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Üàð Þðæ²Ü, Â. î³ñÇ,  ÂÇõ 412, àõñµ³Ã,  24 ÜàÚºØ´ºð, 2017 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 
ՄԻՕՐԵԱՅ ԲԱՆԱԿՈՒՄ ՔՈՒԷՅԹԻ ՄԷՋ 

Սփիւռքի տարածքին հայ երիտասարդի 

նկարագիրն ու ազգային դիմագիծը կը 

կերտուին միութենական գործունէութեանց 

ընդմէջէն, ինչպէս նաեւ անոր 

ինքնավստահութիւնն ու ընկերասիրութեան 

ոգին կ'ամրագրուին բանակումներու 

ընթացքին, երբ պատանին կամ երիտասարդը 

հեռու իր ծանօթ պայմաններէն կը փորձէ 

համակերպիլ մէկ անծանօթ վայրի մը եւ 

հաւաքականութեան մը հետ, ապա տարիներ 

ետք ձեռք ձգած իր փորձը կը ծառայեցնէ 

ազնիւ նպատակներու:  

Այս միտքերէն մեկնած ՀՅԴ Քուէյթի «Քրիստափոր» Երիտասարդական եւ «Հ. Դժոխք» 

Պատանեկան միութիւններու Վարիչ Կազմը, Հինգշաբթի 16 Նոյեմբեր 2017ին 

կազմակերպեց միօրեայ բանակում մը ՔԵՄ-ի եւ Պատանեկանի երէց խումբերուն, 

Քուէյթի Ազգային վարժարանէն ներս, նպատակ ունենալով երիտասարդներուն մէջ 

գործնականօրէն սերմանել խիզախութիւնն ու չարքաշ ապրելակերպը, նաեւ 

դաստիարակչական հարուստ ծրագրով մը պատրաստել վաղուան գիտակից եւ 

յանձնառու երիտասարդները:  

Բացումին ներկայ էին Թեմիս Առաջնորդը, 

Պատասխանատու Մարմնի եւ Հայ Դատի 

Յանձնախումբի Ներկայացուցիչները, 

Վարժարանիս Տնօրէնն ու Հոգաբարձական 

Կազմի Ատենապետը։  

Հայր Սուրբի օրհնութենէն եւ հայրական 

յորդորներէն ետք բանակումի ամբողջ 

տեւողութեան բանակողներուն հրամցուեցաւ 

օգտաշատ դաստիարակչական ծրագիր, որ 

կարելի է ամփոփել հետեւեալ կէտերու մէջ. 

²¼¸²ð²ð 
îºÔºÎ²îàô  ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ Ð²Úàò øàô¾ÚÂÆ ºô Þðæ²Î²ÚÆò Ð²Úàò ÂºØÆÜ 
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- Ա. Դասախօսութիւն, Նիւթ՝ «Առողջ Ապրելակերպ», Դասախօս՝ Սննդագէտ Թինա 

Թասլաքեան։ 

- Կլօր Սեղան, Նիւթ՝ «Դաշնակցական 

երիտասարդին առաքելութիւնը Համայնքային 

կեանքին մէջ» Զրուցավար՝ Ճորճ Արապաթլեան։ 

- Բ. Դասախօսութիւն, Նիւթ՝ «Պատկանելիութիւն», 

Դասախօս՝ Յակոբ Էմրազեան։ 

- Գ. Դասախօսութիւն, Նիւթ՝ «Համակարգիչին ու 

համացանցին ընձեռած բարիքները», դասախօս՝ 

համակարգիչի ճարտարագէտ Յակոբ Արսլանեան։  

Առաւօտուն բանակողներուն միացան կրտսեր պատանիները, իսկոյն մարզանքի եւ 

նախաճաշի օրակարգերէն ետք երէցները Ռալի Բէյբրի խաղով մը մեծ հաճոյք 

վայելեցին եւ իրենց գիտելիքները զարգացուցին, իսկ կրտսերները այլ մարզական 

խաղերով եւ հարց-պատասխանով աշխոյժ եւ մտերմիկ ընկերային պահեր ապրեցան 

միասնաբար եւ իրենց խինդ ու ծիծաղով Ազգային Վարժարանը կենսուրախ կեդրոնի մը 

վերածեցին։ Հետաքրքրական էր նաեւ կրտսերներուն մատուցուած դրուագը քաղուած 

Ա. Ահարոնեանի «Ազատութեան Ճանապարհին» գրքէն , որ ընթերցելէ եւ կատարեալ 

ըմբռնելէ ետք թատերական ներկայացումի վերածուեցաւ։ 

Բանակումի աւարտը չափազանց հոգեպարար էր, ուր 80 պատանիներ եւ 

երիտասարդներ ուս ուսի տուած յեղափոխական երգերով վերանորոգեցին իրենց 

ուխտը եւ խնդրեցին նման բանակումներու յաճախականութիւնը։  

Հուսկ, ՀՅԴ Քուէյթի «Քրիստափոր» Երիտասարդական եւ «Հ. Դժոխք» Պատանեկան 

միութիւններու Վարիչ Կազմի Ներկայացուցիչ Յարութ Պետիրեան իր ոգեւորիչ ու 

գօտեպնդիչ խօսքով նախ գնահատեց 

տարուած աշխատանքը եւ բոլորին 

աշխոյժ մասնակցութիւնը այս 

գործունէութեան, որ իր իւրայատուկ 

կնիքը պիտի դրոշմէ իւրաքանչիւրի 

յիշողութեան մէջ, ապա շեշտեց որ հարկ 

է ամէն միութենական մարմնաւորէ 

տիպար Դաշնակցական երիտասարդի եւ 

պատանիի կեցուածքը իր անմիջական 

միջավայրին մէջ՝ խօսքով, գործով ու 

ապրումներով։  

24 ժամուան տեւողութեան 

բանակողները ոգեշնչող մթնոլորտի մէջ ապրեցան Դաշնակցութեան դաւանած վսեմ 

գաղափարները եւ ընկերասիրութեամբ յագեցած, ջինջ ու բիւրեղ ազնուութեամբ, 

ամրապնդեցին իրենց մէջ Դաշնակցութեան արդար սկզբունքները: Մեր փափաքն է, որ 
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այդ մթնոլորտը եւ ապրելակերպը տիրական ըլլան իրենց առօրեայ կեանքերուն մէջ 

եւս: 

Վստահ ենք, որ բոլոր մասնակիցները բանակումի խրախուսիչ մթնոլորտէն 

խանդավառուած, նոր ուժ եւ կորով ամբարեցին, ինչպէս նաեւ անմոռանալի 

յիշատակներով ու յաւելեալ պատասխանատուութեամբ վերադարձան իրենց տուները։ 

Վերջապէս շնորհակալութիւն կը յայտնենք բոլոր անոնց, որոնք սատարեցին այս 

գործունէութեան յաջողութեան, մանաւանդ մեր սիրելի ծնողներուն, որոնք իրենց 

ամենաթանկը վստահեցան մեզի: 
 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԱՐԴԻ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈՒԹԵԱՆ 

ՈԼՈՐՏԻՆ ՄԷՋ» 
Հայրենաճանաչութիւնը հայ նոր սերունդներու դաստիարակութեան կարեւոր 

կռուաններէն մէկն է: Իսկոյն Քուէյթի Ազգային Վարժարանի աշակերտները 

Հայաստանի եւ հայութեան արդի արհեստավարժութեան բնագաւառի վերջին 

զարգացումներուն իրազեկ դարձնելու նպատակով Քուէյթի մէջ ՀՀ Հիւպատոս Տիար 

Լեւոն Պետրոսեան դասախօսութեամբ մը հանդէս եկաւ երկրորդականի 

աշակերտութեան: Ան մանրամասն տեղեկութիւններ փոխանցեց վերջին տարիներու 

ընթացքին Հայաստանի մէջ արմատ նետած նորարարական, ստեղծագործական եւ 

արհեստագիտական արդի կեդրոններուն շուրջ, ինչպէս «ԹՈՒՄՕ», «UITE», Արմէնիան 

robotics ... եւայլն, որոնք կ'երաշխաւորեն հայրենիքի բարգաւաճումն ու զարգացումը 

ուսման եւ գիտութեան բնագաւառներէն ներս եւ նոր հորիզոններ կը բանան 

երիտասարդութեան դիմաց Հայրենիքի եւ Սփիւռքի մէջ: 

www.aztarar.com 
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ԳԻՐՔԻ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ 
Հինգշաբթի, 23 Նոյեմբեր 2017ին Ազգային Վարժարանի Եօթներորդ կարգի 

աշակերտները իրենց դասատուներու ընկերակցութեամբ այցելեցին Քուէյթի 42րդ 

Գիրքի ցուցահանդէսը, որ կը կայանայ 15-25 Նոյեմբրին։ Անոնք հիացմունքով դիտեցին 

ցուցադրուած գիրքերը եւ հետաքրքրութեամբ թերթատեցին անոնց գունազարդ էջերը։ 

 

ՆԿԱՐՉԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՄ 

Երկուշաբթի, 20 Նոյեմբեր 2017ին, Քուէյթի կրթութեան Նախարարութեան 

հովանաւորութեամբ , Գանատայի դեսպանատան ու «KUWAIT TIMES» օրաթերթի 

կազմակերպութեամբ «Four Seasons» պանդոկէն ներս, տեղի ունեցաւ «Գանատա» 

խորագրեալ նկարչական մրցոյթի 

մրցանակաբաշխութիւնը։ Մրցոյթին 

մասնակցած էին 210 դպրոցներէ 11.800 

աշակերտ, որոնցմէ 50 աշակերտ արժանացան 

մրցանակի։ Քուէյթի Ազգային Վարժարանի 

երրորդ դասարանի աշակերտ Յովհաննէս 

Պօղոսեան գրաւելով 10րդ դիրքը արժանացաւ 

նիւթական պարգեւի։ 

Տեղին է նշել, որ Ազգային Վարժարանը այս 

տարի մրցանակին մասնակցած էր 43 

նկարչական գործերով, որոնք պատրաստուած 

էին աշակերտներուն կողմէ՝ Տիկին Հուրի 

Նալպանտեանի հսկողութեամբ եւ անոնց մեծամանութիւնը ցուցադրուեցաւ 

պարգեւատրման երեկոյի ընթացքին։ 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Գերմուշի Մէջ Գտնուող Սուրբ Աստուածածին Եկեղեցին 

Աւերուած Է Ու Կը Շարունակէ Աւերուիլ 

Գերմուշի հայկական եկեղեցին փլուզման վտանգի տակ է: Հակառակ անոր որ 2011 

թուականին եկեղեցին եւ անոր յարակից տարածքը զբօսաշրջային կեդրոն յայտարարուած էին, 

հետագայ 6 տարիներու ընթացքին այնտեղ որեւէ աշխատանք չէ կատարուած: Իսկ 

գանձագողերուն  փորած խոր փոսերը մեծ վտանգ կը ներկայացնեն եկեղեցիին համար:  

Գերմուշի (Գամուրջ, Կամուրջ) Սուրբ Աստուածածին եկեղեցին, որ կը  գտնուի Ուրֆա 

կեդրոնէն 10 քմ դէպի հիւսիս-արեւելք ու կառուցուած է 19-րդ դարուն,  գանձագողերու 

պեղումներուն պատճառով կը գտնուի փլուզման վտանգի տակ: Կեդրոնը Հալիլիյէ շրջանին 

կապող Գերմուշ գիւղի հայկական եկեղեցւոյ կողքին գտնուող պատմական կառոյցը 

անուշադրութեան մատնուած էր, որուն պատճառով քանդուած է, իսկ կանգուն մնացած 

հատուածներն ալ փլուզման վտանգի տակ են: 

Ո՛չ պահակ կայ, ո՛չ ցուցանակ 

Մինչեւ 2013 թուական Գերմուշի եկեղեցին որպէս գոմ օգտագործուած է, որուն  

անդրադարձած են նաեւ լրատուամիջոցները: Եկեղեցին օրըստօրէ աւելի կը վնասուի: 

Կառոյցին համար պատուհաս դարձած գանձագողերն ալ շէնքի կանգուն մնացած մասերը քար 

ու քանդ ըրած են: Լրատուամիջոցներու անդրադարձէն ետք  պաշտօնեաներ սկսած են գործել 

ու եկեղեցւոյ համար պահակ նշանակած են: Դրան վրայ ալ փակցուցած են եկեղեցւոյ 

պատմութիւնը ներկայացնող ցուցանակ մը: Սակայն հիմա եկեղեցին ո՛չ պահակ ունի, ո՛չ ալ 

ցուցանակը կայ: 

Զբօսաշրջութեան զարգացման կեդրոն 

Եկեղեցւոյ շրջակայքը բացուած անհամար փոսերը պատմական նշանակութիւն ունեցող 

շինութեան բաւական վնաս հասցուցած էին, այդքանը բաւարար չէր, վերջին մէկ ամսուան 

ընթացքին եկեղեցւոյ սիւներուն քով փորուած են մօտաւորապէս 2 մեթր խորութիւն ունեցող 3 

փոսեր, որոնք եկեղեցին կանգնեցուցած են փլուզման եզրին: 2011 հոկտեմբեր 23-ին մշակոյթի 

եւ զբօսաշրջութեան նախարարութեան առաջարկով նախարարներու խորհուրդը որոշեց 

Գերմուշի Սուրբ Աստուածածին եկեղեցին եւ շրջակայ տարածքը յայտարարել զբօսաշրջութեան 

զարգացման կեդրոն, սակայն հետագայ 6 տարիներու ընթացքին եկեղեցւոյ մէջ կամ անոր 

շրջակայքը որեւէ աշխատանք չէ կատարուած: 

Երբ հայերը տեղահանուեցան… 

Յայտնի է, որ մինչեւ 1915  Ուրֆայի շրջանի ամէնէն մեծ գիւղ Գերմուշի մէջ  գտնուող եկեղեցւոյ 

հարեւանութեամբ դպրոց մը եղած է, որ ունեցած է 100-է աւելի աշակերտ, իսկ գիւղի 

շրջակայքը գտնուած են հին վանական համալիրի մնացորդներ: Յայտնի է նաեւ, որ գիւղը 

ունեցած է 800 տուն բնակչութիւն: Եկեղեցին 1881 թուականին Յակոբ Արդվիսեանի կողմէ 

վերակառուցուած է, իսկ գիւղի շրջակայքը հին ժամանակ եղած են Սուրբ Յովհաննէսի, Սուրբ 
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Թադէոսի, Սուրբ Յակոբի ու Սուրբ Մինասի վանքերը: Բացի Գերմուշի եկեղեցիէն` գիւղը 

ունեցած է եւս 2 եկեղեցի: 

Սուրբ Աստուածածին եկեղեցին  մինչեւ 1915 թուական եղած է ուղղափառ հայերու 

աղօթատեղին, 1915-ի Ցեղասպանութենէն ետք աւերակի  վերածուած է: 

1915-էն ետք Մուսթաֆա Քեմալ Աթաթուրքը գիւղը յանձնած է համիտիյէ գունդի 

հրամանատարներէն Սիւմեր փաշային: Անիկա այժմ կը գտնուի Սիւմեր փաշայի 

ժառանգորդներուն ձեռքը: 

Նախագահ Սերժ Սարգսեան Ընդունած Է Ռուսիոյ 

Արտաքին Գործոց Նախարար Սերկէյ Լաւրովը 

Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի հասարակութեան եւ տեղեկատուութեան 

միջոցներու հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ Հայաստանի Հանրապետութեան 

նախագահ Սերժ Սարգսեան 21 Նոյեմբերին ընդունած է Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար 

Սերկէյ Լաւրովը:  

Հանդիպումին սկիզբը Հանրապետութեան 

նախագահը գոհունակութեամբ ընդգծած է, որ 

Հայաստանի եւ Ռուսիոյ միջեւ դիւանագիտական 

յարաբերութիւններու հաստատման 25-ամեակին, 

Բարեկամութեան, համագործակցութեան եւ 

փոխադարձ օգնութեան մասին համաձայնագիրի 

20-ամեակի տարին արգասաբեր էր երկկողմանի  

յարաբերութիւններու տեսանկիւնէն: 

«Այսօր այդ յարաբերութիւնները կը բնութագրուին իբրեւ իրապէս դաշնակցային: Ես լիովին կը 

կիսեմ այդ կարծիքը, որովհետեւ այդ յարաբերութիւնները բոլոր մակարդակներուն վրայ 

կ՛առանձնանան քաղաքական երկխօսութեան բարձր մակարդակով, արտաքին 

քաղաքականութեան լայն համակարգումով, միջազգային հարթակներու վրայ արգասաբեր 

համագործակցութեամբ, տնտեսական, զինուորական, ռազմաճարտարագիտական, 

մարդասիրական բնագաւառներու մէջ շատ լաւ փոխադարձ գործակցութեամբ», ըսած է 

նախագահ Սարգսեան` այդ բոլորին մէջ կարեւոր նկատելով աշխուժ փոխադարձ 

այցելութիւնները, որոնց ծիրին մէջ` միայն վերջին քանի մը ամիսներուն Հայաստան այցելած են 

Ռուսիոյ վարչապետը, արդիւնաբերութեան, կրթութեան, առողջապահութեան նախարարները, 

այս օրերուն տեղի կ՛ունենայ արտաքին գործոց նախարարին այցելութիւնը: 

Հանրապետութեան նախագահը նշած է նաեւ միացեալ ջանքերով իրականացուած բազմաթիւ 

քայլերը` Հայ-ռուսական միջշրջանային համաժողովը, Եւրասիական գործընկերութեան 

միջազգային համաժողովը, Հայ-ռուսական երիտասարդական համաժողովը, ամսուան սկիզբը 

իրականացուած միջխորհրդարանական յանձնախումբի յոբելենական 30-րդ նիստը: 
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Նշելով, որ հայ-ռուսական յարաբերութիւնները հետեւողականօրէն կը զարգանան, նախագահը 

ընդգծած է, որ այսուհետեւ նոյնպէս պէտք է շարունակել աշխատանքը միջպետական 

յարաբերութիւններու զարգացման, հայ եւ ռուս ժողովուրդներու բարեկամութեան 

ամրապնդման ուղղութեամբ: 

Նախարար Լաւրով շնորհակալութիւն յայտնած է ընդունելութեան համար եւ նախագահ Սերժ 

Սարգսեանին փոխանցած Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութինի ջերմ ողջոյնները: Փութինի 

հետ Հայաստանի նախագահը վերջերս պաշտօնապէս բացումը կատարեց «Ռուսիոյ մէջ 

Հայաստանի մշակոյթի օրեր»-ուն` Մարտիրոս Սարեանի ցուցահանդէսով: 

Նախարարը, հանդիպումին ընթացքին, ներկայացուցած է Հայաստան իր պաշտօնական 

այցելութեան ծիրին մէջ գործընկերոջ հետ ունեցած հանդիպումին եւ քննարկումներուն 

արդիւնքները: 

«Ձեզի հետ միասին այսօր դիւանագիտական յարաբերութիւններու հաստատման 25-ամեակին 

եւ Բարեկամութեան, համագործակցութեան եւ փոխադարձ օգնութեան համաձայնագիրին 20-

ամեակին նուիրուած ցուցահանդէսի բացման մասնակցելէն բացի, մենք` Էդուարդ 

Նալբանդեանի հետ, շատ մանրամասն բանակցութիւններ վարած ենք, ելոյթ ունեցած ենք 

զանգուածային լրատուութեան միջոցներուն առջեւ, դիտարկած ենք մեր դաշնակցային 

յարաբերութիւններուն, ռազմավարական գործընկերութեան բոլոր բնագաւառները, որոնց 

մասին դուք բաւական հանգամանալից նշեցիք: Պիտի չկրկնեմ, քանի որ իրականութեան մէջ, 

չկայ մարդկային գործունէութեան որեւէ մարզ, որուն մէջ Ռուսիան եւ Հայաստանը չունենան 

գործնական փոխադարձ գործակցութեան ո՛չ թէ ձեւական, այլ իրական կառուցակազմ: Մեզի 

համար մեծ պատիւ է, որ դուք բարձր կը գնահատէք արտաքին քաղաքականութեան 

բնագաւառին մէջ մեր համագործակցութիւնը: Պիտի աշխատինք արդարացնել ձեր եւ Ռուսիոյ 

նախագահին վստահութիւնը», հանրապետութեան նախագահին հետ հանդիպումին ընթացքին 

ըսած է Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ Լաւրով: 

Լաւրով. «Հայ-

Ռուսական Յարաբերութիւնները Ձեռք Բերած ԵնԴաշնակցային Եւ Ռազմա

վարական Գործընկերութեան Բնոյթ» 

Նալբանդեան. «Ազրպէյճանի Հրապարակային Յայտարարութիւնները ԿըՏ

արբերին Անոնց Գործողութիւններէն» 

«Արմէնփրես» կը տեղեկացնէ, թէ Երեւանի մէջ Հայաստանի եւ Ռուսիոյ արտաքին գործոց 

նախարարներու հանդիպումէն ետք, լրագրողներու հետ հանդիպումի մը ընթացքին, Ռուսիոյ  

արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ Լաւրով ըսած է. «Անցած տարիներուն ընթացքին հայ-

ռուսական յարաբերութիւնները ձեռք բերած են դաշնակցային եւ ռազմավարական 

գործընկերութեան բնոյթ»: 

«Մենք այսօր դիտարկեցինք կատարման ընթացքը այս տարուան ընթացքին մեր երկիրներու 

նախագահներու հանդիպումներուն ընթացքին ստորագրուած համաձայնագիրներու, որոնցմէ 



²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô  ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ øàô¾ÚÂÆ ºô  Þðæ²Î²ÚÆò Ð²Úàò ÂºØÆÜ 
 

 

Üàð Þðæ²Ü,  Â. î³ñÇ,  ÂÇõ  412, àõñµ³Ã, 24 ÜàÚºØ´ºð, 2017                                                                          8 
 

վերջինը կատարուեցաւ 15 Նոյեմբերին, երբ Հայաստանի նախագահը հասած էր Ռուսիա` 

մասնակցելու Հայաստանի մշակոյթի օրերու բացման ձեռնարկներուն», նշած է Ռուսիոյ 

արտաքին գործոց նախարարը: 

Ան ընդգծած է, որ արձանագրուած է յառաջընթաց հայ-ռուսական տնտեսական 

յարաբերութիւններուն մէջ: «Այս տարուան ութ ամիսներուն երկու երկիրներուն միջեւ 

առեւտրական շրջանառութիւնը աւելցած է շուրջ 1/3-ով` նախորդ տարուան նոյն 

ժամանակահատուածին նկատմամբ: Ռուսիան Հայաստանի մէջ հիմնական ներդրումներուն 

առումով առաջին տեղը կը գրաւէ: Մենք դիտարկած ենք նաեւ իրականացուող ներդրումային 

ծրագիրները ուժանիւթի մարզին մէջ, ինչպէս նաեւ` Մեծամօրի հիւլէական կայանի 

շահագործման ժամկէտներու երկարաձգումը», ընդգծած է Սերկէյ Լաւրով: 

Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարը նշած է, որ Հայաստան եւ Ռուսիա կայուն զարգացման 

հոլովոյթ արձանագրած են նաեւ ռազմաճարտարագիտական մարզին մէջ 

համագործակցութեան առումով: «Կ՛աշխատի համապատասխան միջկառավարական 

յանձնախումբը: Հայաստանին անհրաժեշտ զինուորական արտադրանքի մատակարարումները 

պատշաճօրէն կը կատարուին», նշած է Լաւրով: 

Ան շեշտած է, որ Հայաստանը ԱՊՀ տարածքին Ռուսիոյ անկիւնաքարային գործընկերներէն 

մէկն է: «Հայաստանի ներկայացուցիչները այս պահուն կը ղեկավարեն Եւրասիական 

տնտեսական յանձնաժողովը եւ Հաւաքական անվտանգութեան պայմանագիրի 

կազմակերպութիւնը: Մենք գործնականօրէն  համընկնող դիրքորոշում ունինք բոլոր հարցերուն 

մէջ, որոնք կը գտնուին միջազգային կազմակերպութիւններու օրակարգին վրայ, ներառեալ` 

ՄԱԿ-ը, ԵԱՀԿ-ը, Եւրոպական խորհուրդը, Սեւծովեան տնտեսական համագործակցութեան 

կազմակերպութիւնը», նշած է Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարը: 

Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդեան` պատասխանելով ռուս 

լրագրողի մը հարցումին, թէ ինչո՞ւ Լեռնային  Ղարաբաղի տագնապի խաղաղ լուծման 

հոլովոյթը կը ձգձգուի, երբ Ազրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւը յայտարարած է, որ 

կողմնակից է տագնապի շուտափոյթ լուծման, ըսած է. «Խնդիրը այն է, որ պէտք է գործը 

խօսքերու հետ համընկնի եւ չշեղի: Ազրպէյճանի հրապարակային յայտարարութիւնները կը 

տարբերին անոնց գործողութիւններէն»: 

Նախարարը յիշեցուցած է տագնապի խաղաղ լուծման ուղղուած քանի մը այդպիսի դէպք. 

«Քազանի նախօրէին մենք արտաքին գործոց  նախարարներու մակարդակով հանդիպումներ 

ունեցանք, որպէսզի համաձայնեցնենք հիմնական սկզբունքներուն նիւթը, որ հետագային պէտք 

է ներկայացուէր նախագահներուն: Վեհաժողովէն տասը օր առաջ մենք ստացանք ուղեկցող 

նամակ` ներառեալ նիւթերը, ուր յստակօրէն ներկայացուած էր, որ համաձայնութեան 

նիւթերուն մէջ փոփոխութիւններ պիտի չըլլան, բայց ազրպէյճանցիները Քազան եկան 12 

փոփոխութիւններով` նահանջելով մէկ քայլ ետ: 

«Ասիկա առաջին անգամը չէր, աւելի առաջ եղած է Սոչիի մէջ մարտ 2011-ին, նոյնը եղած է 

հոկտեմբերին Աստրախանի մէջ, յունիս 2010-ին Ս. Փեթերսպուրկի մէջ: Ատիկա եղած էր նաեւ 

Քազանէն ետք: Չանդրադառնամ բոլոր հանդիպումներուն, պարզապէս յիշեցնեմ, որ 

բառացիօրէն Վիեննայի եւ Ս. Փեթերսպուրկի մէջ մենք որոշակի համաձայնութիւններ ձեռք 
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բերինք, բայց յետոյ անոնք յայտարարեցին, թէ որեւէ բանի շուրջ ալ չեն համաձայնած: Անոնք 

յայտարարեցին, թէ թիւրըմբռնում եղած է»: 

Նալբանդեան նշած է, որ ԵԱՀԿ-ի համանախագահող երկիրը չորս անգամ կապ հաստատած էր 

ազրպէյճանական կողմին հետ, անոնք ամէն անգամ հաստատած են, որ այո՛, մենք համաձայն 

ենք, որ ֆինանսաւորուի ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի` դեսպան 

Անճէյ Քասփրչիքի, խումբին ընդարձակումը, բայց չորս անգամ ԵԱՀԿ-ի պիւտճէական 

յանձնախումբին մէջ արգելափակած են այդ հարցը: 

«Հայաստանը, Արցախը եւ Ազրպէյճանը  քանի մը անգամ համաձայնած են նաեւ դադրեցնելու 

կրակը սահմանագիծին վրայ, բայց ինչ, ամէն ճիշդ ու սուտ գործածելով ազրպէյճանցիները կը 

փորձեն նահանջել այդ համաձայնութիւններէն: Ես կը կրկնեմ,  լաւ պիտի ըլլար, որ 

Ազրպէյճանի խօսքերը համապատասխանէին գործերուն», ըսած է Հայաստանի արտաքին 

գործոց նախարարը: 

Ինչ կը վերաբերի Հայաստանին, Նալբանդեան ըսած է, որ Հայաստան պատրաստ է 

շարունակելու բանակցութիւնները` հասնելու համար տագնապի բացառապէս խաղաղ լուծման: 

«Հայաստան –

 Ռուսիա. Բարեկամութիւն` Կոփուած Դարերով»Ցուցահանդէսի Բացում 

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան 21 Նոյեմբերին Հայաստանի 

ազգային պատկերասրահին մէջ ողջոյնի ուղերձ յղած է «Հայաստան-Ռուսիա. բարեկամութիւն` 

կոփուած դարերով» ցուցահանդէսի 

մասնակիցներուն եւ հիւրերուն: Այս մասին կը 

տեղեկացնեն Հայաստանի նախագահի 

աշխատակազմի հասարակութեան եւ 

տեղեկատւութեան միջոցներուն հետ կապերու 

վարչութենէն: 

Ցուցահանդէսին բացումը կատարած են 

Հայաստանի եւ Ռուսիոյ արտաքին գործոց 

նախարարներ Էդուարդ Նալբանդեան եւ 

Սերկէյ Լաւրով: Երկու երկիրներու արտաքին 

գործոց նախարարներու, այլ պաշտօնատար 

անձերու եւ հիւրերու ընկերակցութեամբ հանրապետութեան նախագահը դիտած է տարբեր 

բնագաւառներու մէջ հայ-ռուսական համագործակցութիւնը ներկայացնող արխիւային 

փաստաթուղթերն ու լուսանկարները: 

Այնուհետեւ նախագահ Սարգսեանի ներկայութեամբ տեղի ունեցած է  «Հայաստանի 

Հանրապետութեան եւ Ռուսիոյ միջեւ դիւանագիտական յարաբերութիւններու հաստատման 25-

ամեակը» նիւթին նուիրուած նամականիշներով գեղաթերթիկի մարման արարողութիւնը, որ  

կատարած են Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարը եւ Հայաստանի  կապի, 

փոխադրամիջոցներու եւ տեղեկատուական արհեստագիտութիւններու նախարարը: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Սոչիի Մէջ Աննախադէպ Ձեւաչափով Փութին-Ասատ 

Հանդիպում 

Քրեմլին յայտարարեց, որ Ռուսիոյ 

նախագահ Վլատիմիր Փութին Սոչիի մէջ 

հիւրընկալած է Սուրիոյ նախագահ Պաշշար 

Ասատը եւ անոր հետ քննարկած Սուրիոյ 

տագնապի քաղաքական լուծման հոլովոյթի 

կազմակերպման հիմնական սկզբունքները: 

Փութին շնորհաւորած է Ասատը 

ահաբեկչութեան դէմ պայքարին մէջ Սուրիոյ 

արձանագրած արդիւնքներուն համար: 

Քրեմլին նշեց, որ Ռուսիան Սուրիոյ մէջ փոխզիջումնային լուծման վերջնական փուլին մէջ 

ՄԱԿ-ի ազդու մասնակցութիւնը կ՛ակնկալէ: 

«Սուրիոյ մէջ այժմ կարեւորը քաղաքական հոլովոյթին անցնիլն է», ըսած է Փութին` 

աւելցնելով, որ նախագահ Ասատ պատրաստ է աշխատելու բոլոր անոնց հետ, որոնք 

խաղաղութիւն ու կայունութիւն կ՛ուզեն: 

«Ի հարկէ, ահաբեկչութեան դէմ լիարժէք յաղթանակ արձանագրելու հարցին մէջ տակաւին 

շատ ընելիք կայ: Սակայն ինչ կը վերաբերի Սուրիոյ տարածքին մէջ ահաբեկիչներու դէմ 

ուղղուած մեր միացեալ աշխատանքին, ապա այդ զինուորական գործողութիւնը իրօք 

կ՛աւարտի», յայտարարած է Փութին` ընդգծելով, որ «վերջակէտը» շուտով պիտի դրուի: 

«Սուրիոյ մէջ իրավիճակի կայունացման համար շատ բան կատարուած է: Յոյսով եմ, որ 

ամէնէն մօտ ապագային մենք վերջակէտ կը դնենք Սուրիոյ մէջ ահաբեկչութեան դէմ 

պայքարին, թէեւ կը գիտակցինք, որ ահաբեկչական օճախները պիտի մնան», ըսած է Ռուսիոյ 

նախագահը: 

Ասատ իր կարգին յայտնած է, որ Ռուսիոյ շնորհիւ Սուրիան իբրեւ պետութիւն փրկուած է` 

աւելցնելով, որ ռուսական օդուժին եւ Սուրիոյ բանակին շնորհիւ երկու տարուան ընթացքին 

արձանագրուած յաջողութիւնները ակներեւ են եւ արտօնած, որ բազմաթիւ սուրիացիներ 

տունդարձ կատարեն: 

«Մենք կ՛ակնկալենք, որ Ռուսիան աջակցութիւն տրամադրէ ապահովելու համար, որ 

արտաքին դերակատարներ չմիջամտեն Սուրիոյ քաղաքական հոլովոյթին, եւ արտաքին 

կողմերը միայն սուրիացիներու ղեկավարած հոլովոյթին աջակցութիւն տրամադրեն», ըսած է 

Ասատ: 
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Ասատ ընդգծած է, որ Մոսկուա եւ Դամասկոս յաջողած են պահպանել Սուրիոյ տարածքային 

ամբողջականութիւնն ու անկախութիւնը: Փութին իր կարգին շնորհաւորած է Ասատը 

ահաբեկչական խմբաւորումներուն դէմ պայքարին մէջ Սուրիոյ հասած արդիւնքներուն համար: 

«Մայատին» արբանեակային պատկերասփիւռի կայանը հաղորդեց, որ Ասատ ներկայ գտնուած 

է Փութինի նախագահութեամբ Ռուսիոյ բանակի բարձրագոյն հրամանատարութեան ժողովին, 

ինչ որ Ռուսիոյ պատմութեան մէջ աննախադէպ երեւոյթ է: 

Նշենք, որ Ասատի Ռուսիա անակնկալ այցելութիւնը տեւած է 4 ժամ: 

Միւս կողմէ, Ռուսիոյ Դաշնակցային խորհուրդի անվտանգութեան ու պաշտպանութեան 

յանձնախումբի փոխնախագահ Ֆրանս Քլինցիվիչ նշեց, որ Սուրիոյ մէջ ռուսական ուժերու 

գործողութիւնը իր աւարտին պիտի հասնի ահաբեկչական խմբաւորումներուն տապալումով: 

Քլինցիվիչ «Սփութնիք»-ին յայտնած է, թէ Փութին-Ասատ հանդիպումին ընթացքին 

քննարկուած տեղեկութիւնները կը հաստատեն, որ Սուրիոյ մէջ զինուորական գործողութեան 

աւարտը մօտալուտ է: «Այո՛, բոլոր յայտարարութիւնները ցոյց կու տան, թէ զինուորական 

գործողութիւնը պիտի աւարտի տարեվերջին, երբ այդտեղ գտնուող ահաբեկչական բոլոր 

խմբաւորումներուն վերջ պիտի տրուի, ինչպէս նաեւ ռուսական զինուորական 

ոստիկանութիւնը սուրիական քաղաքներէն հեռանալով պիտի վերադառնայ Ռուսիա»: 

Լիպըրման. «Ասատ Վճռեց ՏԱՀԵՇ-ի Դէմ Ճակատամարտը Եւ 

Այժմ Սուրիոյ Բնակելի Տարածքին 90 Առ Հարիւրին Կը Վերահսկէ» 

Իսրայէլի պաշտպանութեան նախարար Աւիկտոր 

Լիպըրման յայտնեց,  թէ Ասատ այժմ կը վերահսկէ 

Սուրիոյ բնակելի տարածքին 90 առ հարիւրին եւ 

ձեռնարկած է զինուորական խումբերու կազմութեան 

ու օդային պաշտպանութեան համակարգերու 

հաստատման: 

«Մենք հարցը նկատի առած ենք… Սուրիոյ բանակը 

աւելի կը մարզուի, եւ գոյութիւն ունին յաւելեալ 

պատրաստութիւններ եւ մեզի ուղղուած տողատակի 

յաւելեալ պատգամներու փորձեր, թէ իրենք 

պատրաստ են», ըսաւ Լիպըրման: 

«Սուրիացիները ունին «Էս.Այ.22» համակարգը, որ ազդու զէնք է, սակայն զայն չեն գիտեր 

գործածել», ըսաւ ան: Յայտնենք, որ նշեալ ռուսական համակարգը ծանօթ է նաեւ «Փանցըր 

Էս1» անունով: 

Ան եզրակացուց, որ Ասատ ՏԱՀԵՇ-ի դէմ ճակատամարտը վճռած է, եւ շրջանը հիմնական 

փոփոխութիւններու կ՛ենթարկուի, ուստի իսրայէլեան բանակը «կարիքը ունի զինուորական 

պիւտճէի միլիառ տոլարով յաւելումին»: 
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Ռուհանի Եւ Զօր. Սոլէյմանի Կը Յայտարարեն ՏԱՀԵՇ-ի 

«Դարաշրջան»-ի Աւարտը 

Իրանի Յեղափոխական պահակագունդի «Քուտս» ուժերու հրամանատար զօրավար-

հազարապետ Ղասեմ Սոլէյմանի յայտարարած է ՏԱՀԵՇ-ի իշխանութեան ոչնչացման եւ 

ահաբեկչական այդ խմբաւորման «դարաշրջան»-ի աւարտը: Այս մասին կը հաղորդէ մեր 

պաշտօնակից «Ալիք»-ը: 

ԻՍՆԱ կը հաղորդէ, որ ան այս յայտարարութիւնը կատարած է Իրանի գերագոյն հոգեւոր պետ 

այաթոլլա Ալի Խամենէիին յղած իր նամակին մէջ: 

ՏԱՀԵՇ-ի դէմ վերջնական յաղթանակը ան պայմանաւորած է Խամենէիի իմաստուն 

ղեկավարութեամբ, Իրաքի եւ Սուրիոյ ժողովուրդներուն, կառավարութիւններուն, զինեալ 

ուժերուն, աշխարհազօրին եւ իսլամական սրբավայրերը պաշտպանող նահատակներուն 

ցուցաբերած դիմադրութեամբ: 

Զօր. Սոլէյմանի այդ յայտարարութիւնը կատարած է Սուրիոյ մէջ ՏԱՀԵՇ-ի վերջին յենակէտը 

նկատուող Պուքամալ քաղաքի ամբողջական ազատագրումէն ետք: 

Յիշեցնենք, որ մարտական աղբիւրներ «Մայատին» արբանեակային պատկերասփիւռի 

կայանին յայտնած էին, թէ զօր. Սոլէյմանին անձամբ ղեկավարած է Պուքամալի ազատագրման 

գործողութիւնը: 

Միւս կողմէ, Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանին իր կարգին շնորհաւորեց Խամէնէին, 

Յեղափոխական պահակագունդը, բանակն ու բոլոր առնչակից կողմերը ՏԱՀԵՇ-ի դէմ 

արձանագրուած յաղթանակին համար: «Յեղափոխական պահակագունդի «Քուտս» ուժերու 

հրամանատար, մեր սիրելի եղբայր Ղասեմ Սուլէյմանին այս ճամբուն վրայ բազմաթիւ բեռներ 

կրեց», ընդգծեց Ռուհանի: 

Նիւ Եորքի Մէջ Պայթում 
Ամերիկեան «Սի.Պի.Էս.Նիուզ» պատկերասփիւռի 

կայանը հաղորդեց, որ Միացեալ Նահանգներու Նիւ 

Եորք նահանգի Նիւ Ուինտսըր գիւղաքաղաքին մէջ 

գեղեցկագիտական արտադրութիւններու գործարանի 

մը մէջ երկու պայթում արձանագրուած է: 

Ըստ մամլոյ տեղեկութեանց, երկու պայթումներուն 

պատճառով արձանագրուած են աւելի քան 30 

վիրաւորներ, որոնցմէ երկուքը անդամ են քաղաքային 

պաշտպանութեան ուժերուն: Ըստ կարգ մը աղբիւրներու, վիրաւորներուն թիւը 33 է: 

Ամերիկեան «Էն.Պի.Սի.» պատկերասփիւռի կայանը իր կարգին հաղորդեց, որ երկու 

պայթումները պատճառած են 20 վիրաւորներ: 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

Խաչիկ Տէր Ղուկասեան ներկայացուց իր աշխատութիւնը 

Միջին Արեւելքի տագնապին մասին 

(Agencia Prensa Armenia).- Արժանթինեան Փաիտոս հրատարակչատունը անցեալ Օգոստոսին 

լոյս ընծայեց Խաչիկ Տէր Ղուկասեանի աշխատասիրութիւնը Միջին Արեւելքի տագնապին 

մասին: Գիրքը հրատարակուեցաւ «Ամէն ինչ որ անհրաժեշտ է իմանալ» շարքին մէջ Ամէն ինչ 

որ անհրաժեշտ է իմանալ Միջին Արեւելքի տագնապին մասին խորագրով: Գիրքին մասին 

անդրադարձաւ արժանթինեան գրաւոր եւ բանաւոր մամուլը, ի մասնաւորի՝ ամենատարածուն 

Գլարին օրաթերթի շաբաթական յաւելուածը ուր գրախօսական մը լոյս տեսաւ եւ Փերֆիլ թերթը 

որ վերահրատարակեց գրքէն լայն հատուածներ: 

Գրքին առաջին ներկայացումը տեղի ունեցաւ Լանուսի Պետական 

Համալսարանին մէջ Հոկտեմբերի ընթացքին կազմակերպուած 

Կլոր Սեղանի մը ծիրէն ներս: Նոյեմբեր 14ին, գիրքը 

ներկայացուեցաւ Արմենիա Մշակութային Ընկերակցութեան մէջ 

կազմակերպութեամբ Ա. Մ. Ընկերակցութեան եւ Հ.Յ. 

Դաշնակցութեան Հարաւային Ամերիկայի Հայ Դատի 

Յանձնախումբին: Ձեռնարկը հովանաւորուած էր համայնքային 

կազմակերպութիւններու համախմբման (ԻԱՐԱ) կողմէ: 

Գրքի ներկայացման եւ հրապարակային քննարկումը կատարեցին 

Փրենսա Արմենիայի հիմնադիր եւ ներկայի պատասխանատու 

Պողօս Քենտիքեան, Փերֆիլ թերթի միջազգային բաժնի 

պատասխանատու Սանթիակօ Ֆարրէլ եւ թուային Տիարիօ Սիրիօ-

Լիպանէս շաբաթաթերթի խմբագիր Խոտոր Խալիտ: 

Բացման խօսքով հանդէս գալով Քէնտիքեան անդրադարձաւ Միջին Արեւելքի մէջ 

լրագրողներու դիմագրաւած դժուարութիւններուն՝ արագընթաց իրողութիւններու 

առարկայական տարածման համար հակառակ ամէն տեսակի սպառնալիքներու: Գրքին մասին 

խօսելով ան յիշեց Պիլլ Քովաչի սահմանումը որ լրագրութիւնը կը նկատէ «Պատմութեան 

առաջին տարբերկը» եւ ընդգծեց գրքին մէջ տեշ գտած առատ տեղեկութիւնները որոնք 

ներկայացուած են պատմական իրենց ոլորտին մէջ: 

Խոտոր Խալիտի համար գրքին հիմնական արժէքներէն մէկը կը կայանայ իր ե՛ւ 

մատչելիութեան տարածաշրջանին մասին հիմնաւորուած գաղափար մը ուզող ոեւէ 

ընթերցողի, ե՛ւ Միջին Արեւելքը վերլուծողներուն տեսական իւրայատուկ դիտանկիւն մը 

հրամցնելու զոյգ յաջողութիւններուն մէջ: 

Սանթիակօ Ֆարրէլ վեր առաւ գրքին եզրակացութեան մէջ վերլուծուած գաղափարը ըստ որուն 

Միջին Արեւելքի մէջ տագնապի վերարտադրութեան ժխատական հոլովոյթը կրնայ կասեցուիլ 

միայն երբ ազգային, կրօնական թէ էթնիկական տարբերութիւնները ընդունելի դառնան եւ 

համագոյակցին: 



²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô  ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ øàô¾ÚÂÆ ºô  Þðæ²Î²ÚÆò Ð²Úàò ÂºØÆÜ 
 

 

Üàð Þðæ²Ü,  Â. î³ñÇ,  ÂÇõ  412, àõñµ³Ã, 24 ÜàÚºØ´ºð, 2017                                                                          14 
 

Վերջաւորութեան խօսք առաւ հեղինակը որ շնորհակալութիւն յայտնեց ձեռնարկը 

կազմակերպողներուն, ներկայացնողներուն եւ մասնակիցներուն: Ան անդրադարձաւ գրքի 

ծննդոցի հոլովոյթին որպէս հետեւանք տարիներու ընթացքին Միջին Արեւելքի մասին իր 

դասաւանդութեանց եւ մամուլին մէջ տարածաշրջանային իրադարձութիւններու մասին իր 

գրած յօդուածներու ծնունդ ընդհանրական հետեւումներու: Միջին Արեւելքի մէջ ծնած ու 

մեծցած ըլլալու իրողութիւնը կրնայ ապրումներու եւ իրադարձութիւններու հետ անմիջական 

հաղորդակցութեան առաւելութիւնը տալ վերլուծողին, ըսաւ ան: Այդ մէկը, սակայն, ոչ 

անհրաժեշտ ոչ ալ, մանաւանդ, բաւարար պայման է նման բարդ ու յարափոփոխ տագնապի մը 

հասկացողութեան եւ անոր ընդհանրական պատճառ-հետեւանքները կարելի եղած 

յստակութեամբ բացատրելու կարողութեան: «Գիրքը գրելու գլխաւոր մարտահրաւէրը եղաւ 

գտնել տեսական այն մօտեցումները որոնք ամենէն աւելի յստակօրէն թոյլ կու տան 

ընդհանրական բայց ոչ պարզացուած վերլուծում մը ներկայացնելու», ըսաւ ան: 

Տէր Ղուկասեան ծնած է Լիբանան եւ հաստատուած Արժանթին ուր վարած է ԱՐՄԵՆԻԱ թերթի 

խմբագրութիւնը: Մասնագիտանալով Միջազգային Յարաբերութիւններու մարզին մէջ, Տէր 

Ղուկասեան նուիրուեցաւ ակադեմական ասպարէզի: Հեղինակ է սպաներէն, անգլերէն եւ 

հայերէն գիրքերու, մասնագիտական աշխատասիրութիւններու եւ յօդուածներու: Հոկտեմբերի 

աւարտին ան ստացաւ տեղւոյն Սուրիա-Լիբանանեան Ակումբի Ուկարիդ 2017 մրցանակը 

մշակոյթի դասակարգին մէջ՝ ակադեմական ասպարեզէն ներս տարիներու իր ներդրումին 

համար: 

Ներկայացուած գիրքը Միջին Արեւելքի մէջ տագնապը եւ ուժային յարաբերութիւնները կը 

վերլուծէ Պետական համամակարգերու ծագման, զարգացման եւ պառակտման եւ քաղաքական 

հասարակագիտութեան տեսական զոյգ մօտեցումներէն եւ անոր պատմական հոլովոյթը կը 

բացատրէ ազգային երկու ծրագիրներու բախումին եւ ներ-իսլամական կրօնական պատերազմի 

իրերայաջորդ հանգրուաններով: Նախատեսուած են գրքի այլ ներկայացումներ: 
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ԱՅԼԱԶԱՆ 

Կենցաղային Պարագաներ, Որոնք Եւս 

Պահպանման Ժամկէտ Ունին 

Մենք յաճախ կը ստուգենք սննդամթերքի, գեղեցկագիտական արտադրութիւններու եւ դեղերու 

օգտագործման ժամկէտը, բայց քիչ անգամ կը ստուգենք կենցաղային պարագաներունը, որոնք 

նոյնպէս կարելի չէ շատ երկար պահել: 

Ձեր ուշադրութեան կը յանձնենք 9 կենցաղային իր, որոնց պահպանման ժամկէտին մասին 

քիչեր կը մտածեն: 

– 1 – Բարձը 

Բարձի մը պահպանման ժամկէտը 2-3 տարի է: Անկախ անոր պարունակութենէն, անիկա 

ժամանակի ընթացքին ե՛ւ կը դառնայ փոշիի ե՛ւ ճճիներու բոյն, իսկ ձեւափոխուելով` վիզի եւ 

կռնակի ցաւեր կը պատճառէ: 

– 2 – Մուճակները 

Յատկապէս կտորէ, մուշտակէ (փըլիւշէ) պատրաստուած մուճակները 6 ամիսէն աւելի պէտք չէ 

գործածել: Անոնք սունկերու բազմացման յարմար միջավայր են: Թելադրելի է զանոնք յաճախ եւ 

շատ լաւ լուալ: 

– 3 – Սպունգը 

 

Լոգանքի սպունգները նայած իրենց տեսակին 2 շաբաթէն 6 

ամիս կարելի է օգտագործել: Անոնց մէջ եւս սունկեր եւ բորբոս 

կրնան յառաջանալ: 

– 4 – Անձեռոցը 

Լոգանքի, երեսի, ձեռքերու կամ պնակեղէնի սրբիչներն ու անձեռոցները 1 – 3 տարի կարելի է 

օգտագործել: Խոնաւ սրբիչները յարմար միջավայր են մանրէներու բազմացման համար: 
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– 5 – Ակռայի Խոզանակը 

Ակռայի խոզանակը պէտք է փոխել 3 ամիսը 

անգամ մը: Անիկա հարկաւոր է փոխել ոչ միայն 

ձեւափոխուելու պարագային, այլեւ` ծանր կրիփէ 

ետք, այլապէս բարձր է կրկին հիւանդանալու 

հաւանականութիւնը: 

– 6 – Սանտրը 

Յանձնարարելի է սանտր մը շաբաթը անգամ մը լուալ եւ տարին անգամ մը փոխել: Պարզ 

աչքով անտեսանելի փոշին ու մանրէները կը վնասեն գլխու մաշկին եւ մազերու առողջութեան: 

– 7 – Անուշահոտը 

Անուշահոտը կը պարունակէ եթերաիւղեր, հետեւաբար զայն պէտք է պաշտպանել լոյսէն եւ 

տաքէն: Փակ վիճակի մէջ անուշահոտը կարելի է պահել 3 տարի, իսկ բանալէ ետք` 2 տարի: 

– 8 – Ռետին Ծծակը 

Երեխաներու ռետին ծծակը հարկաւոր է փոխել 2 – 5 շաբաթը 

անգամ մը` անկախ անոր արտաքին տեսքէն: Ռետինին վրայ 

դիւրաւ վնասուածքներ կրնան յառաջանալ, որոնց մէջ կը 

հաստատուին ախտածին մանրէներ: 

– 9 – Համեմները 

Ժամանակի ընթացքին համեմները կը կորսնցնեն իրենց համն 

ու բոյրը, ինչպէս նաեւ` յատկութիւնները: 

Արագ հիննալու աւելի եւս ենթակայ են առանց տուփի կամ ծրարի վաճառուող տեսակները: 

Որեւէ համեմ գնելէ առաջ ծրարին վրայ ստուգեցէք անոր սպառման ժամկէտը, իսկ 

մնացեալներու պարագային, գնեցէք քիչ քանակութեամբ եւ 6 ամիսը անգամ մը փոխարինեցէք 

նորով: 


