ըսած են, որ Թուրքիա ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ին դիմած է փետրուարին, եւ
այժմ Անիի աւերակները «ժամանակաւոր ցուցակին վրայ են»` մնայուն ցուցակին վրայ
յայտնուելու ճամբուն վրայ:
Թրքական աղբիւրը կը նշէ, որ Անին «եղած է մայրաքաղաքը միջնադարեան հայկական
թագաւորութիւններէն մէկուն, որ տարածուած է ժամանակակից Հայաստանի եւ ներկայ
Թուրքիոյ արեւելեան մեծ մասին վրայ»:

Համազգայինի Ուսանողական 21-րդ Ֆորումը Ծայր Առաւ
Երեւանի Մէջ
Համազգայինի ուսանողական 21-րդ հաւաքը՝
Ֆորումը, ծայր առաւ Երեւանի մէջ, Շաբաթ, 11
Յուլիսի
առաւօտեան՝
համախմբելով
35
երիտասարդ՝
Հայաստանէն,
Արցախէն,
Վրաստանէն,
Արաբական
Միացեալ
Էմիրութիւններէն, Սուրիայէն, Լիբանանէն,
Ֆրանսայէն,
Ամերիկայի
Միացեալ
Նահանգներէն, Քանատայէն եւ Աւստրալիայէն:
Բացումը կատարուեցաւ «Եւրոպա» պանդոկին
մէջ. մասնակցողներու կողքին ներկայ էին նաեւ
Համազգայինի Հիմնարկի նախագահ Լիլիթ
Գալստեան,
Համազգայինի
Կեդրոնական
վարչութենէն ընկերներ Սպարտակ Ղարաբաղցեան եւ Թամար Հաշօղլեան, դոկտ. Հրանդ
Մարգարեան եւ Կարօ Յովհաննէսեան: Բարի գալուստի խօսքով հանդէս եկաւ Լիլիթ
Գալստեան, ապա հերթականութեամբ իրենց սրտի խօսքը փոխանցեցին Սպարտակ
Ղարաբաղցեան ու դոկտ. Հրանդ Մարգարեան, ինչպէս նաեւ Ֆորումի ընթացիկ տարուան
վարիչներ Արա Բարսեղեան եւ Թամար Տօնապետեան:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

«Իրանի Հետ Համաձայնութիւնը Կը Նպաստէ Միջին
Արեւելքի Անվտանգութեան» Ըսաւ Շթայնմայեր
Գերմանիոյ արտաքին գործոց նախարար Ֆրանք Վալթեր
Շթայնմայեր քննադատեց Իսրայէլի` Իրանի եւ Վեցեակին
միջեւ կնքուած համաձայնութեան ընդդիմութիւնը` նշելով.
«Համաձայնութիւնը պիտի նպաստէ Միջին Արեւելքի
շրջանին մէջ անվտանգութեան հաստատման»:
«Այս համաձայնութիւնը երաշխաւորուած է, եւ Իսրայէլ
պէտք է ուշադիր քննէ զայն եւ ոչ թէ այս կարծր կերպով քննադատէ համաձայնութիւնը»,
յայտարարեց ան` նշելով. «(Համաձայնութիւնը) հիմնուած է թափանցիկութեան եւ Իրանի
յանձնառութիւնը հսկելու կարողութեան վրայ»:
Իրանի վարչակարգի շահերու ճշդման խորհուրդի նախագահ շէյխ Ալի Աքպար Հաշեմի
Ռաֆսանժանի յայտնեց, որ Իրանի եւ Վեցեակին միջեւ կնքուած համաձայնութեան նկատմամբ
Միացեալ Նահանգներու սիոնական լոպիին եւ Իսրայէլի դժգոհութիւնը բանակցութեանց մէջ
Իրանի արձանագրած մեծ յաղթանակին ցուցանիշն է: Ան նշեց, որ այս հարցին մէջ վերջնական
յաղթանակը կը պատկանի տրամաբանութեան եւ ոչ թէ աղմկարարութեան:
Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանի իր կարգին նշեց, որ հիւլէական թղթածրարին շուրջ
համաձայնութիւնը Իրանի իրաւաբանական, թեքնիք եւ քաղաքական յաղթանակն է եւ ոչ ոք
կրնայ ըսել, թէ Իրան անձնատուր եղաւ:
Բրիտանիոյ արտաքին գործոց նախարար Ֆիլիփ Համընտ նշեց. «Վիեննայի համաձայնութիւնը
կը հանգստացնէ ամբողջ աշխարհը, թէ Իրանի հիւլէական զէնք ձեռք ձգելու ճամբան
փակուեցաւ»` աւելցնելով, որ «համաձայնութիւնը ընդարձակ դրական ազդեցութիւններ պիտի
ունենայ»:
Ֆրանսայի արտաքին գործոց նախարար Լորան Ֆապիւս յայտարարեց, որ մօտ օրէն պիտի
այցելէ Թեհրան: Ան նշեց, որ Իրանի արտաքին գործոց նախարար Մոհամետ Ճաւատ Զարիֆ
«երէկ զիս դարձեալ հրաւիրեց. նախապէս զիս հրաւիրեց, սակայն չընդունեցի: Անոր ըսի, որ
Իրան պիտի մեկնիմ, ինչ որ կը նշանակէ, որ պիտի մեկնիմ Իրան»:
Աղբիւրներ «Ռոյթըրզ»-ին յայտնեցին, որ Գերմանիոյ տնտեսութեան նախարար եւ
փոխվարչապետ Սիկմար Կապրիել մտադիր է Թեհրանի հետ կնքուած համաձայնութեան
ընձեռած առիթներէն արագօրէն օգտուելու նպատակով կիրակի օր Իրան այցելել:
Միւս կողմէ` Միացեալ Նահանգներու նախագահ Պարաք Օպամա հեռաձայնեց Սէուտական
Արաբիոյ Սալման Պըն Ապտել Ազիզ թագաւորին եւ անոր ներկայացուց Իրանի հետ կնքուած
համաձայնութեան բովանդակութիւնը: Ան ընդգծեց, որ իր երկիրը յանձնառու կը մնայ շրջանին
մէջ խաղաղութեան ու կայունութեան:
Արաբական լիկայի ընդհանուր քարտուղար Նեպիլ Արապի հաղորդագրութիւն մը
հրապարակելով
ողջունեց
Իրան-վեցեակ
համաձայնութիւնը`
զայն
նկատելով
տարակարծութիւնները երկխօսութեամբ եւ խաղաղ միջոցներով լուծելու օրինակ մը:
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Համախոհական Կառավարութեան Կազմութեան
Խորհրդակցութեան Ընթացքին. Տաւութօղլու Քրտամէտ
Կուսակցութեան Կոչ Կ՛ուղղէ Բռնարարքներն Ու
Ժողովրդավարութիւնը Իրարմէ Անջատելու
«Հիւրրիյէթ Տէյլի Նիուզ» կը հաղորդէ, որ
Թուրքիոյ վարչապետ Ահմեթ Տաւութօղլու
Չորեքշաբթի

օր

համախոհական

կառավարութեան կազմութեան երրորդ եւ
վերջին հանդիպումին համար այցելած է
քրտամէտ

Ժողովուրդներու

ժողովրդավարական

կուսակցութեան

կեդրոնատեղին:

Հանդիպումը

աւելի

երկարատեւ եղած է, քան Հանրապետական
ժողովուրդի

եւ

Ազգայնական

շարժում

կուսակցութեանց հետ հանդիպումները:
Հանդիպումին ընթացքին Տաւութօղլու իր տեսակէտը յայտնած է երեք սկզբունքներու`
խաղաղութեան, ժողովրդավարութեան եւ արդարութեան առնչութեամբ, իսկ քրտամէտ
կուսակցութեան

համանախագահ

Սելահաթթին

Տեմիրթաշ

ներկայացուցած

է

համախոհական կառավարութեան կազմութեան իր կուսակցութեան տեսակէտը:
«Եթէ խաղաղութիւնը կենսական է, ապա Թուրքիոյ հողերուն վրայ չեն կրնար զինեալ
ուժեր

ըլլալ»,

ըսած

է

Տաւութօղլու`

ակնարկելով

ՔԱԿ-ին:

իբրեւ

«Եկէ՛ք,

Ժողովուրդներու ժողովրդավարական կուսակցութիւն, կեցուածք արտայայտեցէք ամէն
տեսակի բռնարարքներու եւ զինումի դէմ», ըսած է ան` պնդելով, որ այդպիսի քայլ մը ոչ
միայն պիտի նպաստէ Թուրքիոյ մէջ քաղաքականութեան, այլ նաեւ պիտի ըլլլայ ի
նպաստ քրտամէտ կուսակցութեան: «Բայց եւ այնպէս, մէկ կողմէն «խաղաղութիւն»
ըսելով, միւս կողմէն բռնարարքը օրինականացնելը ո՛չ ձեզի, ո՛չ մեզի եւ ո՛չ ալ երկրին
օգուտ

պիտի բերէ»,

ըսած է

ան` աւելցնելով,

որ «լեռներուն

վրայ

զինեալ

խմբաւորումներու ներկայութիւնը հակասութիւն մըն է»:
Տաւութօղլու հանդիպումը նկարագրած է իբրեւ «օգտակար խորհրդակցութիւն մը»`
աւելցնելով, որ երկու կուսակցութիւններուն մասնակցութեամբ կառավարութեան մը
կազմութեան

կարելիութիւնը

քննարկելու

համար

միջկուսակցական

պատուիրակութիւններ յառաջացնելու վերաբերեալ որոշում չէ տրուած: Ան աւելցուցած
է, որ երկու կողմերուն միջեւ խորհրդակցութիւնները կրնան շարունակուիլ:
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Տեմիրթաշ մէկ օր առաջ «Հապերթիւրք» պատկերասփիւռի կայանին հետ հարցազրոյցի
մը

ընթացքին

յայտնած

էր.

«ՔԱԿ-ը

սպառնալիք

մը

ըլլալէն

դադրեցնելը

բանակցութիւններու ճամբով կ՛ըլլայ: Եթէ մեր կոչէն կախեալ ըլլար, ատեն-ատեն կոչ
մը կ՛ուղղէի… մեր կոչէն կախեալ չէ, սակայն այստեղ կոչ պիտի ուղղեմ` ՔԱԿ պէտք է
անպայման վար դնէ Թուրքիոյ դէմ բարձրացուցած իր զէնքերը:
«Ճիշդ է, որ լարուածութիւնը բարձր է: Սակայն սուրեր ճօճելու օրը չէ: Այս մէկը կ՛ըսեմ
թէ՛ Քիւրտիստանի հասարակութիւններու միութեան եւ թէ՛ կառավարութեան: Ոչ ոք
պէտք է լարուածութիւնը աճեցնելու մասին մտածէ», ըսած էր Տեմիրթաշ:
Ան

նաեւ

նշած

էր,

որ

Արդարութիւն

եւ

բարգաւաճում

կուսակցութեան

եւ

Հանրապետական ժողովուրդի կուսակցութեան միջեւ կազմուած համախոհական
կառավարութիւն մը կրնայ «շատ շահաւէտ» ըլլալ, եթէ նկատի ունենայ քրտական
հարցի լուծումի ջանքերը շարունակելու համար Ժողովուրդներու ժողովրդավարական
կուսակցութեան ներկայացուցած սկզբունքները:
Տեմիրթաշ յայտնած էր, որ եթէ կառավարութեան կազմութեան ջանքերը ձախողին եւ
արտակարգ ընտրութիւններ տեղի ունենան, իր կուսակցութիւնը կրնայ ստացած
քուէներուն համեմատութիւնը բարձրացնել 20 առ հարիւրի:

ՏԱՀԵՇ Սպառնացած Է Թուրքիոյ
«Արմէնփրես» կը հաղորդէ, որ ՏԱՀԵՇ-ի
պատկանող
կայքը

«Տարուլհիլաֆէ»

սպառնալիքներ

թրքերէն

տարածած

է

Թուրքիոյ հասցէին:
ՏԱՀԵՇ

Թուրքիան

լրատուամիջոցներու

մեղադրած

է

ազատութիւնը

սահմանափակելու մէջ:
Ահաբեկիչներու յայտարարութեան մէջ կ՛ըսուի, որ Թուրքիան փակած է իրենց կայք
մուտքը` փորձելով սահմանափակել մամուլի ազատութիւնը: Յայտարարութեան
վերջաւորութեան կ՛ըսուի, որ ՏԱՀԵՇ-ի վրայ Թուրքիոյ ճնշումներուն իբրեւ հետեւանք
իրենք հարկադրուած պիտի ըլլան «Թուրքիոյ հետ յարաբերութիւններուն մէջ նոր էջ
բանալ»:

www.asbarez.com
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ԱԿՆԱՐԿ

Ապամեկուսացուող Թեհրանը Եւ Երեւանի Նոր Դերը
Հայկական

վերլուծական

ոսպնեակը

կեդրոնացնէ

Իրան-Արեւմուտք

հետեւանք`

նախ

բնականաբար

իր

յարաբերութիւններու

Հայաստանի

Հանրապետութեան

լուսարձակները

պիտի

բնականոնացման

իբրեւ

կրելիք

անմիջական

հետեւանքներուն եւ տարածաշրջանին մէջ հակառակորդներ Թուրքիոյ եւ Ազրպէյճանի
ունեցած դերակատարութեան փոփոխութեան վրայ:
Թուրքիոյ եւ Ազրպէյճանի կողմէ կիսաշրջափակուած Հայաստանի Հանրապետութեան
ցամաքային բաց երկու ելքերէն մէկը` Վրաստանը անշուշտ տարանցիկութեան
կարգավիճակով կ՛օգտուի այս կացութենէն եւ ապրանքաշրջանառութեան երկկողմանի
ելումուտէն կը քաղէ իր շահոյթը. քաղաքական իւրաքանչիւր հանգրուանի համարժէք
ուղերձ փոխանցելու համար դիւրաբեկ որոշ սահմանակէտեր կը փակուին, մերթ ընդ
մերթ հողային սահանքներու պատրուակով եւ կամ նախադէպերը նկատի ունենալով
Ռուսիոյ դաշնութեան դէմ սկսուած պատերազմին պատճառով: Չորրորդ դրացին`
Իրանը, մինչ այժմ յայտնուած էր միջազգային մեկուսացման մէջ, ենթարկուած`
պատժամիջոցներու:
Ահաւասիկ ա՛յս հանգամանքն է, որ փոփոխութեան ենթարկուելու սեմին է: Առանց
մտնելու հիւլէական ծրագիրի բանակցութիւններուն մանրամասնութիւններուն մէջ, կը
թուի, որ կայացած համաձայնութեան առարկայացման պահը հասած է արդէն եւ Իրանը
կը յայտնուի նոր դերակատարութիւններ ստանձնելու դիրքին վրայ:
Շրջափակման ենթակայ մեր հանրապետութեան համար ուրեմն, դէպի միջազգային
շուկայ բացուող Իրանը, որ մինչ այժմ քաղաքական առումով ռազմավարական
գործընկեր էր, կը պարփակէ նկատառելի նախադրեալներ վերածուելու համար նաեւ
տնտեսական մակարդակի ռազմավարական գործընկերոջ:
Նոր հանգամանքի իրականութիւնը երկկողմանի փոխշահաւէտութիւն կը ներկայացնէ:
Եթէ պաշտօնական Երեւանին համար Իրանը ցամաքային կարեւորագոյն ելք է,
շրջափակումի այլընտրանքային իբրեւ նշանակալի միջոց, ապա Թեհրան եւս դէպի
Կովկաս եւ դէպի Սեւ ծով հասնելու համար Երեւանի կայուն տարանցիկութեան
անհրաժեշտութիւնը կ՛ընդգծէ: Պարսից ծովէն Իրան եւ անկէ Հայաստան-Վրաստան ու
Սեւ ծով ելք` տնտեսական նոր հեռանկարներ կը բացուին նաեւ Թեհրանի համար այս
ճամբով:
Իրանի ապամեկուսացումը, Թեհրանին առընթեր այս ձեւով նոր դերակատարութիւն կը
վստահի նաեւ Երեւանին: Այս ընդհանուր պարունակին մէջ ալ կը տեղադրուին
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հետագայ համագործակցութեան նախագիծերը, հիւսիս-հարաւ ճանապարհը, նոր
երկաթուղիի կառուցումը, Մետաքսէ ճանապարհի ուրուագծումը:
Բնականաբար կը մրճահարուի նուազ լաւատեսութիւն փոխանցող հարցադրումը:
Երեւանը ապամեկուսացուող Թեհրանի եւ մեկուսացուող Մոսկուայի միջեւ պիտի
յաջողի՞ ապաշրջափակուելու իր քայլերուն մէջ: Եւ երկրորդը. Իրան-Արեւմուտք
համաձայնութիւնը սոսկ հիւլէական հարցերո՞ւ կը վերաբերի, թէ՞ կ՛ընդգրկէ նաեւ
միջինարեւելեան տարածաշրջանային զինուորաքաղաքական հիմնախնդիրները:
Իրադրութիւններու ընթացքը

կրնայ միայն որոշ լոյս սփռել կանխատեսական

վարկածներու վրայ: Պարզ է այն, որ ապամեկուսացուող Իրանը իբրեւ գլխաւոր
խաղացող կ՛ընկալուի տարածաշրջանին մէջ մինչ այժմ այդ աղիւսակը գրաւած
Սէուտական Արաբիոյ, Եգիպտոսի եւ Թուրքիոյ կողքին: Իսկ այս մէկը միանշանակ
յօգուտ Անգարային չէ:
Իրանի

ապամեկուսացման

հետեւանքները

մեզի

համար`

Հայաստանի

Հանրապետութեան ունենալիք դերակատարութիւնն է նախ եւ առաջ: Զուգահեռ`
Անգարայի դերին նուազեցումը:

«Ա.»
ՄԱՐԶԱԿԱՆ

Եուրի Վարդանեանի Որդին` Համաամերիկեան Խաղերու
Արծաթէ Մետալակիր
ArmSport.am կը հաղորդէ, որ հայ անուանի
ծանրաբարձ Եուրի Վարդանեանի որդին`
Նորիկ Վարդանեան, Թորոնթոյի մէջ
(Քանատա),
տեղի
ունեցող
համաամերիկեան
խաղերուն
արծաթէ
մետալակիր դարձած է:
Միացեալ Նահանգներու դրօշակին տակ
հանդէս
եկող
Վարդանեան
94
քկ
դասակարգին
մէջ
երկամարտի
մրցումներուն
362
քկ
արդիւնք
մը
արձանագրելով ամերիկացի Քենտրիք Ֆարիսուէն զիջած է միայն 4 քկ-ով, կը յայտնէ «Տը
Շրեվըփորթ Թայմզ»:
Նշենք, որ 2012-ին Նորիկ Վարդանեան Հայաստանի դրօշին տակ հանդէս գալով մասնակցած է
Լոնտոնի ողիմպիական խաղերուն` գրաւելով 11-րդ դիրքը (380 քկ):
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Սմբատ Յակոբեան` Իրանի Արդիւնաբերութեան
Օրինակելի Եւ Վաստակաւոր Գործարար
Յունիս
30-ին,
Ճարտարարուեստի
եւ
արդիւնաբերութեան օրուան առիթով Թեհրանի
Գլխաւոր համագումարներու դահլիճին մէջ տեղի
ունեցաւ
ձեռնարկ,
որուն
ընթացքին
հանրապետութեան նախագահի առաջին օգնական
դոկտ.
Ճահանկիրի
ձեռամբ
կատարուեցաւ
գնահատականներու եւ շքանշաններու տուչութիւն`
Իրանի մակարդակով յաջողած 12 գործարարներու,
որոնցմէ երեքը գնահատուեցան իբրեւ օրինակելի եւ
վաստակաւոր գործարար:
Վերոնշեալ երեքի շարքին էր Իրանի արական
հագուստեղէնի ամենանշանաւոր ու հեղինակութիւն
վայելող վաճառանիշ` «Յակոբեան» ընկերութեան տէր
ու տնօրէն Սմբատ Յակոբեան:
Նշենք, որ Սմբատ Յակոբեան իր վաճառանիշը սկսած
է արտադրելու 1975-ին եւ ներկայիս ունի հսկայական
գործարաններ (արական հագուստեղէնի եւ շապիկի):

Հայկական Մշակութային Օրեր
Եգիպտոսի մշակոյթի նախարար Ապտ Ուահետ Նապաուի վերջերս ընդունեց Եգիպտոսի մէջ
Հայաստանի դեսպան Արմէն Մելքոնեանին այցելութիւնը: Երկու կողմերը քննեցին երկու
երկիրներուն միջեւ մշակութային կապերը եւ համաձայնեցան, որ Եգիպտոսի մէջ
կազմակերպուելիք հայկական մշակութային օրերը տեղի ունենան 15-21 սեպտեմբերի միջեւ,
նաեւ Եգիպտոս իր մասնակցութիւնը բերէ Հայաստանի մէջ տեղի ունեցող մշակութային
ձեռնարկներուն: Դեսպանը Հայաստան հրաւիրեց նախարարը` ներկայ գտնուելու յիշեալ
նախաձեռնութեան:
Ապտ Ուահետ Նապաուի հաստատեց, որ հայերը մեծ դերակատարութիւն ունեցած են
Եգիպտոսի մշակութային կեանքէն ներս, եւ առաջարկեց, որ 2 կողմերու մշակութային կապը
զարգանայ գիրքերու թարգմանութեամբ: Այլ խօսքով, Եգիպտոսի մշակոյթը եւ պատմութիւնը
ներկայացնող գիրքեր թարգմանուին հայերէնի եւ Հայաստանի մշակոյթը եւ պատմութիւնը
ներկայացնող գիրքեր թարգմանուին արաբերէնի, որպէսզի երկու երկիրները մօտէն ճանչնան
զիրար:
Արմէն Մելքոնեան իր կարգին հաստատեց, որ Հայաստանի եւ Եգիպտոսի միջեւ մշակութային
կապերը շատ սերտ են, աւելցնելով, որ Եգիպտոսի համալսարանին մէջ բաժանմունք մը կայ, ուր
կ՛ուսուցանուի հայոց լեզու, հայոց պատմութիւն, նաեւ` երկու երկիրներու միջեւ
յարաբերութեան պատմութիւնը: Երեւանի համալսարանին մէջ նաեւ արաբերէնի բաժանմունք
կայ եւ կ՛ուսուցանեն արաբերէն պատմութիւն եւ գրականութիւն:
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Համազգայինի Պարախումբը Կը Մասնակցի
«Պոլիուտ»-ի Պարի Փառատօնին
Կազմակերպութեամբ
«Արթիսթիք
սթիւտէօ օրիենթըլ Էքսփրեշըն»-ի, 5
Յուլիսին Աթէնքի Թեխնոփոլիս Կազիի
մէջ տեղի ունեցաւ «Պոլիուտ էնտ
մալթիքալչըրըլ տենս ֆեսթիվըլ»-ը: Այս
ելոյթը
կը
բնորոշուի
որպէս
բազմաբնոյթ
երազային
ճամբորդութիւն
մը`
դէպի
աւանդական
արեւելեան
երաժշտութիւն եւ պարարուեստի
իւրայատկութիւններով ու նկարագրով
պատկերացուած արուեստ:
Այս փառատօնին իր մասնակցութիւնը բերաւ Յունաստանի Համազգային հայ կրթական եւ
մշակութային միութեան «Նայիրի» երկսեռ պարախումբը, որ գեղարուեստական երեկոն
ճոխացուց հայ երաժշտութեան, հայկական պարի ու հայկական տարազներու
բազմամշակութային ճաշակ մը դրսեւորելով:

«Ապրող Յուշեր» Հայոց Ցեղասպանութեան
100-Ամեակին Նուիրուած
Մշակութային Եւ Գեղարուեստական Ձեռնարկ
Հովանաւորութեամբ ՀԲԸՄ-ի Լոնտոնի մասնաճիւղի վարչութեան, 26 յունիսին, նախկին Չելսի
քաղաքապետարանի սրահին մէջ տեղի ունեցաւ «Ապրող յուշեր» մշակութային եւ
գեղարուեստական ձեռնարկը` նուիրուած Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին, ինչպէս
նաեւ` մահուան դէմ հայ ժողովուրդին տարած յաղթանակին:
Տեղի ունեցաւ նաեւ տաղանդաւոր նկարիչ
Նայիրի Աֆրիկեանի «Յիշողութիւնը դեռ
կենդանի է» ցուցահանդէսի բացում:
Երեկոյթին բացումը կատարեց Ասատուր
Կիւզելեան,
որ
հակիրճ
կերպով
անդրադառնալէ
ետք
Հայոց
ցեղասպանութեան,
կարդաց
Բրիտանիոյ
արտաքին գործոց նախարարութենէն ստացած
նամակը` ի պատասխան ընթացիկ տարուան
փետրուար ամսուն վարչապետ Քամերոնին,
նախագահ
Օպամային
եւ
նախագահ
Նեթանեահուին իր գրած բաց նամակին: Արտաքին գործոց նախարարութեան նամակը կը
հաստատէր, որ Անգլիա չէր փոխած Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման նկատմամբ իր
որդեգրած դիրքը:
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«Կոմիտաս» հաստատութեան հիմնադիր տնօրէն, Օսմանեան կայսրութեան վերջին շրջանի եւ
արդի հայոց պատմութեան մասնագէտ, երիտասարդ պատմաբան Արա Սարաֆեան «Յիշենք
այսօր Թուրքիոյ մէջ ապրող հայերը» նիւթին շուրջ
տուաւ դասախօսութիւն մը`
անդրադառնալով թուրք եւ քիւրտ մտաւորականութեան, հասարակական եւ քաղաքական
գործիչներու, ինչպէս նաեւ պարզ քաղաքացիներու եւ գիւղացիներու հետ ունեցած իր
հանդիպումներուն` Թուրքիոյ տարբեր շրջաններուն մէջ: Սարաֆեան ներկաներուն
ուշադրութիւնը հրաւիրեց այն իրողութեան վրայ, որ երկու տասնամեակ առաջ Թուրքիոյ մէջ
տիրող հակաժողովրդավարական իրավիճակը ներկայիս բարեփոխուած է, եւ Թուրքիոյ մէջ
այժմ ազատ կերպով կը քննարկուին երբեմնի արգիլուած բազմաթիւ հարցեր, որոնց կարգին
նաեւ` Հայոց ցեղասպանութիւնը, որուն շնորհիւ բազմաթիւ իսլամացած հայեր կը վերադառնան
իրենց արմատներուն: Սարաֆեան ընդգծեց, որ Հայկական հարցի հետապնդման եւ անոր
խաղաղ լուծման հաշուոյն տարուող աշխատանքին մէջ անհրաժեշտ է ապահովել թուրք եւ
քիւրտ
մտաւորականութեան
եւ
հասարակական
կազմակերպութիւններու
համագործակցութիւնը:
«Հայաստանի ոգին եւ կործանման մոխիրներէն ծնած գեղեցկութիւնը» բնաբանով ելոյթ ունեցաւ
Հայաստանի, Արցախի եւ հայ ժողովուրդի մեծագոյն բարեկամներէն պարոնուհի Քարոլայն
Քոքս, որ անդրադառնալէ ետք Ծիծեռնակաբերդի մէջ կայացած Հայոց ցեղասպանութեան
հարիւրամեակի ոգեկոչման նուիրուած յուշահանդէսին այս տարուան ապրիլ 24-ին, խօսեցաւ
ազրպէյճանական վայրագութիւններու մասին, որոնք գործադրուեցան Արցախի հայութեան դէմ
պատերազմի տարիներուն: Պարոնուհին դատապարտեց Ազրպէյճանի կողմէ գործուած
ոճիրները: Ան Հայաստան եւ Արցախ կատարած իր բարեսիրական 82 այցելութիւններուն հետ
առնչուած բազմաթիւ յուզիչ դրուագներ
պատմեց` պաստառի վրայ ցուցադրելով
լուսանկարներ:
Աւարտին գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր:

Երաժշտական – Պարային Երեկոյ
Կազմակերպութեամբ Փիրէայի Պարի միջազգային խորհուրդի
եւ հելլէն աւանդական պարերու «Տորա Սթրաթու» թատրոնին,
30 յունիսին, Աքրոփոլիսի յարակցութեամբ գտնուող «Տորա
Սթրաթու» աւանդական ու ազգագրական պարերու բացօթեայ
թատրոնի բեմին վրայ տեղի ունեցաւ երաժշտական – պարային
երեկոյ:
Յայտագրին իրենց մասնակցութիւնը բերին փոքրասիական,
պոնտական, կապադովկիական, Թրակիոյ, Զմիւռնիոյ եւ
յունական ազգագրական միութիւններու երգի ու պարի
խումբեր: Տեղի ունեցան թատերական ներկայացումներ`
հայերու կեանքին ու Ցեղասպանութեան վերաբերեալ` «Անոնք յաջողեցան ապրիլ, պարել ու
երգել» ընդհանուր բնաբանին ներքոյ:
Յայտագրի ընթացքին ելոյթ ունեցաւ նաեւ Համազգայինի պարախումբը:
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ԿՆՈՋԱԿԱՆ

Ստուգենք Մեր Գիտելիքները Դդմաճին Եւ Հացին Մասին
1
Ճերմակ հացը աւելի ջերմուժ կը պարունակէ,
քան` ամբողջական կամ հացահատիկներով
հացը:
ՍԽԱԼ: Բոլորն ալ նոյնքան ջերմուժ կը
պարունակեն: Այսուհանդերձ, ամբողջական
հացը
աւելի
հարուստ
է
բնաթելերով,
կենսանիւթերով ու հանքայիններով եւ նուազ
շաքար կը պարունակէ: Ահա թէ ինչո՛ւ անիկա
աւելի
յանձնարարելի
է
սննդականոնի
հետեւողներուն:
2
«Ալ տանթէ» եփած դդմաճը նուազ կը գիրցնէ:
ՃԻՇԴ: Շատ եփած դդմաճը նուազ կուշտ կը պահէ, քան` ակռային տակ ծամուողը: «Ալ տանթէ»
եփած դդմաճին շաքարի տոկոսն ալ նուազ կ՛ըլլայ:
3
Կէս պակեթ հացը աւելի ջերմուժ կը պարունակէ, քան` 3 շերտ փեն տը միին:
ՍԽԱԼ: Ջերմուժի իմաստով համազօր են, սակայն փեն տը մին աւելի իւղ կը պարունակէ եւ
նուազ կշտացնող է:
4
Նախընտրելի
է
լազանիա
սփակեթթի պոլոնեզ:

ուտել,

քան`

ՍԽԱԼ: Լազանիան փարմըզան պանիր եւ
պեշամել թացան կը պարունակէ. այսպէս` 300
կրամ կտոր մը լազանիան 400 ջերմուժ կը
պարունակէ, մինչդեռ նոյն քանակութեամբ
սփակեթթի պոլոնեզը` 220 ջերմուժ:
5
Թարմ լոլիկի խիւսով 200 կրամ դդմաճը նոյնքան
ջերմուժ կը պարունակէ, որքան` երկու ապուրի դգալ ձէթ պարունակող պնակ մը աղցանը:
ՃԻՇԴ: Քանի որ երկու ապուրի դգալ ձէթը ինքնին 200 ջերմուժ կը պարունակէ, նոյնքան` որքան
պնակ մը դդմաճը:

www.aztarar.com
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