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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ ՀԱՅՈՑ ՔՈՒԷՅԹԻ ԹԵՄԻՆ
ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ
Քուէյթի և Շրջակայից Թեմի նորընտիր երեսփոխանական կազմը, ուրախութեամբ կը յայտնէ,
որ Թեմիս անդրանիկ լիագումար ժողովը յաջողութեամբ աւարտեց իր աշխատանքները,
Ուրբաթ 16 Յունուար 2015-ին, Costa Del Sol պանդոկի Caza սրահին մէջ, նախագահութեամբ՝
թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեանի: Ժողովի
երկրորդ նիստիը, պաշտօնական բաժնին յատկացուած ըլլալով, ներկայ էին Քուէյթի մէջ
Հայաստանի Հանրապետութեան արտակարգ և լիազօր դեսպան՝ Պրն. Ֆատէյ Չարչօղլեան,
պատուարժան ազգային եւ հոգեւոր մարմիններու եւ միութիւններու ներկայացուցիչներ,

շրջանաւարտ

երեսփոխաններն

ու

Ազգային

Վարչութեան

անդամները

եւ

Կիլիկեան

Ասպետներ:
Պաշտօնական

բաժնի

բացման

խօսքով,

Երեսփոխանական

Ժողովը

շնորհաւորեց

Քուէյթահայութիւնը, որ այս պատմական օրին ներկայ է, որպէս անկախ թեմական միաւոր:
Ընթերցուեցաւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետի Օրհնութեան գիրը, ուր Հայրապետը
յաջողութիւն

կը

մաղթէր

ժողովի

աշխատանքներուն:

Ցուցադրուեցաւ

տեսերիզ

մը,

շրջանաւարտ Ազգ. Վարչութեան եւ Ազգ. Վարժարանի աշխատանքները պատկերացնող: Ապա,
նորընտիր երեսփոխաններու անունով, Ժողովի Ատենապետ՝ Պրն. Յարութ Պետիրեան,
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ներկաներուն

փոխանցեց

Երեսփոխանական

Ժողովի

աշխատանքներուն ուղեցոյցը, որ կ'ընդգրկէր Քուէյթի Թեմի
առանձին շրջան դառնալու հարցը, Եկեղեցւոյ հողի հարցը,
Ազգային Վարժարանի բարելաւման հարցը ու համահայկական
հարցերը. ան եզրակացուց ըսելով «Քուէյթի համայնքը իր
ազգային կառոյցներով, Ազգային Վարժարանով, մարզական,
մշակութային

ու

բարեսիրական

միութիւններով

պիտի

շարունակէ մնալ ջահակիրը՝ իր հայապահպանման սրբազան
գործին:

Այո,

մենք

այս

ամէնը

կը

հաստատենք

եւ

կը

շարունակենք մեզի վստահուած եւ արդարօրէն կտակուած գոյատեւման ուղին, որովհետեւ
մենք մեր ետին քաջառողջ եւ պայծառատես երիտասարդ սերունդներ կերտեցինք, իսկ մեր
առաջ խոհեմ ու խիզախ ռահվիրայ մը ունինք՝ յանձինս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ
Հայրապետին:»: Հ.Հ. Դեսպան՝ Պրն. Ֆատէյ Չարչօղլեան, իր սրտի խօսքին մէջ անդրադարձաւ
դեսպանատուն եւ համայնք սերտ գործակցութեան, ինչպէս նաեւ
իր պատրաստակամութիւնը յայտնեց զօրավիգ կանգնելու բոլոր եւ
յատկապէս

կալուածի

հարցի

լուծման.

որմէ

ետք,

Թեմիս

Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. Վրդ.
Զօպույեան, ներկաներուն փոխանցեց իր ողջոյնի խօսքերը. ան իր
երախտագիտութիւնը յայտնեց Վեհափառ Հայրապետի հայրական
սիրոյ,
հոգածութեան
եւ
ցուցմունքներուն
համար,
շնորհակալութիւն յայտնեց նախորդ Երեսփոխանական Ժողովի
անդամներուն. անդրադարձաւ սուրիահայոց օժանդակութեան
անհրաժաշտութեան ու ցեղասպանութեան 100 ամեակին նուիրուած լայն ծրագիրներուն,
եկեղեցւոյ կալուածի հարցին ու միասնակամ աշխատելու հրամայականին ըսելով «Առանց
համայնքին եւ անոր զաւակներուն, Առաջանորդարանն ու եկեղեցին չեն կրնար գոյութիւն
ունենալ, եւ փոխադարձաբար՝ առանց կենսունակ Առաջնորդարանի կարելի չէ ինքնուրոյն եւ
կազմակերպուած համայնք ունենալ: Մեր ժողովականներու ու ժողվուրդի մտահոգութեան մէջ
կ'իյնայ ինչպէս գիտէք Առաջնորդարանի եւ անոր յարակից
եկեղեցւոյ

կալուածին

հարցը:

Այս

հարցով

մտահոգ

է

Վեհափառ Հայրապետը եւ կարելին ըրած է եւ կ'ընէ հարցի
բարւօք լուծման համար: Նոյնպէս եւ Պրն. Դեսպանը, որ այս
հարցի գծով միշտ եղած է գործնական, իրեն ընծայուած բոլոր
կարելիութիւնները ի սպաս դնելով յարմարագոյն լուծումի մը
յանգելու եւ Քուէյթի համայնքը մտահոգող սոյն հարցը իր
խաղաղ նաւահանգիստը հանսցնելու: Ինչպէս նաեւ մեր
ժողովականները,

Թեմական,

Ազգային

վարչութեան

մարմինները եւ բոլոր միութիւնները կ'աշխատին հարցի
բարւօք լուծման: Վստահ ենք, որ Աստուծոյ օգնութեամբ եւ մեր հաւաքական ճիգով ու
աշխատանքով պիտի իրականանայ մեր երազը:»:

www.armenianprelacykw.org
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Գերպ. Հայր Սուրբը ոյժ, կորով ու յաջողութիւն մաղթեց նորընտիր երեսփոխաններուն եւ
յառաջանալիք բոլոր մարմիններուն ըսելով «Վերջապէս, նորընտիր Թեմական խորհուրդին
ինչպէս նաեւ նոր Ազգային Վարչութեան ու այլ մարմիններուն համար, աշխատանքի նոր
ժամանակաշրջան մը կը բացուի: Իւրաքանչիւր աշխատանք, ըլլայ այդ համեստ կամ մեծ կը
պահանջէ ծրագրաւորում, խորիմաստ հասկացողութիւն, համբերութիւն, սէր, զոհողութիւն ու
նուիրում, որպէսզի կարենանք պատմութեան դատաստանին դիմաց կանգնիլ բաց ճակատով,
գոհունակ սրտով, հպարտ ու յաղթական»:
Թեմիս Երեսփոխանական Ժողովը այսօր կը թևակոխէ
յառաջիկայ քառամեակ մը, իր գործունէութեան կիզակէտ
ունենալով՝

Թեմիս

հոգևոր

միջնաբերդ՝

եկեղեցւոյ

հողաշերտի հարցին բարեյաջող լուծումը, ինչպէս նաև՝
Գաղութիս պարծանք՝ Ազգային Վարժարանի ու Ճեմարանի
ուսումնական մակարդակի բարելաւումը ի խնդիր մեր
զաւակներու պայծառ ապագային, 100 ամեակի յուշատօնի
եւ ձեռնարկներու լաւագոյն պատրաստութիւնը եւ
սուրիահայոց

օժանդակութեան

շարունակական

երթըֈ

Երեսփոխանական Ժողովը իր յաջորդ՝ դռնփակ նիստերու
ընթաքին, բարձր գնահատելով շրջանաւարտ Ազգային
Վարչութեան

և

անոր

ենթակայ

կառոյցներու

ազգանուէր

և

բեղուն

աշխատանքը՝

շնորհակալութիւն յայտնեց անոնց անբասիր ծառայութեան համարֈ Առնուեցան որոշումներ
ազգային եւ եկեղեցական կեանքը աշխոյժ եւ կենսունակ պահելու, 100 ամեակի պատշաճ
յուշատօներու եւ ծրագրերու, ըստ անհրաժեշտութեան՝ սուրիահայութեան զօրավիգ կանգնելու,
եկեղեցւոյ

կալուածի

յատուկ

աշխատանքներու,

ինչպէս

նաեւ

Ազգային

Վարժարանի

բարելաւման ծրագիրներուն առնչութեամբ:
Երեսփոխանական Ժողովը իր վերջին նիստով
եւ

յետ

քուէարկութեան,

երկամեակին

համար

Վարչութեան

նորընտիր

յառաջիկայ

նշանակեց,
կազմը:

Ազգային
Ի

վերջոյ՝

Երեսփոխանական ժողովի վերջին օրակարգով,
եղան

եզրափակիչ

խօսքեր,

ուր

Երեսփոխանական ժողովի դիւանն ու Գերպ.
Հայր

Սուրբը,

ժողովի

շնորհակալութիւն
բոլոր

յայտնեցին
մասնակից

անձնաւորութիւններուն եւ օժանդակողներուն,
ապա յաջողութիւն մաղթեցին նորընտիր Ազգային Վարչութեան, իրենց դժուարին այլ՝
պատուաբեր ծառայութեան համար։
ԴԻՒԱՆ
ԵՐԵՍՓՈԽԱՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ
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ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ ՀԱՅՈՑ
ՔՈՒԷՅԹԻ ԹԵՄԻՆ
P.O.BOX 8157, Salmiyeh 22052 – KUWAIT – Tel:25614392, e-mail:q8church@

êÇñ»ÉÇ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñ,
øñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ç»ñÙ ëÇñáí ÏþáÕçáõÝ»Ù Ó»½ µáÉáñ¹, øáõ¿ÛÃÇ
»õ Þñç³Ï³ÛÇó Â»ÙÇ ²½·³ÛÇÝ ºñ»ë÷áË³Ý³Ï³Ý ÈÇ³·áõÙ³ñ
ÅáÕáíÇÝ ³éÃÇõ£ êñï³Ýó Ïþ³ÕûÃ»Ù, áñ ³Ù»Ý³Ï³É ²ëïáõÍáÛ
ûñÑÝáõÃ»³Ùµ ÅáÕáí³Ï³Ý Ù»ñ ÝÇëï»ñÁ ÁÝÃ³Ý³Ý Ñ»½³ë³Ñ,
³ñ¹ÇõÝ³ÉÇó »õ û·ï³ß³ïª Ù»ñ Ùï³ÍáõÙÝ»ñÁ »õ Íñ³·ÇñÝ»ñÁ
Ï»¹ñáÝ³óÝ»Éáí
Ù»ñ
»Ï»Õ»óõáÛ
»õ
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ
Û³é³ç¹ÇÙáõÃ»³Ý,
Ñá·»õáñ
áõ
³½·³ÛÇÝ
Ï»³ÝùÇ
Ï»ÝëáõÝ³ÏáõÃ»³Ý »õ Ù»ñ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý Ýå³ï³Ï³ëÉ³ó
×Ç·»ñáõÝ íñ³Û£
²Ù¿Ý µ³Ý¿ ³é³ç ÷³éù Ïáõ ï³Ù ²ëïáõÍáÛ, áñ ³ÙµáÕç
ï³ñáõ³Û ÁÝÃ³óùÇÝ ³é³çÝáñ¹»ó Ù»ñ ù³ÛÉ»ñÁ, áñ
Ï³ñáÕ³ó³Ýù ²õ»ï³ñ³ÝÇ ù³ñá½áõÃ»³Ùµ »õ Ù»ñ »Ï»Õ»óõáÛ
ëÏ½µáõÝùÝ»ñáõÝ áõ Ï³ÝáÝÝ»ñáõÝ Ñ³õ³ï³ñÙáõÃ»³µ Í³é³Û»É
Ù»ñ ëÇñ»ó»³É ÅáÕáíáõñ¹Ç ½³õ³ÏÝ»ñáõÝ£
ºñ³Ëï³·ÇïáõÃ»³Ý
½·³óáõÙÝ»ñáí
»õ
áñ¹Ç³Ï³Ý
³ÏÝ³Í³Ýûù ÏÁ ¹ÇÙ»Ù Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ ¶³Ñ³Ï³Éª Ü.ê.ú.î.î. ²ñ³Ù ². Î³ÃáÕÇÏáëÇÝ »õ
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ ÏÁ Û³ÛïÝ»Ù ²Ýáñ óáõó³µ»ñ³Í Ñ³Ûñ³Ï³Ý ëÇñáÛÝ »õ Ñá·³ÍáõÃ»³Ý »õ
óáõóÙáõÝùÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ£ ÜáñÇÝ êñµáõÃÇõÝÁ Ùûï¿Ý ÏÁ Ñ»ï»õÇ Ù³Ý³õ³Ý¹ »Ï»Õ»óõáÛ
Ï³Éáõ³ÍÇ Ñ³ñóÇÝ, áñáõÝ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ »õ Ã»É³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ûë ³éÝãáõÃ»³Ùµ ÛáÛëáí »Ýù
áñ åÇïÇ Ýå³ëï»Ý Ñ³ñóÇ µ³ñõûù ÉáõÍÙ³Ý£
êñïÇ å³ñïù ÏÁ ½·³Ù ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»É øáõ¿ÛÃÇ Ùûï Ð.Ð. ²ñï³Ï³ñ· »õ ÈÇ³½ûñ
¸»ëå³Ý îÇ³ñ ü³ï¿Û â³ñãûÕÉ»³ÝÇÝ, áñ ÇÝãå¿ë ÙÇßï, ³ÝóÝáÕ ï³ñáõ³Û ÁÝÃ³óùÇÝ »õë
»Õ³õ ²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ ÏáÕùÇÝ, Ý»óáõÏ Ï³Ý·Ý»Éáí Ù³Ý³õ³Ý¹ »Ï»Õ»óõáÛ Ï³Éáõ³ÍÇ ÉáõÍÙ³Ý
Ñ³ñóÇÝ£ ²Ýáñ »õ Ù»ñ ÅáÕáí³Ï³ÝÝ»ñáõÝ Ñ»ï ÙÇ³ï»Õ µ³½Ù³ÃÇõ ³éÇÃÝ»ñáí ÅáÕáíÝ»ñ
·áõÙ³ñ»óÇÝù ÁÉÉ³Û ¸»ëå³Ý³ï³Ý Ù¿ç »õ Ï³Ù ²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ Û³ñÏÇÝ ï³Ï »Ï»Õ»óõáÛ
Ï³Éáõ³ÍÇ Ñ³ñóÇ ·Íáí ³ÝÙÇç³Ï³Ý »õ ·áñÍÝ³Ï³Ý ù³ÛÉ»ñáõ ¹ÇÙ»Éáõ »õ »Ï»Õ»óõáÛ Ñ³ñóÁ
Ù»ñ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ, Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñáõÝ Ùï³Ñá·áõÃ»³Ý ³é³ÝóùÁ ¹³ñÓáõóÇÝù£
ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ ÏÁ Û³ÛïÝ»Ù ³Ûë ³éÃÇõ Â»ÙÇë »ñ»ë÷áË³Ý³Ï³Ý ÅáÕáíÇÝ, ³ÝóÝáÕ ãáñë
ï³ñÇÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ù³ïáõó³Í Í³é³ÛáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ£ ì³ñÓùÁ Ï³ï³ñ
Ý³ËÏÇÝ »ñ»ë÷áË³ÝÝ»ñáõÝ »õ Û³çáÕáõÃÇõÝª ÝáñÁÝïÇñ »ñ»ë÷áË³ÝÝ»ñáõÝ, áñáÝó Ñ»ï
ÙÇ³ëÇÝ ÛáÛëáí »Ýù, áñ ÙûïÇÏ ³å³·³ÛÇÝ Ýáñ Ùï³ÍáõÙÝ»ñ »õ Íñ³·ÇñÝ»ñ Ï»³Ýù Ïþ³éÝ»Ý,
Ûû·áõï øáõ¿ÛÃÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ í»ñ»ÉùÇÝ áõ µ³ñ·³õ³×Ù³Ý£
êÇñ»ÉÇ Ý»ñÏ³Ý»ñ,
¸³ñ³õáñ Ð³É¿åÁ »õ êáõñÇáÛ ßñç³Ï³Û ÙÇõë ù³Õ³ùÝ»ñÝ áõ ·ÇõÕ»ñÁ ³Ý·³Ù ÙÁ »õë
Ñ³Û³Ã³÷áõ»ó³Ý, ûÅ³Ý¹³ÏáõÃ»³ÙµÁ ÝáÛÝ ÃßÝ³ÙÇÇÝ, áñ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý á×Çéáí Ù»½
µéÝÇ ï»Õ³Ñ³Ý»ó Ù»ñ ¹³ñ³õáñ Ñ³Ûñ»ÝÇù¿Ý£ êáõñÇ³Ñ³ÛáõÃ»³Ý ×·Ý³Å³ÙÇÝ Ù³ëÝ³ÏÇó
å¿ïù ¿ ¹³éÝ³Û Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ñ³Ûª û·ÝáõÃ»³Ý Ó»éù »ñÏ³ñ»Éáí Ï³ñ»ÏÇó Ù»ñ ùáÛñ»ñáõÝ »õ
»Õµ³ÛñÝ»ñáõÝ£ Ø»ñ ëñï³·ÇÝ ³ÕûÃùÝ ¿ ³é ²ëïáõ³Í, áñ Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝÁ Ñ³ëï³ïáõÇ »õ
êáõñÇ³Ý ·ïÝ¿ Çñ Ý³ËÏÇÝ Ë³Õ³Õ Ï»³ÝùÁ£
Ð³Û³ëï³Ý¿Ý ÙÇÝã»õ ê÷ÇõéùÇ ³Ù»Ý³Ñ»é³õáñ ³ÝÏÇõÝÁ ª ÑáÝ áõñ Ñ³Û Ï³Û Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á
åÇïÇ á·»Ïáã¿ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100 ³Ù»³ÏÁ£ ìëï³Ñ »Ù, áñ øáõ¿ÛÃÇ Ù¿ç »õë ½³Ý³½³Ý
Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ ·áñÍ³¹ñáõÃ»³Ý åÇïÇ ¹ñáõÇÝ ÛÇß»Éáõ »õ Ù»ñ Ýáñ ë»ñáõÝ¹Ç ½³õ³ÏÝ»ñáõÝ
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å³ïÙ»Éáõ ³Ñ³õáñ ÏáñáõëïÇ Ù³ëÇÝ, »ñ³Ëï³·¿ï ÙÝ³Éáí µáÉáñ ³ÛÝ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõÝª
áñáÝù ó³õ³ÏÇó »Õ³Í »Ý Ù»½Ç »õ Ù»ñ ÏáÕùÇÝ Ï³Ý·Ý³Í£ ìëï³Ñ »Ù, áñ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á
³ñÅ³Ý³í³Û»É ßáõùáí åÇïÇ ÛÇß¿ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ½áÑ»ñÁ »õ ÛÇß»óÝ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ù»ñ
¸³ïÁ »õ Ù»ñ ³ÝÅ³Ù³Ýó»ÉÇ Çñ³õáõÝùÝ»ñÁ£
ºñµ Ñ³Ù³ËÙµáõ³Í »Ýù ³Ûëï»Õ ³ñÅ»õáñ»Éáõ ³ÝóÝáÕ Ù¿Ï ï³ñáõ³Û Ù»ñ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ,
ÏÁ ·Çï³ÏóÇÝù µáÉáñë ³É, áñ ³Ù¿Ý ÇÝã Ï³ï³ñ»³É Û³çáÕáõÃ»³Ùµ ãÏñó³Ýù åë³Ï»É£
Þñç³ÝÇë ù³Õ³ù³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ, ïÝï»ë³Ï³Ý Ï³óáõÃÇõÝÁ, »Ï»Õ»óõáÛ Ï³Éáõ³ÍÇÝ Ñ³ñóÁ
å³ï×³é ã¹³ñÓ³Ý ë³Ï³ÛÝ Ûáõë³Ñ³ïáõÃ»³Ý »õ ÁÝÏñÏáõÙÇ, ³ÛÉ ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ
·ûï»åÝ¹»óÇÝ Çõñ³ù³ÝÇõñ ùáõ¿ÛÃ³Ñ³Ûáõ Ï»³ÝùÁ£ ²½·³ÛÇÝ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ·»ïÝÇ íñ³Û
Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ å³ïÏ³ÝÇÝ µáÉáñÇë, Ù»ñ µáÉáñ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñáõÝ, Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç
½³õ³ÏÝ»ñáõÝ ³ÝËïÇñ£
êÇñ»ÉÇÝ»ñ,
àñ»õ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý, ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý, ³ßË³ñÑ³Ï³Ý Ï³Ù Ñá·»õáñ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ù¿ç,
³é³Ýó Çñ³å³ßï, ³éáÕç, É³ÛÝ³ËáÑ áõ Í³é³Û³ë¿ñ Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ý Ï³ñ»ÉÇ ã¿ ³ÏÝÏ³É»É
µ³ñ»Ýå³ëï Çñ³·áñÍáõÙÝ»ñ£ àñå¿ë ³½· Ù»ñ µáÉáñÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ ¿, ³½·³ÛÇÝ Ã¿
Ñá·»õáñ³Ï³Ý, ÍÝáÕù Ã¿ áõëáõóÇã, Ñá·»õáñ áõ ³½·³ÛÇÝ ëÝáõóáõÙÇÝ ³éÁÝÃ»ñ Ý»ñ·ñ³õ»É Ñ³Û
å³ï³ÝÇÝ »õ »ñÇï³ë³ñ¹Á Ù»ñ Ï»³Ýù¿Ý Ý»ñë , ½³ÝáÝù Ñ³ñëï³óÝ»É Ñá·»õáñ áõ ³½·³ÛÇÝ
³ñÅ¿ùÝ»ñáí, Í³é³ÛáõÃ»³Ý á·ÇÝ ³ÝáÝó Ù¿ç ë»ñÙ³Ý»Éáí »õ ½³ÝáÝù Ññ³õÇñ»Éáí Ñ³Ù³ÛÝùÇ
µ³ñ·³õ³×Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÇÝ£ ´áÉáñÇë å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ ¿, ëÇñï ëñïÇ »õ á·Ç Ç µéÇÝ
·áñÍ»Éª ÙÇßï ³é³õ»É å³ÛÍ³é ³å³·³Û Ï»ñï»Éáõ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ£
²é³Ýó Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ »õ ³Ýáñ ½³õ³ÏÝ»ñáõÝ, ²é³ç³Ýáñ¹³ñ³ÝÝ áõ »Ï»Õ»óÇÝ ã»Ý ÏñÝ³ñ
·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»Ý³É, »õ ÷áË³¹³ñÓ³µ³ñª ³é³Ýó Ï»ÝëáõÝ³Ï ²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ Ï³ñ»ÉÇ ã¿
ÇÝùÝáõñáÛÝ »õ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í Ñ³Ù³ÛÝù áõÝ»Ý³É£ Ø»ñ ÅáÕáí³Ï³ÝÝ»ñáõ áõ ÅáÕíáõñ¹Ç
Ùï³Ñá·áõÃ»³Ý Ù¿ç ÏþÇÛÝ³Û ÇÝãå¿ë ·Çï¿ù ²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ »õ ³Ýáñ Û³ñ³ÏÇó »Ï»Õ»óõáÛ
Ï³Éáõ³ÍÇÝ Ñ³ñóÁ£ ²Ûë Ñ³ñóáí Ùï³Ñá· ¿ ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³å»ïÁ »õ Ï³ñ»ÉÇÝ Áñ³Í ¿ »õ
ÏþÁÝ¿ Ñ³ñóÇ µ³ñõûù ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ£ ÜáÛÝå¿ë »õ äñÝ. ¸»ëå³ÝÁ, áñ ³Ûë Ñ³ñóÇ ·Íáí ÙÇßï
»Õ³Í ¿ ·áñÍÝ³Ï³Ý, Çñ»Ý ÁÝÍ³Ûáõ³Í µáÉáñ Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ç ëå³ë ¹Ý»Éáí
Û³ñÙ³ñ³·áÛÝ ÉáõÍáõÙÇ ÙÁ Û³Ý·»Éáõ »õ øáõ¿ÛÃÇ Ñ³Ù³ÛÝùÁ Ùï³Ñá·áÕ ×³Ï³ï³·ñ³Ï³Ý ëáÛÝ
Ñ³ñóÁ Çñ Ë³Õ³Õ Ý³õ³Ñ³Ý·ÇëïÁ Ñ³ÝëóÝ»Éáõ£ ÆÝãå¿ë Ý³»õ Ù»ñ ÅáÕáí³Ï³ÝÝ»ñÁ,
Â»Ù³Ï³Ý, ²½·³ÛÇÝ í³ñãáõÃ»³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ »õ µáÉáñ ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ïþ³ßË³ïÇÝ Ñ³ñóÇ
µ³ñõûù ÉáõÍÙ³Ý£ ìëï³Ñ »Ýù, áñ ²ëïáõÍáÛ û·ÝáõÃ»³Ùµ »õ Ù»ñ Ñ³õ³ù³Ï³Ý ×Ç·áí áõ
³ßË³ï³Ýùáí åÇïÇ Çñ³Ï³Ý³Ý³Û Ù»ñ »ñ³½Á£
ì»ñç³å¿ë, ÝáñÁÝïÇñ Â»Ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹ÇÝ ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ýáñ ²½·³ÛÇÝ ì³ñãáõÃ»³Ý áõ ³ÛÉ
Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ ³ßË³ï³ÝùÇ Ýáñ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý ÙÁ ÏÁ µ³óáõÇ£ Æõñ³ù³ÝãÇõñ
³ßË³ï³Ýù, ÁÉÉ³Û ³Û¹ Ñ³Ù»ëï Ï³Ù Ù»Í ÏÁ å³Ñ³Ýç¿ Íñ³·ñ³õáñáõÙ, ËáñÇÙ³ëï
Ñ³ëÏ³óáÕáõÃÇõÝ, Ñ³Ùµ»ñáõÃÇõÝ, ë¿ñ, ½áÑáÕáõÃÇõÝ, ÝáõÇñáõÙ, áñå¿ë½Ç Ï³ñ»Ý³Ýù
å³ïÙáõÃ»³Ý ¹³ï³ëï³ÝÇÝ ¹ÇÙ³ó Ï³Ý·ÝÇÉ µ³ó ×³Ï³ïáí, ·áÑáõÝ³Ï ëñïáí, Ñå³ñï áõ
Û³ÕÃ³Ï³Ý£
êñïÇ å³ñïù ÏÁ ½·³Ù í»ñç³å¿ë, ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»Éáõ Ò»½Ç µáÉáñÇ¹ Ò»ñ
Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ£ ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ ·³ÕáõÃÇë Ðá·»õáñ ÐáíÇõª ²ñÅ. î. ²ñï³Ï øÑÝÛ.
ø¿Ñ»³»³ÝÇÝ, Â»ÙÇë ºñ»ë÷áË³ÝÝ»ñáõÝ »õ ²½·³ÛÇÝ ì³ñãáõÃ»³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ,
Ñá·³µ³ñÓ³Ï³Ý Ï³½ÙÇÝ »õ Ù»ñ µáÉáñ ÝáõÇñ»³É ³½·³ÛÇÝÝ»ñáõÝ áõ µ³ñ»ñ³ñÝ»ñáõÝ, áñáÝù
Ñ³õ³ï³ñÙáõÃ»³Ùµ »õ Åñ³ç³ÝáõÃ»³Ùµ Í³é³Û»óÇÝ ³ÝóÝáÕ ßñç³ÝÇÝ »õ Ýáñ»ñ, Ýáñ
³Ý¹³ÙÝ»ñ ÙÇ³Ý³Éáíª ³ßË³ï³ÝùÁ åÇïÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÇ, Í³é³ÛáõÃÇõÝÁ ³é³õ»É »õë åÇïÇ
Í³ÕÏÇ ³ñ¹ÇõÝ³ÉÇó Çñ³·áñÍáõÙÝ»ñáí£
ÂáÕ î¿ñÁ ûñÑÝ¿ Ò»½ »õ í³ñÓ³Ñ³ïáÛó ÁÉÉ³Û Ò»½Ç Ò»ñ Çõñ³ù³ÝãÇõñ Í³é³ÛáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ£
²ÕûÃ³ñ³ñ
Ø³ëÇë Ì. ìñ¹. ¼ûåáõ»³Ý
Î³ÃáÕÇÏáë³Ï³Ý öáË³Ýáñ¹ øáõ¿ÛÃÇ
»õ Þñç³Ï³ÛÇó Ð³Ûáó Â»ÙÇÝ
àõñµ³Ã 16 ÚáõÝáõ³ñ 2015
øáõ¿ÛÃ
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ºñ»ë÷áË³Ý³Ï³Ý ÄáÕáíÇ ³ï»Ý³å»ïª äñÝ. Ú³ñáõÃ ä»ïÇñ³ÝÇ ËûëùÁ
¶»ñ³å³ïÇõ Ð³Ûñ êáõñµ
Ø»Í³ñ·áÛ ¹»ëå³Ý
êÇñ»ÉÇ ÑÇõñ»ñ,

êñïÇ
³ÝÑáõÝ
áõñ³ËáõÃ»³Ùµ
Ï°áÕçáõÝ»Ýù
Ò»ñ
Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ »õ µ³ñÇ ·³Éáõëï ÏÁ Ù³ÕÃ»Ýù Ó»ñ µáÉáñÇÝ£
Ðá·»Ñ³ñ³½³ï ³Ûë å³ÑáõÝ, ÃáÛÉ ïáõ¿ù ÇÙ ßÝáñÑ³õáñ³ÝùÇ
ç»ñÙ
Ëûëù»ñë
÷áË³Ýó»Ù
å³ïÙ³Ï³Ý
³Ûë
³ÝÏÇõÝ³¹³ñÓ³ÛÇÝ ûñáõ³Ý Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ£ ²Ûëûñ øáõ¿ÛÃÇ
Â»ÙÇ ºñ»ë÷áË³Ý³Ï³Ý ÄáÕáíÁ åÇïÇ ·áõÙ³ñ¿ Çñ
³Ý¹ñ³ÝÇÏ ÝÇëïÁ, áñå¿ë ³ÝÏ³Ë Â»Ù£
26 ¸»Ïï»Ùµ»ñ 2014-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ
³ñ¹ÇõÝùáí, ÁÝïñáõ»ó³Ý øáõ¿ÛÃÇ Â»ÙÇ ºñ»ë÷áË³Ý³Ï³Ý
ÄáÕáíÇ
³Ý¹³ÙÝ»ñÁ
»õ
³Ñ³õ³ëÇÏ
Ò»ñ
µáÉáñÇÝ
Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ Ù»Ýù åÇïÇ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ýù ³ÝóÝáÕ
ù³é³Ù»³ÏÇ Ù»ñ ¹ÇÙ³·ñ³õ³Í ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ »õ ³Ýáñ
ÁÝ¹Ù¿ç¿Ý Ó»½Ç åÇïÇ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ýù Ù»ñ Û³é³çÇÏ³ÛÇ
ëå³ëáõÙÝ»ñÝ áõ ³ÏÝÏ³ÉÇùÝ»ñÁ£

².- øáõ¿ÛÃÇ
µ³Å³ÝáõÙ.-

»õ

²ñ³µ³Ï³Ý

ÌáóÇ

ºñÏÇñÝ»ñáõ

Â»ÙÇ

2011 Ãáõ³Ï³ÝÇ ú·áëïáë ³ÙëáõÝ, ·»ñ³ßÝáñÑ î¿ñ Þ³Ñ¿ »åë. ö³Ýáë»³ÝÇ ÙÇçáóáí Ã»Ùë
ëï³ó³õ Üêúîî ²ñ³Ù ². ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³å»ïÇ ·³Õ³÷³ñÁª ßñç³ÝÁ ³õ»ÉÇ
Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ »õ ³½·³ÛÇÝ-»Ï»Õ»ó³Ï³Ý Ï»³Ýù¿Ý Ý»ñë ³ßËáõÅáõÃÇõÝ Û³é³ç³óÝ»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí ³ÝÑñ³Å»ßï Ñ³Ù³ñ»É ßñç³Ýë í»ñ³Í»É Ã»Ù³Ï³Ý »õ í³ñã³Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý
³é³ÝÓÇÝ ÙÇ³õáñÇ, áñÝ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ßñç³ÝÇÝ Ý»ñÏ³Û³óáõ»ó³õ áñå¿ë áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝ,
ÇëÏ Ñ»ï³·³ÛÇÝ ³ÛÝ ¹³ñÓ³õ Çñ³·áñÍ»ÉÇ ÷³ëï ÙÁ£
Â»ÙÇ µ³Å³ÝÙ³Ý Ñ³ñóáí Ù»ñ Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí, »ñ»ù ï³ñÇÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ áõÝ»ó³Ýù Ï³ñ· ÙÁ å³ßïûÝ³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ,
µ³½ÙÇóë ³ñÍ³ñÍ»óÇÝù ³Ûë Ñ³ñóÁ Â»Ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ç ÉÇ³·áõÙ³ñ ÝÇëï»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ,
ÇÝãå¿ë Ý³»õ Û³ïáõÏ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñ ï³Éáí ²ñ³Ù ². ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³å»ïÇÝ , ë³Ï³ÛÝ 1920 Ø³ñï 2014-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Â»Ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ç 20-ñ¹ ÉÇ³·áõÙ³ñ ÝÇëïÁ, Â»ÙÇë
µ³Å³ÝÙ³Ý Ñ³ñóÇ ·³·³ÃÝ³Ï¿ï ÅáÕáíÁ ÏÁ Ñ³Ù³ñ»Ýù£ êáÛÝ ÉÇ³·áõÙ³ñÇÝ øáõ¿ÛÃÇ
Â»Ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á Â»ÙÇ µ³Å³ÝÙ³Ý Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ
É³õ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝ
Ý»ñÏ³Û³óáõó, ÑÇÙÝáõ»Éáí §ØÇáõÃÇõÝÁ ¼ûñáõÃÇõÝ ¿¦ Ýß³Ý³õáñ ³ëáÛÃÇÝ£
àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃ»³Ý ÁÝ¹Ù¿ç¿Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³Ý¹ñ³¹³ñÓ »Õ³õ Ã»ÙÇ µ³Å³ÝÙ³Ý å³ñ³·³ÛÇÝ
»ñÏáõ ³ÝÏ³Ë Ã»Ù»ñáõ ïÏ³ñ³óÙ³Ý »õ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ, Ù»Ýù ÏÁ Ñ³õ³ï³ÛÇÝù, Ã¿
³õ»ÉÇ É³õ ¿ áõÝ»Ý³É Ù¿Ï áõÅ»Õ Ã»Ù, ù³Ý áõÝ»Ý³É »ñÏáõ ïÏ³ñ Ã»Ù»ñ£
øáõ¿ÛÃÇ Â»Ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ç Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÝ áõ áõÝ»ó³Í »ÉáÛÃÁ ·Ý³Ñ³ï»ÉÇ »õ
ù³ç³É»ñ»ÉÇ
¿ñ,
Ù»Ýù
Ù»ñ
å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝÁ
Û³ÛïÝ»óÇÝù
½ÇçáÕ³Ï³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ í³ñ»Éáõ, ÷á÷áËáõÃ»³Ý »ÝÃ³ñÏ»Éáõ ²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ Ýëï³í³ÛñÁ
Ï³Ù ÝáÛÝÇëÏ ³é³ÝÓÇÝ Ñá·³Éáõ ÝÇõÃ³Ï³Ý áñ»õ¿ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝ£
Â»ÙÇ µ³Å³ÝÙ³Ý Ñ³ñóáí ¹Åáõ³ñÇÝ »õ Ùï³Ñá·Çã ûñ»ñ ³åñ»ó³Ýù, ë³Ï³ÛÝ Ç í»ñçáÛ ²ñ³Ù
². ì»Ñ³÷³é Ñ³Ûñ³å»ïÇ Ý»ñ³Ï³Û³óáõó³Í ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁª ÌáóÇ »ñÏÇñÝ»ñáõ ³½·³ÛÇÝ
¹ÇÙ³·ÇÍÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý »õ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇ ³ßËáõÅ³óÙ³Ý ·³Õ³÷³ñÁ Í³Ýñ³ÏßÇé
¹»ñ áõÝ»ó³õ, ù³Ý Ù»ñ Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í å³ï×³éÝ»ñÁ£
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Ø»Ýù ÁÝ¹³é³ç»Éáí Üêúîî ²ñ³Ù ². ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³å»ïÇ ËÝ¹ñ³ÝùÇÝ ³Ýí»ñ³å³Ñûñ¿Ý,
Ñå³ñïáõÃ»³Ùµ
»õ Ù»Í áõñ³ËáõÃ»³Ùµ ÏÁ ßÝáñÑ³õáñ»Ýù øáõ¿ÛÃÇ Â»ÙÇ ÝáñÁÝïÇñ
ºñ»ë÷áË³Ý³Ï³Ý ÄáÕáíÁ, Ý³»õ ÏÁ ßÝáñÑ³õáñ»Ýù øáõ¿ÛÃ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÁª ³Ûë Ï³ñ»õáñ
Çñ³¹³ñÓáõÃ»³Ý Ï³å³ÏóáõÃ»³³Ùµ£
øáõ¿ÛÃÇ Ñ³Ù³ÛÝùÁ Çñ ³½·³ÛÇÝ Ï³éáÛóÝ»ñáí, ³½·³ÛÇÝ í³ñÅ³ñ³Ýáí, Ù³ñ½³Ï³Ý,
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ áõ µ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáí åÇïÇ ß³ñáõÝ³Ï¿ ÙÝ³É ç³Ñ³ÏÇñÁª Çñ
Ñ³Û³å³Ñå³ÝÙ³Ý ëñµ³½³Ý ·áñÍÇÝ Ù¿ç£ ²Ûá, Ù»Ýù ³Ûë ³Ù¿ÝÁ ÏÁ Ñ³ëï³ï»Ýù »õ ÏÁ
ß³ñáõÝ³Ï»Ýù Ù»½Ç íëï³Ñáõ³Í »õ ³ñ¹³ñûñ¿Ý Ïï³Ïáõ³Í ·áÛ³ï»õÙ³Ý áõÕÇÝ, áñáíÑ»ï»õ
Ù»Ýù Ù»ñ »ïÇÝ ù³ç³éáÕç »õ å³ÛÍ³é³ï»ë »ñÇï³ë³ñ¹ ë»ñáõÝ¹Ý»ñ Ï»ñï»óÇÝù, ÇëÏ Ù»ñ
³é³ç ËáÑ»Ù áõ ËÇ½³Ë é³ÑíÇñ³Û ÙÁ áõÝÇÝùª Üêúîî ²ñ³Ù ². Î³ÃáÕÇÏáëÁ£

´.- ºÏ»Õ»óõáÛ ÐáÕÇ Ñ³ñó.²ÝóÝáÕ ù³é³Ù»³ÏÇÝ ÂºÙ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á ÉÍáõ»ó³õ ³ßË³ï³ÝùÇ »õ Çñ íñ³Û ¹ñáõ³Í
å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ Ç Ï³ï³ñ ³Í»Éáõ ó³ÝÏáõÃ»³Ùµ, ³ßË³ï»ó³õ, áñ ùáõ¿ÛÃ³Ñ³Û
·³ÕáõÃÁ Ï³ñ»Ý³ñ ë»÷³Ï³Ý³ï¿ñÁ ¹³éÝ³É Çñ »Ï»Õ»óõáÛ ÑáÕ³Ù³ëÇÝ£
²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí Â»Ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ç Û³é³ç³óáõó³Í Î³Éáõ³Íáó Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ, ÛÇß»óÝ»Ù, Ã¿ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ßñç³ÝÇÝ »Ï»Õ»óõáÛ ÑáÕ³ï¿ñ»ñáõ å³Ñ³Ýç³Í
·áõÙ³ñ /800.000/ ùáõ¿ÛÃ»³Ý ïÇÝ³ñ ¿ñ, ë³Ï³Û 2012-Ç Ãáõ³Ï³ÝÇ ÚáõÉÇë ³ÙëáõÝ,
Ï³Éáõ³Í³ï¿ñ»ñÁ Ûëï³Ï³óáõóÇÝ Çñ»Ýó å³Ñ³Ýç³Í ·áõÙ³ñÁ, áñÝ ¿ñ /1.150.000/ ùáõ¿ÛÃ»³Ý
ïÇÝ³ñ£ ²Ûë ³éÝãáõÃ»³Ùµ ·áõÙ³ñáõ»ó³Ý Ë³éÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ, áñáÝó Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ»ó³Ý
·»ñ³ßÝáñÑ êñµ³½³Ý Ð³ÛñÁ, ÐÐ ¹»ëå³ÝÁ, ³½·³ÛÇÝ í³ñãáõÃÇõÝÁ, ßñç³ÝÇë ÎÇÉÇÏ»³Ý
³ëå»ïÝ»ñÝ áõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ£ ÀÝ¹³ñÓ³Ï ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ¿ »ïù áñáßáõ»ó³õ ¹ñ³Ù³ïáõÝ¿Ý
Ù¿Ï ÙÇÉÇáÝ ùáõ¿ÛÃ»³Ý ïÇÝ³ñ í³ñÏ í»ñóÝ»Éáí, Ï³Éáõ³ÍÁ ·Ý»É£
ì»ñáÛÇß»³É ³é³ç³¹ñáõÃ»³Ùµ, êñµ³½³Ý Ðûñ ·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝ ÙÁ
Ù»ÏÝ»ó³õ îáõå³Û-Þ³ñÅ³ª ¹ñ³Ù³ï³Ý ïÝûñ¿Ýª åñÝ. ì³ñáõÅ³Ý Ü³ñÏÇ½»³ÝÇÝ Ñ»ï
³ÝÑñ³Å»ßï µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ í³ñ»É¿ »ïù, Ù¿Ï ÙÇÉÇáÝ ïÇÝ³ñÇ í³ñÏ í»ñóÝ»Éáõ ËáëïáõÙÁ
³å³Ñáí»ó£ Î³Éáõ³ÍÁ ·Ý»Éáõ í»ñçÝ³Ï³Ý áñáßáõÙáí, ²é³çÝáñ¹³ñ³Ý¿Ý Ý»ñë Ñ³Ý¹ÇåáõÙ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõ»ó³õ »Ï»Õ»óõáÛ ÑáÕ³ï¿ñ»ñáõÝ Ñ»ï, å³ñ½áõ»ó³õ, áñ ³ÛÅÙ Ï³Éáõ³ÍÇÝ
³ñÅ¿ùÁ ×ß¹³Í »Ý /1.650.000/ ùáõ¿ÛÃ»³Ý ïÇÝ³ñ£ ´Ý³Ï³Ý³µ³ñ, ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí ù³Õ³ùÇ
ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»Í ï³·Ý³åÁ, ·³ÕáõÃÇë Ñ³Ù³ñ ³ÝÑÝ³ñ ¿ñ, áñ Ï³ñ»Ý³Û ³Ûë Ù»Í ·áõÙ³ñÁ
³å³Ñáí»É£
²Ûëûñ »Ï»Õ»óõáÛ ³å³·³Ý ÏÁ ÙÝ³Û ³Ýáñáß£ Ø»Ýù Ñ³Ùá½áõ³Í »Ýù, áñ ·³ÕáõÃë Çñ »Ï»Õ»óõáÛ
ÑáÕÇ ë»÷³Ï³Ý³ï¿ñÁ ÏñÝ³Û ¹³éÝ³É, »ñµ å»ïáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ ÑáÕ ïñ³Ù³¹ñáõÇ Ð³Û
»Ï»Õ»óõáÛ£
²Ûë ³éáõÙáí Ù»ñ ßÝáñÑ³Ï³É³Ï³Ý Û³ïáõÏ ËûëùÁ ÏÁ ÷áË³Ýó»Ýù ÐÐ ²ñï³Ï³ñ· »õ ÈÇ³½ûñ
¹»ëå³Ýª ïÇ³ñ ü³ï¿Û â³ñãûÕÉ»³ÝÇÝ, áñ ³ÝÙÇç³Ï³Ý »õ Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù ÏÁ
ï³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñ¿Ý Ý»ñë£
êÇñ»ÉÇ ¹»ëå³Ý,
Ø»Ýù ÇëÏ³å¿ë ÏÁ ½·³Ýù, áñ Ù¿Ï ³½· Ù¿Ï Ñ³Ûñ»ÝÇù »Ýù£ ²Ûëå¿ë ¹³ëïÇ³ñ³Ïáõ»ó³Ýù »õ
Ñå³ñïáõÃ»³Ùµ ÏþÁë»Ýù, áñ íÏ³Ý øáõ¿ÛÃÇ Ù»ñ ·³ÕáõÃÇ ë»ñï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÝ ¿
¹»ëå³Ý³ï³Ý Ñ»ï£
ºÏ»Õ»óõáÛ ÑáÕÇ Ñ³ñóáí Ù»ñ ï³ñ³Í ïùÝ³ç³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ µ³õ³ñ³ñ ã»Ý Ñ³ñóÇ
ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ³ÛÉ Ù»ñ ÛáÛëÝ áõ ÙÕÇã áõÅÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ¹»ëå³ÝÝ ¿,
áñÝ ³Ù»Ý³ÛÝ ÝáõÇñáõ³ÍáõÃ»³Ùµ ³ÝÓ³ÛÝ ³ßË³ï³Ýù ÏÁ ï³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñ¿Ý
Ý»ñë »õ íëï³Ñ »Ýù, áñ ³Ûë ·áñÍÁ Çñ µ³ñõûù ÉáõÍÙ³Ý åÇïÇ Ñ³ëÝÇ£
ÜáñÁÝïÇñ ºñ»ë÷áË³Ý³Ï³Ý ÄáÕáíÁ Û³é³çÇÏ³Û ù³é³Ù»³ÏÇÝ, Ï³ñ»õáñáõÃ»³Ùµ
³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí ³Ûë Ñ³ñóÇÝ, ÏñÏÇÝ Çñ ûñ³Ï³ñ·»ñáõÝ Ù¿ç¿Ý åÇïÇ ÷áñÓ¿ Û³é³çÇÏ³Û
ù³é³Ù»³ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñ»É ºÏ»Õ»óõáÛ ÑáÕÇ Ñ³ñóÇ ÉáõÍÙ³Ý ù³é³Ù»³Ï£ ºõ ÏÁ
Ñ³õ³ëïÇ³óÝ»Ýù, Ã¿ Ð³Ûñ êáõñµÇ ·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ, ¸»ëå³ÝÇ ³ç³ÏóáõÃ»³Ùµ »õ Ù»ñ
·³ÕáõÃ¿Ý Ý»ñë ·áñÍáÕ Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõ, ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáõ »ñÇï³ñ³ëñ¹Ý»ñáõ, å³ï³ÝÇÝ»ñáõ
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Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ ÏñÝ³Ýù ÝáÛÝÇëÏ ³Ù»Ý³Í³Ýñ Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñáõÝ ¹¿Ù Ï³Ý·áõÝ áõ Ñ½ûñ
ÙÝ³É£

¶.- øáõ¿ÛÃÇ ²½·³ÛÇÝ í³ñÅ³ñ³Ý
²ÝóÝáÕ ù³é³Ù»³Û ßñç³ÝÇÝ Â»Ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á Çñ ÉÇ³·áõÙ³ñ ÝÇëï»ñáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
ûñ³Ï³ñ·Ç ÝÇõÃ ¹³ñÓáõó³Í ¿ ²½·³ÛÇÝ í³ñÅ³ñ³ÝÁ »õ ³Ýáñ í»ñ»ÉùÇÝ Ýå³ëïáÕ Ï³ñ»õáñ
Ã»É³¹ñ³ÝùÝ»ñ ÷áË³Ýó³Í ¿ª ³é Ç ·áñÍ³¹ñáõÃÇõÝ£
Â»Ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ç 20-ñ¹ ÉÇ³·áõÙ³ñ ÝÇëïÇ ÁÝÃ³óùÇÝ ÏñÏÇÝ ³Ý·³Ù ÅáÕáíÁ
Ï³ñ»õáñáõÃ»³Ùµ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ ²½·³ÛÇÝ í³ñÅ³ñ³ÝÇ µ³ñ»É³õÙ³Ý »õ Û³é³ç¹ÇÙáõÃ»³Ý
Ýå³ëïáÕ ·áñÍûÝÝ»ñáõÝ, áñáÝóÙ¿ Ï³ñ»õáñ³·áÛÝÁ ÏÁ Ñ³Ù³ñáõÇ »ñÏñáñ¹³Ï³Ý µ³ÅÝÇ
áõëáõÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ ÷á÷áËáõÃÇõÝÁ »õ ³ÛÝ ³ÛÅÙ¿³Ï³Ý³óÝ»É Ý»ñÏ³Û å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÝ£
²ÏÝÛ³Ûï ¿, áñ í»ñçÇÝ ï³ëÝ³Ù»³ÏÇÝ Ù»Í ÃÇõáí ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñ Ï°ÁÝ¹áõÝáõÇÝ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãáõÙ áõÝ»óáÕ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñ »õ ³Ï³Ù³Û ÏÁ ·ïÝáõÇÝ Ù»Í
¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ³éç»õ£ ²Ûë Ùï³Ñá·áõÃÇõÝ¿Ý Ù»ÏÝ³Í Â»Ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ç 20-ñ¹
ÉÇ³·áõÙ³ñ ÝÇëïÁ Ñ³ëï³ï»ó Ù»ñ Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ ³é³ç³ñÏ»ó, áñ Å³Ù³Ý³ÏÁ
Ñ³ëáõÝó³Í ¿ øáõ¿ÛÃÇ ³ñ³µ³Ï³Ý Íñ³·Çñ¿Ý Ññ³Å³ñ»Éáõ »õ ³ÝóÝ»Éáõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Íñ³·ÇñÝ»ñáõ ·áñÍ³¹ñÙ³Ý, áñå¿ë½Ç Ñ³Û ³ß³Ï»ñïÁ Ñ»½³ë³Ñ ÁÝ¹áõÝáõÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
×³Ý³ãáõÙ áõÝ»óáÕ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñ¿Ý Ý»ñë »õ µ³ñ»Û³çáÕ Ó»õáí ß³ñáõÝ³Ï¿ Çñ áõëÙ³Ý
»ñÃÁ£
ÜáñÁÝïÇñ ºñ»ë÷áË³Ý³Ï³Ý ÄáÕáíÁ Çñ ³é³çÝ³Ñ»ñÃ ËÝ¹ÇñÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ Ñ³Ù³ñ»Éáí
øáõ¿ÛÃÇ ²½·³ÛÇÝ í³ñÅ³ñ³ÝÇ í»ñ»ÉùÁ, åÇïÇ Ó·ïÇ ³Ýë³ë³Ý Ñ³õ³ïùáí ²½·³ÛÇÝ
ì³ñÅ³ñ³ÝÇÝ ÏáÕùÇÝ ÙÝ³É »õ ³å³Ñáí»É ³Ýáñ å³ÛÍ³é ³å³·³Ý£

¸.- Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ.êÇñ»ÉÇ Ý»ñÏ³Ý»ñ,
²ÝóÝáÕ ù³é³Ù»³ÏÇÝ øáõ¿ÛÃÇ Â»Ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á Ù»Í Ë³Ý¹³í³éáõÃ»³Ùµ Û³ïáõÏ
áõß³¹ñáõÃÇõÝ ¹³ñÓáõó Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³½Ù³µÝáÛÃ Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáõÝª ³éÇÃ ëï»ÕÍ»Éáí
Ð³Û³ëï³Ý-ê÷Çõéù Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ë»ñï³óÙ³Ý, áñáõÝ ÷³ëïÁ øáõ¿ÛÃÇ ²½·³ÛÇÝ
í³ñÅ³ñ³ÝÇ ÛÇëÝ³Ù»³ÏÇ Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ð³Û³ëï³Ý¿Ý Å³Ù³Ý³Í Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñáõ »õ
å»ï³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñáõ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÝ ¿ñ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ ·³ÕáõÃÇë Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ 2012
»õ 2014 Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Ð³Û³ëï³Ý-ê÷Çõéù Ñ³Ù³·áõÙ³ñÝ»ñáõÝ£
ä¿ïù ¿ Ñ³ëï³ï»É, áñ ê÷Çõéù-Ñ³Ûñ»ÝÇù Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ áã ÙÇ³ÛÝ Çñ³·áñÍ»ÉÇ
åÇïÇ ¹³éÝ³Û Ñ³Ù³·áõÙ³ñÝ»ñáõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ý ßñç³Ý³Ï¿Ý Ý»ñë, ³ÛÉ ³ÛÝ å¿ïù ¿
ÁÝ¹³ñÓ³ÏáõÇ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÝ»ñ Çñ³·áñÍ»Éáõ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ¿Ý ³Ý¹ÇÝ£ ²Ûë
áõÕÕáõÃ»³Ùµ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³É ùáõ¿ÛÃ³Ñ³Û áõë³ÝáÕÝ»ñáõ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñ¿Ý Ý»ñë Ñ»½³ë³Ñ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ, Ý³»õ í³ñÅ³ñ³ÝÇ áõëáõóã³ó
»õ í³ñã³Ï³Ý Ï³½ÙÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ¶ÇïáõÃ»³Ý »õ
ÎñÃáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ï³½Ù³Ï»ñå³Í áñ³Ï³õáñÙ³Ý Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ£
Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ áÉáñï¿Ý Ý»ñë å³ñµ»ñ³µ³ñ Ññ³õÇñ»É Ñ³Ûñ»ÝÇ ³Ï³Ý³õáñ ¹¿Ùù»ñ »õ
½³ÝáÝù ÑÇõñÁÝÏ³É»É áõ Í³ÝûÃ³óÝ»É ùáõ¿ÛÃ³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ£
Ð»ï»õ³µ³ñ Ó»ñ µáÉáñÇÝ ÏÁ íëï³Ñ»óÝ»Ýù, áñ Â»Ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á ÐÐ ²ñï³Ï³ñ· »õ
ÈÇ³½ûñ ¹»ëå³ÝÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó³µ³ñ åÇïÇ Ó·ïÇ ³õ»ÉÇ Ëáñ³óÝ»Éáõ
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ Ñ»ï »õ Ù»ñ Ñ³õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñáõ ³ÙµáÕç³Ï³Ý É³ñáõÙáí
åÇïÇ Çñ³Ï³ÝóÝ»Ýù Ù»ñ ³éç»õ ¹ñáõ³Í Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µáÉáñ ï»ë³ÏÇ Íñ³·ÇñÝ»ñÁ£
ÜáñÁÝïÇñ Â»Ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á, Ð³Ûñ êáõñµÇ ·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ Û³é³çÇÏ³Û ù³é³Ù»³ÏÇÝ
Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõ »õ ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáõ ³ç³ÏóáõÃ»³Ùµ åÇïÇ Û³ÕÃ³Ñ³ñ¿ »Ï»Õ»óõáÛ »õ ²½·³ÛÇÝ
í³ñÅ³ñ³ÝÇ ¹¿Ù óóáõ³Í µáÉáñ ï³·Ý³åÝ»ñÁ£
ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Ò»ñ ³½ÝÇõ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý£
Ú³çáÕáõÃÇõÝ ùáõ¿ÛÃ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇÝ »õ Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³ÛáõÃ»³Ý£
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Քուէյթեան «ARAB TIMES» մամուլը լայնօրէն անդրադարձած է Սրբոց Վարդանանց
եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցած Ս. Ծննդեան պատարագի մասին, ուր ներկայ էին Քուէյթի
մէջ գործող խումբ մը դեսպաններ:

Üàð Þðæ²Ü, ¾. î³ñÇ, ÂÇõ 267, àõñµ³Ã, 23 ÚàôÜàô²ð, 2015

9

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

ԹԵՄԻՍ ՆՈՐԸՆՏԻՐ ԵՐԵՍՓՈԽԱՆՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ Հ.Հ.
ԴԵՍՊԱՆԱՏՈՒՆ
Երկուշաբթի, 19 Յունուարին Թեմիս նորընտիր երեսփոխանները այցելեցին Քուէյթի մօտ Հ.Հ.
Դեսպանատուն, ուր դիմաւորուեցան Հ.Հ. Արտակարգ եւ Լիազօր Դեսպան՝ Տիար Ֆատէյ
Չարչօղլեանին կողմէֈ Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան ներկայացնելէ
ետք նորընտիր երեսփոխանները, շնորհակալութիւն յայտնեց Դեսպանին յօգուտ գաղութիս
մատուցած անսակարկ օգնութեան համարֈ

Երեսփոխանական ժողովի ատենապետ՝ Տիար Յարութիւն Պետիրեան ինք եւս իր կարգին
շնորհակալութիւն յայտնեց Դեսպանին, որ գաղութիս դիմագրաւած դժուարութիւններուն
լուծման ի խնդիր իր կարելի կþընէ՝ մնայուն կերպով նեցուկ կանգնելով Ազգային
Առաջնորդարանին եւ անոր աշխատանքներունֈ Պրն. Դեսպանը ողջունելով նորընտիր
երեսփոխանները, վստահեցուց, որ համայնքին հետ կապը միշտ սերտ պիտի մնայ եւ մաղթեց,
որ Երեսփոխանական աշխատանքային քառամեայ շրջանը լեցուն ըլլայ յաջողութիւններով եւ
իրագործումներվֈ Հանդիպման ներկայ գտնուեցաւ նաեւ գաղութիս հոգեւոր հովիւ Արժ. Տ.
Արտակ քհնյ. Քէհեաեան իսկ կարգ մը երեսփոխաններ անյաղթահարելի պատճառներով եւ
բանաւոր կերպով բացակայեցան։
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Գիւմրիի Մէջ. Վերջին Հրաժեշտ` Փոքրիկն Սերիոժա
Աւետիսեանի
Փոքրիկն Սերիոժա Աւետիսեանի մարմինը Չորեքշաբթի օր հողին յանձնեցին Գիւմրիի
«Շիրակ» քաղաքային գերեզմանատան մէջ` ընտանիքի 6 անդամներուն կողքին:
Սերիոժա Աւետիսեանի աճիւնը դուրս բերուեցաւ Ս. Նշան եկեղեցիէն, ուր երեքշաբթի տեղի
ունեցած էր հոգեհանգստեան արարողութիւն:
Բազմամարդ թափօրին մէջն էին Շիրակի մարզպետարանի եւ Գիւմրի քաղաքի
ղեկավարութիւնը, պատգամաւորներ, արտասահմանէն հասած հիւրեր, հասարակական
գործիչներ, զոհերու հարազատները, քաղաքացիներ:

Հայկական Կողմը Փերմեաքովին Մեղադրանք Առաջադրեց
Աւետիսեաններու ընտանիքի անդամներու սպանութեան գործով Վալերի Փերմեաքովին
Չորեքշաբթի օր մեղադրանք առաջադրուած է:
Հայաստանցի քննիչները ռուսական 102-րդ խարիսխին մէջ Չորեքշաբթի օր հարցաքննած են
մեղադրեալը: Քննչական խորհուրդի նախագահի խորհրդական Սոնա Տռուզեան
տեղեկացուցած է, որ Փերմեաքովին մեղադրանք առաջադրուած է Աւետիսեաններու ընտանիքի
7 անդամներու սպանութեան յանցանքին համար:
Քննչական խորհուրդէն նաեւ յայտնած են, որ Հայաստանի եւ Ռուսիոյ քննչական
խորհուրդներու նախագահներ Աղուան Յովսէփեանի եւ Ալեքսանտր Պասթրիքինի երեքշաբթի
ստորագրած համաձայնագիրով ստեղծուած համակարգող մարմինի կազմին ներառուած են 10
անձեր, երկու երկիրներու քննչական խորհուրդներու ներկայացուցիչներ, քրէագէտներ:
Նշենք, որ համակարգող մարմինը ստեղծուած է սպանութեան դէպքին առիթով յարուցուած
քրէական գործի քննութեան ընթացքին
համագործակցութեան արդիւնաւէտութիւնը
ապահովելու նպատակով:
«Քրէական գործի քննութիւնը եւ բոլոր դատավարական գործողութիւնները կ՛իրականացուին
միջազգային իրաւունքի չափանիշներուն համապատասխան, ինչպէս նաեւ` «Հայաստանի
Հանրապետութեան եւ Ռուսիոյ միջեւ Հայաստանի մէջ ռուսական խարիսխին գտնուելուն
առնչուած գործերով իրաւասութեան եւ փոխադարձ իրաւական օգնութեան հարցերու մասին»
համաձայնագիրով սահմանուած սկզբունքներու համաձայն», մասնաւորապէս ըսուած է
Հայաստանի քննչական խորհուրդի հաղորդագրութեան մէջ:
Ըստ նոյն աղբիւրին, «հանդիպման ընթացքին Ռուսիոյ քննչական խորհուրդի նախագահ
Ալեքսանտր Պասթրիքին վստահեցուցած է, որ Փերմեաքովի նկատմամբ քրէական գործի
քննութիւնը, նախաքննութիւնը եւ հետագային դատավարութիւնը տեղի պիտի ունենայ
բացառապէս Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ»:

Փերմեաքով Ընդունեց Հայկական Կողմին
Առաջադրած Մեղադրանքը
Ռուս զինուոր Վալերի Փերմեաքով ընդունած է 12 Յունուար 2015-ին Գիւմրիի մէջ
Աւետիսեաններու ընտանիքի անդամներու սպանութեան առիթով յարուցուած քրէական գործով
իրեն առաջադրուած մեղադրանքը:
Հայաստանի Հանրապետութեան քննչական կոմիտէի տեղեկատուութեան եւ հասարակութեան
հետ կապերու բաժինի տարածած հաղորդագրութեան մէջ մասնաւորապէս կ՛ըսուի.
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«Հայաստանի Հանրապետութեան քննչական կոմիտէին մէջ ձեւաւորուած քննչական խումբին
կողմէ կատարուած են քննչական անյետաձգելի գործողութիւններ` դէպքի վայրի զննութիւն,
երեք տասնեակէ աւելի վկաներու հարցաքննութիւններ, նշանակուած են աւելի քան մէկ
տասնեակ փորձաքննութիւններ: Ձեռնարկուած են
քննչական, դատավարական եւ հետախուզական այլ
քայլեր: Որոշում տրուած է` Վալերի Փերմեաքովին
քրէական գործով իբրեւ մեղադրեալ ներգրաւելու մասին,
եւ Հայաստանի Հանրապետութեան քննչական կոմիտէի
քննիչները Վալերի Փերմեաքովը մեղադրած են
Հայաստանի Հանրապետութեան քրէական օրէնսգիրքի
104-րդ յօդուածի 2-րդ մասի առաջին կէտով` երկու եւ
աւելի անձերու դիտաւորեալ սպանութեան համար:
Վալերի Փերմեաքով ընդունած է առաջադրուած
մեղադրանքը»:
Միաժամանակ, արձագանգելով վերջին օրերուն զանգուածային լրատուութեան միջոցներուն
մէջ յայտնուած «որոշ հրապարակումներուն»` Հայաստանի Հանրապետութեան քննչական
կոմիտէն պաշտօնապէս կը յայտարարէ, որ սպանութեան գործով նախաքննութիւնը ամբողջ
ծաւալով կ՛իրականացնէ Հայաստանի Հանրապետութեան քննչական կոմիտէն, անոր ծիրին մէջ
քննչական
եւ
դատավարական
գործողութիւնները
կը
կատարուին
Հայաստանի
Հանրապետութեան քննչական կոմիտէի քննիչներուն կողմէ` Հայաստանի Հանրապետութեան
քրէական դատավարութեան օրէնսգիրքի դրոյթներուն հիման վրայ:

Հոգեհանգիստ` Ռուսական Խարիսխին Մէջ
Հայաստանի մէջ հարաւային զինուորական շրջանի ռուսական խարիսխի սուրբ նահատակ
Ալեքսանտրա թագուհիի եկեղեցւոյ մէջ 20 Յունուարին հոգեհանգիստի արարողութիւն տեղի
ունեցած է` ի յիշատակ փոքրիկն Սերիոժա Աւետիսեանի: Այս մասին տեղեկացուցած է
Հայաստանի մէջ Ռուսիոյ դեսպանութեան մամլոյ քարտուղար Ալեքսանտրա Քենտիշ:
Հոգեհանգստեան կարգը մատուցած է հաւատացեալ զինուորներու հետ աշխատանքի գծով
ռուսական խարիսխի հրամանատարի օգնական վանահայր Անտրէյը (Վաց), որ ներկաներուն
կոչ ուղղած է աղօթելու սպաննուած ընտանիքի
անդամներուն հոգիներուն հանգստութեան համար:

Լաւրովի Եւ Նալբանդեանի Միջեւ
Հեռաձայնային Հաղորդակցութիւն
Նախանցեալ օր հեռաձայնային հաղորդակցութիւն
մը տեղի ունեցաւ Հայաստանի եւ Ռուսիոյ արտաքին
գործոց նախարարներ Էդուարդ Նալբանդեանի եւ
Սերկէյ Լաւրովի միջեւ:
Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւնը իր
պաշտօնական կայքին մէջ կը հաղորդէ, որ Լաւրով իր խոր ցաւակցութիւնները յայտնած է
Սերիոժա Աւետիսեանի մահուան առիթով:
«Ամուր վստահութիւն արտայայտուեցաւ, որ Գիւմրիի ողբերգութեան միացեալ` ռուսական եւ
հայկական կողմերու կայացուցած քննութեան եւ հետագայ դատաքննութեան շնորհիւ այդ
չարագործութեան մէջ մեղաւորը կը ստանայ իր արժանի պատիժը», ըսուած է
հաղորդագրութեան մէջ:
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Տաւութօղլու Կոչով Կը Դիմէ Համայն Հայութեան
Թուրքիոյ
վարչապետ
Ահմեթ
Տաւութօղլու Հրանդ Տինքի սպանութեան
8-րդ
տարելիցին
հետ
կապուած
յայտարարութիւն մը տարածած է`
հայերուն կոչ ուղղելով նոր սկիզբի մը
հիմը դնելու:
Թրքական «Ռատիքալ»-ի փոխանցումով`
Թուրքիոյ
վարչապետ
Տաւութօղլուի
ուղերձին մէջ նշուած է. «Արդէն 8 տարի
է, որ մեզի հետ չէ Հրանդ Տինք, որ կը
փորձէր իր զգացումներով եւ մտքերով
լուսաւորել Օսմանեան կայսրութենէն Թուրքիոյ Հանրապետութեան փոխանցուած
կարեւոր խնդիրներէն մէկը:
«Տինքի յարգարժան ընտանիքին եւ բոլոր անոնց, որոնք կը սիրեն Տինքը, համբերութիւն
կը մաղթենք: Հրանդ Տինք Անատոլուի թանկարժէք մտաւորական մըն էր, որ ուղիներ կը
փնտռէր հայերու եւ թուրքերու միացեալ ապագան կառուցելու համար:
«Հայ-թրքական բարեկամութեան հաւատացող բոլոր անձերուն կը հրաւիրենք նոր
սկիզբի համար աջակցութիւն ցոյց տալու եւ կ՛ուզենք դիմել բոլոր հայերուն:
«Թուրքիա նախապէս ալ յայտարարած էր, որ պատերազմական պայմաններու տակ
ստիպուած եղած է կիրարկել պարտադիր գաղթի քաղաքականութիւն, որ պատճառ
դարձած է ոչ մարդկային հետեւանքներու: Թուրքիա կը կիսէ հայերու ցաւը եւ վճռական
ջանքեր կը գործադրէ երկու ժողովուրդներուն միջեւ կրկին զգացական կապեր
ստեղծելու համար: Մեր յարաբերութիւնները պատանդ վերցուցած թշնամութիւնը
յաղթահարելու համար եւ գլխաւորաբար երկխօսութեան միջոցով շարժելու
անհրաժեշտութեան մասին ամէնէն վճռական արտայայտութիւնը 23 ապրիլ 2014-ի
ցաւակցական ուղերձն է: Ժամանակը, որ կանգ առած է 1915-ին, կը շարունակուի, երբ
թապուները քանդուին: Թուրքիան այդ կէտը յաղթահարած է:
«Կարելի է, որ երկու տեղաբնիկ ժողովուրդներ հասնին միմեանց հասկնալու եւ միասին
ապագային նայելու հասունութեան: Աշխարհագրական նոյն վայրին մէջ ապրող եւ
երկար ժամանակ պատմութիւնը կիսող հայերը եւ թուրքերը բոլոր հարցերը միայն
իրարու հետ կրնան խօսիլ, լուծման ճամբաներն ալ միասին կրնան որոնել: Այս
պատճառով անհրաժեշտ է, որ փոխադարձ վստահութեան եւ համագործակցութեան
հասկացողութիւն զարգացնենք, 800 տարուան միացեալ պատմութեան լոյսին տակ
զիրար վերստին ճանչնանք: Ճիշդ այդ պատճառով, մեր հայ բարեկամներուն կը
հրաւիրենք աւելի շատ այցելելու Թուրքիա` փոխադարձ կարծրատիպերը վերցնելու
համար:
«Կիսել ցաւերը, վիրակապել վէրքերը եւ կրկին կարենալ ստեղծել բարեկամութիւն: Մեր
անկեղծ ցանկութիւնն է ատիկա», ըսած է Տաւութօղլու:

www.tert.am
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Ուրուկուէյի Նախագահին Հովանաւորութեամբ Հայոց
Ցեղասպանութեան 100-Ամեակի Ձեռնարկներ
Ուրուկուէյի նախագահ Խոսէ Մուխիքա նախքան իր պաշտօնավարութեան աւարտը
հանդիպում ունեցած է Ուրուկուէյի Հայ դատի յանձնախումբի անդամներուն եւ հայ համայնքի
ղեկավարներուն հետ:

Ըստ CausaArmenia.org-ի, հանդիպման ընթացքին Մուխիքա ընդգծած է հայ համայնքի ներդրումը
Ուրուկուէյի մէջ եւ կարեւոր նկատած է այն հանգամանքը, որ Ուրուկուէյ առաջին երկիրը եղած
է, որ ճանչցած է Հայոց ցեղասպանութիւնը: Մուխիքա, ընդառաջելով հայ համայնքի խնդրանքին,
համաձայնած է իր բարձր հովանաւորութիւնը շնորհել Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին
առիթով Ուրուկուէյի մէջ տեղի ունենալիք ձեռնարկներուն:
«Գիտեմ, որ թուրքերը կը նեղանան, սակայն համոզուած եմ, որ ցեղասպանութիւն տեղի ունեցած
է, եւ եթէ կրնամ օգտակար ըլլալ, սիրով համաձայն եմ ընդունելու այդ առաջարկը: Թուրքերը
պէտք է սորվին համբերութիւն ունենալ: Աշխարհի մէջ պէտք է ըլլայ կարծիքի բազմազանութիւն,
եւ մենք պէտք է յարգենք ատիկա, այլապէս կարելի չ՛ըլլար ապրիլ», ըսած է ան` աւելցնելով, թէ
նուազագոյնը, որ պէտք է ընէ թրքական պետութիւնը, ինքնաքննադատութեան քաջութիւն
ունենալն է` ընդունելու կատարուած բարբարոսութիւնները:
Խոսէ Մուխիքայի պաշտօնավարութեան օրով Հայաստանի եւ Ուրուկուէյի միջեւ
յարաբերութիւնները աւելի ամրապնդուած են, շարք մը մարզերու մէջ երկկողմանի
համագործակցութիւնը աւելի խորացած է:
Նախագահ Մուխիքայի օրով Ուրուկուէյի մէջ օրէնք ընդունուած է Մոնթեվիտէոյի Հայոց
ցեղասպանութեան թանգարան կառուցելու վերաբերեալ: Կը գործէ Ուրուկուէյ-Հայաստան
խորհրդարանական բարեկամութեան խումբը: Նշենք նաեւ, որ այս տարուան սկիզբը
Ուրուկուէյի արտաքին գործոց նախարար Լուիս Ալմակրօ Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային
մակարդակով ճանաչման անհրաժեշտութեան մասին յայտարարութիւն մը կատարած էր`
կարեւոր նկատելով ազգերու ինքնորոշման փաստը: Երկկողմանի յարաբերութիւններուն
նպաստած է նաեւ նախագահ Սերժ Սարգսեանի յուլիս 2014-ին Ուրուկուէյ այցելութիւնը:
Üàð Þðæ²Ü, ¾. î³ñÇ, ÂÇõ 267, àõñµ³Ã, 23 ÚàôÜàô²ð, 2015

14

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

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Ոչ Հետաքրքրական «Դիմում-Հրաւէր» Մը
Թուրքիոյ վարչապետ Ահմեթ Տաւութօղլու
Հրանդ Տինքի սպանութեան 8-րդ տարելիցին
առիթով հրապարակեց յայտարարութիւն մը`
հայերուն կոչ ուղղելով փոխյարաբերութեան
նոր սկիզբ մը դնելու:
Տինքի տարելիցին առիթով ուղերձի մը
հրապարակումը,
այդ
ալ`
Թուրքիոյ
վարչապետի մակարդակով, աննախադէպ է,
ինչ որ առաջին հայեացքով կրնայ դրական
ըլլալու
տպաւորութիւն
ձգել,
սակայն
իրողութիւնը այլ է: Տաւութօղլու մասնակցեցաւ Փարիզի մէջ «Շարլի Էպտօ»
շաբաթաթերթի գլխաւոր խմբագիրին եւ խմբագիրներուն սպանութեան առիթով
կազմակերպուած քայլարշաւին, սակայն անցնող 8 տարիներուն ընթացքին ո՛չ ան, ո՛չ
ալ իր կուսակցութենէն բարձրաստիճան պաշտօնատար մը մասնակցած են «Ակօս»
շաբաթաթերթի խմբագրապետին սպանութեան առիթով տեղի ունեցած հաւաքներուն
կամ քայլարշաւներուն: Ակներեւ է, որ Տինքի տարելիցը ընդամէնը «դիմում-հրաւէր»-ը
կատարելու պատրուակ մըն է, իսկ շարժառիթը Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակն
է:
Տաւութօղլու կ՛առաջարկէ «նոր սկիզբ» մը, զոր կը հիմնէ թրքական աւանդական սխալ,
խեղաթիւրուած, հինցած ու մաշած թեզերուն վրայ, որոնք կը պարուրէ
զգացականութեամբ եւ կեղծ բարի կամեցողութեամբ, ինչ որ իր ուղերձը կը դարձնէ ոչ
հետաքրքրական եւ ժամանակի անիմաստ կորուստ մը: Փորձուածը պէտք չէ փորձել,
սակայն թրքական իրերայաջորդ իշխանութիւնները ճիշդ այդ է, որ կը կատարեն եւ կը
շարունակեն մնալ իրենց իսկ հնարած ժխտողական քաղաքականութեան պատանդը:
Տաւութօղլու կը գրէ. «Կիսել ցաւերը, վիրակապել վէրքերը եւ կրկին կարենալ ստեղծել
բարեկամութիւն»: Որո՞ւն ցաւերը կիսելու եւ որո՞ւն վէրքերը վիրակապելու մասին է
խօսքը: Տրամաբանութիւնը կը յուշէ, որ խօսքը զոհին ցաւերուն եւ վէրքերուն մասին
պէտք է ըլլայ, սակայն Տաւութօղլուի` ժխտողականի ակնոցներով դիտուած խօսքը
ոճրագործին ու զոհին «ընդհանուր ցաւերուն ու վէրքերուն» մասին է: Ցաւերը կիսելը,
վէրքերը կապելը եւ երկու ժողովուրդներուն միջեւ նոր սկիզբ մը չի կրնար Տաւութօղլուի
առաջարկած տարազով ըլլալ: Նոր սկիզբը կարելի չէ հիմնել կեղծիքի շարժող աւազին
վրայ, այլ միայն` ճշմարտութեան ու արդարութեան ամուր հիմերուն վրայ:
ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Իրանի Պետական Պատասխանատուներու Այցը
Թեհրանի Հայոց Թեմի Ազգային Առաջնորդարան
Դեկտեմբեր 29-ին Թեհրանի Ազգային առաջնորդարան այցելեցին Իրանի Իսլամական
Հանրապետութեան մշակոյթի եւ առաջնորդութեան նախարարութեան բարձրաստիճան
պաշտօնատարներ:
Ազգային առաջնորդարանի դահլիճին մէջ հիւրերը դիմաւորեցին Թեհրանի հայոց թեմի

առաջնորդ Սեպուհ արք. Սարգիսեան, Իրանի խորհրդարանին մէջ Թեհրանի ու հիւսիսային
իրանահայութեան եւ Սպահանի ու հարաւային իրանահայութեան պատգամաւորներ` դոկտ.
Կարէն Խանլարեան եւ Ռոբերտ Բեգլարեան, ԹՀԹ Թեմական խորհուրդի ներկայացուցիչները:
Իրանի մշակոյթի եւ առաջնորդութեան նախարարութեան մշակութային հարցերով տեղակալ
դոկտ. Սալեհի շնորհաւորեց Ամանորը եւ Յիսուս Քրիստոսի Ս. Ծնունդն ու մկրտութիւնը:
Թեմի առաջնորդը խօսք առնելով` կարեւոր նկատեց Իրանի մէջ քրիստոնեաներու, ի
մասնաւորի հայ եւ իսլամ հայրենակիցներու խաղաղ գոյակցութիւնը, հաստատելով, որ Իրանի
պետական պատասխանատուները իրանահայերու նկատմամբ միշտ կը դրսեւորեն
բարեացակամ մօտեցում, որուն իբրեւ արդիւնք` միշտ նշած ենք մեր ազգային ու կրօնական
ձեռնարկները, ինչպէս` Հայոց ցեղասպանութեան ամեակները, եւ աւելցուց, որ Հայոց
ցեղասպանութեան 100-ամեակին անհրաժեշտ է դատապարտել աշխարհի մէջ իրագործուող
բոլոր ցեղասպանութիւնները:
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Ներքին Գործոց Նախկին Նախարարին
Այցելութիւնը ՀՅԴ Հայ Դատի Յանձնախումբի
Գրասենեակ Եւ «Ազատ Օր»-ի Խմբագրատուն
Յունուար 14-ին, Յունաստանի ՀՅԴ Հայ դատի
յանձնախումբի գրասենեակ այցելեց Եանիս
Միխելաքիս, որ Յունաստանի ներքին գործոց
նախարարի պաշտօնը կը վարէր մինչեւ 25
Յունուարին
նախատեսուած
խորհրդարանական
ընտրութիւններու
յայտարարութիւնը: Նախարարը դիմաւորեցին
ՀՅԴ Յունաստանի Կեդրոնական կոմիտէի
ներկայացուցիչ Քերոբ Էքիզեան եւ ՀՅԴ Հայ
դատի յանձնախումբի անդամները:
Նախարար Եանիս Միխելաքիս, որ անցեալին
ալ հանդիպումներ ունեցած է հայութեան հետ, վերահաստատեց իր կապը եւ
հետաքրքրութիւնը գաղութի կառոյցներուն հանդէպ: Անդրադարձ կատարուեցաւ Հայոց
ցեղասպանութեան 100-ամեակի, գաղութի վարչական, մշակութային, կրթական հարցերուն եւ
ձեռք բերուած յաջողութեանց մասին: Նախարարը դրուատիքով արտայայտուեցաւ կատարուած
գործունէութեան ու աշխատանքներուն մասին, իսկ ՀՅԴ Հայ դատի յանձնախումբի անդամները
շնորհակալական
խօսք
ուղղեցին
Յունաստանի
խորհրդարանին
կողմէ
Հայոց
ցեղասպանութեան ժխտման դէմ որդեգրուած օրինագիծին կապակցութեամբ:
Նախարարին ուշադրութեան յանձնուեցաւ իր կուսակցութեան պատկանող որոշ
երեսփոխաններու
ազերիամէտ
կեցուածքը,
միջազգային
ատեաններու
եւ
կազմակերպութիւններու մէջ տարուած նախաձեռնութիւններով, մատնանշելով նման քայլերու
հակահայ բնոյթը:
Որպէս անցեալի փորձառու լրագրող եւ խմբագիր` նախարարը առիթը ունեցաւ նաեւ այցելելու
«Ազատ Օր»-ի խմբագրութիւն` մօտէն հետաքրքրուելով թերթի հրատարակչական
աշխատանքով, թերթատելով օրաթերթի եւ հրատարակուած գիրքերու եւ օրացոյցներու
նմուշները: Անոր նուիրուեցան գիրքեր եւ յունալեզու հրատարակութիւններ:

ՀՅԴ Յունաստանի ԿԿ-ի Հանդիպումը
Օլղա Քեֆալոյեանների Հետ
Յունաստանի զբօսաշրջութեան նախարար Օլղա
Քեֆալոյեանի
8
Յունուարին այցելեց ՀՅԴ
Յունաստանի Կեդրոնական կոմիտէի գրասենեակ
եւ տեսակցութիւն ունեցաւ ԿԿ-ի եւ ՀՅԴ Հայ դատի
յանձնախումբի անդամներուն հետ:
Հանդիպման ընթացքին անոր ներկայացուեցաւ
յունահայ գաղութին իրավիճակը` իր ազգային,
քաղաքական, լրատուական, կրօնական, կրթական
եւ
հասարակական
երեսներով,
ապա
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մանրամասնօրէն խօսուեցաւ Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին ու Հայ դատի
զարգացումներուն մասին: Նշուեցաւ Յունաստանի խորհրդարանին կողմէ Հայոց
ցեղասպանութեան ճանաչման 1996-ի բանաձեւը, որ խորհրդարան ներկայացուած էր աժմու
վարչապետ Անտոնիս Սամարասի կողմէ: Անդրադարձ կատարուեցաւ նաեւ 2013
սեպտեմբերին` ցեղասպանութեանց ժխտողականութեան քրէականացման օրէնքի ընդունման
մասին: Խօսուեցաւ Հայաստանի եւ Յունաստանի միջեւ կարեւոր բնագաւառներու մէջ կայացող
գործակցութեանց մասին եւ Յունաստանի Հանրապետութեան նախագահի այցելութեան
Հայաստան` անցեալ սեպտեմբերին:
Խօսակցութիւնը կեդրոնացաւ Արցախի հիմնահարցի զարգացումներուն շուրջ, որուն ընթացքին
նախարարին բացատրուեցաւ Յունաստանի եւ Ազրպէյճանի միջեւ տնտեսական
գործակցութեան առկայութիւնը, որուն ճամբով Ազրպէյճանի պետութիւնը ամէն առիթով եւ
բացայայտօրէն հակահայ քարոզչութիւն կը տանի յունական քաղաքական շրջանակներու եւ
յունական հանրային կարծիքին մօտ, ինչպէս նաեւ յունական կառավարութեան կրաւորական
կեցուածքը ու պետական ներկայացուցիչներու բացակայութիւնը` 2014-ի Ապրիլեան ելոյթներէն:
Այս իրողութեանց լոյսին տակ մատնանշուեցաւ նաեւ յոյն քաղաքական անձնաւորութեանց
ազերիամէտ կեցուածքը, յատկապէս` միջազգային եւ եւրոպական ատեաններուն մէջ,
փոխանցելով յստակ օրինակներ յոյն երեսփոխաններու եւ պետական ներկայացուցիչներու
կեցուածքներէն: Այս հարցով շեշտուեցաւ նման կեցուածքներու ժխտական անդրադարձը թէ՛
Հայաստանի եւ թէ՛ սփիւռքի մէջ: Քեֆալոյեանի իր կարգին բարձր գնահատեց յունահայ
համայնքին ներկայութիւնը Յունաստանի մէջ, ինչպէս նաեւ երկու երկիրներու միջեւ
գործակցութիւնը, եւ յայտնեց, թէ խորհրդարանի ճամբով ինք միշտ պատրաստ է գործնական
քայլերով առաւել գործակցութեան դաշտ ստեղծելու յունահայ համայնքին հետ եւ յատկապէս
Հայ դատի հետապնդման աշխատանքներու ծիրէն ներս:
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ԿՆՈՋԱԿԱՆ

Ցուրտ Օդը Կը Ջրազրկէ Մորթը
Մորթը կը կազմէ մարմնի զանգուածին 20 տոկոսը:
Անիկա որպէս պատնեշ կը պաշտպանէ մեզ արտաքին
միջավայրի անբարենպաստ գործօններէն: Բացի
պաշտպանելէ` անիկա նաեւ ջերմակարգաւորող է,
դիմադրականութիւնը զօրացնող եւ այլն…
Մորթի բնական վիճակի պահպանումը անհրաժեշտ է
ոչ
միայն
մեր
մարմնին
բնականոն
կենսագործունէութեան համար,
այլ
նաեւ
մեծ
նշանակութիւն ունի անհատի հոգեբանական բնական վիճակին համար:
Ձմրան եղանակին մորթը յաւելեալ խնամքի կարիք ունի, ցուրտը, քամին, տուներուն մէջի չոր
օդը կը վնասեն մորթին պաշտպանիչ խաւին: Առաջին հերթին խօսքը դէմքի եւ ձեռքի մորթին
մասին է: Ձմրան մորթը հակամէտ է կարմրելու եւ թեփոտելու. այս երեւոյթներուն պատճառը կը
դառնան ցուրտը, խոնաւ օդը, ինչպէս նաեւ` ջերմաստիճանի կտրուկ տատանումները:
Ահաւասիկ 6 խորհուրդ` ձմրան եղանակին մորթը պաշտպանելու համար:
-1- Մորթին չորացումը կանխարգիլելու համար ձմրան ամիսներուն
պէտք է գործածել գիշերային եւ ցերեկային հիտրաթանթ սերեր:
Պայման է որ անոնք
հետեւողական ձեւով:

ըլլան

որակաւոր

եւ

օգտագործուին

-2- Լոգանքէն ետք անպայման մարմինը օծել հիտրաթանթ սերով:
Կարգ մը օճառներ եւ շամփուէններ կը նպաստեն մորթի չորացման:
-3- Բուսական ձէթով շփել մարմնին այդ մասերը, ուր մորթը չորցած
եւ կարծրացած է ինչպէս կրունկները, արմուկները եւ այլն…
Նոյն ձեւով կարելի է մարձել աչքերուն շուրջը եւ շուրթերը:
-4- Տան գործերը, օդի փոփոխութիւնը կը վնասեն ձեռքերուն եւ ժամանակէն առաջ կը ծերացնեն
մորթը. ահա թէ ինչո՛ւ յատկապէս ձմրան եղանակին պէտք է օրուան ընթացքին քանի մը անգամ
զանոնք օծել ձեռքի յատուկ սերերով: Ձեռնոցի գործածութիւնը եւս անհրաժեշտ է վերոյիշեալ
անպատեհութեանց առաջքը առնելու համար:
-5- Շուրթերը եւս շատ զգայուն են ցուրտին եւ առաջին առիթով կը չորնան, կը ճաթռտին ու
կ՛արիւնին: Կլիսերինով կամ ալ ծեփուկներով պաշտպանեցէք զանոնք, մանաւանդ եթէ օրուան
ընթացքին տունէն դուրս պիտի գտնուիք:
-6- Լոգանքի ժամանակ հրաժարեցէք շատ տաք ջուրէն: Նաեւ լաւ ցամքեցուցէք ձեր մարմինը
առանց ամուր շփելու: Զարմանալիօրէն թաց մորթը աւելի հակամէտ է չորնալու:
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