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Ուղղված է. Բարձրագույն Իշխանություններին, բարձրագույն պաշտոնյաներին, տարածքային 
յոթանասունականներին, ցցերի, միսիաների, շրջանների և տաճարների նախագահներին, 
եպիսկոպոսներին և ճյուղերի նախագահներին 
 
Սիրելի՛ Եղբայրներ և Քույրեր, 
 

Պաշտոնավարման սկզբունքները դժվարին ժամանակներում 
 
Մենք երախտապարտ ենք այն ջանքերի համար, որոնք ձեզանից շատերը գործադրում են 

բազմաթիվ երկրներում ազգային, պետական և տեղական ղեկավարների ցուցումներին 
ուշադիր հետևելու համար՝ ի պատասխան COVID-19 համավարակի: Հիսուս Քրիստոսի Վերջին 
Օրերի Սրբերի Եկեղեցին նույնպես ձեռնարկում է համապատասխան նախազգուշական 
միջոցներ և օգնություն է տրամադրում կարիքավորներին: 

Ներկայիս պայմաններում և այն իրավիճակներում, որոնք կարող են ապագայում ծագել, 
Եկեղեցին և նրա անդամները հավատարմորեն կցուցադրեն՝ լավ քաղաքացիներ և լավ 
հարևաններ լինելու նվիրվածությունը: 

Այս նամակի հետ միասին ներառված են փաստաթղթեր, որոնք բացատրում են Եկեղեցու 
պաշտոնավարման սկզբունքները դժվարին ժամանակներում: Ցուցումներ են տրված 
հիմնական արարողությունների, օրհնությունների և Եկեղեցու այլ գործառույթների համար, 
որոնք ղեկավարներին կառաջնորդեն ընթացիկ ճգնաժամի և առջևում գտնվող դժվարին օրերի 
ժամանակ: 

Այս փաստաթղթերը տրվում են՝ ի պատասխան COVID-19 համավարակի հետևանքով 
առաջացած Եկեղեցու ընթացակարգերի և անդամների մասնակցությամբ միջոցառումների 
խափանումների: Դրանցով պետք է առաջնորդվել այնքան ժամանակ, քանի դեռ այս 
համավարակը գոյություն ունի տվյալ երկրում կամ տարածաշրջանում: Այլ ցուցումներ կարող են 
տրվել ավելի ուշ: 
 
 
 

Հարգանքով ձեր՝ 
 
 

                                                                                             
 

         Առաջին Նախագահություն 



 

 

ՊԱՇՏՈՆԱՎԱՐՄԱՆ ՍԿԶԲՈւՆՔՆԵՐԸ ԴԺՎԱՐԻՆ 
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Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցին կենտրոնանում է 

անդամներին օգնելու աստվածայնորեն նշանակված 

պարտականությունների վրա, մինչ նրանք ուխտի ճանապարհով առաջ են 

ընթանում դեպի հավերժական կյանքը: Այդ աստվածային նպատակի 

իրականացման գործում օգնելու համար Եկեղեցին և նրա ղեկավարները 

տրամադրում են քահանայության իշխանությունը և բանալիները, ուխտերն 

ու արարողությունները և մարգարեական առաջնորդությունը: Եկեղեցին 

հրավիրում է բոլոր մարդկանց գալ դեպի Հիսուս Քրիստոսը և 

հավատարմորեն հնազանդվել Նրա պատվիրաններին:  

Դժվարին ժամանակներ  

Սուրբ գրությունները հստակ նկարագրում են, որ այս տնտեսության 

ժամանակ մենք կապրենք դժվարին ժամանակներում։ Դժվարին 

հանգամանքների պայմաններում եկեղեցին կհռչակի հիմնարար 

սկզբունքները և կպաշտոնավարի անհրաժեշտ արարողությունները՝ 

Երկնային Հոր զավակներին օրհնելու համար: Ինչ էլ որ թելադրեն 

ժամանակն ու հանգամանքները, Տիրոջ եկեղեցում որոշակի բաներ 

հիմնական են: Դրանց թվում են սուրբ վարդապետությունը և 

արարողությունները։  

Համաշխարհային քաղաքացիների պարտականությունները  

Եկեղեցու անդամները երախտապարտ են աշխարհի բազմաթիվ երկրների 

օրենքների համար, որոնք պաշտպանում են կրոնական ազատությունը և 

հարգում են խղճի սուրբ ազատությունը:  

Եկեղեցին ուսուցանում է, որ իր անդամները պետք է աջակցեն և սատարեն 

այն օրենքները, որտեղ նրանք ապրում են: Այդ կառավարությունները 

սահմանում են այնպիսի օրենքներ, որոնք, ըստ իրենց դատողության, 

լավագույնն են համարվում հասարակական շահերը պաշտպանելու համար։ 

Մենք գիտակցում ենք, որ արտակարգ իրավիճակներում բոլոր մարդկանց 

իրավունքները կարող են խելամտորեն սահմանափակվել, որպեսզի որոշ 



ժամանակ կարողանան պաշտպանել հասարակության լայն շերտերի 

անվտանգությունը:  

Համաճարակի կամ բնական աղետների ժամանակ Եկեղեցին կարձագանքի 

պաշտոնական հրամանագրերին, որպեսզի ձեռնարկի անհրաժեշտ 

միջոցառումներ, ինչպիսիք են՝ ժողովները կամ այլ հավաքները չեղյալ 

հայտարարելը կամ հետաձգելը: Եկեղեցին և նրա անդամները ձգտում են 

լինել լավ քաղաքացիներ և լավ հարևաններ: Եկեղեցին տարիներ շարունակ 

գտել և օգնություն է տրամադրել կարիքավորներին:  

Համաշխարհային լավ քաղաքացիներ լինելու մեր պարտավորության հետ 

մեկտեղ, մենք հարգանքով հաստատում ենք, որ խելամիտ 

հարմարություններ շնորհվեն տարբեր հավատքի բոլոր մարդկանց, երբ 

նրանք ձգտում են մասնակցել այն ծեսերին, որոնք կարևոր են նրանց 

հավատքի համար։  

Տերը նախապատրաստել է Իր Եկեղեցին  

Երկար տարիներ ներշնչված առաջնորդությունը Տիրոջ Եկեղեցին և նրա 

անդամներին նախապատրաստել է ինչպես նյութապես, այնպես էլ 

հոգեպես՝ փոփոխվող և դժվարին ժամանակների համար:  

Բացի տարիների շարունակ տված խորհուրդներից, որ անդամները պետք է 

սնունդ պահուստավորեն իրենց տներում, Եկեղեցու անդամները 

կենտրոնացած են հանգստության օրը պահելու, ուրիշներին 

սպասավորելու և Մելքիսեդեկյան քահանայության քվորումների և 

Սփոփող միությունների ամրապնդման վրա: Իր մարգարեների միջոցով 

Տերը մեծացրել է ուշադրությունը՝ տնակենտրոն, Եկեղեցու կողմից 

աջակցվող ավետարանի ուսուցման և ապրելակերպի վրա: Անդամներին 

խրախուսվել է իրենց տները դարձնել հավատի ճշմարիտ սրբավայրեր, 

որտեղ երեխաներին և երիտասարդներին ուսուցանվում է ավետարանը: Եկ 

հետևիր ինձ ուսումնական ծրագիրը հանդիսանում է մի օրինակ, որով 

տարբեր երկրներում գտնվող անդամներն ավետարանն ուսումնասիրում են 

իրենց տներում և Եկեղեցում: Երեխաների և երիտասարդների ծրագիրը 

նույնպես տնակենտրոն է, ինչը թույլ է տալիս ծնողներին դաստիարակել 

իրենց երեխաներին՝ հոգևորապես, մտավոր, ֆիզիկապես և սոցիալապես:  

Անդամներին խրախուսվել է տեխնոլոգիաների միջոցով կիսվել 

ավետարանի ուղերձներով սովորական և բնական եղանակներով։ 

Միսիոներներին տրամադրվել են այնպիսի սարքեր, որոնք թույլ են տալիս 

գտնել և ուսուցանել նույնիսկ այն դեպքում, երբ անմիջական շփումը 

հնարավոր չէ: Անդամներն իրենց տներից կարող են մասնակցել 

ընտանեկան պատմության աշխատանքին։  



Երբ նայում ենք այս և շատ ուրիշ ջանքերի փոխկապակցված 

օրինակներին, մենք տեսնում ենք, թե Տերն ինչպես է զգուշորեն 

կազմակերպել և զուգակցել մեզ՝ նախապատրաստելով դժվարին 

ժամանակների համար:  

Հիմնարար սկզբունքները և արարողությունները  

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցին կարգուկանոնի 

եկեղեցի է։ Արարողություններն ու օրհնությունները սուրբ 

գործողություններ են, որոնք կատարվում են քահանայության 

իշխանությամբ: Թեև որոշ ընթացակարգեր կարող են փոխվել կախված 

հանգամանքներից, հիմնարար վարդապետությունը, սկզբունքները և 

արարողությունները պետք է պաշտպանված լինեն:  

Բազմաթիվ արարողություններ պահանջում են ձեռնադրում, ինչպիսիք են 

հաստատումները, կարգումները, օրհնությունները, ի սպաս դնելը և 

քահանայության բանալիների շնորհումը: Նման արարողությունները 

պահանջում են, որ քահանայության կրողը, ով կատարում է այդ 

արարողությունը, լինի նույն վայրում, ինչ ստացողն է: Քահանայության 

արարողությունները չեն կարող իրականացվել հեռահար կարգով՝ 

օգտագործելով տեխնոլոգիաները: Երբ դա անհրաժեշտ է, մյուսները կարող 

են տեխնոլոգիաների միջոցով հեռահար կարգով հետևել այդ 

արարողությանը, եթե թույլատրվել են նախագահող իշխանության կողմից:  

Այս դժվարին ժամանակներում նախագահող իշխանությունները պետք է 

իմաստություն դրսևորեն, թե որ արարողությունները պետք է 

ժամանակավորապես հետաձգվեն: Երբ վարակիչ հիվանդությունը 

մտահոգություն է առաջացնում, արարողություններ կատարող մարդիկ 

պետք է անհրաժեշտ նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկեն, որպեսզի 

պաշտպանեն իրենց և մյուսներին:  

Այս նամակին կցված են ցուցումներ՝ հիմնական արարողությունների, 

օրհնությունների և Եկեղեցու այլ գործառույթների համար։  

Այս փաստաթղթերը տրվում են՝ ի պատասխան COVID-19 համավարակի 

հետևանքով առաջացած Եկեղեցու ընթացակարգերի և անդամների 

մասնակցությամբ միջոցառումների խափանումների: Դրանցով պետք է 

առաջնորդվել այնքան ժամանակ, քանի դեռ այս համավարակը և դրա հետ 

կապված Եկեղեցու ժողովների և մարդկանց խոցելիության պաշտոնական 

սահմանափակումները գոյություն ունեն տվյալ երկրում կամ այդ երկրի 

որևէ մասում: Այլ ցուցումներ կարող են տրվել ավելի ուշ:  

Եզրակացություն  



Ինչպես մարգարե Նեփին է ասել․ «Տերը պատվիրաններ չի տալիս 

մարդկանց զավակներին` առանց ուղի պատրաստելու նրանց համար, 

որպեսզի նրանք կարողանան իրագործել այն, ինչ նա պատվիրել է իրենց» 

(1 Նեփի 3.7): Տերը կօգնի մեզ։ Քահանայության զորությունը և 

անդամների արդարությունը կօգնեն մեզ առաջ շարժվել առաջիկա օրերին:  

ՑՈւՑՈւՄՆԵՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ, 

ՕՐՀՆՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ, ԵՎ ԵԿԵՂԵՑՈւ ԱՅԼ ԳՈՐԾԱՌՈւՅԹՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱՐ  

Թարմացվել է 2020 թվականի հունիսի 11-ին  

Բացառիկ դեպքերում արարողություններ կարող են սովորականի նման 

կատարվել՝ կիրառելով անհրաժեշտ նախազգուշական միջոցներ: Օրինակ, 

երբ վարակիչ հիվանդությունը մտահոգություն է առաջացնում, 

արարողություններ կատարող մարդիկ պետք է մանրակրկիտ լվանան 

իրենց ձեռքերը և օգտագործեն ձեռնոցներ և դիմակներ։  

Մկրտություններ և հաստատումներ  

Մկրտության և հաստատման համար պահանջվում է պատշաճ բանալիներ 

ունեցող քահանայության ղեկավարի թույլտվությունը։ Անհրաժեշտության 

դեպքում մկրտության ծառայությունները կարելի է կատարել չորս հոգով․ 

մկրտության թեկնածուն, քահանան կամ մկրտությունը կատարող 

Մելքիսեդեկյան քահանայություն կրողը և երկու վկաները: Մկրտությունը 

կատարվում է եպիսկոպոսի կամ միսիայի նախագահի լիազորության 

ներքո, ով կրում է քահանայության անհրաժեշտ բանալիները: Եպիսկոպոսը 

կամ միսիայի նախագահը կամ նրանց կողմից նշանակած մեկը (ով կարող է 

վկաներից մեկը լինել) պետք է դիտի և փաստաթղթավորի մկրտությունն ու 

հաստատումը: Անհրաժեշտության դեպքում, լիազորություն տվող անձը 

կարող է դա անել հեռակա կարգով՝ օգտագործելով տեխնոլոգիաները։ 

Ղեկավարները, ընտանիքի անդամները և ընկերները կարող են 

տեխնոլոգիաների միջոցով հեռակա դիտել արարողությունը, բայց չպետք է 

կատարեն վիդեո կամ աուդիո ձայնագրություններ։ Այն դեպքերում, երբ 

հաղորդության ժողովները ժամանակավորապես դադարեցված են, 

նորադարձները կարող են հաստատվել մկրտությունից անմիջապես հետո:  

  

Քահանայության կարգումները և ի սպաս դնելը  

Քահանայության կարգումների և ի սպաս դնելու համար նախօրոք պետք է 

ստանալ քահանայության համապատասխան բանալիներ կրողի 



հաստատումը։ Այդ դեպքերում նաև անհրաժեշտ է, որ լիազորված 

քահանայություն կրողը ձեռքերը ֆիզիկապես դնի արարողությունը 

ստացողի գլխին։ Քահանայության բանալիները կրող անձը կամ նրա 

կողմից նշանակված մարդը պետք է հետևի և փաստաղթավորի 

արարողությունը: Անհրաժեշտության դեպքում այդ անձը կարող է 

տեխնոլոգիաների միջոցով հեռակա հետևել այդ արարողությանը։ 

Ղեկավարները, ընտանիքի անդամները և ընկերները կարող են 

տեխնոլոգիաների միջոցով հեռակա դիտել արարողությունը, բայց չպետք է 

կատարեն վիդեո կամ աուդիո ձայնագրություններ։  

Կարգումները, կոչումները և ի սպաս դնելը կարող են կատարվել առանց 

նախապես ծխերում և ցցերում հաստատվելու, եթե նախօրոք թույլատրվել 

է քահանայության պատշաճ բանալիներ կրողի կողմից։ Դա թույլ է տալիս 

Տիրոջ աշխատանքը առաջ տանել, իսկ գործողությունը հետագայում 

կվավերացվի, երբ ժողովները վերսկսվեն:  

Հիվանդներին ծառայել  

Քահանայության օրհնության ժամանակ անհրաժեշտ է ձեռքերը 

ֆիզիկապես դնել օրհնություն ստացողի գլխին։ Սովորաբար, երկու կամ 

ավելի Մելքիսեդեկյան քահանայության կրողներ են սպասավորում, բայց 

կարելի է դա անել միայնակ: Անհրաժեշտ նախազգուշական միջոցները 

ձեռնարկելուց հետո, երբ պայմաններից ելնելով արգելվում է ձեռքը դնել 

մարդու գլխին, կարելի է աղոթք ասել, այդ թվում՝ տեխնոլոգիաների 

միջոցով: Դա կլինի հավատքով աղոթք և ոչ թե քահանայության 

օրհնություն: Յուրաքանչյուր ոք ցանկացած պահի կարող է աղոթել, ծոմ 

պահել կամ ինչ-որ ձև սպասավորել մյուսներին:  

Սպասավորել հաղորդությունը  

Անդամները հնարավորության դեպքում ամեն շաբաթ պետք է օգտվեն 

հաղորդության ժողովին մասնակցելու և հաղորդությունը ճաշակելու 

հնարավորությունից: Արտակարգ իրավիճակներում, երբ ծխի 

հաղորդության ժողովները չեն անցկացվում երկար ժամանակ, 

եպիսկոպոսը կարող է լիազորել իր ծխի արժանի քահանայության 

կրողներին պատրաստել և սպասավորել հաղորդությունը իրենց տներում 

կամ ծխի այլ անդամների տներում, ովքեր խնդրել են դա և իրենց տանը 

չունեն արժանի քահանա կամ Մելքիսեդեկյան քահանայություն կրող: (Տես 

Ընդհանուր ձեռնարկ, 18.9.1։) Անհրաժեշտության դեպքում հաղորդությունը 

կարող է սպասավորվել մեկ քահանայի կամ Մելքիսեդեկյան 

քահանայություն կրողի կողմից:  



Անդամները կարող են օգտագործել իրենց հացն ու ջուրը: Սակայն, 

հաղորդության պատրաստումը, այդ թվում հացի մանրացումը, պետք է 

կատարվի լիազորված քահանայություն կրող(ներ)ի կողմից: 

Հաղորդությունը սպասավորող քահանայության կրող(ներ)ը պետք է լինի 

նույն վայրում, ինչ նրանք, ովքեր ընդունում են այն, երբ նրանք կիսում են 

հացը, ասում են աղոթքները և փոխանցում խորհրդանիշները: Անսովոր 

հանգամանքներում, երբ հաղորդությունը հասանելի չէ, անդամները կարող 

են մխիթարվել՝ ուսումնասիրելով հաղորդության աղոթքները, կրկին 

խոստանալով ապրել համաձայն իրենց կապած ուխտերի և աղոթելով այն 

օրվա համար, երբ նրանք անձամբ կընդունեն հաղորդությունը, որը 

պատշաճ կերպով կսպասավորվի քահանայություն կրողի կողմից:  

Անհատներն ու ընտանիքներն օրհնվում են, երբ անձամբ կամ հեռակա 

կարգով անցկացնում են առանձին, տնակենտրոն կիրակնօրյա 

երկրպագության ծառայություն: Նման երկրպագությունը կարող է 

բաղկացած լինել աղոթքից, օրհներգից և ավետարանի 

ուսումնասիրությունից: Լիազորված լինելու և քահանայության կրող(ներ)ի 

ներկայության դեպքում հաղորդությունը կարող է օրհնվել և անցկացվել:  

Եկեղեցու այլ գործառույթներ  

Ժողովներ։ Ծայրահեղ դեպքերում ղեկավարները կարող են 

ժամանակավորապես դադարեցնել ժողովներն ու միջոցառումները: 

Իրավիճակից ելնելով, եպիսկոպոսության ժողովները, հարցազրույցները և 

ծխի խորհրդի ժողովները կարող են տեղի ունենալ հեռակա՝ օգտագործելով 

տեխնոլոգիաները, ինչպես օրինակ՝ հեռախոսազանգերը կամ 

տեսազանգերը։ Եպիսկոպոսները և ծխերի ղեկավարները 

հաղորդագրությունների համար կարող են օգտագործել տեխնոլոգիաները, 

որպեսզի լրացնեն անդամների տնակենտրոն երկրպագությունը։  

Քահանայության բանալիներ կրողներն ուղղորդում են հաղորդության 

ժողովները և ցցի համաժողովները, քվորումի և կազմակերպության 

հանդիպումները, ավետարանի պաշտոնական ուսուցումները, վարչական 

ժողովները, հարցազրույցները և քահանայության արարողությունների մեծ 

մասը: Երբ դա անհրաժեշտ է, տեխնոլոգիան կարող է օգտագործվել՝ 

նախագահող իշխանության կողմից լիազորված ցցի համաժողովները 

հեռարձակելու համար: Հաղորդության ժողովները կարող են նույնպես 

հեռարձակվել ծխի անդամներին, եթե լիազորված է եպիսկոպոսի կողմից, 

բայց հեռարձակումը չպետք է ներառի հաղորդության արարողակարգը, և 

հեռարձակումը չպետք է ձայնագրվի:  

Սպասավորություն։ Սպասավորող եղբայրներն ու քույրերը 

կբացահայտեն, որ կան տարբեր եղանակներ իրենց նշանակված 



անհատներին և ընտանիքներին անհրաժեշտ աջակցությունը ցույց տալու 

համար: Արդյո՞ք սպասավորումն անձամբ կիրականացվի, թե 

տեխնոլոգիաների միջոցով հեռավար կարգով, կախված է տեղական 

հանգամանքներից և ներգրավված մարդկանց կարիքներից, 

ցանկություններից և առողջությունից: Սպասավորության 

հարցազրույցները հնարավորության դեպքում կարող են իրականացվել 

տեխնոլոգիաների միջոցով հեռավար կարգով: Ծայրահեղ դեպքերում 

դեմառդեմ սպասավորությունը կարող է իրականացվել միայն ֆիզիկական, 

մտավոր և հուզական լուրջ և հրատապ կարիքները բավարարելու համար: 

Սպասավորող եղբայրներն ու քույրերը պետք է պատշաճ եղանակներով 

ցուցադրեն իրենց սերն ու աջակցությունը:  

Անդամների տնակենտրոն երկրպագության լրացում։ Երբ կան 

հանրային հավաքների սահմանափակումներ, բայց առկա է պահանջարկ, 

եպիսկոպոսները և ծխի ղեկավարները կարող են տեխնոլոգիայի միջոցով 

տրամադրել որոշակի նյութեր՝ անդամների տնային երկրպագությունը 

լրացնելու համար: Ծխի ղեկավարները կարող են առաջարկել հոգևոր 

հավաքներ, երկրպագության ծառայություններ և կիրակնօրյա դասեր 

անցկացնել ծխի անդամների և ծխի սահմաններում բնակվողների հետ՝ 

ըստ ցանկության: Ծխի ղեկավարները հավաստիանում են, որ 

տեխնոլոգիայի միջոցով տարածված բովանդակությունը ներդաշնակ է 

Եկեղեցու վարդապետությանը:  

Եպիսկոպոսներն ու ծխի խորհուրդները ձգտում են աջակցել անհատներին 

և ընտանիքներին՝ առանց միջամտելու տնակենտրոն ավետարանով 

ապրելուն: Անդամների կարիքներն ու նախապատվությունները կարևոր 

նշանակություն ունեն: Խոհեմությունը կօգնի հեռարձակել այնպիսի 

բովանդակություն, որն անհրաժեշտ է անդամներին և ոչ թե մատուցել այն, 

ինչին ունակ են տեխնոլոգիաները։ Ղեկավարները պետք է շրջահայաց 

գտնվեն և չծանրաբեռնեն անդամներին ժողովներով,  

իրադարձություններով և տեղեկատվությամբ:  

Ցցի ղեկավարները պետք է ժողովներ կամ հոգևոր հավաքներ անցկացնեն 

միայն ըստ Ընդհանուր ձեռնարկի կամ Տասներկու Առաքյալների 

ցուցումների։  

Տեխնոլոգիաներ։ Մահկանացու լինելու օրհնությունը հնարավորություն է 

տալիս զգալ անձնական շփման առանձնահատկությունը: Բացի այդ, 

տեխնոլոգիան կարող է բարելավել շփումը՝ (1) միավորելով հեռավորության 

կամ ֆիզիկական այլ հանգամանքների պատճառով հեռացած 

անհատներին և (2) մեծացնելով ժողովներին, իրադարձություններին և 



Տիրոջ գործի համար կարևոր տեղեկություններին ներկա գտնվելու 

հնարավորությունը։  

Տեխնոլոգիաների պատշաճ օգտագործումը պետք է համապատասխանի 

քահանայության բանալիների, ուխտերի և արարողությունների 

սկզբունքներին, տեղի անդամների կարիքներին, միավորի սահմանված 

սահմաններին և ղեկավարների ու անդամների ժամանակի ողջամիտ 

խնդրանքներին:  

Երբ նախագահող պաշտոնյաները լիազորում են տեխնոլոգիաների 

օգտագործումը, նրանք պետք է համոզվեն, որ դրա օգտագործումը չի 

հեռացնում ակնածանքը սրբազան առիթներից, ոչ էլ շեղում է Հոգու 

գործերից: Նրանք պետք է տեխնոլոգիայի միջոցով կիսվեն 

բովանդակությամբ միայն իրենց անդամների և այլոց հետ, ովքեր բնակվում 

են իրենց հանձնարարված աշխարհագրական սահմաններում:  

 


