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

 

Üàð Þðæ²Ü,  Ä. î³ñÇ,  ÂÇõ  465, àõñµ³Ã, 30 ÜàÚºØ´ºð, 2018                                                                          1 
 

mommmmmmmmmssmms 

 

 

Üàð Þðæ²Ü, Ä. î³ñÇ,  ÂÇõ 465, àõñµ³Ã,  30 ÜàÚºØ´ºð, 2018 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Արմէն Ռուստամեան. «Երբ Հարցը Անվտանգութեան Կը 

Վերաբերի, Չենք Կրնար Լռել» 

Մերժուածը մերժելու, նոյն բաները կրկնելու վիճակէն պէտք է դուրս գանք, նաեւ այդ ամէնը կը 

համեմուի «տղայական» բառապաշարով: Այս մասին Չորեքշաբթի օր տեղի ունեցած 

ընտրական քարոզարշաւի  ծիրին մէջ «Թերթ»-ին հետ զրոյցի մը ընթացքին ըսաւ ՀՅԴ Բիւրոյի 

քաղաքական ներկայացուցիչ Արմէն Ռուստամեան: 

«Եթէ ասիկա այսպէս շարունակուի, աւարտին կը դառնայ փողոցային լեզուակռիւ, եւ կիրքերը 

պիտի բորբոքին այն աստիճան, որ իսկապէս ատիկա անյարիր է այն նշանակալից 

ընտրութիւններուն, որոնց մասին մենք կը խօսինք», ըսաւ ան: 

Ինչ կը վերաբերի ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչ Հրանդ Մարգարեանի եւ Նիկոլ Փաշինեանի 

փոխադարձ մեղադրանքներուն, ապա Արմէն Ռուստամեան ըսաւ. «Նիկոլ Փաշինեանը կ՛ըսէ, 

որ հասարակական կարծիքի ձեռնածութիւն կը կատարուի մեր կողմէ, բայց մեծագոյն 

ձեռնածութիւնը իր կողմէ կը կատարուի, երբ շրջուած ձեւով կը ներկայացնէ ՀՅԴ Բիւրոյի 

ներկայացուցիչ Հրանդ Մարգարեանի ըսածը: Իսկ Հրանդ Մարգարեանի ըսածը պարզագոյն 

ճշմարտութիւն է, որ պէտք չէ թալանող նկատել անոնց, որոնք կարեւոր կը նկատեն 

ազատամարտը»: Ռուստամեան Նիկոլ Փաշինեանին կոչ ուղղեց, որ եթէ իր մտքին մէջ ինչ որ 

յատուկ մարդ կայ, ապա ուղիղ հասցէով ըսէ: 

Արմէն Ռուստամեան ամէն պարագայի կը կարծէ, որ Նիկոլ Փաշինեանին տեղեկութիւնը սխալ 

փոխանցուած է: 

Ան նշեց, որ անվտանգութեան հետ կապուած խնդիրներու հարցով չենք կրնար լռել: 

Ըստ անոր, եթէ կը կարծեն, որ այդ ամէնը Ազրպէյճանի աչքերուն թոյլ ներկայանալու հարց է, 

ապա Ազրպէյճանը այդ յայտարարութիւններով չէ, որ կը տիրապետէ իրավիճակին: Ըստ 

Ռուստամեանի, երբ կը խօսին, կ՛ըսեն` հագուելու, ուտելու բան չունին, այսպիսով չե՞ն ըսեր, որ 

թուլցած բանակ ունինք, եկէք եւ յարձակեցէք: 

Ան նշեց, որ ՀՅԴ-ն թալանին չէ մասնակցած, այլապէս դաշնակցական որեւէ սակաւապետի 

անուն կու տային, մենաշնորհ ունեցող մը կը նշէին: 

Ան նշեց, որ այս մթնոլորտը, յայտարարութիւնները չեն նպաստեր բանակի 

մարտունակութեան: 
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Յայտարարութիւն 

Դէմ յանդիման կը գտնուինք մեր երկրի ու Ժողովուրդի 

պատմութեան նորագոյն հանգրուանը ուղենշող Ազգային 

Ժողովի արտահերթ ընտրութիւններուն, որոնք առաջինն են 

Հայաստանի մէջ խորհրդարանական վարչակարգի 

հաստատումէն ետք: 

ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն Մարմինը, պատմական պահու 

պատասխանատուութեան գիտակից, ընտրութիւններուն կը 

մասնակցի ամբողջ ներուժով, հակառակ ընտրութիւններու 

թուականին եւ նախընտրական մթնոլորտին կապուած իր լուրջ 

վերապահութիւններուն: 

Իբրեւ քաղաքական ինքնուրոյն ուժ, Դաշնակցութիւնը 

ընտրութիւններուն կը մասնակցի առանձին, գլխաւոր զրահ 

ունենալով նախընտրական իր ծրագիրը, որ խարսխուած է 

բարոյականութեան եւ արդարութեան սկզբունքներու վրայ, ազգային արժէքներու պահպանման 

եւ ընկերային արդարութեան պաշտպանութեան նախանձախնդրութեամբ: 

Արդարեւ, Դաշնակցութիւնը կը հաւատայ, որ  Մայիսեան ժողովրդային շարժումը շատ բան 

փոխած է մեր կեանքին մէջ: Անցեալի էջը փակուած է ընդմիշտ եւ մեր ժողովուրդը, Սփիւռք թէ 

Հայաստան, յուսալից է, որ գալիք Ազգային Ժողովը նոր մղում պիտի տայ Հայաստանի 

ժողովրդավարականացման ընթացքին, փտածութեան եւ մենաշնորհներու դէմ պայքարին, 

օրէնքի եւ արդարութեան պետութեան հաստատման, ինչպէս նաեւ` հայրենիք-Սփիւռք 

կապերու յաւելեալ սերտացման: 

Իբրեւ ազգային, ժողովրդավար, ընկերվարական եւ յեղափոխական կուսակցութիւն, 

Դաշնակցութիւնը վաղուան Հայաստանի իր պատկերացումները եւ զանոնք իրականացնելու 

միջոցները բանաձեւած է նախընտրական իր ծրագիրով, որ յստակ, գործնական ու 

տրամաբանական առաջարկներով կը ճշդէ արդիւնաւէտ եւ լայնածիր բարեփոխումներով հզօր 

եւ արդար հայրենիք ունենալու, Արցախը ապահով ու բարգաւաճ տեսնելու համազգային 

պահանջը, որուն կենսագործման առաջին քայլերը կը սկսին այս ընտրութիւններուն մեր 

ժողովուրդին մեծաթիւ մասնակցութեամբ եւ կուսակցութեան թեկնածուներուն անվերապահ  

աջակցութեամբ: 

Դաշնակցութիւնը կը հաւատայ, որ 9 Դեկտեմբերի ընտրութիւնները պիտի հունաւորեն մեր 

երկրի զարգացման ապագան եւ Արցախի հարցին լուծման ճակատագիրը, որ է եւ կը մնայ 

անբաժանելի մէկ մասնիկը Հայկական Հարցին եւ Հայ Դատին: 

Առ այդ, նկատի ունենալով արտահերթ այս ընտրութիւններուն կենսական նշանակութիւնն ու 

կարեւորութիւնը, ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական Կոմիտէն իր ամբողջական զօրակցութիւնը կը 

յայտնէ ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն Մարմինի աշխատանքներուն եւ իր կարողութիւններն ու 

կարելիութիւնները ի սպաս կը դնէ հայրենի մեր կազմակերպութեան ընտրական 

աշխատանքներուն յաջողութեան: 
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Միաժամանակ, Կեդրոնական Կոմիտէն կոչ կ’ուղղէ հայրենի հայութեան ընդհանրապէս եւ 

Հայաստան հաստատուած լիբանանահայերուն յատկապէս, 9 Դեկտեմբերին անվերապահօրէն 

մասնակցելու Ազգային Ժողովի ընտրութիւններուն եւ քուէարկելու «հողին ու հային» 

հաւատարիմ կուսակցութեան` Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան, ի խնդիր ազատ մարդու, 

պատասխանատու պետութեան եւ հզօր հայրենիքի կերտման մեծ տեսլականին 

իրականացման: 

ՀՅԴ ԼԻԲԱՆԱՆԻ 

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԷ 

Արսէն Համբարձումեան. «Արցախի Հարցը Միայն 

Արցախցիների Որոշելիքը Չէ» 

Հայաստանի արտակարգ խորհրդարանական ընտրութիւններուն մասին «Ֆաքթոր» 

պատկերասփիւռի կայանը հարցազրոյց մը ունեցած է ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն 

մարմինի ներկայացուցիչ Արսէն Համբարձումեանին հետ: Հարցազրոյցէն բաժիններ` 

ստորեւ: 

ՀԱՐՑՈՒՄ.- Պարոն Համբարձումեան, ընդունուած է 

կարծել, որ ՀՅԴ-ն ունի կայուն ընտրազանգուած եւ 
իր 5 տոկոսն, այսպէս թէ այնպէս, կը ստանայ: 
Սակայն վերջին երկու հրապարակուած 

ընկերաբանական հարցումները այս 

ընտրութիւններում մի քիչ այլ բան են վկայում` ՀՅԴ-

ին 2 տոկոսից աւելին չեն տալիս: 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ.- Իսկ դուք յիշու՞մ էք նախընտրական 

քարոզարշաւի ժամանակ հրապարակուած որեւէ 

ընկերաբանական հարցում, որի ժամանակ Դաշնակցութեան անցողիկ շեմը յաղթահարելու 

հնարաւորութիւն էր տրւում: Ես, կարծես թէ, չեմ յիշում, մշտապէս բոլոր ընտրութիւնների 

ժամանակ տարբեր ընկերաբանական հարցումներով Դաշնակցութեան միշտ աւելի ցածր 

ցուցանիշներ են վերագրւում, քան ունենում ենք ընտրութիւնների ժամանակ: Ես ձեզ 

վստահեցնում եմ, որ հերթական անգամ էդ նոյն կազմակերպութիւնները պիտի արձանագրեն, 

որ իրենց տրուած տոկոսները ՀՅԴ-ին իրականութեան հետ կապ չունեն: Վստահեցնում եմ, որ 

մենք էդ ցուցանիշներից շատ աւելի բարձր ցուցանիշներ կ՛ունենանք եւ կարծում եմ, որ 

ընտրութիւններից յետոյ  առիթ պիտի ունենանք էդ նոյն կազմակերպութիւններին հարց 

ուղղելու, թէ սխալ կանխատեսումները ինչո՞վ էին պայմանաւորուած` միտումնաւո՞ր, 

հասարակական կարծիքը ձեռնածութեան ենթարկելո՞ւ, թէ՞ մասնագիտական 

կարողութիւնների հետ կապուած խնդրի պատճառով: 

Հ.- Արցախի հարցում կա՞յ որեւէ տարբերութիւն ձեր եւ Փաշինեանի հայեացքների միջեւ: 

Պ.- Անցնող ամիսների ընթացքում մենք արձանագրել ենք, որ ո՛չ վարչապետ Նիկոլ 

Փաշինեանը, ո՛չ էլ առաւել եւս Փաշինեանի խումբի համապատասխան պաշտօնեաները չեն 
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անդրադառնում ազատագրուած տարածքների խնդրին: Էս հարցի պատասխանը մենք 

կ՛ուզէինք ունենալ` հասկանալու համար, թէ ի վերջոյ կեցուածքը, մօտեցումը, դիրքորոշումը  

ինչպիսի՞ն է լինելու ազատագրուած տարածքների հետ կապուած հարցին, որովհետեւ սա այն 

խնդիրն է, որն ուղղակիօրէն կապուած է արցախեան հարցի հետ, եւ այս հարցի հետ կապուած 

քաղաքական գործչի տեսակէտը շատ կարեւոր է, որպէսզի հասկանանք Արցախի հարցում ինչ 

ընթացք սպասել: 

Հ.- Բայց համաձա՞յն էք, որ ինչպէս ժամանակին Սերժ Սարգսեանն էր պնդում, ինչպէս նախորդ 

առաջնորդներն են ասել, առանց տարածքներ զիջելու լուծում հնարաւոր չէ: 

Պ.- Մենք կարծում ենք, համոզուած ենք, որ, անշուշտ Արցախը ցանկալի է լինի բանակցային 

կողմ ռազմավարական տեսանկիւնից, բայց ամենեւին չի նշանակում, որ Հայաստանը որեւէ 

ձեւով, որեւէ պարագայում պիտի խուսափի պատասխանատուութիւնից: Հայաստանը ունի իր 

բաժին պատասխանատուութիւնը եւ Հայաստանը չի կարող կեցուածք ընդունել, որ ցանկացած 

լուծում, որ ընդունելի է Արցախի համար, ընդունելի է նաեւ մեր համար: Մենք էս մօտեցումը 

չենք կիսում: 

Նախագահ Արմէն Սարգսեան Պաշտօնական 

Այցելութեամբ Մեկնած Է Գերմանիա 

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահի 

օգնական Յասմիկ Պետրոսեան դիմատետրի իր էջով 

կը տեղեկացնէ, թէ նախագահ Արմէն Սարգսեան 

պաշտօնական այցելութեամբ մեկնած է Գերմանիա: 

Այցելութեան ծիրին մէջ հանրապետութեան 

նախագահը հանդիպումներ պիտի ունենայ Գերմանիոյ 

բարձրագոյն ղեկավարութեան` նախագահ Ֆրանք-

Վալթեր Շթայնմայերի եւ վարչապետ Անկելա Մերքելի, 

Ազգային ժողովի նախագահ Վոլֆկանկ Շոյպլէի հետ: 

Հանդիպումներուն քննարկումներու առանցքները 

պիտի ըլլան երկու երկիրներու փոխադարձ 

գործակցութեան օրակարգին եւ հեռանկարներուն 

վերաբերող բազմաթիւ հարցեր: 

Պաշտօնական այցելութեան ծիրին մէջ, հանրապետութեան նախագահը պիտի այցելէ 

Սաքսոնիա-Անհալթ երկրամաս, ուր նախատեսուած է անոր հանդիպումը երկրամասի 

կառավարութեան ղեկավար Ռայներ Հազելոֆի հետ: 

Հայաստանի նախագահի պաշտօնական այցելութեան օրակարգը կը ներառէ նաեւ 

այցելութիւններ Գերմանիոյ շարք մը գիտական-կրթական եւ ճարտարագիտական 

հաստատութիւններ: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Թրամփ Քերչի Նեղուցի Միջադէպին Պատճառով Կրնայ 

Ջնջել Փութինի Հետ Իր Հանդիպումը 

Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տոնալտ Թրամփ «Տը Ուաշինկթըն Փոսթ» օրաթերթին հետ 

հարցազրոյցի ընթացքին յայտարարեց, որ Քերչի նեղուցին մէջ տիրող կացութեան պատճառով 

կրնայ ջնջել Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութինի հետ իր հանդիպումը, որ նախատեսուած է 

Արժանթինի մէջ տեղի ունենալիք Քսաններու խմբակի վեհաժողովի ծիրին մէջ: 

Միացեալ Նահանգներու նախագահը ընդգծեց, որ կը սպասէ միջադէպին վերաբերեալ «լիարժէք 

զեկուցումին», որ պէտք է ներկայացնէ նախագահի ազգային անվտանգութեան հարցերով 

զբաղող խումբը: 

«Ատիկա (զեկուցումը, «Ա.») բաւական վճռորոշ նշանակութիւն պիտի ունենայ», ըսաւ Թրամփ: 

«Թերեւս (Փութինի հետ) հանդիպում չունենամ: Այդ յարձակումը ինծի համար անախորժ է: Ես 

առհասարակ յարձակում չեմ ուզեր», աւելցուց Միացեալ Նահանգներու նախագահը: 

Սպիտակ տան բանբեր Սառա Սանտըրզ նախապէս յայտնած էր, որ Թրամփ Քսաններու 

խմբակի վեհաժողովի ծիրին մէջ հանդիպումներ պիտի ունենայ Փութինի եւ շարք մը այլ 

միջազգային ղեկավարներու հետ: 

Կը նախատեսուի, որ անոնց շարքին ըլլայ Արժանթինի նախագահը, ինչպէս նաեւ Ճափոնի եւ 

Գերմանիոյ վարչապետները: 

Միւս կողմէ, Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Հետըր 

Նոուըրթ իր կարգին յայտարարեց, որ Միացեալ Նահանգներու իշխանութիւնները Եւրոպային 

կոչ կ՛ուղղեն «աւելի շատ բան ընել» Ուքրանիոյ աջակցելու համար, ներառեալ` խստօրէն 

հետեւիլ հակառուսական պատժամիջոցներուն: 

«Մենք պիտի ուզէինք, որ եւրոպացի դաշնակիցները աւելի մեծ աջակցութիւն ցուցաբերէին 

Ուքրանիոյ: Միացեալ Նահանգները վճռական դիրքորոշում ունին Ուքրանիոյ աջակցելու 

հարցին մէջ, եւ մենք պիտի ուզէինք, որ միւս երկիրները նոյնպէս աւելի շատ բան ընէին», 

յայտարարեց Նոուըրթ: 

Ըստ անոր, եւրոպական բազմաթիւ երկիրներ Խրիմի եւ Ուքրանիոյ պատճառով 

պատժամիջոցներ հաստատած են Ռուսիոյ դէմ, սակայն փորձագէտները կը պնդեն, որ ոչ բոլոր 

պատժամիջոցները լիովին հաստատուած են: 

Նոուըրթ ընդգծեց, որ Միացեալ Նահանգներու իշխանութիւնները կ՛ակնկալեն, որ դաշնակից 

երկիրները պիտի հետեւին պատժամիջոցներու քաղաքականութեան: 
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Սիմֆերոփոլի Դատարանը Որոշեց 2 Ամիսով 

Կալանաւորել Ուքրանացի 12 Նաւաստիներ 

Խրիմի մայրաքաղաք Սիմֆերոփոլի դատարանը Չորեքշաբթի օր որոշեց երկու ամիսով 

կալանաւորել ուքրանացի 12 նաւաստիներ: Անոնք կը մեղադրուին Ռուսիոյ ծովային սահմանը 

անօրինաբար կտրելու, Ռուսիոյ ջրային տարածք մուտք գործելու յանցանքով: Այս մասին կը 

հաղորդէ «Ազատութիւն» ձայնասփիւռի կայանը: 

Անցեալ Կիրակի Քերչի նեղուցին մէջ ռուսական ուժերը ուքրանական երեք նաւ գրաւած էին ու 

ձերբակալած անոնց վրայ գտնուող 24 նաւաստիները: Ռուսական սահմանապահ նաւերու 

կրակոցներուն պատճառով վիրաւորուած էին ուքրանացի նաւաստիներ: 

Վերջին տարիներուն ընթացքին ասիկա ռուս-ուքրանական լրջագոյն միջադէպն էր: Ուքրանիոյ 

մէջ մէկ ամիսով զինուորական դրութիւն յայտարարուեցաւ: 

Ռուսիոյ Անվտանգութեան դաշնակցային ծառայութիւնը Չորեքշաբթի օր հրապարակեց 

տեսանիւթ մը, որուն մէջ ուքրանացի նաւաստիները կը խոստովանին իրենց մեղքը: 

Թուրքիոյ Ազգային Անվտանգութեան Խորհուրդը Կը 

Յայտարարէ. Թրքական Բանակը Սուրիոյ Հիւսիսային 

Շրջանին Մէջ Պիտի Օգտագործէ 

«Ինքնապաշտպանութեան Իր Իրաւունքը» 

Թուրքիոյ ազգային անվտանգութեան խորհուրդը նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի 

գլխաւորութեամբ գումարած իր նիստէն ետք հրապարակած է յայտարարութիւն մը, որուն մէջ 

նշած է, թէ թրքական զինեալ ուժերը Սուրիոյ հիւսիսային շրջանին մէջ պիտի օգտագործեն 

«ինքնապաշտպանութեան իրենց իրաւունքը»` անպատասխան չձգելով քիւրտ զինեալներու 

կողմէ որեւէ գործողութիւն: Այս մասին կը հաղորդէ թրքական «Տիքեն» կայքը: 

Յայտարարութեան մէջ կը նշուի, որ Թուրքիոյ հարաւային սահմանամերձ շրջաններու 

բնակիչներուն եւ անոնց կալուածներուն անվտանգութիւնը ապահովելու նպատակով Թուրքիան 

վճռականօրէն պիտի շարունակէ պայքարը քրտական զինեալ ջոկատներու դէմ, որոնք կը 

նկատէ նաեւ Սուրիոյ տագնապի քաղաքական լուծման մեծագոյն սպառնալիքները: 

Թուրքիոյ անվտանգութեան խորհուրդը նշած է, որ թրքական զինեալ ուժերը նաեւ պիտի 

շարունակեն Իրաքի հիւսիսային շրջանին մէջ քիւրտ զինեալներու դիրքերը ոչնչացնելու իրենց 

գործողութիւնները: 

Յայտարարութեան մէջ ընդգծուած է քրտական Ժողովուրդի պաշտպանութեան ջոկատներու 

որոշ երկիրներու նախաձեռնած «յատուկ նախագիծ» ըլլալն ու նշուած է, որ բոլորին կողմէ 
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զանոնք ահաբեկչական խմբաւորում չճանչնալը մեծ վնաս կը հասցնէ ահաբեկչութեան դէմ 

միջազգային ընդհանուր պայքարին: 

Նախքան այդ, Էրտողան Միացեալ Նահանգներուն կոչ ուղղած էր Ժողովուրդի 

պաշտպանութեան ջոկատներուն աջակցելէ դադրելու, այլապէս թրքական բանակը «պէտք 

եղածը պիտի ընէ»: 

Ան շեշտած էր, որ քրտական ջոկատները, որոնց Միացեալ Նահանգներ կ՛աջակցին ՏԱՀԵՇ-ի 

դէմ պայքարի ծիրին մէջ, իրականութեան մէջ ունին մէկ թիրախ` Թուրքիան: 

«Ասիկա լաւ առիթ է անոնց համար, որոնք պարբերաբար կը կրկնեն, թէ մեր դաշնակիցն են: Եթէ 

Միացեալ Նահանգներ մէկ կողմ քաշուին մեր երկիրը թիրախաւորող ահաբեկիչներու 

թիկունքէն, մենք պիտի հասկնանք, որ անոնք իբրեւ դաշնակից Թուրքիոյ կողքին են: Հակառակ 

պարագային, մենք պէտք եղածը պիտի ընենք», ըսած էր Թուրքիոյ նախագահը` նշելով, որ այդ 

հարցին շուրջ անպայման պէտք է քննարկումներ ունենայ Քսաններու խմբակի վեհաժողովի 

ժամանակ: 

Ինչ կը վերաբերի ՏԱՀԵՇ-ին, Էրտողան յայտարարած էր, որ անիկա աշխարհը վախի մէջ 

պահելու համար արհեստականօրէն ստեղծուած «նախագիծ» էր, իսկ Թուրքիան միակ երկիրն է, 

որ իրապէս պայքարած է ՏԱՀԵՇ-ի ահաբեկիչներուն դէմ եւ «անոնց վերջ տուած»: 

Աւելի՛ն, ան յայտարարած էր, որ եթէ Թուրքիան մտադրէ, ապա ընդամէնը քանի մը ամսուան 

մէջ կրնայ ոչնչացնել Սուրիոյ տարածքին մէջ ՏԱՀԵՇ-ի բոլոր մնացորդները: 

Սէուտական Արաբիոյ Քարիւղի Արտադրումը 

Գերազանցած Է Օրական 11 Միլիոն Տակառը 

Սէուտական Արաբիոյ մէջ քարիւղի արտադրութիւնը նոր մրցանիշ արձանագրած է. երկիրը 

կ՛արտադրէ օրական 11,2 միլիոն տակառ քարիւղ: «Արմէնփրես» կը հաղորդէ, որ այդ մասին 

գրած է «Պլումպըրկ»-ը` վկայակոչելով կացութեան ծանօթ աղբիւր մը: 

Հոկտեմբերին Սէուտական Արաբիոյ մէջ քարիւղի արտադրութիւնը օրական 10,8-10,9 միլիոն 

տակառ էր: 

«Պլումպըրկ» լրատու գործակալութիւնը կը նշէ, որ հոկտեմբերին Սէուտական Արաբիոյ մէջ 

քարիւղի արտադրութիւնը աճած է` ի պատասխան պահանջներուն աւելի բարձր 

սպառողներուն, որոնք կը պատրաստուէին ամերիկեան պատժամիջոցներու պատճառով 

Իրանէն քարիւղի մատակարարումներու կրճատման: 

Աղբիւրները լրատու գործակալութեան յայտնած են, որ թագաւորութիւնը նաեւ կ՛օգտագործէ իր 

եւ արտասահմանեան պաշարներու քարիւղը: 
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ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻՆ ԱՆԿԻՒՆԸ 

ՓՈՔՐԻԿԸ ԻՆՔՆԱՎՍՏԱՀ ԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ 

Ծնողներ, ապագայի հեռանկարով, փոքրիկը այնպէս մը պէտք է 

դաստիարակեն, որ երբ ան մեծնայ, ինքնավստահ դառնայ: Նախքան 

դպրոց երթալը կամ առաջին քայլերը առնելը, փոքրիկը բախում կ՛ու-

նենայ չբացայայտուած միջավայրին հետ: Այստեղ, բնականաբար, 

ծնողներ իրենց փոքրիկները կը դաստիարակեն «ուզել եւ ընել» սկզ-

բունքով, որպէսզի անոնք նոր մարտահրաւէրները խիզախօրէն դի-

մակայեն եւ հաւատան իրենց ուժերուն:  

Փոքրիկները թէեւ կը զանազանուին իրենց բնաւորութեամբ, սակայն 

ինքնավստահութիւնը շեշտելու համար գոյութիւն ունին բոլորին 

յարմար նկատուող հիմնական կանոններ: Մրցակցութեան ոգին, 

օրինակ, կը բարձրացնէ ինքնավստահութիւնը: Փոքրիկին մօտ ինքնավստահութիւնը կը զարգանայ ոչ թէ 

երբ ծնողքը «կեցցե՛ս, ապրի՛ս» կ՛ըսէ, այլ` երբ ան նոր ձեռքբերումներ կ՛արձանագրէ` մեծ, թէ փոքր: Հօր 

ու մօր կողմէ քաջալերական խօսքեր լսելը շատ լաւ է, բայց աւելի լաւ է, երբ գովասանքը ուղղակի փոքրի-

կին ջանքերուն եւ անոր կարողութիւններուն կը վերագրուի: Երբ փոքրիկները որեւէ նոր բան իրակա-

նացնեն, իրենք զիրենք աւելի կարող ու ընդունակ կը զգան: Ինքնավստահութիւնը կանուխ տարիքին կը 

ձեւաւորուի: Երբ փոքրիկը կը սկսի թերթատել գիրքի էջերը կամ քալել, անոր մօտ կը յառաջանայ այն 

միտքը, թէ ինք ատակ է բան մը ընելու: Իւրաքանչիւր ձեռքբերում ու նուաճում աւելի կը զարգացնէ անոր 

ինքնավստահութիւնը:  

Ծնողները նոր հնարաւորութիւններ տալով կրնան օգնել փոքրիկին: Թոյլ տուէք, որ փոքրիկը սխալի, ձա-

խողի, բայց միշտ կողքին եղէք ոգեշնչելու զայն: Պէտք է օգնել անոր, որ չյանձնուի: Ամենակարեւորը` 

պէտք է խրախուսել, երբ փոքրիկը կը հասնի իր նպատակին: Բազմաթիւ հնարաւորութիւններով, ճիշդ 

ցուցմունքներով եւ մեծ համբերութեամբ օժտուած ծնողները կրնան փոքրիկին օգնել իր կարողութիւննե-

րը յայտնաբերելու համար: Եթէ փոքրիկը յաջողեցաւ յաղթահարել դժուարութիւնները, ապա պատրաստ 

կ՛ըլլայ աւելին ընելու եւ միշտ կը յիշէ, որ նախորդ առաջադրանքին մէջ ինք յաջողած էր:  

Վերահսկողութիւնը կարեւոր է փոքրիկին ապահովութեան համար: Սակայն եթէ կ՛ուզենք փոքրիկին օգ-

նել նոր ձեռքբերումներ ունենալու համար, պէտք է անոր ազատ ձգենք: Անհրաժեշտ է փոքրիկին հնարա-

ւորութիւն տալ նոր բաներ փորձելու, սխալներ գործելու եւ այդ սխալներէն դասեր քաղելու:  

Պէտք է խուսափիլ քննադատելէ, ապա թէ ոչ` ան կրնայ նեղանալ եւ յաջորդին չփորձել: Եթէ օգնութեան 

հասնիք ամէն վայրկեան, փոքրիկը այն համոզումը կ՛ունենայ, որ ինք ինքնուրոյն գործը չի կրնար իր 

լրումին հասցնել:  

Երբեմն փոքրիկները վախի պատճառով որեւէ բան ընելէ կը դադրին: Հետեւաբար մշտապէս, նոյնիսկ ան-

յաջող փորձերու ժամանակ, պէտք է խրախուսել փոքրիկը: Կրկին փորձելով անոնք կը սորվին, որ կարե-

լի է խոչընդոտները յաղթահարել: Երբ փոքրիկը հասնի իր նապատակին, ոչ միայն վերջնական 

ձեռքբերումը պէտք է գովել, այլ` անոր հասնելու ձգտումը: Մանկութեան տարիներուն ծնողները հնարա-

ւորութիւն կ՛ունենան հոգալու փոքրիկներուն սեփական կարիքները: Սակայն աւելի լաւ կ՛ըլլայ, երբ փոք-

րիկը ի՛նք զգայ ծնողքին կարիքը: Փոքրիկը այս պարագային ալ ինքնավստահութիւն ձեռք կը ձգէ, ծնողք-

փոքրիկ յարաբերութիւնները աւելի սերտ կը դառնան: Անոնք ձեր կարիքը կը զգան ոչ միայն ձեզմէ կախ-

եալ ըլլալով, այլ սիրոյ եւ յարգանքի պատճառով:  

Վերջապէս, փոքրիկը հետագային շնորհակալ կ՛ըլլայ, որ դուք կեանքի երկար ճանապարհին համար 

զինք պատրաստած էք եւ վստահութիւն ներշնչած անոր:  

Պէթի Քիլէրճեան 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Բակօ Սահակեանի Այցելութիւնը Արեւմտեան Թեմ 

* Թելեթոնին առիթով Լոս Անճելըս իրենց 

այցելութեան ծիրին մէջ Արցախի նախագահ Բակօ 

Սահակեանը եւ Արցախի թեմի առաջնորդ Պարգեւ 

արք. Մարտիրոսեանը, ընկերակցութեամբ 

բարձրաստիճան պատուիրակութեան մը, 

այցելեցին Ազգային առաջնորդարան: 

Պաշտօնական հանդիպումը տեղի ունեցաւ 

«Սիւլահեան» սրահին մէջ: Առաջնորդ սրբազանը 

ողջունեց Պարգեւ արք. Մարտիրոսեանի, 

նախագահ Սահակեանի եւ ընկերակիցներուն ներկայութիւնը առաջնորդարանին մէջ` 

վերահաստատելով թեմին եւ ընդհանրապէս հայութեան զօրակցութիւնը` Արցախին ու անոր 

վերականգնումի աշխատանքներուն, որոնք հետեւողականօրէն նոր թափ կը ստանան: 

Արցախի նախագահը շնորհակալութիւն յայտնեց ջերմ ընդունելութեան համար, որ տարիներու 

աւանդութիւն է արդէն, հաստատելով, որ Արցախի պաշտպանութեան ու կառուցման երթը կը 

շարունակուի քայլ առ քայլ, դժուարութիւնները յաղթահարելու կամքով: Արցախի ժողովուրդը 

իր կողքին կը զգայ հայութեան հաւատարմութիւնն ու օժանդակելու պատրաստակամութիւնը, 

իսկ անցեալ տարիներու իրագործումները հիմք կը ծառայեն յառաջիկայ երթին: Ան 

գոհունակութիւն յայտնեց, որ «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամը ունի նոր եւ 

ձեռներէց պատասխանատու մը, որուն հետ կը մշակեն նոր ծրագիրներ: Ան շնորհակալութիւն 

յայտնեց թեմին` հետեւողական զօրակցութեան համար: 

Իր կարգին, Պարգեւ արք. Մարտիրոսեանը ելոյթ ունեցաւ շնորհակալութեան խօսքով: Ազգ. 

վարչութեան ատենապետ Կարօ Էշկիեանը խօսք առնելով` մաղթեց, որ յառաջիկային 

թելեթոնները ծառայեն նաեւ ազատամարտիկներու ընտանիքներուն աջակցութիւն 

տրամադրելու, նաեւ օժանդակութեան ապահովումը շարունակուի թելեթոններու փուլէն 

անդին: Նախագահ Սահակեանը յայտնեց, որ Արցախի պետութեան ու «Հայաստան» 

համահայկական հիմնադրամին համար պաշտպանութեան դաշտը առաջնահերթ 

կարեւորութիւն ունին, բանակայինները յատուկ հոգածութեան կ՛արժանանան, աշխատանք կը 

տարուի, որ աջակցութեան ապահովումը շարունակուի նաեւ հանգանակային այս տարեկան 

նախաձեռնութենէն ետք եւս: Ան շեշտեց, որ օժանդակութիւնները միայն դրամական 

գումարներով չեն դատուիր, եւ այս առիթով բարձր գնահատեց բժշկական ու այլ 

աշխատանքային խմբակներու Արցախ այցելութիւնները, որոնք մեծապէս բարեփոխած են 

ժողովուրդին կեանքը: Ան յիշեցուց, որ 2013-ին կը խօսուէր Վարդենիս-Մարտակերտ ճամբու 

ծրագիրին մասին, այսօր անիկա իրականացած է, եւ կը տեսնենք, թէ ինչպիսի՛ կարեւորութիւն 

ունի Արցախի համար, մանաւանդ որ կը կանգնինք թշնամիի մը դէմ, որուն արագ 

հակահարուած տալու պատրաստ պէտք է ըլլալ:  

Հանդիպումի ընթացքին տեղի ունեցաւ կարճատեւ զրոյց` Արցախի ծրագիրներուն եւ 

կարիքներուն մասին: 
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Այնուհետեւ «Տիգրան եւ Զարուհի Տէր Ղազարեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ ճաշի 

հիւրընկալութիւն: 

Առաջնորդ սրբազանը բարեմաղթութիւններ կատարեց Արցախի բարօրութեան ու 

առաջնորդներուն յաջողութեան ի խնդիր: Բարի մաղթանքներ արտայայտեցին նաեւ 

առաջնորդական փոխանորդը, Ազգ. վարչութեան ատենապետը եւ անդամներ ու բարերարներ: 

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի վարիչ-տնօրէնը եւ Հայաստանի գլխաւոր 

հիւպատոսը շնորհակալութեան ու գնահատանքի խօսքեր արտասանեցին` ընդգծելով, որ 

թելեթոնը հայրենիքին նպաստելու կարեւոր միջոց մըն է: 

Աւարտին, առաջնորդ սրբազանը անգամ մը եւս ողջունեց հայրենի հիւրերուն ներկայութիւնը եւ 

հաստատեց մեր եկեղեցիներուն ու դպրոցներուն զօրակցութիւնը` թելեթոնին: 

Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեանը իր ելոյթին մէջ կանգ առաւ այն 

իրողութեան վրայ, որ հարկադրաբար հայրենիքէն դուրս ապրող հայութիւնը կը զգայ 

հայրենիքին հետ եւ յարատեւօրէն կը զօրակցի հայրենաշինութեան: Ան շեշտեց, որ անցեալին 

ունեցած ենք կորուստներ, մեզմէ պարտադրաբար խլած են հողեր, սակայն վճռած ենք, որ 

անցեալի սխալները չկրկնուին, աւելցնելով, որ ոչ միայն պիտի պահպանենք մեր հողերը, այլ 

նաեւ ազատագրենք այն, ինչ որ հայկական է: Ան նշեց, որ հայրենիքի ծառայութիւնը 

երջանկութիւն կը պարգեւէ իւրաքանչիւր հայորդիի, որովհետեւ հայրենիք այցելողները 

ուղղակի հաղորդակից կ՛ըլլան անոր հողին ու բոյրին: Խօսքի աւարտին նախագահը 

գոհունակութիւն յայտնեց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոս Արամ Ա. վեհափառ հայրապետին 

եւ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեանին,  որոնք զօրակից են հայրենանպաստ աշխատանքներուն: 

Գէորգ Վերմիշեան` Ռուսական «Մեկաֆոն» Ընկերութեան

Գլխաւոր Տնօրէն 

«Մեկաֆոն» ընկերութիւնը, որ մեծութեամբ երկրորդ ռուսական 

ընկերութիւնն է, գրպանի հեռաձայններու հաղորդակցութեան 

ոլորտին մէջ անցնող օրերուն յատուկ ժողով մը գումարեց եւ երեք 

տարի ժամկէտով գլխաւոր տնօրէնի պաշտօնին նշանակեց հայազգի 

Գէորգ Վերմիշեանը: 

Հոկտեմբերի առաջին օրերուն «Մեկաֆոն»-ը յայտնած էր, որ Սերկէյ 

Սոլտաթենքովը, որ մօտաւորապէս 20 տարի աշխատած էր 

ընկերութեան մէջ, որոշած է հեռանալ պայմանագիրի ժամկէտի 

աւարտէն առաջ: Ան 2003-2012 վարած էր գլխաւոր տնօրէնի 

պաշտօնը, ապա հեռացած էր ընկերութենէն, բայց 2016-ին դարձեալ 

վերադարձած էր ընկերութիւն եւ գլխաւորած էր զայն: 

Գէորգ Վերմիշեանը 2011-էն ի վեր կը վարէր գլխաւոր տնօրէնի ելեւմտական հարցերու 

տեղակալի պաշտօնը: Նախքան «Մեկաֆոն»-ի մէջ աշխատիլը` Վերմիշեանը 2007-2011-ին կը 

համակարգէր «Սիսթեմա» ելեւմտական ընկերութեան ելեւմուտքի ճիւղը: 2002-2007 ան 

աշխատած է «Լուքոյլ» ընկերութեան մէջ: 
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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Ձեռամբ Օծուեցաւ 

Նովոսիպիրսկի Նորակառոյց Եկեղեցին 

Հանդիսապետութեամբ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ի, 17 Նոյեմբերին Ռուսիոյ 

Նովոսիպիրսկ քաղաքին մէջ տեղի ունեցաւ հայկական նորակառոյց եկեղեցւոյ օծման 

արարողութիւնը: 

Եկեղեցւոյ մուտքին Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը դիմաւորուեցաւ աղուհացով, որմէ ետք 

եկեղեցւոյ հովիւ Գրիգոր քհնյ. Բեկնազարեանը ներկայացուց 2008-ին հիմնադրուած տաճարի 

կառուցման պատմութիւնը, քարոզչական-կրթական գործունէութեան իրականացման համար 

ստեղծուած պայմանները: 

Պատարագի ընթացքին Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը կատարեց եկեղեցւոյ օծման 

արարողութիւնը` նորակառոյց տաճարը կոչելով Ս. Աստուածածին: 

Այնուհետեւ ան իր հայրական պատգամը եւ օրհնութիւնը յղեց ներկաներուն: Ան նկատել 

տուաւ, որ մեր ժողովուրդը հազարամեայ իր պատմութեան ընթացքին ենթարկուեցաւ 

զանազան փորձութիւններու եւ դժուարութիւններու, վերապրեցաւ Հայոց ցեղասպանութենէն, 

յարատեւեց իբրեւ ստեղծագործ ժողովուրդ, որովհետեւ փարեցաւ իր եկեղեցւոյ, որ միշտ 

խնամեց, միաւորեց, ներշնչեց եւ առաջնորդեց հայ ազգը դէպի փրկութիւն: Ամենայն Հայոց 
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կաթողիկոսը յայտնեց, որ հաւատքն է մեր զօրութեան աղբիւրը, որուն միջոցով մենք միաբան ու 

յաղթական ենք: 

Վեհափառ հայրապետը անդրադարձաւ նաեւ Ռուսիոյ տարբեր ազգութիւններուն եւ 

կրօններուն, անոնց աւանդութիւններուն, սովորութիւններուն` հաստատելով այն իրողութիւնը, 

որ Ռուսիոյ մէջ բնակող հայորդիները, իշխանութիւններու հոգածու ուշադրութեան շնորհիւ, 

նաեւ Ռուս ուղղափառ եկեղեցւոյ ջերմ վերաբերմունքի պայմաններուն մէջ հնարաւորութիւնը 

ունին Ռուսիոյ եւ Նոր Նախիջեւանի հայոց թեմի խնամակալութեան ներքեւ կազմակերպելու 

իրենց ազգային-հոգեւոր կեանքը: 

Իր խօսքի աւարտին Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը բարձր գնահատեց Նովոսիպիրսկի մարզային 

եւ քաղաքային իշխանութիւններուն` հայ համայնքի նկատմամբ դրսեւորած վերաբերմունքը, 

նաեւ` եկեղեցւոյ ծուխը եւ թեմի առաջնորդ սրբազան հօր աշխատանքը: 

Արարողութեան աւարտին Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը նորօծ եկեղեցւոյ ընծայեց 

սուրբծննդեան սրբապատկեր մը, իսկ նորակառոյց եկեղեցւոյ բարերար, Նովոսիպիրսկի հայ 

համայնքի ղեկավար Կոլիա Կուլիջանեանին շնորհեց Հայաստանեայց առաքելական սուրբ 

եկեղեցւոյ «Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ» շքանշանը: Հայրապետական օրհնութեան գիրեր 

յանձնուեցան նաեւ եկեղեցւոյ կառուցման մէջ իրենց աջակցութիւնը բերած ազգայիններուն: 

Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը Նովոսիպիրսկի եւ Պերտսկի մետրոպոլիտ Տիխոնին նուիրեց 

պանակէ մը, որ իր կարգին շնորհաւորանքները եւ բարեմաղթութիւնները ուղղեց ներկաներուն: 

Նոյն օրը, ի պատիւ Ամենայն Հայոց կաթողիկոսին, Նովոսիպիրսկի նահանգապետի 

նստավայրին մէջ տեղի ունեցաւ պաշտօնական ընդունելութիւն: 

Վեհափառ հայրապետի Նովոսիպիրսկ այցելութիւնը եզրափակուեցաւ հայ համայնքի 

ներկայացուցիչներուն հետ առանձին հանդիպումով: 

«Նոր Հայաստանը Եւ Անոր Տարածաշրջանային 

Կարեւորութիւնը» Խորագիրով Գիտաժողով 

Նախաձեռնութեամբ Միջազգային բարեկամական ընկերութիւններու չինական 

ընկերակցութեան Խաղաղութեան եւ զարգացման ուսումնասիրութիւններու կեդրոնին, 

մասնակցութեամբ տասնչորս չին եւ վեց հայ գիտնականներու (Արծուի Բախչինեան, 

Սուրէն Պարսեան, Գոհար Իսկանտարեան, Արթուր Եղիազարեան, Արարատ 

Կոստանեան եւ Յովհաննէս Ալեքսանեան) 11-12 Նոյեմբերին Փեքինի մէջ տեղի ունեցաւ 

«Նոր Հայաստանը եւ անոր տարածաշրջանային կարեւորութիւնը» խորագիրով 

գիտաժողովը: Յայտնենք, որ սոյն գիտաժողովը առաջին անգամ ըլլալով տեղի ունեցաւ 

Չինաստանի մէջ եւ արդիւնք է շուրջ տարի մը տեւած նախապատրաստական 

աշխատանքներու, յատկապէս` Հայաստանի Գիտութիւններու ազգային ակադեմիայի 
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Արեւելագիտութեան հիմնարկի գիտաշխատող Արարատ Կոստանեանի եւ վերոյիշեալ 

կեդրոնի ջանքերուն: 

Չինարէն եւ հայերէն կարդացուած զեկուցումները տեղւոյն վրայ կը թարգմանէր Փեքին 

բնակող հայուհի թարգմանիչը: 

Չին գործընկերներէն շատեր յայտնեցին, որ Հայաստանի մասին բաւարար 

տեղեկութիւն չունին, ուստի նախապէս ներողութիւն խնդրեցին բացթողումներու կամ 

վրիպումներու համար: 

Բոլոր զեկուցողները մասնաւորապէս շեշտեցին «Մէկ գօտի, մէկ ճամբայ» 

նախաձեռնութեան կարեւորութիւնը: Աւարտին առաջարկուեցաւ նման հանդիպումներ 

դարձնել հերթական եւ մօտիկ ապագային այսպիսի գիտաժողով մը կազմակերպել 

Երեւանի մէջ: Նշենք, որ ՀՅԴ Գերագոյն մարմինի անդամ Արթուր Եղիազարեանը սոյն 

գիտաժողովին ներկայացուց «Հայաստանի գործօնը համաշխարհային քաղաքական 

վերաձեւումներու ժամանակ` տարբեր դարերու մէջ: Թրքական ծաւալապաշտական 

գաղափարախօսութիւնները անցեալին ու ներկային: Անվտանգութեան հարցերը նոր 

Հայաստանի մէջ» նիւթով զեկոյցը: 
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ԱՅԼԱԶԱՆ 

Գարեջուր Օգտագործելու Հետաքրքրական Տարբերակներ 

– Գարեջուրը կը փափկացնէ միսը` առանց անոր համը փոխելու: Միսի կտորները մխրճեցէք 

գարեջուրի մէջ, ձգեցէք առնուազն երկու ժամ, ապա անցէք պատրաստութեան: 

– Եղինձի ջուրը փոխարինեցէք գարեջուրով. այո՛, 

յատկապէս պասմաթի բրինձով պատրաստուած 

տեսակը շատ համեղ կ՛ըլլայ: 

– Եթէ ձեր գորգին վրայ թէյ կամ գինի թափած է, 

արատը մաքրեցէք գարեջուրի մէջ թաթխուած 

մաքուր լաթով մը: 

– Ձեր ոտքերուն մորթը փափկացնելու, ինչպէս 

նաեւ կոշտուկները դարմանելու համար ձեր 

ոտքերը մխրճեցէք գարեջուրով եւ գաղջ ջուրով 

լեցուն տաշտի մը մէջ: 

– Գաւաթ մը գարեջուրով ցօղուեցէք ձեր մազերը. այդպէս պահեցէք ամբողջ գիշերը. 

առաւօտեան, երբ սովորականին պէս լուաք ձեր մազերը, պիտի զգաք, որ անոնց ծաւալը 

կրկնապատկուած է: 

– Ձեր ոսկեայ զարդերը 15-20 վայրկեան մխրճեցէք գարեջուրի մէջ, չոր լաթով մը շփեցէք 

զանոնք: Ոսկեղէնները պիտի վերագտնեն իրենց փայլքը: 

– Գարեջուրը կը մաքրէ եւ կը փայլեցնէ ձեր պղնձեայ իրերը: Աժան եւ ազդու միջոց մը: Կ՛արժէ 

փորձել: 

Ծուլութիւնը Վարակիչ Է 

Աւստրալիական ուսումնասիրութեան մը համաձայն, 

ծուլութիւնը վարակիչ է: Այսպէս, երբ աշխատանքի 

վայրը մէկ ծոյլ պաշտօնեայ կայ, ատիկա բաւարար է, 

որ վարակէ մնացեալները, եւ գործը տուժէ: 

Այս մասին Սիտնիի համալսարանէն հետազօտողներ 

փորձեր կատարած են 158 համալսարանականներու 

վրայ` զանոնք խումբերու բաժնելով եւ իւրաքանչիւր 

խումբին որոշ ձեւի աշխատանք մը վստահելով: 

Փորձերը ցոյց տուած են, որ այն խումբերը, որոնց մէջ 

ծոյլ կամ անձնասէր ուսանող գտնուած է, անոր ընթացքը ազդած է մնացեալներուն 

աշխատելաձեւին վրայ, եւ արդիւնքը յստակօրէն տուժած է: 
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