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«Ե րաժշ տ�թ յ�  նը մարդ կոանց ցց� �յց է տա լիս այյնն մե մե ծ� թ յ�  նը, 
ո րը թաքն ված է նրանց հո գ� մմմ :

ՌԱԼՖ ՈւՈԼԴՈ ԷՄԷՄԵՐՍՈՆ

Ե րաժշ տ� թ յ�  նը չի ծե րա ն� մ, այն ն կակ պ րի այն քան, որր քքաան կապ-
րի մարդ կ�թ յ�  նը:

Թերևս ոչ մե  կի մոտ կասաս կ կածած չի ա ռա ջացնում այն փփփփասասաա տը, որ 
ե րաժշ տութ յու նը արդդ յ յուու ննաավեվ տ ազ դե ցութ յուն է թոթող ղղնոնում մար-
դու հույ զե րի և տ րա ա մամադ դ րորութւթ յ յանան վրա: Ե րաժշ տոււթ թ յոյոււննը շշատ մե ծ 
դեր է խա ղում մար դու ւ կյկյան քում՝ օգ նելով ա զատ վեվել բա ցա ասասա կա ն 
էմոցիաներից: Դժ վար գտգ նվնվի ի մե մե  կը, ով անան տ տարարբ բեր լինի եե րաաժշշ-
տութ յան նկատ մամբ: Մաս նագգետետն նե երը պպնդնդում են, որ ե րաժշ տութ-
յու նը կա րե լի է օգ տա գոր ծել որ պպեես աարդրդ յու նա վետ թե րապև տիկ 
մի  ջոց: Կար ևո րը ե րաժշ տութ յան ճիճիիշտշտ ընտ րութ յունն է: Բայց այս-
պես թե այն պես, ե րաժշ տա թե րա պիիիպիա յումմ հա կա ցու ցում գո յութ յուն 
չու նի:
1975-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ -ի ո րոշ մամամմբմբ հոկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկտետետետետետետեեետետեեեմբմբմբմբմբմբմբմբմբմբմբմբմբմբմբմբմբմբմբմբմբմբմբմբմբմբբբբբբբբբմբբբբբբմբմբբբբբբբբբբբերերերերերրե ի 1-ը նշն ա նանակ կ վեվեց 
ե րաժշ տութ յան մի  ջազ գա յին օօրր::

1992-ից Հա յաս տտաաաաննընըն հհաա ամմամաշ խախար րհա յին փոս-
տա յին մի ութ յան աան նդադադաաաադ մ մ մ էէ: ՕՕր վա ըընտնտ րութ յու ւ ննըը 
պա տա հա կան չէ. 188744-4--ի ի այայդդ օ րըրը Շ վվեյ ցա րիաայիյիի 
մայյրարա քա ղաք Բեռ նումւմ սսսստտեեետ ղծղծվ վելեել էէէ հհհա աա ամաամմ շշխախարրհհահաա-
յիյինն փոփոս տաայ յինին մի ութ յյոու ն նննըը:ը ՏՏոո նինիի մմաա սիիսիննննն ոոո որորորոշշոու մըը 
կա յացվել է 196969-9-ին, Տոո կկկկկիոիոիոիոի յյ յ յուուում՝մ՝մ փփփփոսոստ տա աա տատաատատ րր րնենենե րրի ի իի
հա մաշ խար հա յին ն մի ութ յայան ն կկոնգգնգրր րրեեեեսիսիսի ժժա ամամանն նակկակակ:::
Աշ խար հում ա ռա ջջինին փփոս տա իյին նա մա կակա նի իշեշեր րը ը ի ի
հայտ են ե կել 1840-ին,ն, ԱԱնգ լիա յում:
Կյանքի առաջընթացցիի հետ կապվածծ՝՝ մե մեր 

օրերրոում փոստիի բնույթը միմի  փոքր այլ է դարձել, ևև 
հահաղողողոորրդրդրդդ կկակակկկցմցմցմանն թղթային տարբերակն իիր ր տեղը 
զիիիիջեջեջեջեջեելլլ էէէ էլէլեկեկկեկտտրտրրտտ ոննային տարբբերակին, սակկայա ն ն դա 
էէէլէէլլ իիիիրրր ուուուուոոո րորորորորույւյււ նն իիիմիմմասստն ունի:  

Այս օ րը նշվում է է էէէ էէէէ 19191919199191919199119985858585858558558555558585858558555-ի-ի-ի-ի-ի-ի-ի-իի-ի-ի-իի-ի-ի-ի-ի-ի-իի-ի-իիիի-իիի-իիիի-իիիիիի-իիիիիիիիիիիիիիից,ց,ցցցցցցց,ցցցցցցցցցցցցցց,ցցցցցցցցցցցցցցցցց ոոորրը սահ ման վել լ էէ 
ճար տարա պետ նենեե րրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրի ի ի ի իիիի ի իիի մի մի միմի մի մի մի մի մի միմիմիմիմիմի մի ջջ ջ ջ ջջջջջջջազազազազազազազազզզզազազգ գգ գ գգգգ գ գգ գգգգաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաայիյիյիյիյյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյյյյյիիյիիյիիիիիիիիիիիիյյյիիիիիիյյյյ նն մի միութ յան կոկող-
մի մից:ց ԻԻ սսկզբա նե՝ միմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիոոոոոոոոութւթւթւթւթւթթւթւթթթթթթ յյ յ յ յյուուոուուուուոուոոո  նն նննն ն ննննննննուուուուուոււուուուումմ մ մ մ մմմմմմմ մմ մմմմմմմմմ կակակակակակակակաակկակակակակակակկկաակակաակաակաաաաաաակաակաաաաաաաաաազ զ զզ զզ զզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզմամամմամաա կ կերերպպ ված 
քնքննարկ մմանան ժժա մա ննննննննաաակակակաաակաաաակաաակաաակաաաաակկաաաաաաաաակ ոոոոոոոոոոոոոո ր ր րրրրրրրր ոշոշոշոշոշոշոշոշշշոշշ վ վ վ վ վ վ վ վվ վելելելելելելեելելեել էէէէէէէէէէէէէէրրրրրրրրրրրր օօօօօօօօօօօօօօօրըրըրըրըրըրըրըրըրրըրըրըրըրըրըրրըրըրըրըրըրրըրըրըրրըրըրըրըրրըրըրրըրըրրրըրըրրրրրըրրրըըը նննննշեշել հու-
լի սի 1-ին: Այ դու հանանն դդդդդդդդդդդդ դդդդդերերերերերերեեեեեեեերեեեերեեեեեեեեեեեեեե ձ,ձ,ձ,ձ,ձձ,ձ,ձ,ձձ,ձձ,ձ,ձ,ձ,ձ,ձձ,ձ, ճճճճճճճճճճարարարարարարարարաաար տ տ տտտտտտտտ տա ա ա ա ա աաաաաարարարրարարարարարարաարաաարաարարա պ պ պպ պպ պպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպետետեեեետեեեետեեեեեեետետեետեեեետեետետետետետեետետեետետեետեեեեետտտեետտեե  ն նե ե րիր  
մի ջազգա յին մի ութ յու նըընընընըն 11111111111111111111199999999999999999999999999999999999999999 6-6-6--6-6-6-6-66 ինինինինինինինինննի ԲԲԲԲԲԲԲԲԲԲարարաարարարաարաաարաա  սս սսս սսսսսե ե ե ե ե եեե եե եեեեեելոլոլոլոլոլոլոլոլոոլոլոո նն ն ննննննն նննննն ն ննն ն ն նաաաաաաաաա ա աաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաայոյոոյոոոյոյոոոոոյոոոյյյյյյյյյ ւմւ  
կա յա ցած իրիր 2200-րդրդ ԳԳլ լ խաաաաաաաաաաաաախ  վվվ վ վվվվվվ վ վ վ վ վ վ վվվվվ վվվվվվվվվվվվորորորորորորորորորորրորրորորրր աաաաաաաաաաա ս ս սս սսսսամամամամամամամմմամամամաա բ բ բ բբ բ բբբ բ բլելելելելելելելելեելելլ ա աա ա ա աաա աաաա աայիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիիիյի ժժժժժժժժժժժժժժժժժժժաաաաաաաաաա-աաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա
մա նակ ըընն դու նում է տո նինի օ րրրրը ըըըըըըըըը ըըըըըըըըըը ըըըըըըըըըըըըըըըըըը փոփոփոփոփոփոփոփոփփոփփփփփփփփփփփփփփ  փ փփփ փ փ փ փփփփո ոո ոո ոոո ոոխեխեխեխեխեեխեխեխեխեխեխեխխխխխխխխխխխխխ  լլլ լ լլուուուււուոուու մմմմմմմմմմմաաաաաա աա ա աա ա ա սիսիսիսիսիսիսիսիսիսիիիիիինննննննննննն ն ն ն նննննննննն ն ննննննննն
բա նաձև:և: Այդ ժա մաան նակա  վաանիին ցցցցցցցցցցցցցցցց ճաճաճաճաաճաճաաճաճճար ր ր րր ր ր ր րրրրրտատատատատատատատատաաաաատատատտ  րրր ր ր ր րրրրրրրրրրրրրրաա ա աաաաա աա աա ապեպեպեպեպեպեեպեպեպեպեպեպեպպեպեպպ տտտտ-տ-տ-տ-տ-տ-տ-տտ
նե րի մաս ս ննա գի տա կկանն տտո նըը նշվվվվվվվվվվվվվվշվվվվվվվվվվվվվվվվվուուուուուուոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոո մ մ մմմմ էէէէէէէէէէէէ հոհոհոհոհոհոհհոհոհոհոհ կկկկկկկկկկկկկկկկտետետետետետեետետտետտետտեետետետետ մ-մ-մ-մ-մ-մ-մ-մ-մ-
բե րին: Ճաար տա րա պեպետ նեների մի մի ջ ջազազզազգգգգգգգգգգգգգգգգգգգգգգգգգգգգգգգա աաա ա աաաաաաաաաաաաաաայիյիյիյիիիիյիինննն մի մի մի մի միմի մի միմիմիմի մի մի միմիմիմիուուոուուոււոուոուո -----------
թյու նը ստտեղե ծ վել է ԵԵրկ րրորդ հա ամամ շ խախախախախախախախախախախախախախխխախխախախախախաաախաաախաաաաաաաաաաաաաաար ր րր րրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրհահահահահահահայյյ յյ յյինինինիինինիննինինիի  
պա տե րազ զ մի մից հե տո: ԱԱյյդ ժա մա ննակ միմիոութւթւթւթւթւթւթւթւթւթւթւթւթււթւթւթւթւթւթւթւթթւթւթթթւթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթ յ յյ յ յ յյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյանանաաա  
նպա տակնն էր նպաս տտելել ա վեր վածծ քա ղաք նեե ր րրի,իիիիիի,իի,իիի,ի,ի,ի,իի,ի,իի,իիիի,իիիիիի,իիիի,ի,ի,իի,իի,, 
բնա կա վայրրե րի վե րաա կկանգն մա նըը: Մեր օ րե րուում 
հահ տ կա պեսս կար ևոր նշա նա կութւթյ յուն է տրվումւմ 
ճաճար տարա պեե տա կան հին շեն քեքե րի և շի նութ յոունւն--
նեե րի պահ պաա ն ն մանը, ին չը, ցցա վոքքքքքքքքքքքքքքք,,,,,,,,,,,,,,,,,,, չէինք ա ա սիսի 
մե մե ր երրկ կրի հա մաար:ր:

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐՐՐՐՐՐՐՐԻԻԻԻԻԻ 5555555
������ ՍՍՍ��  ՑՑՑՉՉԻԻ ՕՕՕՕՕՐՐՐՐ



ՀՀՈՈՈԿԿՏՏԵԵՄՄՄԲԲԲԵԵՐԻ 24

ՀՈՈԿԿՏԵՄԲԵՐՐԻԻԻ 88

ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԱԱԶԶԳԳԳԳԳԳԳԵԵԵԵԵԵԵԵԵՐՐՐՐՐՐՐՐԻԻԻԻԻԻԻԻ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ� ԹԹՅԱՆ 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆՆ ՕՕՐ

ԷՐԵԲ� ՆԻ‒ԵՐԵՎԱԱԱՆ

ՃիՃիՃիՃիՃիՃՃՃՃՃՃՃՃՃՃՃՃՃՃիՃՃիՃՃՃՃՃՃՃՃՃՃՃ շտ և  ա ռողջղղջղղ  սնոնոնոոնոնոոոոոոււնւնւնւն դը ը մմամարր դու կեկեն ն սսսսաա կկկեեր պիիիիի իի և ննննն նրաաաաարաաա առռող-
ջոջոջոջոջոջոջոջջոջոջոջոջջոջջոջջոջոջոջջոջջջջոջոջջջջջջոջջոջջոջոոոջոոոոոոոոոոոոութււթւթթթթթթւթւթւթթթթթթթթթթւթթւթթւթււթթւթւթւթւթւթւթւթւթւթւթւթււթւթթթթթթթ յ յյյյյ յյյ յյյյ յյ յ յյյյյյյյյյանաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա գգգգլխա վոորրրր ր ր ր րր ր նննանաննախ խա ապապապայմամանննենե ր րիից մեմե կն ննն է:է::էէ:է:էէէ ՀՀՀՀաաաա աաաաա մմմա ձձաայն 
ան տտտիկիկիկիկկկիկիկիկիկ իիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիի մմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմասասասաասասաասասասաաասաաաաասասասաասաաաաաաաաաաաաաաաաաաասս տ տնոնոնոոոոոոոոոոոււթւթւթյյ յաանն՝ մեմե մեմե նքն աաաայնյնն եենքնքնքք, ինի չ ուոււ տ տուոււմմ ենենեննեննենքք: Ա ռ ռողջ
սննդի ի օրօրօր տո նենենենենեննննենենենննենենննեեե լ լոոոոոոուոււո ննննպապապպ  տտակը ը հհահաս սա արրարա կուութ թ յայան ն ոուոոււշշ շշ շշ շաադդ ր րուութթ յու-
նը սննդդիի ոոոլլ լորոր տտտտտ տոոոոոուոոում մ առառկկա ա ժաժա մա նան  կկկա աա կկկից խնխնխնխննննդդդիդիդիդիդիդիդդիդդ րրնենե րրինին ուղ-
ղելն էէ: Ա Ա ռռոռոողղջ սսսնննոննոնոոոնոոունւնւնւ  դ դդըըը ը նպնպասաստտտուումմ է է լաալաալլ վվվ վ իինինինինինննքքք քքք քք քնննննանազ գա ցո ղութ-
յա նը,ը, ակկ կ տտտի վվվոոութ թյաաաաաաաայաաաա ննննն ն նըըըըը,ըը, զզզգոգոգ ն նութ թ յայան ննըըըը,ը,ը աշ շ շշշ շխխխխոխոխոխոոխխխ ւււժժոժոժ ւթւթ յյա նը, նվա-
զեց ննում է սսրրտտաա նո թթթթաաաա իյիյիյիիննն,ն, աաա ղղղղղեսեստ տտտաաա ա ա մոմոմոմոմոոքք սա յինին, ուուռոռ ւցքայինն
հիիվ վան դոոութթ յոոունն ն նե րիրի հհհա ավավվվ  նա կակկաանն ննոուութ թյոյ ւ նընը:

Ճիշտ սսննվվն եննննե ք քքք և և լի ննեենենենք ք ք ա ա աառողջջ……

ԱյյԱյս ս ս սստոոտ  ն նըը ուունինինիի նաևևևաաաաայլաանվնվանաանանննննննննննննննննոոոոոոուուււոոոոոոո մն մն մներերե ՝՝՝՝
Ե«Եր ևաևաաաևա ն ն նի ի տտոո նն, «ԵԵԵԵրրրրերերեր  վվա ա նինի օօօօօօօօօօօօօրրրրրրրրրրր,, , ո րըրը 

1998383--իիիցցցց դդադադդ րրձեձեձեել լ լլ էէ ա ա վվվավավաավաանն դաա կկաննն ((((((((((((((((((չիչիչիչիչիիչիիիիիչիիչիիչիիչիի նննննննշվշվշվելելել 
մի միայայն ն 1919191 9919199 9–998 8 8 թթթթթ.):::
ՏոՏոո ննննն նն ն նննննննննննննննաաաաաաաաաակակաա տ տա ա ա րրրրութթ յ յյաաաաանանաա բացացացացմմ մանաննանանննննննանանա պպպպպպպպպպպպպպաշաշա --

տոո ն նա աա ակակակկակակաաակաաակակակակաակակակաակակակակակաակաաաաակաաաաաաաակաաաննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննն հաաաահհհահհհաաաանն դդիդիդիդիդիիս սսսուո թ յոյոունւնւն ներըը ը ը ը ըըը հհհիմն մն մնմնմնմնմնմնմնմնմնմնմնմնա-ա-ա
կականոն ւմւմ տտտտեեեեեեեեե եե ղղիղղղիիղիիիղղիղիղղղղղիղղիղիղղիղղղղղիղղիղիղղիղղիղիիղիիղիղիղիղիիղիիիղիղիիիղիիիիիղիղղ էէէէինիի ու ւննեե ննուումմ ԵԵԵԵԵրԵրԵրԵրԵԵԵԵԵ  ևաա ա ա աաաա նիննինինինինիինիինիինինինիիի 
օօօ օպեպեպպպ ր րա այիյիյի ևևևևևևևևևևևևևևևև բբբբբբբբբբբբբբբբաաաա ա աաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաալելելլլ  տտի ի ա կակ  դդդդեեեեեե ե եմիմիմի մի մի մի մի մի միմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիաա կաննննննննննննննննննն
թաթթաաաթաթաթաաթ տտտտտ րորոորորորորորոր ննննննննննննննն նննոոուուուոուումմմմ,մ փփփփփփփփփփփփա ա աաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաակոկկոկոււ մըմըմըմմըը՝ «Հ«Հ««Հ րր րրաաաաաաազաազազազզզազազաաաաազաազզազ դա ն
մամար ր զազադդաաշ տում:
ՏոՏոն նի շրջա նակ նե ե ե եեե ե եեեե եեեե եեեեե ե եե եեեեեեեեեեեեեեեեեեերրորրրրրրրրրրրրրրրրրրրրր ւմ կազ մաաաաաաաաաաաաաա աաաաաաաաաակկկկկկեկեկկկկ րպ-

վում են Եր ևա նին նվնվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվիիրիիիիիիի  ված գե ղաաաաաանննննննն ն ննննննննննննննննննննկակկկկկկ ր-
նե րի ցու ցա հան դեսս ն ննննննննննննննննննննննննննննննննննննններ, մե ծ հաաաաաաաամեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմերգ-
ներ` Հանն ր րրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրա աա ա աաա ա աաա աա ա աաա աա աաաաաաաաաաաաաաաաաաաաապեպեեեպեպեպեպեպեպեպեպեպպպպեպեպեպեպեպեպպեպեպեպեպեպպեպեպեպպպպպպեպպ տ տտ տտ տ տտուուուուոււււււուոււււււււււււււուււուոււոււթթթթթթթթթթթթթթթթ թթթ թթթթ թ թթթթթթ թթթթթթթթթ թթթթթթթթթթթթթթ թթթթ թթթթթթթթթթթթթթյյյյյյայայյյյյյայյյյյյյյյյյյայյյյյյյյյյյյայյայայայայյայայաայյյայյյայյայաայյյյյյյյյյյյյյ նն մե ծ ու փփփփփփփփփփփփփփփփփփփփփոքո ր 
հրա պապաաաաաաաաա րրրր ր րրրրրրրրրրր րրրրրրրր րրրրրրրրրրրրրրրրրաաաաակակակակաաաաակաաաակաաա ն ն ն ննե ե ե ե եերորորորորորորր ւմւմւմւմււմւմմմւմւմ,,,,,,,,, պոպոպոպպպպպպպպ ւ րակ նեեեեր ր րրրրրրրրրրրրրրրրոոուոոոոոո մ, 
թաթա տ տտտեեեեեեեեեեեեե եեեեեեեեեեե եերրրրրրարարարարարարարրրրրրրրարրր  կկկկ կ կ կկկկա աաաաա աաաաաանանանանանանանննաննննն ցցցցցցցցցցցցցցցցվավավավավավավավաաավավվվավվավաաավավաաած ծ ծծ ծ նենենննննննննննննն ր կա յա ցցցցցոցոցոոոոոոցոցցցոոցոցց ււմ՝ 
Է Է րերերերեեերերերերերերերերերերերերերերեեեեեեեեեեր բբ բ բ բբբբ բ բբուուուուուուուու ննն ն ն ննննննննի ի ի ի ի ի ի իիի իի իի ի ամամամամամամամամամաամամամամմմմմամմմամմամամաա ր ր ր ր րրր րրրոո ո ո ոոոոո ո ոոոցիցիցիցիցիիցիցիցիցիցիիիցիցիցիիցիցցի հհհհհհհհհհհհիմնմնիմնիմնիմնիմնիմնիմնիմնիմնիմնիիմնմնմն  ա ա աաաաա աաադիդդիդիդիիդիդիդիդդդիդդիդիդդդիդիդիդիդիդիդիդիդիիիիդդիիիիիիիր ր ր Ար գիշշշիշշ տ տտտտտտտտտտտտտտ տտ տ տտիիիիիիի
աաաաաաարաաարարարարարաաաարաաարաարաարարարարա  ք ք ք ք քքք քքքքքքաաաա ա ա աաայիյիիյիյիյիյիիյիյիի ««««««մամամամամամմամամաամամաս ս ս սսսսսսնանանանանաաանանանաանանաաանաաակ կ կկ կկկկկկցոցցցոցոցոցութւթւթւթւթթթւթւթթւթթթթթյյ յյյյյ յյ յյ յյամամաամամամաամաաա  բ բ բ բբ բբբբբբբբբբբբ՝՝՝՝ Է Է րեր  բուու նննննննննիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիի
թաթաթաթաթաթաաթթթաթաթաթաթաթաթաթաթաթաթաթաթաթաթաթթաթաաաան նննննննննգագագագագագգգագագգգգգգգգգգգգգգգգգգգ  ր րրրր ր րաա աա ա ա ա աանիննինինինինինինինինիիիիիիիի մեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմերրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրձձձձձձձձձձձձձա աաաաա աաաաաակակակաաակակակակակկաա հհհհհհհհհհհրարարարարրարաարաարաաաարր պպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպաաաաաաաաա աաաաաաաարարաաաաարարարաաարարարարաաարարաարրր կկկկկկկկկկկկկկկկկկուոոոո մ:մ:
Տո ննաակակակակկ  տտտաա րորութւթթթթթթթթւթւթւթթթթււթթւթթւթթթււթթթթթւթւթթւթթթթթթ յ յ յյ յյյյա ա ա աաա աաաաաաաանննննընընընըննընըննընը մմմմմմասասասաաաասաաաասաասա  ն ն նննննաակաակակակակաաակկկ ցցուումմմմմմմմմմմմմմմմ ենենեննենենենենենենենենենեենենեեեենեեն 

Եր ևա նի բնակ չոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոութւթւթւթւթւթււթւթւթ յ յ յյյանանանանանանանանանն մեմեմեմեմեմեմեմեմեմեծծծծծծծծ մմմմմմա ա աա ասսսըսսըսըսսըսըըսըսըսըսսսսըսսսսսսսըսըսըսըսսսըսսսսսըսըըը,, ,,, հհյհյհյհյհյհյհյհյհյհյհյյյյոուուուուուուուուուոուոււ-
րեր՝ հան րա պեպեեեեետտտտտտտտտտ տտտտտտտտտտտտտտտտտ ոոուուուուո թ թ թթթթթթ թ թյայայայայաաաաաաաանննննննննննն տատատատատատաար րր ր րբեբեբեբեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեբեեբ ր ր րրր մմամամմմարր-

զեզեզեեե րրրրրրրրրրր ր ր րիիցիցիիցիցիիիի ,,, ,  , , իիիիիիիիինիննննննիիիիիիիիի չ պես նաաևևևևևևևևև և  ևև և արա  տերրկ րիցցցց և և ևևևև ևևևևևևևևևև ԵրԵրԵրԵրԵրրրԵրրրրեե-ե-ե-ե-ե-ե-ե-եեե
վաա ննննննննննննննննննիիիիիիի ի իիի քոքոքոքոքոքոքոույր-րրր քաքաքաաաքաքաքաքաքաքաաքաքքքքքքքքքքքքքքքք ղղղղղղղղղղղղղղղ ղղ ղ ղղղ ղղաաաաաաաքաքքքքքաքաքաքքքքքաքքաքաքաքքաաաաքաքաքքքաաքաաաքաքաաաքա ննննննն նն ն նննն նեեեեեեեեեե եե եեեեեերիրիրրիրրրրիրրիրրիրրիրրիրիրիրիրիրիրիիիցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցց հրհրհրհրհրհհրհհհրհրրրրրրրրրրրրրրրրաա ա ա վվվիվիիիիիիիիվիիիիիր րրր րրրրրրրվավավավվավավավաած ծ ծծծ ծծծծ
պապապապաաաաաապապապապաաապապաապապապաաատտտտտտտտտտտտտտտտ տտտ տտտտտտտտտտտտ վվվվվվվիվիվիվվվվվիվիվիվիվիվիվվիվիվիվիվիվվիիիվիիր ր ր ր ր րր րր րրրրրրրաաաաաաաաաաաաա աաաակոկոկոկոկոկոկկկկոկոկոկութւթւթւթւթւթւթւթւթթթթթ յ յ յ յ յ յ յյյյյյուուուուոուոոո նն ն ննն  նենենենենենենեեն րր րր ր ր րրրրր ր (((((ՄոՄոՄոՄոոՄոՄոոսկսկսկսկսկսկսկսկսկսկսկ  վ վ վ վաաաաաաաաաաայիյիյիյիյիյիյիյիիիյիյիիյիիիիիիյիյիիիյիիիյիիիյիյյիիցցցցցցցցցցց ուուուուոուո   
ՌոՌոՌՌՌՌՌՌՌոՌՌու ւսասասասաասսսսսսսսսսսսսս ստատատատատատատատտտտտտտտտտտտտատտ  ն նննննի ի ի ի ի ի այայայաայլ լ լ լլ քաքաքաքաքաքաքաքաաքաաքաաաքաաղղղղղղ ղ ղղ ղղղղ ղաքաքաքաքաքաքաքաքաքաքաքաաաքաքաքաքաաաքքն նն ն ն նն ն ն նե եեե ե ե եե ե եեերիրիրիրիրրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրից,ց,ց,ցց,ց, ՂՂՂՂՂՂՂՂՂՂաա-ա-ա-ա-ա-ա-ա-աա-ա
զազ խխսխսխսխսխստտա նիիիիիիիիիիիիիիիիիցց,ց,ց,ց,ց,ց,ց,ցցց,ց,ց,ցց,ց,ց ԼԼԼԼԼԼԼԼԼատատաատատաատտ վ վվվվվիաիաիաիաիաիաիաաա յ յ յյյյիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցցիցիցցի ,,,,,,,,,,,, Վ ՎՎՎՎՎՎ Վ ՎՎՎՎՎ ՎՎՎ ՎՎՎՎՎՎՎՎրարարարարրարարարարարրարրարարրրարարարարաս սս ս ս սսստատատատատաատատատատատատտտ ----
նինիցց,ց,ց,ց,,,,ց ԻԻԻԻԻԻԻԻ րա նից,ց, ՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄոլոլոլոլոլլլոլոլոլոլլոլոլլլոլոլլլդդդ դդդդդդդ դդ դ դդդո ոո ո ո ոովավավավաավավավաավավ  յ յ յ յ յյյյյյիցիցիցիիցիցիցիիիցիցցիցի ):):)))):):)
ԱԱԱյԱյԱյԱյԱյԱյԱյԱԱյԱյս սսսս սս տտտոտո ն նա ակակատ տա րորոոոութւթւթթթթւթւթթթւթւթււթւթթթւթթթթթթւթթթթթթթթթթթթյյյյյյյյյյյյյյյյյյ յյյյյյյյյյ յ յյյյանանանանանանանանանանանննաաաաաաաաաաաա հհհհհհհհհհհա ա ա ա ա աաա ա աաաամամամամմամամմամամմմմամար րր ր րր ր րրր ր րր ր րր րր րրրրրրրրր 1919191991919686868686868686868888688----

իինինինինննննիննի հհհհհհհհհհհհհհհհա ա ա աաաաաա ատոտոտոտոտուկւկւկւկ գրվելելլլ էէէէէէէէէէէ «««««««ԷԷԷԷ ԷԷրերեեեե բ բբբբբբբբբբբբբբուուուոււուուոուուուոուոուուուուուուուուուուուուոոուոուոոուււուոււուոոուււււււուււււոււււոււ ն ննն ննննննննննննննն ն նն նննննի-ի-ի-ի-ի-ի-ի-ի-ի-ի-ի ԵրԵրԵրԵրԵրԵրԵրրրԵԵԵ  ևև և ևև և ևևևևևևաաաաաաննննննննն
եեեեերրրերեեերեեր գգգ գգգը ը ը ը ((խ(խ(խ(խ(խխ(խխոոսք՝ ՊՊաաաաաա աա աարրրրորոոորր ւյւյր ՍՍՍՍևաևաևաևաևաևաևաևաևաևաաաևաաևաևաաևաաաաևաաևաաևաևաաաևաևաաաաաաաաաաևաաաաևաևաևաևևևևևևևևաաև կկ կ կ կ կ կկկկկկկկկկ կի,ի,ի,ի,իի,իիի,իիի,ի, եեեեեեեեեեեեեեեեե ր ր րրր ր ր ր ր ր րրրաժաժաժաժժաժաժժշ-շ-շշ-շ-շ
տոտոտոտոտութւթթթւթ յյյյուուն՝ ԷԷդդ դդգգագագաաաաաարրրր րր ր ՀՀՀՀոոոովվ վվվհահահաահահահաաաաաաաաաաահաաաաաաաաաաաաաաաաահաաաաաաահաաահաաաաահաաաննն ն նննն ննն նննն նիննինիննինինիննինիս ս ս ս սսսսսսյայայայաայյյ  ն ն ն նննն նննի)ի)ի)ի)ի)ի))ի)իի)ի), , , ,, ո ո ոո ո ո ո ոոոոո ո ո ոորըրըրըրըրըրըրըրրըրըրըրըրըրըրըրըրըրրըրըրըրըրրրըրըրըրըրըրրրր  
հեհեեեեեհհեհեհեհեհհ  տտտտտ տ տաաա աա աաա գագագաագագագագգագգաագգգգ յյյ յյյուուուոււումմմմմ մ դադաաարր ր րձեձձեեեեեեեեեձեեեեեեեեեեեեելլլլլլլլլլլլլլ լլլլլլլլլլլլլլլլլլլլ լլ էէէէէէէէէէէէէէէէէ էէէէ էէէ ԵրԵրԵրԵրԵրրրԵրԵԵրԵ ևաևաևաևաևաևաևաևաևաևաևաևաևաևաևաաաաաաաաան ննն ն ննննննննն քաքաքաքաաքաքաքաքաքաաքաքաաքաքաքաքաաաաք  ղղղղղ ղ ղ ղղղ ղղղղղղղղղղղաաաա ա ա ա աաքիքիքիքիքիքքիքիքիիքքք   
օօրօ հհհհ նենենենենեեեեեեննեենեեեր ր ր ր րգգըգըըգգըգ :

ԱյԱյդ դ երրե գնգնգգ  ա ռաա ա ջիիիջին ննն աան գամմ ԷԷԷրԷրեբբբուուուոււունինինինինիինիինինիինիի-----
ԵրԵրԵրԵրԵրԵրԵրևևաևանն-272727505 -ի օրրրերիրին կկակակաաակակակ տ տար եել լ էէէէէէէէէէէ
2.2.222222222222 757575755575757 00000 հոհ  գուուց ց բբաղ կկկա ցածա եեեեեեերրրգրր  չախխումմ--
բըբըբըբըբըբըբըբըբըբըբըբըբբըբբըբբբըը`̀̀̀ ԹԹԹԹԹաԹաԹԹԹԹԹԹԹաԹ  թթուուլ լ ԱԱլԱԱ  թթուոււն յաա նիի ղղղղեղեղեեղղ  կա վաա ր րրոուոււււ-
թթթյթյթյթյթյյթթյթյթթյթթթյամամամամամաամաաամաամամմամամա բ:բ:բ:բ:բ:բբ:բ::բ::բ  
ԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱռառառռառառառառառառառառառառառառա ջջջ ջ ջ ջջջջջ ջջինինինինինինինինինիննիննինն տտտտտտո ո ո ոոոո նանանաննանննանն  կկկկաա ատատարրրրրրրրոոոուուութթ յայանն ն նն ն ն ժժժաժաժաաժաժաժժաժաժ մ մաա-ա-
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Անվնվճաճաարար

եեե ի իիիիիիիիինննննննի ե ն ևևևևևևևևևևև ե կ ի ևևևևև ԵԵԵ եեե ԱԱ ե նն իիիին ն մ ԷԷԷ ե նինինիիինինինիիիիի

ՀՈՈՈՈԿԿԿՏՏՏԵԵԵԵՄՄՄՄԲԲԲԲԵԵԵԵՐԻ 111166666
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ՀԱՄԱԱՇԽԱՐՐՀՀԱԱՅՅԻԻՆՆ ՕՕՐ

ՄԱԿ-ը մի  ջազ գա յին կազ զզմակկերերեր պ պուութ թ թյոյոյունւնւն էէէ,,,, ոոորըրըր հհիմնիմնիմն  ադադա ր վել է 1945-
ինինի ՝՝՝՝ ԵրԵԵրԵրկկկ րորորրորրդրդ հհհհա աաաամամամ շշ խախար ր ր րհահահահահա յյյյինինինինի պպպպա աաա տետետետե ր ր րազազազզ միմի մի միմի  ա ա աաավավարրտիտիցց անանան մի մի մի ջաջ  պես 
հեհե տտո՝ո՝  հահ  կկ կկկկկաաահիտտտ տլելերր յայան ն դադադադադադդ  շշ շ շշշինինինինինի  ք քք քի ի ի իի անանանանաա  դդ դդդդդամամամաամ պպպպպպպե ե ե ե ետոտտոտտոտոոոտոտ ւթւթւթւթւթթթթ յ յյոոււն ննեննեն ր րի՝՝ի ԽԽԽՍՀՍՀՍՍ ՄՄ-ի,ի,իի  
ԱՄԱ Ն-իի, ՄՄՄեծեծեծեեծեծեծեծեեեե  Բ րրրի տա ննիաիաաաաաաա յյյ յյ յ յ յի ի ի ի իիի ի ի նանանանանանանանանա խ խխ խխխ խխխխաա աա աա աաաձեձեձեձեձեձեձեձեձեռ ռռռռռ ռռ նոնոնոնոնոնոնոնոնութւթւթւթւթւթւթւթթ յ յ յ յ յ յամամամամամամամամամբ՝բ՝բ՝բ՝բ՝բ՝բբբ ժժժժժժժո ո ո ո ոողողողոողողողղղողոոոովվվվվուոո րդ նե երիրի միմիմիմիմիջջջևևև 
խա ղաաղողողոութւթւթթւթթթթթթ յյյ յ յ յյյյյյյանաանաանաաաաաաաա ոոոոոու ւ անանվ վ վվվվտատատատաատաատաաաաննննննննննգոգոգոգոգոգոգոոգոգոգոգ ւթւթւթււթւթւթւթււթւթ յ յ յ յ յ յ յյանանանանանանանանանանն աաաաաաաաաամ մ մ մմ մմրարարարարարարարաաապնպնպնպնպնպնպնպնննդ դդ դդդդդմամամամամմաամամամ նն նն ն ննն ն և և ևև ևև ևևև պպեպպեպպպեպեպպ տտտոուո թ թթթ յոյոյուն նե-ե-
րիրի խխխա աա ղաղաղաղաաաաաղաղաաաաղաաղ ղղղղղղ ղղղղղղղղ ղղղղղ ղղղղ հահահահա մ մ մմմմաաաագոգոոոր ր ր րրրր րրրծածծածածածածաած կ կ կկ կկ կ կկ կկ կցոցոցոցոցոցոցոցոցոցցցցոոցցցց ւթւթւթւթւթւթւթւթթթւթւթւթթյ յյյյյ յյյյանանանանաննանանանաննանանա զզզզզզզզզզզարարարարարարարարրարարա գգգգգգգգգգգացացացացաացաացաացց մ մ մ մմ մմմմմ մանանանանաննանանանաննա նննննննպապապապապապաաապապատ տ տտ տտտ տ տաաա ա ա աակոկոկոկկկկ վ:վ:վ 2200001-1 ին 
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Ալ. Ս պպպեն դիարր յա նի աաան վան օ պե րա յիիի և  բալլե տի 
ազ գա յիիին ա կադդե մի ա կաաան թատտ րո նում աանցկացցված 
« Հա յասսս տա նի աա ռող ջա պպպա հութ յյու նը` 255 տա րեկկա ն
խո րագ րրրով տոո նա կան մի  ջո ցցառ ման ըն թացցքում 
ա ռող ջաաա պա հա կկան հա մմմա կարգգի ներ կաաա յա ցու ցիիչ նե-
րին իր ոոու ղեր ձը հհղեց ՀՀ նննա խա գաահ  Սերժ  ՍՍարգս յաա նը: 
ՀՀ ան կկա խութ յաան 25-րդդդ  տա րե դդար ձին նննվիր վածծ այս 
մի  ջո ցաառռման նպպա տակննն էր ե րրախ տի քիիի խոսք ուղ-
ղել հա մմմա կար գիի նվիր յաաալ նե րինն, մարդ կկկանց, ովվ քեր 
ի րենց աաա մե  նօր յաա մար դաաասի րա կաան գոր ծծու նեութ յյամբ 
նպաստտել են այդդ հա մա կկկար գի ձձևա վորմմաա նը:
«Ա ռող ջջա պա հոութ յան կկազ մակկեր պիչ նեեերի միաա վո-

րու մ ՀՀՀԿ հա մաա նա խա գգգահ Ա րրա  Բաբ լլոո յա նը շշնոր-
հա կա լոոու թյուն հհայտ նեց բո լոր այն բոււ ժաշ խա տտող-
նե րին, ոով քեր նշշա նա կաաա լի ներդդ րում են ու նեցելլ ան-
կախ ա ռռող ջա պաահա կաննն հա մաա կար գի կկկա յաց մաան և 
զար գացցց ման գոր ծում:  ՆՆՆա ներ կկա յացրեեցց այն հաա ջո-
ղութ յուննննե րը, ո րրոնք գրաաանցվել են մե ր եեերկ րի աա ռող-
ջա պա հհոութ յան ոո լոր տումմմ` ընդգ ծեե լով, որ հհհայ մարր դուն 
տրված նե րու ժիի շնոր հիիվ են հաղ թա հհհար վել շատ 
մար տաահ րա վեր ններ:
Մի ջո ցաառ ման ըըն թացքոոում ՀՀ ԱԱզ գա յինն ժո ղո վիի նա-

խա գա հհհի պատ վվոգ րե րոոով, ՀՀ վար չապպպե տի հոու շա-
մե  դալ նեեե րով և շ նոր հաաա կա լագ րրե րով, իիինչ պես նաև 
«Ա ռող ջջաա պա հութթ յան կկկազ մա կկեր պիչ նեեե րի միաա վո-
րու մ ՀՀՀԿ մե  դաալ նե րովվվ պարգգ ևատր վեեե ցին հաամա-
կար գի մի  շարքք նվիր յաաալ ներ: ԱԱն կա խոութ յան 225-րդ 
տա րե դաաար ձի առռ թիվ Երրր ևա նի ևև  մար զեե  րի շուրջջ 110 
ներ կա յաաա ցու ցիչ ններ արժժժա նացաան ՀՀ աա ռող ջաա պա-
հութ յաննն նա խարրա րութ յաաան հո բեել յա նա կաաան պատտ վոգ-
րե րի:
Պարգևևև նե րի աար ժա նաա ցցան սրրտա բան,, պրո ֆեե սոր 

Ա րամ  Չո բան յաա նը (ԱՄՄՄՆ), գգրող, հրրրա պա րաա կա-
խոս, հաաա սա րա կաա կան ևևև  քա ղա քքա կան գգգոր ծիչ  ԶԶո րի 
Բա լա յաաա նը, բժշշկա կան գի տոււթ յուն նե րրրի դոկտտոր, 
պրո ֆեսսսոր, հա սսա րա կաա կկան գորրծիչ  Լեոոո նիդ  Ռոո շա լը 
( Ռու սասսս տան), բբժշկա կաաան գի տոութ յուն նեեե րի դոկտտոր, 
պրո ֆեսսսոր, վի րաա բույժ  ՀՀՀով հան ննես  Սարրրու խան յաանը, 
բժշկա կաան գի տտու թյուն նննե րի դդոկ տոր, պրո ֆեե սոր, 
ման կա կկկան վի րաա բույժ, ՀՀՀ ԱԺ ա ռող ջաաա պա հութթ յան, 
մայ րութթթ յան և  մաան կութ յաաան հար ցցե րի մշտտաա կան հաանձ-
նա ժո ղոոո վի նա խաա գահ ԱԱԱրա  Բաբբ լո յա նը ևև  այլ անն վա-
նի բժիշշկկ ներ: ՀՀՀ ա ռող ջաա պա հութ յան հաաա մա կարր գում 
ներդր մաաան հա մաար պարգգ ևատր վվե ցին նաաաև « Կարրմիր 
խա չի միմիմիջազ գաա յին կոմիմիմիտե ն, ՄԱԿ-ի ման կաա կան 
հիմնադդդ րա մը, «« Հա յաս տտտան-Ար ցցա խ հիիիմնադ րաամը, 
Հայ կա կկկան բա րեե գոր ծա կկկան ընդդ հա նուր միմիութ յոււ նը: 

Լևոն Նորաայրի Ալթ� նյաանը 19779-85 թվվականներին 
սովո րել է ԵԵր ևա նի պե տական բժժշկականն ինս տի տ� -
տ� մ: 
1986-87 թվականներին եե ղել է Հ րազ դաա նի կենտ րո-

նական շրջա նա յին հի վաան դա նոո ցի շտապպօգ ն� թ յան 
բժիշկ-օր դի ննա տոր:
1986-89 թթվա կան նե րին աշ խաա տել է Հ րազ դա նի 

կենտ րո նակկան շրջա նա յին հի վաան դա նո ցց� մ՝ որ պես 
բժիշկ-ա նեսս թե զիո լոգ, իսկ 19899-95 թվաա կան նե րին՝ 
Եր ևա նի վնաաս ված քա բա ն�� թ յանն և  օր թո պպե դիա յի գի-
տա հե տա զոո տա կան ինստտի տ�  տտ� մ՝ կրրկին որ պես 
բժիշկ-ա նեսս թե զիո լոգ: 
1995-99 թթվա կան նե րին եե ղել է «Ար գո ՍՊԸ-ի տնօ-

րեն:
1996-2016 թվականներիին՝ «Է ֆֆե ս ապա հո վագ րա-

կան ՓԲԸ (2004-ից՝ «Ին գո Ար մե ննիա ապա հո վագ րա-
կան ՓԲԸ) հհիմն  ա դիր, գոր ծա դիրր տնօ րենն:
2002-06 թթվականներին՝ «Ա պահհո վագ րաա կան շ�  կա-

յի ա սո ցիա ցցիա ԻԱՄ` հիմնմն  ա դիրր նա խագգահ:
2012-16 թվվականներին՝ Հա յասս տա ն� մմ գյ�  ղա կան 

տա րածք նեե րրի տնտե սա կկան զաար գաց մաման հիմն  ա-
դրամի  հո գաա բար ձ�  նե րի խխորհր դի ան դաամ:
2014-16 թվվականներին՝ Հա յասս տա նի աարդ յ�  նա բե-

րող նե րի և գոր ծա րար նե րրի (գորր ծա տ� ննե րի) մի � թ-
յան նա խա գգա հ� թ յան անդդամ:
2016 թվաականի սեպ տեմմ բե րի 27-ից՝ ՀՀՀ ա ռող ջա-

պա հ� թ յանն նա խա րար:

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ 

ՇՆՈՐՀԱՎՈՐՈՒՄ Է ԻՐ 

ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏ

ԼԵՎՈՆ ԱԼԹՈՒՆՅԱՆԻՆ՝ 

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐ ՆՇԱՆԱԿՎԵԼՈՒ 

ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ

Լև ն Ն ի Ա ն ն 19779 85 վվ կ ննե ին
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Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի «Հե րա ցի թիվ 1 hի վան-
դա նո ցա յին հա մա լի րը, նպա տակ ու նե նա լով ազ գաբ-
նակ չութ յան հա մար ա պա հո վել մատչելի և որակյալ 
բուժօգնություն, հեր թա կան քայլն է կա տա րում քա ղա-
քա ցի նե րին ըն դա ռաջ: 
 Այսուհետ սրտի ստեն տա վոր ման հա մար հի վան դի 

կող մի ց վճար վող գու մա րի չա փը նվա զեց վում է մի նչև 
1. 100. 000 դրամ, իսկ կո րո նա րոգ րա ֆիա յի ար ժե քը՝ 
մի նչև 140.000 դրամ:
Դեռևս այս տար վա հու լի սի 15-ին ՀՀ ա ռող ջա պա-

հութ յան նա խա րա րութ յու նը  Հա յաս տա նի բժշկա կան 
հաս տա տութ յուն նե րին կոչ էր ա րել նվա զեց նել սրտի 
ստեն տա վոր ման գնե րը:
Բացի այդ՝ 1,5Տ հզո րութ յամբ նո րա գույն մագ նի սա-

ռե զո նան սա յին տո մոգ րա ֆով ի րա կա նաց վող հե տա-
զո տութ յուն նե րի գի նը սահ ման վում է 50 հա զար դրամ՝ 
նախ կին 80 հա զա րի դի մաց, իսկ 0,35Տ հզո րութ յամբ 
տո մոգ րա ֆով ի րա կա նաց վող հե տա զո տութ յուն նե րի 
հա մար քա ղա քա ցի նե րը կվճա րեն 35 հա զար դրամ՝ 
նախ կին 60 հա զա րի փո խա րեն:

ՄԱԿ-ի հա յաս տան յան 
գրա սեն յա կում "Mission 
Possible" ծրագ րի շրջա նակ-
նե րում տե ղի ու նե ցավ հան-
դի պում մաս նա կից դպրոց-
նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի` 
ու սու ցիչ նե րի և 
հա մա կար գող նե րի, ինչ պես 
նաև ծրագ րի շրջա նակ նե-
րում ԱՄՆ-ից,  Կո րեա յից և 
Հնդ կաս տա նից  Հա յաս տան 
ժա մա նած մաս նա գետ նե րի 
և  ուսանող կա մա վոր նե րի 
հետ:
Այ նու հետ «Հե րա ցի ա վագ 

դպրո ցի 30 ա շա կերտ ներ և 
հա մա կար գող ներ մաս նակ-
ցե ցին կոն ֆե րանս նե րի, 
ո րին հա ջոր դեց դպրո ցում 
հա մայն քա յին հիմն  ախնդ րի 
ընտ րութ յունն ու լու ծու մը: 
Ի դեպ՝ «Հե րա ցին այն 

5 դպրոց նե րի շարքում է, 
ո րոնց հնա րա վո րութ յուն է 
տրվել մաս նակ ցե լու ՄԱԿ-ի 
"Mission Possible" ծրագ րին:

Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յան ան կա խ� թ յաննն 
25-ամ յա կի առ թիվ և  ա ռող ջա պա հ� թ յան բնա գա--
վա ռ� մ ներդ րած ա վան դի հա մար մի  խ� մբ բ�--
ժաշ խա տող ներ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յաննն 
նա խա գա հի կող մի ց ար ժա նա ցան պե տա կաննն 
բարձր պարգև նե րի։ Մի շարք բ� ժ հաս տա տ� թ--
յ� ն նե րի աշ խա տա կից նե րի շար ք� մ <Մ խի թարրր 
Հե րա ցի> մե  դա լով պարգ ևատ րե ցին Եր ևա նի ՄՄ. 
Հե րա ց�  ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ--
սա րա նի « Մ�  րա ցա նե հի վան դա նո ցա յին հա մա--
լի րի նո րած նա յին և  ման կա կան վե րա կեն դա նաց--
ման բա ժան մ� ն քի բժիշկ-ռեա նի մա տո լոգ Ի գորրր 
Նալ չաջ յա նը, Եր ևա նի Մ. Հե րա ց�  ան վան պե տա--
կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի վի րա բ�  ժ� թ յաննն 
թիվ 1 ամ բիո նի վա րի չի պաշ տո նա կա տար, «Ար--
մե  նիաե հան րա պե տա կան բժշկա կան կենտ րո նեեե 
ՓԲԸ վի րա բ�  ժա կան կլի նի կա յի ղե կա վար  Ս�  րեննն 
Ս տե փան յա նը, ՀՀ ԱՆ «Վ.Ա.  Ֆա նարջ յա նի ան վաննն 
�  ռ� ց քա բա ն� թ յան ազ գա յին կենտ րո նե ՓԲԸԸԸ 
կլի նի կա կան պա թո մոր ֆո լո գիա յի բա ժան մ� ն քիիի 
վա րիչ Ս վետ լա նա  Դավթ յա նը, «Է րե բ�  նիե բժշկա--
կան կենտ րո նի քիթ-կո կորդ-ա կան ջա բա ն� թ յաննն 
բաբ  ժան մ� ն քիքի վվա րիրիչչ Արրթթ� ր ր  Շ�  քք� ր րյայ  նը։ը

ԲԱՐՁՐ ՊԱՐԳԵՎ ՆԵՐ՝ 
ՄԵՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻՆ
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Հաաայյյյյյ ժոժո ղ ղղոոոո ոոո ոովուվուվուվուվուվու րդն ու ու ուու հատ կա պեպեպեպեեսսս
հա յոոոցոցոոոոոոո բբաաանանաաաաա կըըըըըը գրե թեթեթթթ աաամենմեմեմե  օր պաապաայ-
քաաաար րրրու ու ու ուուումմմ ենեննննենն ԱԱԱԱԱԱդրդրդրրբ բբեե եջա նիիի նորա նոնոնոոր
ոոտնձգգգգգգգու ու թ թ յույուուուուուուունննն նե րրիր դդդդդդեմեմեմեմեմեմ` ա նա ռռռռռռռիիկիիիիիիիի
պաա հե ելլլոլով վ վ մեմեմեմե մեմե մեմեր հաաաաաաաայ յ յյյրերեննի իքիքիքիիիքիիի սահ մաաաաան-ն-ն-ն-նն-
ներըըըըըը:::: : ԴժԴժժժժժ բբբ խախխ տա բաբաբաբաբաբբբ րրր խխխխխխախխխխխխ  ղա ղուուուուուուուութթ-
յուույույույյյ   նըննընընըննն հահաաաաաս տտատտ տ վումմմ էէէէէէ նանաննանանանաաաև մեմեմեմեմեմե մե մեմեմերրրրր րր ր ր դիդիդիիրրրր-րրր
քաքաքա պ պպահահհհհհ զիիիիիիիիիիիին վոր նե րիի կյկյկ անանանն քքիի գնգնննոոոովոո : 
ՀաՀաաաաաայ յյոցոցոցոոցոցոոցոց հհհհոհհոհոոհհհ ղղղղղղ ղղղղղու ու ուուումմմմմմմմմ ամեաաաաաաամեամեամեամեն օր ծծծծնծնծծ վուվուվումմ եենն ննննոնոն ր
հեհեեեհեե րոս ներ, ո ոորորորոննննցնցն ի իրաաաաագգգգգգգորորր ծ ծծծածածա հեհեհեեեե րո-
սուսուուուուութ յամմմմմմմմբբ մենմենմենքք հ հհհհհհհպապապապապաապաաարրր ր րտատա նն նու ումմմ ենքքք, 
նոնոնոնոնոնորրրրրր րրոոո ոոոոոովիիիիիիիվիիի վեվեվվ  րրապապապ րրու ու մմմմմմ ևևև վեվեվե րրաիաիիիաիիիիի մաասաա -
տատատատա վվվո րուուուուումմմմմմմմմմմմ մեմեմեմեմեմեմերրր կկյաաան ն քըքը::
Եր բեմնեմնմնեմնմնմնմն  մեմեմե մեմեմեմե մեզ զ զ թվթվվու ու ումմ է,է,էէ թթթե ե ե մե մե մեմեմեմեմեր եե րի-
տա սաաարարաարա դ դ նենե ր րրըը բաբաա վ վվվա ա կակակակ  ն նաաչաչաաաչափ հայ-
րե նա սսսեսեսսս ր ր չեչեն ն ն ևևևևև ևև ցաննննննննկուկուկուկկուկուկկուուութթթթթթթյ յյ յ յուուու ուուուն ն չուուուչչ   նեն
պաշտտտտտտտտ պ պպա անենեեեեելլլ ի րենց հայրե նի քը: ՍաՍ -
կայն փփփփասաս տ տտտտտտտերն այլ բան են ա սսսու մ. 
անհ րաաաաաա ժժեշեշ տ տտտու թ թ թթթյայաայան դեդդդդդ պ պպպպպպքուուուուուումմմմմմմմ ննննննննննննրանք 
կա րողղղղղղ եեենն ն դադադադառռռ ռնանանանանանաան լ լ լ աառառառառաաառռ յ յ յյյյյյյուու ու ուու ուու ուուուուծծծծծծներ և  
ի իիիիիիիիրեր նց կկկկկկկկյայայայյ ն ն նն ն նն ն ն իքիքիքիիք գգգնոնոնոոոոնննով վվ հահահահահհահհ ս նել հաղ թա-
նննանաաննաանա կկի: ԴԴ րրրրրրրրրաաաա աա վառռռռռռ ա ա պաաապապա ցու յցն էր ապ-
րրրրիիրիիլ լլլյան 4-օօօրօրօօ յ յա ա ա աաա աա պպպապապպպպ  տ տտեեե երազ մը:
Բաաաաայց հոոոդոդոոոդ վ վա ծիծիսս հե րո սը դեռևսևսսսսսսսս 

2020200001444-ին հեեեեեե ր րրո ոսասաացցաաաաաավաաա , և ն րաա ա նու  նըըըըըըըը
գրգրրրրրրվեվեվվվեվեվվվ ց պաաաաաատտմումութթ յ յաաաանաա վվվվվվվառառառառառառաառ է ջե րումմմմմ,,,,
ովովվվվվվ հա կա ռաաաաաակոկոոր ր րդիդի կկկկկոոողողողո  մի միցցց վվվվվվվվվվի իիրա վորրրրր-----
վավավավավավավ ծ զին վովվովովովովվվ  ր րրրինին չչչե եզոզոք ք ք գոգո տտուու ու ուուուուց ցց ցցց դուրրրրրրրսսսսսս
հհհհահհհ  նե լուուուուուուուուու  հահանձնձ ն ննա ա րարաաաաաաա ր ր րու ու թ յուուուուուու  նը կկկկա-ա-ա-ա-ա
տտտտատտտ  րրրրրրրրեեեե ե եելլիլիլիս ս ս վիվիվ  ր րա ա վովովորրրրրրրվվվեվեվվվ ց՝ց՝ցց կկկոոոորոո ցնեե լով 
եեերեե  կկուու ուուուուու ուուուուոոոոոոոտքտքտքտքտտքքքքն ն նու ու աաաջ ջջ ձեձեձեձեձեձեձեեռռռռռռքըքըքըքըքըք ::: Չ Չ Չնանաաաաա յ յ յ յյյածածածածծածածծածծաաաաաաայդ 
հան գագագագագամմաաանանաա  քքինին՝՝ նաաանաաաա այ սօսօօօօօօօօր ր րրր էլէլ շշա արուրուրուրուր  -
նա կու ում մմմ է ծածածածծ  ռ ռա ա յեյելլլլլլ ՀՀ զին վվվվվվվածածաաաաա ուուու  ժժժժեժժժ -
րու մ, մե մե մե մեմեծ հհհահահհհ  ջջջո ոողուղուղուուուուու թ յու ն ներ էէէ էէէէէ գրգրգրրրրրաաանաաաա --
ցու մ սպոոոր տտտիտիտտ բբբնանան  գգգգգգա վավավավավավավաառռռռուուու ուուու ու ումմմ:մ:մ:մմմ
Խոսքս հհհահահհ  տ տու ու կկ ննշա ա անաննաա կ կկ կկկկկու ութ յյայյ ն
զոր քե րի մամաամամամամմմ յյյ յյյորրրրրրրր ՍՍարար գ գիսիսիսսսսս ՍՍՍՍՍՍտտտտետտտտտ փաանաա -
յա նի մասսին է, ովովովոոո հհյույույու րըրըըրըըըըընննննկաաաաաալ վեել էր 
ԵՊԵԵ ԲՀ-ու մ՝ ՀՀ աաաաաանն նկակաա խ խխու ուութթթ թթթթթ թթթյայյ ննն 255-րդ

տատատատատաաատ  ր ր ր ր ր րե դար ձին ըն դա առաջ՝ջջջջջջջջջջջ ԵԵԵՊԲՊԲՊԲԲԲՊԲՊ Հ ՀՀՀ «Հե-
րարրարարարա ցցիիիիիիիի ա վագ դպրո ցի ևևևևևև  ու ուուուուուու ս սսաաննոնննննննն  ղղա-
կաաաաան ն ն խոխոխոխոխոխոխոխխխխորհրրրրրրր ր դի նա խաաաա ձեռ նննննննու ու ու ուուու ութ յամբ 
կկկակակակկ  յ յաաացացացաաաաածծծ ծծ «««««Ես ան կակակախխ խխխ Հա յաաաաասաաաաա  տա նի 
քաաք ղղղա աքաքաաաա ցինինինն եմ խո րագգրոոոոոովվվվ վվվվ մի  ջո-
ցացաա ռռռու ու ում-մ----հանն ննդիպ մամամամ  նը:
ԴաԴահլհլհ իճիճճճճճճու մ մմմ մ նսնսստատատատատաաատաածներիսիսս  
հաաաաաաաատկտկտկկկկապապապապապապապեսեսեսեեսեեեեեեե  հու զեց հեեերրրորորրրորր սիսիսիի մասսիինինիիի  
պաաաաապաաաաաաաատմող վավերագա րակակակակակակկան ն ն ֆիլմմմմը, 
որորրի ընթացքու մ մմմ մմմմե կ առմեկկկկկկկկթթեեերերերեեերերրթվթվթվթվուու ուում 
էէիէիիիիիիէ ննննն ն ն ն ՍաՍՍՍՍՍՍՍՍ րգիս Ստեփանյաաանանա իիիիի՝իիիի  մի նչ 
վվվիվիիրարար վոոոովոոորու մը արվավ ծ նկաաարաարաաաա նենեեեերը:
ՄիՄիՄՄ կկկկկկողողողո մի մի մի միմիմից ց նայու մ էէինինքքքք քքքք այայայաա դ 
լուուուուուլուուուսսանանանկակակակակաաաաաաարնրրր եերը, մյուսսսսսս կկկկկկողմի մի մի միմից՝ 
դդդադադդ հլհլիճիճուուուու ուուում նսնննննննն տած հեեեեերորոսիսիսիիիիին ու  
հահաաահհ սկսկսկանանանաննաանու մ մմմմ էիէիէիէիէիէիիինքնք, որ թթթթթթշննննշննամմմմու ուուն 
հաաաաաաաաջոոոոոոողվղվղվղվղվղղվղղ ել է խխխխխխխեղեղղեեելելեեեեելելե  նրա մմմմմմմաաաարաաա մի ննընննննն , 
բաաաայցյցցյցցցց ոչ՝ նրաաաաաա հհհհհոգոգոգոգգգինինի ևևևևևևև ժժժժժժժժժժպիտտըտտ : 
Ժպիտ, որ իր պպապապապպպպպ րրրզրրր ու թյաաամամաաաա բ բ հուհուհուհուհուհ յյյս է 
ներշնչու մ մե մեզ:զ
Մի բան հասստատտտտտտտ էրրրէրէ . նա աայստեղղղ ղղ
էր՝ մե ր ր կողքինննինինննինինինննն,, նանննն ՝՝՝՝՝՝՝ իրիրիրիրիրիրիրաաակաաաա ան հհհհերոսսսը 
ու եեեեեկկեկ լ էրէրէրէրէր աասսսեսս լու , ոոոոոր րրր երրրրրբեք ք չչչիչչչչչչչ  
զղզղզղզղզղզղզղղղջուջուջուջուջուջուուուուջուջջ  մ մմարարարարրրարտատակկկակկկ ն այդ հրհրամաննննննըըըը ըըը
կակակ տատաարերերերրրրր լուլուլուլուուլ   հահամմմմաար և եթե նորիիիիիիիից ց 
հնհնհնարարավավվվվվվվորորրրրրրու ու ությթյու ու ննն ն ն ննն ու նենար, կրկինինինինինինինի  
կգկգնանար ր րրրրր առառառառառռա աջջջջջջինին գգիիիիիծիի :
ՀաՀաՀաՀաՀաՀաՀաՀ մոզվվվվվածծծծծծ եեեմ՝մ՝ դդդդդդահլիլ ճուուու մ նստսս ած 
երերերերերերեե իտասարրարարարրդ դդ տտտտտղտղաների ի ի ի համար 
հհհհհեհհ րոս մամաայոյորրրր րրրր Ստտտտեփանա յանի 
խոոսքքքերերերերերերերերեե նննն ն ննննն ուուուուուու ուուու օօօօօօրիրիրիրիրիրիր նակն իիիիիիրենց ու րու յն 
ազդեդեեեդեդեցուուուուուուութթթթթթթթթյու նը կուուուուուննննեենեե ան նրանց՝ 
բաննաննն կիիիիիիիի հանդեպպ պպ վերաբերմու նքի 
դրդրդրդդդդդդ սևորման հարցուու ուուում:
ԱԱռԱԱԱԱԱԱ ավել հու ուուուուուու ուուուուուուզիչ ստացվեեեեվեեց ց ցցցցցցց
հահահահաահ րցու պպպապպպ տասխանի ժամաանանանանանանանաննաննն կ կ 
միմի մի մի միմիմիմիմիմի ու սուու ուուցչու ուհու  հննննննչեչեչեչչեչեչչ ցրած հհաարաա ցցցըցըցցցց , , 
թթեթեթեեթեթեթ  ինչչչչչպեպեպ ս պետք էէէէէէէ գգոոոոտոո եպնդնդնդնդել հաայայայայայ 
մամամամամամամամաաայրյյրյրյրյրյրրրերերրրրինինինինինինիի ,,,,ովովովովովովովվքեեեեքեեքեեքեքեքեքեերրրրրրզիզիզիիիիզիզզիզ նվնվնվնննն որորրրրրրեեեեեեննննն ն նուուուու ուուղարկեեելելելեեե  

բանակկկ, ոորիրիրինն մամաաայյյյոյյյ ր Ստեփանյանը 
ժպժպժպժպժժպժպժպպպիտիտիտտիտիտիտիտովովովովովվո պպպատատատաաաասաա խանեց՝ «Իսկ 
ինինի չուչու ՞՞ գգգոոոոտոոո եպեպեպեպեպեպպպնդնդնդդդդեեեեեելե , դու ք պպպպպպպետեեեեեեեե ք է 
հպհպհհպհհ արարտտ տ լիլիլիիինեեեեք՝քք ձձձձձեեեերեերր տտտղաղղղղ նեեեերիրիրիրիիրիրին նն հհհահհ յոց 
բաաաաաանանակ կ կ ու ու ուուու ուղղղաղղ րկելու հհհամամմամմմմաաարարար: : : ԵվԵԵվվԵվ դա
աաասասաաա ու ու մ մ մ էէէրրրրրրրր 2 որդի ունննեեցեե ոոողողոոո հհայայրըրըըըըը: 
ՄիՄիՄի բբանան է ամե ն օօրօօօ լլլլլլսես լ,լլ, կկկարարարրրարրարրրրդալ 
մե մե մե մե մեմերրր հեհեհ րորոոոոոսսսսնսս երի մաաասսսիս նն,ն,ն,ն,ննն մեմեմեկկկ աաայլյլյլյլյլյլլ բան՝ 
նրրրրրրրրանանց ց տտտետտ սնելլ,,, զրու ուու ուու ու ուու ցեցեցեցեցեց լ լ նրնրնրանանանցցցց ցցց հետ: 
ԱյԱյԱյԱյԱյԱյԱԱ ստստեղեղեղ տտեղղղղինինինինի է ««««««ԼաԼաԼավ վ վ է է մե մեկ կ կ աաանաաաաաա գագագ մ  մ
տետետեսնսնսնելել,, քան հաաաաաաաազազաար ր անանա գագամ մմ լսլլսլլսլլլլ եեելեելելելելեեե 
ասասասացացացվավաաաավածքը:
ԱյԱյյսօսօս րվրվրվրվրվվվա սեսեեերրրրնրրրր դիննն նմմմմմանան 
հահահահահահհահանդնդդդդդդիիիիպիիիի ու մն երրրրրրըը աանա հրաժժժժժժեեշեշեեշտ տ
են, ոոորո պեսզի մի մի մի մի մի մի միմիմիշտշտշտշտտտշտտտ վվվվվվառ պպպպպպպպաահահահվիվիվի 
հայրեեենեեե ասիրու ուուուությանանան կկկրարրակըկըըըը::
ՇնՇՇՇՇՇՇ որհահահահահահհահաաաաաաաակալ ենննք կազմզմզմզմակերպպպիպիպիպպ չնչններերերինինինինինինինիիի ՝ 
տոտոտոտոոոտոնի նննննախօրեեիե ն հաաաաճելի հհհու ու ույզյզյզյզյզզզերերերերերերերրերերե և 
հպհպհպհպպարարարարա տտտուտուուտտուտութթյանն նն պահեեեեեերր րրր պապապապապաապպաապարգևեեեեեեեելու  
հհհահահահհ մամամար:ր:ր
ՄիՄիՄիջջոոցցացց ռ ման ընն թաց քու մ մմմմ հե րրրրո սսիսսս ն 
շնշշնորորհ հվեվեեեեց ԵՊԲՀ ՈՈՈՈՈւԽ ոս կեեեեեեե մեմե  դալ:
ԱյԱյԱ սս ա ա ամեմեմեմե  նից հհհհհհհհեեե եեետոտոոոոոոտո ինչ պեեեեե՞ս չհա վա-

րր վվ ց կ դ լ

տատաասսսս,սսս ոոոոոոր ր ր ր ր րրրրրր մեմեմեմե մեմե մեմեմենննքնքնքնն փփփայայա  լ լ լլլլլու ն ե եեերրիր  տա սար---ր--
դուդութթթթթթթթթ յու ն ուուու ուու ուու նն նենեենք, ոոով վ քքքքքքեեեերրրրր հաայ րեե նա սերրրրրր
ենենենենեննենե ևևևևևևևևևև  գիգգգ  տեեենեննեե հհհայա  րրրե եենինիինիին  քիի ու ուու ն րաաաաաաաա սսսասսս հ-
մաաաաննն նեեեեեեեեե րրրրրրիիի ի իիիի աաանանան ռռի իիկուկութթթթթթթթթ յ յ յ յ յյանանանն գի նընըընընըըը:  

Ա. ՀՀՀԱԿԱ ՈԲՈԲԲՈԲՈԲՈԲԲՈԲԲՈ ՅԱՆ

ն կկկ ինն մմ Ս եփ ն ն



Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նը հա վա-
տա րիմ է մն ում իր ա վան դույթ նե րին՝ հայ ա ռա ջա դեմ 
ե րի տա սար դութ յան հա մար կազ մա կեր պե լով տա րա-
բնույթ մի  ջո ցա ռումն  եր, ո րոնց շնոր հիվ ե րի տա սարդ-
նե րը տե ղե կա նում և ընդգրկ վում են տեխ նո լո գիա կան 
և  գի տա կան ա ռա ջըն թացն ա պա հո վող գոր ծըն թաց նե-
րում: Այս ան գամ ԵՊԲՀ-ն կազ մա կեր պում է TEDxYSMU 
մի  ջո ցա ռու մը, ո րը գոր ծում է TED-ի կող մի ց տրված լի-
ցեն զիա յով: Մի ջո ցա ռու մն  ի րա կա նաց վե լու է ԵՊԲՀ 
հո վա նու ներ քո: TEDxYSMU-ի գլխա վոր նպա տակն է 
յու րա քանչ յուր տա րի TEDxYSMU մի  ջո ցա ռում կազ մա-
կեր պել և «ար ժա նի գա ղա փար ներ տա րա ծե լո ւ ա լիք 
բարձ րաց նել: Մենք կփոր ձենք ե լույթ նե րի, ցու ցադ րութ-
յուն նե րի և ներ կա յա ցումն  ե րի մի  ջո ցով բարձ րա ձայ նել 
ա մե  նա տար բեր բնա գա վառ նե րի տա րաբ նույթ հար ցեր 
(գի տութ յու նից մի նչև հու մա նիզմ, ար վես տից մի նչև ինք-
նա զար գա ցում և այլն), ո րոնք բո լո րը հիմն  ված կլի նեն 
ա ռան ձին գա ղա փար նե րի վրա:
TEDxYSMU-ն փայ լուն մտա ծող նե րին հնա րա վո րու-

թյուն է տա լիս աշ խար հին ներ կա յա նալ ի րենց նո րա րա-
րա կան, տպա վո րիչ և բա ցա ռիկ գա ղա փար նե րով: Այդ 
գաղա փար նե րը, միջգի տա կար գա յին ծրա գիրն ու տպա-
վո րիչ պատ մութ յուն նե րը մաս նա կիցնե րին հնա րա վո-
րութ յուն կտան ան մո ռա նալի TED փորձ ձեռք բե րել: 
TEDxYSMU-ն փո խում է աշ խար հը՝ մարդ կանց ո գեշն-
չե լով և խրա խու սելով, աշ խար հին իր ուղեր ձը հղե լով: 
Միջո ցառ մա նը մաս նակ ցե լու հա մար անհ րա ժեշտ է նա-
խա պես գրանց վել: Դի մու մի  ձևը կա րող եք գտնել մե ր 
պաշ տո նա կան կայ քում (tedxysmu.com), իսկ նո րութ-
յուն նե րին ծա նո թա նա լու հա մար կա րող եք հետե վել 
մե ր ֆեյս բուք յան է ջին (facebook.com/tedxysmu.): Տե ղե րը 
սահ մա նա փակ են, իսկ մաս նա կից նե րը ո րոշ վե լու են 
ըստ մո տի վացիոն նա մակ նե րի: TEDxYSMU-ն  տեղի կու-
նե նա 2016 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 23-ին, Եր ևա նի պե-
տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի Կար միր դահ լի ճում:

Yerevan State Medical University 
stays faithful  to its tradition that is or-
ganizing various events aiming to give 
an opportunity to the YSMU and Ar-
menian students to be involved in and 
aware of technological and scientifi c 
development processes. Thus, YSMU 
is organizing unique TEDxYSMU 
event which comes to reaffi  rm above 
mentioned fact. TEDxYSMU is oper-

ated under a license from TED and it 
is driven by volunteers and supported 
by Yerevan State Medical University. 
The main goal of the TEDxYSMU is to 
organize several annual TEDxYSMU 
events and create a movement around 
‘ideas worth spreading’. We will try to 
present multiple issues and diversity of 
voices from various disciplines by care-
fully prepared talks, demonstrations 

and performances, all of which are 
idea-focused, and cover a wide range 
of topics (from science to business to 
art and self-development). TEDxYSMU 
is giving great thinkers prospects to 
spread their innovative, mind-blowing 
and extraordinary ideas over the world. 
Besides, big and innovative ideas, rich 
storytelling and a multidisciplinary 
program will give participants a chance 
to have an unforgettable TED-like ex-
perience TEDxYSMU community is in-
spiring and encouraging people sending 
its message to the universe In order to 
be a part of this marvellous event you 
should register as a delegate. You can 
fi nd the application form on our web-
site (tedxysmu.com) and follow us on 
facebook.com/tedxysmu. Please note 
that places are limited. The list of at-
tendees will be made based on motiva-
tion letter. TEDxYSMU will take place 
on October 23, 2016, at Yerevan State 
Medical University in Red Conference 
Hall.

TEDXYSMU
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Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին 
բյու րո յից հայտ նում են, որ Բ յու-
րո յում տե ղի է ու նե ցել Ե րև  ա նի 
Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան բժշկա-
կան հա մալ սա րա նի (ԵՊԲՀ) գի-
տա գործ նա կան բա զա յի բա ցու մը՝ 
եր կու ամ բիոն նե րի գծով (դա տա-
կան բժշկութ յան և  բժշկա կան գե-
նե տի կա յի):  Հատ կան շա կան է, որ 
տվյալ բա զան բաց վել է ԵՊԲՀ 
ռեկ տոր  Մի քա յել  Նա րի ման յա նի 
և   Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա-
յին բյու րո յի տնօ րեն Ար տա շես 
Ջա վադ յա նի մի  ջև  2016-ի ապ րի լին 
ստո րագր ված պայ մա նագ րի շրջա-
նակ նե րում:
Բա զա յի բաց ման հիմն  ա կան նպա-

տակ ներն են գի տա կան նա խագ-
ծե րի հա մա տեղ ի րա կա նա ցու մը, 
նո րրա րար  րրա կակ ն տեխխնո լլո գիգիա նե րրի ի

ներդ րու մը, փոր ձա գի տութ-
յուն նե րի և  հե տա զո տութ յուն-
նե րի անց կաց մանն առնչ վող 
խորհր դատ վութ յու նը, ին-
չը կնպաս տի դրանց ո րա կի 
բարձ րաց մա նը տվյալ մաս-
նա գի տութ յուն նե րով:
ԵՊԲՀ լա վա գույն դա սա-

խոս ներն ու պրո ֆե սոր նե րը 
կմաս նակ ցեն այդ աշ խա-
տանք նե րին:  Նա խա տես վում 
է ընդ լայ նել հա մա գոր-
ծակ ցութ յու նը նաև  թու նա-
բա նութ յան և  մի  շարք այլ 
բժշկա կեն սա բա նա կան բնա գա վառ-
նե րում: Ի շահ ընդ հա նուր գոր ծի՝ 
նա խա տես վում է օգ տա գոր ծել Ե րե-
ւա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ-
սա րա նում և   Փոր ձաքն նութ յուն նե րի 
ազզ գգա յիյին բյբյու րրո յոյ ւմ առ կակ  ա մե  նա-

ժա մա նա կա կից սար քա վո րումն  ե-
րը, ին չը նաև  ԵՊԲՀ ու սա նող նե րի 
հա մար հա մա պա տաս խան մաս նա-
գի տութ յուն նե րի գծով գործ նա կան 
պա րապ մունք նե րի կազ մա կերպ-
ման կա րև  որ օ ղակ կդառ նա:

 Նո բելյան օ րեր Եր ևա նում ան-
նախա դեպ մի  ջո ցառու մի ց շատ չան-
ցած  ԵՊԲՀ-ն հյու րըն կալել է բազ-
մաթիվ մե  ծա նուն գիտ նա կան նե րի:
Սեպ տեմ բե րի 22-ին ԵՊԲՀ կար-

մի ր դահ լի ճի պատ վա վոր հյուրն էր 
հայտ նի պրո ֆեսոր, ԱՄՆ-ի 
Զե նե րեի գի տա հե տազո-
տա կան կենտ րո նի տնo րեն, 
ա ռա ջա տար գիտ նական 
Ա լան  Կա լու ևը:  Նա նեյ րո-
սա յենս և  կեն սա բա նա կան 
հո գե բու ժութ յան բնա գա վա-
ռում ա վե լի քան 15 աշ խա-
տութ յուն ների և 12 գրքե րի 
հե ղի նակ է, ում H-ին դեք սը 
47 է` ա վե լի քան 6.000 ցի-
տումն  ե րով: Նրա զե կուց-
ման թե ման զեբ րա ֆիշ մո-
դե լի կի րա ռումն  էր ու ղե ղա-
յին խան գա րումն  ե րի և ԿՆՀ 
նոր դե ղա մի  ջոց նե րի բա ցա-
հայտ ման ո լոր տում:
Իր զե կուց ման վերջում  Կա լու ևը 

ներ կա յաց րեց, թե ինչ պես կա րե-
լի է ան գամ 160$-ով ստեղ ծել անհ-
րա ժեշտ հար մա րութ յուն նե ր զեբ-
րաֆիշ մո դելա վորման հա մար: 
Զե կու ցու մի ց հե տո տրվեցին բազ-
մաթիվ հար ցեր թե՛ ու սա նող նե րի, 
թե՛ դա սա խո սա կան կազ մի կող-
մի ց, հնչե ցին տար բեր կար ծիք-
ներ:  Միջոցառման մասնակիցների 

գնահատմամբ՝ մե  ծա գույն պա տիվ 
էր մեր հա մալ սա րա նում հյու րըն կա-
լել նմա ն մե  ծա նուն գիտ նա կա նին, 
լ սել նրա հիմն  ադ րած ուղ ղութ յան 
մա սին հենց իր իսկ մեկ նա բա նութ-
յունները:

Այս քա նով, սա կայն,  գի տա կան 
շաբա թը չեզ րա փակ վեց:  Հա ջորդ 
օ րը ԵՊԲՀ ռեկ տո րա տի դահ լիճում 
ՈՒԳԸ նա խա ձեռ նութ յամբ տե ղի ու-
նեցավ հայտ նի հայգիտ նա կան Ա լան 
 Սա ղա թել յա նի դա սա խո սութ յու նը՝ 
վեր ջին տա րի ներին կեն սա բա նութ-
յան նոր մե  թոդ նե րի օգ տա գործ-
մամբ բա ցա հայտ ված ին սու լի նա յի 
ռե զիս տա կա նութ յան պա թո գե նե-
տիկ մե խա նիզմն  ե րի և  լի պի դա յին 

սպեկտ րի սպե ցի ֆիկ փո փո խութ-
յուն նե րի մա սին։  Ներ կա էին հա-
մալ սա րա նի գիտա կան մա սի ներ-
կա յա ցու ցիչ ներ,  ասպի րանտ ներ, 
ու սա նող ներ։
Ա.  Սա ղա թել յանն իր ոլոր տի ա ռա-

ջա տար նե րից է. նա ու նի 
ա վե լի քան 37 H-ին դեքս:
 Կազ մա կերպ ված կլոր 

սեղա նի շուրջ ԵՊԲՀ գի-
տութ յան գծով պրո ռեկ-
տոր Կ.Բ. Են կո յա նը ևս 
մեկ ան գամ փաս տեց թե-
մա յի և  բա ցա հայտ ման 
կարևո րութ յու նը, ին պես 
նաև մշակ վե ցին հե տա-
գա հա մագոր ծակ ցութ-
ան տար բե րակ ներ:
Այս հան դի պու մը հնա-

րա վոր դար ձավ Panar-
menian scientifi c fo-
rum-ի շրջա նակ նե րում 

Հա յաս տա նում նրա ներկա գտնվե-
լու շնոր հիվ:
Այս հանդիպմանը հաջորդեց

հանդիպումը անոթային 
հետազոտությունների կենտրոնի 
տնօրեն, ախտաբանության 
պրոֆեսոր Լ ևոն  Խաչիկ յանի(Նոր 
հարավային Ուելսի համալսարան, 
Ավստրալիա) և  Վեյն Գ ռո դի(Ջոն 
Հոփքինսի համալսարան, ԱՄՆ)
հետ:  
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Սեպտեմբերի 30-ին ԵՊԲՀ Ու սա նո ղա կան   Գի տա կան Ըն-
կե րութ յան ա մե  նաէն տու զիաստ ան դամն  ե րը պո լի տեխ նի կա-
կան հա մալ սա րա նի ու սա նող նե րի հետ մե կ տեղ DigiTec Ex-
po-ում ներ կա յաց րին ի րենց կող մի ց մշակ ված ԷԷԳ-ի մո դելը։
DigiTec Expo-ն  ժա մա նա կա կից նո րա րա րա կան տեխ նո լո-

գիա նե րի ա մե  նամ յա ցու ցա հան դես է՝ ա մե  նա մե  ծը տա րա-
ծաշր ջա նում, որ տեղ տար բեր բնա գա վա ռի ան ձինք հան րութ-
յա նը կա րող են ներ կա յաց նել ի րենց կող մի ց ստեղծ ված սար-
քերն ու ծրագ րե րը:
Երևանի բժշկական և  պո լի տեխ նի կա կան հա մալ սա րան-

ների ու սա նող նե րը մե կ տեղ ար դեն երկ րորդ տա րին է, ինչ
մաս նակ ցում են մի  ջո ցառ մա նը: Այս ան գամ ներ կա յաց վել է
Build Your EEG թի մի  կող մի ց պատ րաստ ված է լեկտ րո ֆի զիո-
լո գիա կան հա մա կար գի ա ռա ջին մա սը: Այն ի րե նից ներ կա-
յաց նում է առ նե տի ու ղե ղի տե ղա յին պո տեն ցիալ նե րը (local 
fi eld potentials) գրան ցող սարք: Դ րանք ար տաբջ ջա յին պո-
տեն ցիալ ներ են, ո րոնք ա ռա ջա նում են ու ղե ղում տե ղի ու նե-
ցող մի  շարք գու մա րա յին ի րա դար ձութ յուն նե րի արդ յուն քում
և  հիմն  ա կա նում մատ նան շում են սի նապ տիկ ակ տի վութ յու նը: 
Դ րանց գրան ցու մը լայ նո րեն կի րառ վում է ու ղե ղի է լեկտ րա-
ֆի զիո լո գիա կան հե տա զո տութ յուն նե րում:

Բժշկա կան հա մալ սա րա նի « Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա-
նո ցա յին հա մա լի րում մե կ նար կեց « Նուտ րի ցիո լո գիա յի 
ար դի հար ցեր» խո րագ րով գի տա գործ նա կան սե մի  նա-
րը։ Այն անց կաց նե լու և բա նա խո սե լու հա մար Հա յաս-
տան էր հրա վիր վել ֆրան սա հայ վաս տա կա շատ գիտ-
նա կան, Փա րի զի Տ րու սո հի վան դա նո ցի ման կա կան 
սնուց ման և գաստ րոէն տե րո լո գիա յի բա ժան մուն քի վա-
րիչ, Պիեր և Մա րի Կ յու րի հա մալ սա րա նի ընդ հա նուր 
բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի ման կա բու ժութ յան ամ բիո նի 
պրո ֆե սոր Պատ րիկ Թուն յա նը։ 
« Վեր ջին տա րի նե րին ա ռող ջա պա հութ յան հա մա կար-

գե րի առջև ծա ռա ցել են նոր մար տահ րա վեր ներ, այդ 

թվում` հան րա յին ա ռող ջութ յան պահ պա նու մը։ Ճիշտ 
և  ա ռողջ սննդա կար գը մար դու ա ռող ջութ յան կար ևո-
րա գույն գրա վա կան նե րից մե կն է: Եր կօր յա սե մի  նա-
րում քննարկ վող հար ցե րը, մաս նա վո րա պես՝ եր կա թի 
ու ցին կի դե ֆի ցի տի հետ ևանք նե րը, մե  ծե րի և փոք րե-
րի շրջա նում ճար պա կալ ման պատ ճառ նե րը և  այլն, այ-
սօր ար դիա կան են նաև մե զ հա մար: Հա մոզ ված եմ, որ 
այստեղ քննարկվող հարցերը կկի րառ վեն և կն պաս տեն 
մե ր ազ գաբ նակ չութ յան ա ռող ջութ յան պահ պան ման 
կար ևոր գոր ծին»,-ող ջու նե լով սե մի  նա րի մաս նա կից նե-
րին` ա սաց ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րի տե ղա-
կալ Գա գիկ Մի րի ջան յա նը: 

Էն դոլ յու մի  նալ բու ժու մը ե րակ նե-
րի վա րի կո զա յին լայ նաց ման ա վե լի 
զգույշ և  հի վան դին խնա յող բու ժում 
է, քան ա վան դա կան վի րա բու ժա-
կան բու ժու մը,- կար ծում է ա նո թա-
յին վի րա բույժ Ֆ լո րիան  Նետ ցե րը 
(Մ յուն խեն,  Գեր մա նիա):
 Մաս նա գե տի խոս քով՝ լայ նա ցած 

ե րակ նե րի ա վան դա կան հե ռա ցու մը 
ստրի պին գի մե  թո դով նա խա տե սում 
է բա վա կան խո շոր գոր ծիք նե րի կի-
րա ռում, իսկ այդ մի  ջամ տութ յան 
հե տև  ան քով ոչ մի այն սպի ներ են 
մն ում, այ լև  հա ճախ վն աս վում են 
նաև  շրջա կա հյուս վածք նե րը և  ավ-
շա յին ա նոթ նե րը. վեր ջին ներն օր-
գա նիզ մի  հա մար ան չափ կա րև  որ 
են և  շատ դան դաղ են վե րա կանգն-
վում, ե թե վն աս վում են։
ՎՎ Վաաարիրիրիրիկկ կկոոո զիզիզիզի բբբբուուուժժժ մամամաննն այայայյլլ լլընընընը տտտ րարարար նն-ն

քա յին մի  ջոց է սկլե րո թե րա պիան։
 Մաս նա գե տի խոս քով՝ դա բա վա-
կան արդ յու նա վետ մե  թոդ է, սա-
կայն այն սո վո րա բար հար մար է որ-
պես լրա ցու ցիչ բու ժում:
Այս մի  ջամ տութ յունն ար դեն նո-

րութ յուն չի հա մար վում. զար գա ցած 
երկր նե րի կլի նի կա նե րում այն ի րա-
կա նաց վում է ար դեն ա վե լի քան 10 
տա րի։ Ին քը՝ Ֆ լո րիան  Նետ ցերը, 
ար դեն ա վե լի քան 10 հա զար այդ-
պի սի վի րա հա տութ յուն ներ է կա տա-
րել։  Հա յաս տա նում, ճիշտ է, դրանք 
դե ռև ս այն քան էլ տա րած ված չեն, 
իսկ հա յե րից շա տե րը, մաս նա գե-
տի խոս քով, վի րա հատ վե լու հա մար
Մ յուն խեն են մե կ նում։
Ֆ լո րիան  Նետ ցե րը  Հա յաս տան 

է ե կել բժշկա կան հա մալ սա րա նի
հրհրհրրաաա վեվեվեվ րր րրովովովվ,,, որորորրպպ պպեսեսեսզզզզիիի ի եեե րարարար կկկկնենեներր րրիիի ի վավավավ -

րի կո զա յին լայ նաց ման  բուժ ման 
ժա մա նա կա կից մե  թոդ նե րի մա սին 
դա սա խո սութ յուն կար դա և  ներ կա-
յացնի էն դոլյու մի  նալ բուժ ման իր 
մմոմոմոտտ տեեեե ցոցոցոց մնւմնւմնւմն  եեեերըրըրըրը։։։

իկ ին ն մ ն ժմ ն



Ուկ րաի նա յի ա ռող ջա պա հու թյան 
նա խա րա րութ յան, գի տութ յուն-
նե րի ազ գա յին ա կա դե մի ա յի, գի-
տութ յան և կր թութ յան նա խա րա-
րութ յան և հա մաուկ րաի նա կան
դե ղա գոր ծա կան պա լա տի 
հո վա նու ներ քո Խար կո-
վի ազ գա յին դե ղա գոր-
ծա կան հա մալ սա րա նում 
տե ղի ու նե ցավ Ուկ րաի նա-
յի դե ղա գետ նե րի VIII հա-
մազ գա յին հա մա գու մա րը: 
Հա մա գու մա րի կազ  ո մի -
տեի նա խա գահն էր Ուկ-
րաի նա յի ա ռող ջա պա հու-
թյան փոխ նա խա րար Ռ.Ռ. 
Ի լի կը, հա մա նա խա գա հը՝ 
Խարկովի դեղագործական 
համալսարանի ռեկտոր, 
ԳԱԱ  ա կա դե մի  կոս Վ.Պ. 

Չեռ նի խը:
Հա մա գու մա րին մաս նակ-

ցում էին Ուկ րաի նա յի 24 
մար զե րի և  աշ խար հի 17 
երկր նե րի ավելի քան 1.500 
դե ղա գետներ և պատ գա մա վորներ:
1805-ին թա գա վո րա կան հա մալ սա-

րա նի շրջա նակ նե րում ձևա վոր ված 
Խար կո վի ազ գա յին դե ղա գոր ծա-
կան հա մալ սա րանն իր գի տա կան 
հա րուստ ա վան դույթ նե րի, պատ-

մութ յան, բարձր ո րա կա վոր մամբ 
դե ղա գետ նե րի պատ րաստ ման 
և ո լոր տում մրցու նակ գի տա կան 
ներդ րումն  ե րի շնոր հիվ ա ռա ջին նե-
րից մե կն է ե ղել  Խորհր դա յին երկր-

նե րի 900 բարձ րա գույն բժշկա կան 
ու սումն  ա կան հաս տա տութ յուն նե րի 
շար քում:
Այս հա մալ սա րա նի ան վան հետ է 

կապ ված խորհր դա յին ժա մա նակ-
նե րի դե ղա գոր ծա կան գի տութ յան և 

արդ յու նա բե րութ յան զար գա ցու մը՝
կեն սա բա նո րեն ակ տիվ նյու թե րի
սին թե զի, թու նա բա նա քի մի ա կան
և ֆար մա կոգ նոս տիկ վեր լու ծութ-
յան, բնա կան և սին թե տիկ ծագ ման

դե ղե րի ստեղծ ման և ար-
տադ րութ յան տեխ նո լո-
գիա յի ո լորտ նե րում:
Հա մա գու մա րի աշ խա-

տանք նե րին մաս նակ ցում
էին դե ղա գոր ծութ յան
ո լոր տի ան վա նի գիտ-
նա կան ներ, Ուկ րաի նա յի
ԳԱԱ-ի ա կա դե մի  կոս ներ՝
Վ.Պ.  Չեռ նի խը, Վ.Ի.  Լիտ-
վի նեն կոն, Վ.Ն.  Կո վալ յո-
վը Վ.Ս. Կիս լի չեն կոն, Լ.Ի.
Կու չե րեն կոն և այ լոք:
 Հա մա գու մարն ըն թա նում

էր 9 սեկ ցիա յով՝ սկսած
դե ղե րի սին թե զից մի նչև
կեն սա տեխ նո լո գիան և
նա նո տեխ նո լո գիան դե-
ղա գոր ծութ յան ո լոր տում,
որ տեղ ե լույթ ու նե ցան 17

երկր նե րի հա մալ սա րան նե րի ճա-
նաչ ված դե ղա գետ-գիտ նա կան ներ:
Հա մա գու մա րում զե կու ցե լու և

մի ա ժա մա նակ Բնա կան մի ա ցութ-
յուն նե րի քի մի ա բա ժի նը հա մա-
նա խա գա հող խոս նա կի հրա վեր 
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Ձախից՝ դեղ. գիտ. դոկտորներ Վ. Ն. Կովալյով,
Օ. Մ. Կոշևոյ, Ա. Ռ. Գրիցիկ

Մեջտեղում՝ Խարկովի դեղագործական համալսարանի
ռեկտոր, Ուկրանիայի ԳԱԱ ակադեմի կոս Վ.Պ. Չեռնիխ



Ուկ րաի նա յի դե ղա գետ նե րի VIII 
հա մազ գա յին հա մա գու մա րը ֆար-
մա կոգ նո զիա յի ամ բիո նի վա րիչ 
Ն.Բ.  Չի չո յա նին շնորհեց հա տուկ 
պարգ և՝ հա մա գու մա րի աշ խա-
տանք նե րին ակ տի վո րեն մաս նակ-
ցե լու և զե կու ցու մով հան դես գա լու 
հա մար:

Ուկրաինայի դեղագետների VIII

էր ստա ցել ԵՊԲՀ ֆար մա կոգ նո-
զիա յի ամ բիո նի վա րիչ, դեղ. գիտ. 
թեկ նա ծու, դո ցենտ Ն.Բ.  Չի չո յա-
նը: Նա իր՝ Ծի րա նե նու կա մե  դի 
ռա ցիո նալ կի րառ ման հա յե ցա-
կար գը Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յու նում զե կուցման մե ջ ներ-
կա յաց րեց դոկ տո րա կան ա տե-
նա խո սութ յան շրջա նակ նե րում 
կա տար ված հե տա զո տու թյան 
արդ յունք նե րը և գործ նա կան 
ա ռա ջարկ նե րը, այդ թվում՝ ծի-
րա նե նու կա մե  դը ստան դար տա-
վո րող նոր մա տիվ փաս տաթղ թի 
նա խա գի ծը, ո րոնք  ար ժա նա ցան 
ներ կա նե րի՝ մաս նա վո րա պես դե-
ղա գոր ծա կան և քի մի ա կան գի-
տութ յուն նե րի դոկ տոր նե րի, պրո-
ֆե սոր նե րի պատ շաճ ու շադ րութ-
յա նը և բարձր գնա հա տա կա նին: 
Զեկուցման շուրջ ե լույ թի խոս քով 

հան դես ե կան դեղ. գիտ. դոկ տոր, 
պրո ֆո սոր՝ Վ.Ն. Կո վալ յո վը, Վ.Ս.  
Կիս լի չեն կոն, քի մի ա կան գիտ. 
դոկ տոր, ա կա դե մի  կոս՝ Վ.Ի. Լիտ-
վի նեն կոն, ո վքեր, բարձր գնա հա-
տե լով Ն. Չի չո յա նի կող մի ց  կա-
տար ված աշ խա տան քը, նկա տե-
ցին, որ է կո լո գիա պես մա քուր և 
տն տե սա պես մատ չե լի բնա կան 
հումքի կի րառ ման տե սանկ յու նից 
ծի րա նե նու կա մե  դի կի րառ ման 
հա յե ցա կար գի ստեղ ծու մը ռազ-
մա վա րա կան լուրջ նշա նա կութ-
յուն կա րող է ու նե նալ:

Ֆար մա կոգ նո զիա ա ռար կա յի ա մա ռա յին �  ս� մն  ա կան պրակ տի կա յով 
եզ րա փա կե ցինք եր րորդ �  ս� մն  ա կան տա րին: 5-օր յա դաշ տա յին պրակ-
տի կան Ծաղ կա ձո րի գե ղա տե սիլ բն� թ յան պայ ման նե ր� մ թո ղեց իր ան-
մո ռա նա լի հետ քը: Իջ ևա նե լով Ծաղ կա ձո րի սպոր տա յին հա մա լի ր� մ՝ մե նք՝ 
դե ղա գի տա կան ֆա կ� լ տե տի 3-րդ կ� ր սի �  սա նող ներս, ամ բիո նի վա րի չի 
(Ն. Բ. Չի չո յան) և դա սա խո սա կան կազ մի  (Հ. Մ. Գալստ յա նը, Ն. Հ. Ղ�  կաս-
յա նը, Վ. Գ. Հով հան նիս յա նը, Ա. Վ. Մող րով յա նը) ղե կա վա ր� թ յամբ, մի ան-
գա մի ց ձեռ նա մ� խ ե ղանք շրջա կա մի  ջա վայ րի �  ս� մն  ա սի ր� թ յա նը: 
Բ նակ լի մա յա կան բա րեն պաստ պայ ման նե րը, յ�  րա տիպ և բազ մա տե սակ 

բ� յ սե րով հա ր� ստ բն� թ յ�  նը ինք նին դրա կան զգա ցո ղ� թ յ� ն և հա ճե-
լի տրա մա դր� թ յ� ն հա ղոր դե ցին բո լո րիս՝ հե տաքր քիր և բո վան դա կա լից 
դարձ նե լով �  ս� մն  ա կան պրակ տի կան: 
Ա ռա ջին օ րը, ծա նո թա նա լով բն� թ յան հետ վար վե լ�  և թ�  նա վոր բ� յ սե-

րի նկատ մամբ զգ�  շա վո ր� թ յ� ն պահ պա նե լ�  կա նոն նե րին, ո րին տե ղե-
կաց րեց ամ բիո նի դա սա խոս Ն. Հ. Ղ�  կաս յա նը, ստա նա լով հա մա պա տաս-
խան հրա հանգ ներ՝ կա տա րե ցինք տե ղան քի զնն� թ յ� ն՝ մե զ հե տաքրք րող 
դե ղա տ�  տե սակ նե րը հայտ նա բե րե լ�  նպա տա կով: Հա ջորդ օր վա նից բո-
լորս մի ա հա մ� ռ սկսե ցինք կա տա րել մե զ տրված հանձ նա րա ր� թյ� ն նե րը՝ 
փնտրել, գտնել և հա վա քել դե ղա բ� յ սեր  և դե ղա բ�  սա կան հ� մք՝ հեր բա-
րի� մն  եր պատ րաս տե լ�  և հ� մք հանձ նե լ�  նպա տա կով:
Կո տայ քի մար զի գե ղա տե սիլ բն� թ յ�  նը մե զ զար մաց րեց իր ար ժե քա վոր 

բ�  սա տե սակ նե րի բազ մա զա ն�  թյամբ: Ի հար կե, բո լոր բ� յ սե րի ա ն� ն նե-
րը (օ ձա գա լար, առ յ�  ծա գի, խնկա ծա ղիկ և  այլն) չեմ թվար կի, բայց կա-
սեմ մի  զար մա նա լի բան, որ մե նք տե սանք կատ վա խո տի՝ բո լո րիս հայտ նի 
վա լե րիա նա յի ե զա կի նմ� շ ներ, ո րոնք վայ րի բն� թ յան մե ջ ան հե տաց ման 
վտան գի տակ են և հայտն վել են « Կար մի ր գրք�  մ:
Դե ղա բ�  սա կան հ� մ քե րի հա վա քի ժա մա նակ մե նք հան դի պե ցինք նաև 

ոչ ֆար մա կո պեա կան բ� յ սե րի, ո րոնք ո րո շե լիս դի մե  ցինք նաև ժա մա նա-
կա կից տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ մա նը: Վեր ջի նիս կա-
պակ ց� թ յամբ կ� ր ս� մ կա տար վեց խմբա յին աշ խա տանք, և յ�  րա քանչ-
յ� ր խմբի կող մի ց պատ րաստ վե ցին և ներ կա յաց վե ցին հե տաքր քիր և  � -
ս�  ցո ղա կան զե կ�  ց� մն  եր (զե կ� ց ողներ՝ Ա. Մար գար յան, Գ. Պետ րոս յան, 
Ա. Կ յ�  րեղ յան, Մ. Սա հակ յան, Մ. Կա րա պետ յան) Ծաղ կա ձո րի սպոր տա յին 
հա մա լի րի մե ծ դահ լի ճ� մ կազ մա կերպ ված « Հա յաս տա ն� մ տա րած ված 
դե ղա բ� յ սե րի, նրանց քի մի ա կան կազ մի , կի րառ ման և ն շա նա կ� թ յան մա-
սի ն թե մա յով սե մի  նար նե րի ժա մա նակ: 
Այս ա մե  նի հետ մե կ տեղ, մե նք կա րո ղա ցանք մե ր հան գիս տը դարձ նել ան-

մո ռա նա լի: Դա սա խոս նե րի հետ մի ա սին խա ղ� մ էինք զա նա զան խա ղեր՝ 
թե՛ ին տե լեկ տ�  ալ, թե՛ սպոր տա յին: 
Եվ վեր ջ� մ ա վե լաց նեմ, որ դե ղա գի տա կան ֆա կ� լ տե տի 3-րդ կ� ր սի 

ա ն�  նից խո րին շնոր հա կա լ� թ յ� ն ենք հայտ ն� մ ԵՊԲՀ-ի ղե կա վա ր� թ յա-
նը՝ պրակ տի կա յի պատ շաճ կազ մա կերպ ման հա մար, հա մա պա տաս խան 
բա զա և պայ ման ներ տրա մադ րե լ�  համար, իսկ ֆար մա կոգ նո զիա յի ամ-
բիո նին՝ �  ս� մն  ա կան պրակ տի կան արդ յ�  նա վետ և հե տաքր քիր կազ մա-
կեր պե լ�  հա մար:
 Վս տահ եմ, որ այն գի տե լիք նե րը, ո րոնք մե նք ձեռք բե րե ցինք ֆար մա կոգ-

նո զիա յի �  ս� մն  ա կան պրակ տի կա յի ըն թաց ք� մ, կօգ նեն որ պես դե ղա գետ 
մե ր կա յա ցմանը:

ԳԱՌՆԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ԵՊԲՀ դեղագիտական ֆակ� լտետ, 4-րդ կ� րս



Մոսկ վա յում տե ղի ու նե ցած ու սա նող-
նե րի և  ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի 
X մի  ջազ գա յին կոն ֆե րան սը՝ «Հո լո-
քոստ, հիշո ղութ յուն և նա խազ գու շա-
ցում խո րագ րով, կազ մա կերպ վել էր
ռու սաս տան յան հրեա կան կոնգ րե սի
(РЕК) ա ջակ ցութ յամբ՝ «Հո լո քոստ
գի տակր թա կան կենտ րո նի կող մի ց, 
որը ղեկավարում են գրող, հա սա րա-
կա գետ Ա. Գեր բե րը և պատ մա բան 
Ի.Ալտ մա նը: Կոն ֆե րան սի ա ռանց-
քում  Հո լո քոս տի վեր հի շումն  էր, ին չի
նպա տակն էր փոր ձել կան խել վեր-
ջի նիս հնա րա վոր կրկնութ յու նը, ինչ-
պես նաև՝ ժա մա նա կա կից աշ խար հի 
զա նա զան ագ րե սիա նե րի կան խու մը:
Մինչ այդ՝ թե մա տիկ մրցույթ ներ էին
անց կաց վել ՌԴ տար բեր երկ րա մա-
սե րում, ինչ պես նաև ԱՊՀ և Ար ևել յան
Եվ րո պա յի երկր նե րում: Կոն ֆե րան-
սին քն նարկ ման հա մար ընտր վել էին
մրցույ թին մաս նակ ցած ա ռա վել ար-
ժա նի աշ խա տանք նե րը:
Ընդ հա նուր առ մամբ մրցույ թին ներ-

կա յաց ված էր 1.846 աշ խա տանք` ՌԴ 
57 երկ րա մա սե րի, Բե լա ռու սի, Ղա-
զախս տա նի, Հա յաս տա նի (15 ներ կա-
յա ցու ցիչ), Մոլ դո վա յի, Ուկ րաի նա յի և 
Էս տո նիա յի դպրո ցա կան նե րի, ու սա-
նող նե րի և ման կա վարժ նե րի կող մի ց: 
Ընտր ված 80 մաս նա կից նե րը ե լույթ 
ու նե ցան և մաս նակ ցե ցին տար բեր 
պաշ տո նա կան մի  ջո ցա ռումն  երի: Զե-
կույցնե րը վե րա բե րում էին Հո լո քոս տի 
պատ մութ յան տար բեր շրջաններին:  
Հա յաս տա նը ներ կա յաց նում էի ես`

ԵՊԲՀ ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ-
տե տի  V կուր սի ու սա նող (ներ կա յումս 
շրջա նա վարտ) Նա րեկ Գալստ յանս: 
ԵՊԲՀ հա սա րա կա գի տա կան ա ռար-
կա նե րի ամ բիո նի ա վագ դա սա խոս,
պատ մա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա-
ծու, դո ցենտ Ար մե  նու հի Ղամ բար յա-
նի ա ջակցութ յամբ և ղե կա վար մամբ
պատ րաստ ել էի զե կույց` «Հա յե րը՝ աշ-
խար հի ժո ղո վուրդ նե րի բա րե պաշտ
"Армяне- праведники народов мира"):
«Բա րե պաշ տը կո չում է, ո րը սահ-

ման վել է Իս րա յե լի կա ռա վա րութ յան

կող մի ց 1963-ին և տր վում է այն ոչ 
հրեա մարդ կանց,  ով քեր վտան գե լով 
սե փա կան կյան քը, փրկել են հրեա նե-
րին աք սո րից կամ ան մի  ջա կան ոչն չա-
ցու մի ց Հո լո քոս տի տա րի նե րին:
Հո լո քոս տի տա րի նե րին հայազ-

գի շատ բարեսիրտ մարդիկ, 
չկարողանալով ան տար բեր մն ալ 
այդ վայրագություններին, օգնեցին 
հրեաներին՝ արժա նանալով «բա րե-
պաշտ կոչ մա նը:
 Իմ զե կույ ցում ներ կա յաց ված էին 24 

հա յեր (11 ըն տա նիք նե րի ներ կա յա ցու-
ցիչ ներ), ով քեր ապ րում են 7 տար բեր 
երկր նե րում, ով քեր ի թիվս այլ ազ գե-
րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, 2-րդ հա մաշ-
խար հա յին պա տե րազ մի  տա րի նե-
րին, տար բեր երկր նե րում փրկել են 
հրեա նե րին աք սո րից և  ան մի  ջա կան 
ոչն չա ցու մից:  Նրան ցից են Աշ խեն 
Հա կոբ յա նի, Փե րուզյա Բաղ դա սար-
յա նի, Հա րութ Քե շիշ յա նի և Վար դան 
Մկրտչ յա նի ըն տա նիք նե րը, ով քեր 
ապ րում են Ուկ րաի նա յում, Ալ բերտ 
Ղու կաս յա նի, Ժորժ Դիլ սիզ յա նի, 
Եր վանդ Բերկչ յա նի ըն տա նիք նե րը՝ 
Ֆ րան սիա յում, Ա րա Ե րից յա նի ըն-
տա նի քը՝ Բու դա պեշ տում, Հուն գա-
րիա, Ա րամ Թաշչ յա նի ըն տա նի քը՝ 
Ավստ րիա յում, Գրի գոր Թաշչ յա նի 
ըն տա նի քը՝ Ղ րի մում: Իսկ Հա րու-
թյուն Խա չատր յա նը (երգ չու հի Ան նա 
Խա չատր յա նի պա պի կը) օգ նութ յուն 

էր ցու ցա բերել, երբ ռազ մագե րի էր 
Բե լա ռու սում: Այս հա յե րից շա տե րը 
ե ղեռ նից մա զա պուրծ ե ղած ներն ու 
նրանց սե րունդ ներն են:
Կա տար վել էր նաև հե տա զո տութ յուն 

փաս տաթղ թե րի և ն յու թե րի վեր լու-
ծութ յան մե  թո դով:
Կոն ֆե րան սի ըն թաց քում Հո լո քոս-

տի հետ մե կ տեղ այլ կար ևոր հար-
ցեր հնչե ցին, քննարկումն  եր ե ղան 
Հա յոց Ցե ղաս պա նութ յան և Ար ցախ-
յան պա տե րազ մի  վե րա բեր յալ: Իմ  
ե լույ թը հա մար վեց լա վա գույ ննե րից 
մե  կը, ին չի արդ յուն քը ե ղավ այն, որ 
ար ժա նա ցա բարձր պատ վի և հ նա-
րա վո րութ յուն ստա ցա ե լույթ ու նե նա լ 
ևս 4 մաս նա կից նե րի հետ Փա րի զում՝ 
ՅՈւՆԵՍԿՕ-ի գրա սեն յա կում:
Ն ման մի  ջո ցա ռումն  ե րին կար ևոր եմ 

հա մա րում մեր երկ րի յու րա քանչյուր 
ներ կա յութ յուն, քան զի ի րա դար ձու-
թյուն նե րի և պատ մա կան փաս տե-
րի մա սին ի մա նա լն ա ռա ջին դեմ քով 
ա վե լի տպա վո րիչ է հան րութ յան հա-
մար:
Հա ջորդ հան դի պու մը կա յա ցավ 

հու նի սի 29-ին, Փա րի զում, որ տեղ Ա. 
Գեր բե րի և Ի.Ալտ մա նի կող մի ց ղե-
կա վա րած մե ր` ե րի տա սարդ գիտ նա-
կան նե րի և  ու սա նող նե րի խում բն ար-
ժա նա ցավ ջերմ ըն դու նե լութ յան: 
Հու լի սի 30-ին մաս նա կից ներս այ ցե-

լե ցինք Փա րի զում Հո լո քոս տի թան-

կ մի 1963 ին և վ մ է ն է ե ե ե մ ե ի է



գա րան, որ տեղ ե ղավ հուշ-ե րե կո՝ 
նվիր ված Հո լո քոս տի զո հե րին, դրան
հա ջոր դե ցին  ե լույթ ներ:
Կոն ֆերան սը կազ մա կերպ վել էր 

ՅՈւՆԵՍԿՕ-ում Իս րա յե լի դես պան,
տի կին Գ րա ցիե լա Սա մո ւել սի, Սի մոն 
Վի զեն տալ կենտ րո նի նա խա գահ, 
պրն. Շի մոն Սա մո ւել սի և Փա րի զում
Հո լո քոս տի հու շա հա մա լի րի և Սի-
նա գո գի նա խա գահ Բա րոն Է րիկ դե 
Ռոթ շիլ դի նա խա ձեռ նութ յամբ: Կոն-
ֆե րան սին ներ կա էին ՅՈւՆԵՍԿՕ-ում 
Ռու սաս տա նի, Գեր մա նիա յի, Իս րա յե-
լի, ԱՄՆ-ի դես պան նե րը, ինչ պես նաև 
մե ր երկ րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը` Վա հե
Վահ րամ յա նը և Օլ գա Դավթ յա նը:  
Զե կույց նե րի շար քում  նույն պես 

մե ծ հա ջո ղութ յուն ու նե ցավ մե ր կող-
մի ց պատ րաստ ված, անգ լե րե նով 
ներ կա յաց ված զե կու ցու մը: Թե ման,
որը նվիրված էր Ցե ղաս պա նութ-
յան 100-ամ յա կին, մե ծ ար ձա գանք 
ունեցավ: Բո լոր ներ կա նե րին հե-
տաքրք րեց հայ ազ գի ներ կա յա ցուց չի
հետ շփու մը: Կա րող եմ նաև ա վե լաց-
նել, որ հպար տա նում էի օ տար նե րի 
կող մի ց դրսևո րած հար գան քի տուր քի 
հա մար, քա նի  որ շա տե րի կրծքին ամ-
րաց ված էր ան մո ռու կը (ո րը ես էի նա-
խօ րոք նրանց նվի րել):
Վե րոնշ յալ կոն ֆե րաս նե րին մաս-

նակ ցե լու, նոր գի տե լիք ներ ձեռք բե-
րե լու, իմ կող մի ց ու սումն  ա սի րած 
տե ղե կու թյուն նե րը տա րա ծե լու, նոր
ծա նո թու թյուն նե րի և շփումն  ե րի հա-
մար խո րա պես շնոր հա կալ եմ իմ
դա սա խոս Ա. Ղամ բար յա նին, ով իր 
ուժն ու ե ռան դը չխնա յեց ինձ օգ նե-
լու հա մար: ԵՊԲՀ-ում ուս ման ա ռա-
ջին տա րի նե րից սկսած՝ հա յոց պատ-
մութ յան դա սըն թա ցի և բազ մա թիվ 
մի  ջո ցա ռումն  ե րի մի  ջո ցով Ար մե  նու հի 
Ղամ բար յանն իմ և բազ մա թիվ այլ 
ու սա նող նե րի մե ջ սեր և հե տաքրք րու-
թյուն է սեր մա նել պատ մութ յան նկատ-
մամբ:
 Կար ծում եմ՝ պատ մութ յու նը նույն-

պես շատ կար ևոր է բժիշկ մաս նա գե-
տի հա մար, ով ա պա գա յում կա րիք 
կու նե նա ներ կա յաց նել ի րեն՝ որ պես 
հայ ազ գի արժանավոր ժա ռանգ: 
Կ ցան կա նա յի, որ այն մի  ջո ցա ռումն  ե-
րը, ո րոնք ի րա կա նաց վում են մե ր ուս-
ման տա րի նե րին, շա րու նա կա կան լի-
նեն, քան զի դրանք ի վեր ջո տա լիս են 
ի րենց պտուղ նե րը:
Նշեմ, որ մի ջոցառման և ելույթի

մասին հրապարակումն եր եղան "The 
Jerusalem Post" պարբերականում և
«Հոլոքոստ գիտակրթական և "Simon
Wesental" կենտրոնների կայքերում:

ՆԱՐԵԿ ԳԱԼՍՏՅԱՆ
ԵՊԲՀ հան րա յին

ա ռող ջա պա հութ յան ֆա կուլ տետ,
մա գիստ րա տու րա, 1-ին կուրս

25 տա րի։ Ան կախ, ա զատ հայ-
րրե նիք՝ ան կախ  Հա յաս տան։ 
ՓՓոք րիկ պե տութ յուն, որն 
ոու նի հսկա յա կան պատ մութ յուն։ 
ՅՅու րա քանչ յուր հայ յու րո վի է ըն-
կկա լում, նշում այս տո նը։
ԵՊԲՀ « Հա տիս լեռ նագ նա-

ցցութ յան ա կում բը, ղե կա վար 
 ՄՄար տին  Մար տի րոս յա նի ու ղեկ-
ցցութ յամբ, չխախ տե լով եր կար 
տտա րի նե րի ա վան դույ թը, տո նը 
ննշեց Ա րա գած լե ռան գա գա թին։ 
Մենք կան գուն ենք մե ր լեռ-

ննե րի պես…  Սա կար ծես կոչ է 
հհան դի սա նում խմբի ան դամն  ե-
րրի հա մար, ով քեր հա նուն նպա-
տտա կի պատ րաստ են հաղ թա-
հհա րել ցան կա ցած դժվա րութ յուն: 
ՃՃիշտ է՝ հա մե  մա տե լն այնքան էլ 
ճճիշտ չէ, սա կայն՝ ինչ պես ան կա-

խութ յունն է դժվար տրվել հայ 
ժո ղովր դին, այն պես էլ ցան կա-
ցած լեռ բարձ րա նալն ու նի իր 
դժվա րութ յուն նե րը։ Եր կու դեպ-
քում էլ ա ռաջ նա յին դեր է խա-
ղում նպա տա կաս լա ցութ յունն ու 
հա մախմբ վա ծութ յու նը։ Եվ այս 
ան գամ նույն պես խումբն ա պա-
ցու ցեց, որ ոչ մի  դժվա րութ յուն, ոչ 
մի  ե ղա նա կա յին փո փո խութ յուն 
չի կա րող խան գա րել, ինչ պես որ 
ոչ մի  օ տար ուժ չի կա րող ա վե րել 
մե ր ե րի տա սարդ՝ 25-ամ յա ան-
կախ պե տութ յու նը, ե թե մե նք ազ-
գո վի լի նենք մի ա հա մուռ և  մե ր 
ուժն ու ե ռան դը ներդ նենք հա նուն 
հայ րե նի քի բա րօ րութ յան։
                                      

ԱՍԹԻՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
« Հա տիս ա կում բի ան դամ

ԵՊԲՀ « Հա տիս տ�  րիս տա կան ա կ� մ բը 
հոկ տեմ բե րի 10-ից կազ մա կեր պ� մ է 

� սանողների ըն դ�  նե լ� թ յ� ն։
Ե թե սի ր� մ եք բն� թ յ� ն, լեռ ներ, ար շավն  եր և 

 վե րելք ներ,ա պա այս խ� մ բը ձեզ հա մար է։
Ցան կա ցող նե րը կարող են դի մե լ « Հա տիս ա կ� մբ։



Գաղտ նիք չէ, որ դարեր ի վեր 
ձեռագիր մատյանը, գիր քը մե  զա-
նում հա մար վել է սրբութ յուն, և ն րա 
նկատ մամբ պաշ տա մուն քը հնա րա-
վո րութ յուն է տվել վաղ մի ջ նա դա րից 
սկսած ան խա թար պահ պա նել մե ր 
մատ յան նե րը:
Շա՜տ հեռ վից սկսե ցիք՝ կա սեն ըն-

թեր ցող նե րից հատ կա պես նրանք,
ում դեմ գրված է այս հոդ վա ծը, ում
բար բա րո սա կան վե րա բեր մուն քը 
հնա րա վո րութ յու նից զրկում է գրքի 
հա ջորդ օգ տա գոր ծո ղին ու սա նել
դրա նով:
«Ի՞նչ վատ բան ենք ա նում, մե ր 

ընդգ ծումն  ե րով օգ նում ենք մե  զա նից 
հե տո գիր քը օգտագործողին՝ տար-

բե րել կար ևո րը ան կար ևո րից, գլխա-
վո րը երկ րոր դա կա նից, ի վեր ջո ա նի-
մաստ չկար դալ այն, ին չը պետք չէ:
Դա սա գիրք ստեղ ծող գիտ նա կան-

ներ, ան վա նի մաս նա գետ ներ, գ�  ցե 
վե րա նա յե՞ք դա սագր քե րի արդ յ�  նա-
վե տ� թ յ�  նը, այ լա պես «ըն կեր նե րի 
հա մար մտա հոգ մտքի տի տան նե րի
հա մար գործ եք ստեղ ծել՝ գնա հա տե-
լ�  տվյալ ա ռար կա յի դա սա գիր քը:
 Տար ված լի նե լով հա ջորդ սերն դին

օգ նե լու մոր մոք-մար մա ջով՝ նրանք
գու նա վոր մար կեր նե րով այն պի-
սի հյու թեղ ընդգ ծումն  եր են ա նում,
ո րոնց տա կից տա ռե րը, ինչ քան էլ
ճիգ անեն՝ չեն եր ևա:  Դեռ լավ է, ե թե
դա սագր քե րի այդ վայ-քննա դատ նե-
րը աշ խա տում են մա տի տով, հատ-

Գ րա դա րա նա վա րի օր վա ա ռի թով, նպա տակ ու նե նա լով ներ կա յաց-
նել հա մալ սա րա նի գրա դա րա նի աշ խա տա կից նե րի ժրաջան գոր ծու-
նեու թյու նը, խմբագ րութ յուն էի հրա վի րել գրա դա րա նի վա րի չին` Արմի նե 
Հարությունյանին, ում հետ մե ր զրույ ցը դուրս ե կավ տո նա կա նի շրջա նակ-
նե րից, երբ սե ղա նիս դրվեց գրա դա րա նի հա զա րա վոր գրքե րից մե  կը՝ 
« Ման կա բար ձութ յուն դա սա գիր քը:
Աղբը խրճիթից հանել-չհանելու խնդրով մտահոգ՝ այնուամե նայնիվ որոշեցի 

ընթերցողի դատին հանձնել արգահատելի այս երևույթը:

Եր կար-բա րակ բա ցատ ր� թ յ� ն նե րի փո խա րեն ձեզ եմ ներ կա յաց ն� մ լ� -
սան կար նե րի շար քը, որն ա վե լի քան սահմռ կե ց�  ցիչ է:  Հի մա կա սեք՝ ինչ մի  
սար սա փե լի եր և� յթ է ե ղա ծը, որ ո րա կ� մ եք այդ բա ռով: Եթե կարող եք, 
դ� ք այլ բառով որակեցեք...

Հոկտեմբերի 7-ը գրադարանավարի օրն է

ՎԵՐՆԱԳԻՐ ՉԻ ԷԼ ԼԻՆԵԼՈՒ

Ա մե  նից ակ նա ռուն այն խա չու փա չերն 
են, ո րոն ցով նշվում են թեմայի «ա վե լորդ, 
ան հար կի հատ ված նե րը:  Հե ղի նակ նե րին
կրկնա կի զգու շա ցում՝ խորհր դակ ցեք այս-
պի սի «տա ղան դա վոր քննա դատ նե րի
հետ՝ դա սագր քե րը կազ մե  լիս:

կա պես սո վո րա կան սև  մա տի տով:
Այս դեպ քը եր կու ա ռա վե լութ յուն
ու նի. նախ՝ ընդգծ ված մտքե րը հա մե -
մա տա բար հստակ են եր ևում, ա պա՝
գրա դա րա նում ա պա կան ված գիր-
քը չըն դու նե լու դեպ քում ռե տին ներն
ա ռած ջնջում են ի րենց վայ րա գութ-
յան հետ քե րը: Այս դեպ քում ջա նա դիր
ջնջող նե րը եր բեմն  պա տա ռո տում են
գրքի է ջե րը: Վս տահ եմ՝ գրա դա րա-
նի աշ խա տակ ցի չնկա տե լու դեպ քում
նրանք հան գիստ կա րող են չա փից
ա վե լի կեղ տոտ է ջե րը պատ ռել. գրքե-
րի հանձն ման-ստաց ման այդ թո հու-
բո հի մե ջ հո էջ առ էջ չե՞ն ստու գե լու...
Պարզվեց՝ այսուհետև ստուգելու

են էջ առ էջ՝ գիրքը հետ ընդունելու
ժամանակ, իսկ ստուգողը
պատասխանատվություն է կրելու
նման վիճակում գիրքն ընդունելու
համար:



Հ.Գ.
Լ� սանկար� մ պատկերվածը 

խոս� ն վկայ� թյ� նն է վերը 
գրվածի. գրքի վրա մատիտով 

ընդգծ� մ կատարողները 
ռետինով ջնջ� մ են մատիտի 
հետքերը, իսկ սեղանի 
կենտրոն� մ հավաքված 
մր� րը նրանց կրկնակի 
աշխատանքի արդյ� նքն է:

«Ին չու՞ չեք պատ ճե նա հա նում (քսե-
րոքս) գրքի է ջե րը և դ րանց վրա 
խզբզում… Պա տաս խա նի ցի նի-
կութ յու նը սպաս վա ծից ա վե լին է՝ 
«Այդ քան ուս ման վարձ ենք տա-
լիս, հի մա էլ դա սագր քե՞ րը քսե րոքս 
ա նենք:
Ինչ խոսք, ուս ման վար ձը առ կա է,

բայց այն որ ևէ մե  կին ի րա վունք չի
տա լիս ան տե սել այն պար տա վո րու-
թյուն նե րը, ո րոնք ստանձ նել են հա-
մալ սա րան ըն դուն վե լու ա ռա ջին իսկ 
օ րը՝ խնամ քով վե րա բեր վել հա մալ-
սա րա նի գույ քին, ի րենց տրա մադր-
վող սար քե րին, գրա կա նութ յա նը…
Ա մե ն տա րի մե ծ գու մար նե րի տրա-

մադր մամբ հա մալ սա րա նը ձեռք է 
բե րում ու սումն  ա կան գրա կա նութ-
յուն, ո րի մե ծ մասը երկ րորդ սերն դի 
օգ տա գործ ման հա մար այլևս պի տա-
նի չի լի նում:  Սա է խնդի րը: Եվ ցավն  
այն է, որ երե վույ թը գնա լով ոչ թե 
ա վե լի քննա դա տե լի կամ ար գա հա-
տե լի է դառ նում, այլ վե րած վում է սո-
վո րութ յան, ո րը ֆի նան սա կան վն ա-
սից բա ցի նաև բա րո յա կան վն աս է
պատ ճա ռում:
 Ձեզ հե րոս հա մա րող, հա ջորդ սերն-

դի հա մար մտա հոգ ու սա նող ներ, ե թե
այս վի ճա կում տրվի գիր քը ձեզ, կա-
րո՞ղ եք այն օգ տա գոր ծել որ պես դա-
սա գիրք. մար կե րը ձեռքն առ նե լուց և  
ընդգ ծումն  եր ա նե լուց ա ռաջ մտա ծեք 
այս մա սին:
 Տո նա կան հոդ վա ծի փո խա րեն ինք-

նա բե րա բար ստաց ված այս զրույ ցի
ըն թաց քում ծա գած վեր ջին  հար ցը
ուղ ղե ցի ԵՊԲՀ գրա դա րա նի վա րիչ
Ար մի  նե  Հա րութ յուն յա նին. «Ի՞նչ է 
նա խա տես վում ա նել այս ան լու ծե լի
թվա ցող հար ցը կար գա վո րե լու նպա-
տա կով:
- Ա մե ն տա րի հա մալ սա րա նը 

մե ծ գ�  մար ներ է ծախ ս� մ ձեռ-
նարկների և  դա սագր քե րի ձեռք բեր-
ման նպա տա կով, ո րոնք, ցա վոք,
անշ նորհք և  ան փ� յթ ըն թեր ցող նե-
րի կող մի ց կարճ ժա  ե տ� մ շար քից 
դ� րս են գա լիս, իսկ է լեկտ րո նա յին 

գրքե րից օգտ վ� մ է �  սա նո ղ� թ յան 
շա՜տ չնչին տո կո սը:
Այդ պատ ճա ռով այս տար վա նից 

հա մալ սա րա նի ղե կա վա ր� թ յան 
կար գադ ր� թ յամբ իրավաբանական 
բաժնի ներկայացմամբ կազմ վել 
է պար տա վո րա գիր, ըստ ո րի այ-
ս�  հետև յ�  րա քանչ յ� ր նոր հրա-
տա րակ ված գրքի պահ պա ն� թ-
յան հա մար ըն թեր ցող նե րը պետք է 
պա տաս խա նատ վ� թ յ� ն կրեն: Այս 
ա ռի թով ստեղծ ված հանձ նա ժո ղո վը 
կգնա հա տի վն ա սը և կ ներ կա յաց նի 
�  սա նո ղին: 
Ան կեղծ ա սած, այս մե  թո դը եր ևի թե 

չկա րո ղա նա հիմն  ո վին լու ծել հար ցը,
քա նի որ գիր քը փչաց նող նե րի մե ծ 
մա սի ա ռա ջին հար ցը գրա դա րա նի
աշ խա տա կից նե րին լի նում է՝ ինչ քա՞ն 
պետք է վճա րեմ…  Պատ ճա ռը հա-
վա նա բար Խորհր դա յին տա րի նե րից 
ե կող այն ման կա պար տե զա յին վե-
րա բեր մունքն է ու սա նող նե րի հան-
դեպ, որի արդյունքում ըստ կուր սե րի
և  ա ռար կա նե րի կա պո ցով գրա կա-
նութ յու նը տրվում է հատ կա պես եր-
կա րա ժա  ետ անվ ճար օգ տա գործ-
ման:
Ինչ խոսք, աշ խար հում բժշկա կան 

կրթութ յու նը չա փա զանց թանկ է, այն
 պա հան ջում է նաև ո րակ յալ գրա կա-
նութ յուն, բայց ոչ մի  երկ րում, ա ռա ջա-

տար ոչ մի  հա մալ սա րա նում պար-
տա վոր ված չեն հա մա րում ի րենց 
ու սա նող նե րին գրքեր տրա մադ րե լ՝ 
հատ կա պես 2-3 տա րի ժա  ե տով, 
ինչ պես դա ար վում է մե  զ մոտ: Ըն-
թեր ցաս րահ ներն այդ ԲՈւՀ-ե րում
աշ խա տում են 24-ժամ յա ժա մա նա-
կա ցույ ցով, և  ու սա նող նե րն օգտ վում 
են գրա կա նութ յու նից հիմն  ա կա նում
ըն թեր ցաս րահ նե րում:
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- Ներ կա յաց րեք, խնդրեմ, ձեր կազ մա կեր պ� թ յ�  նը, 
նրա նպա տակ ներն �  ա նե լիք նե րը:
- «Ե րի տա սարդ բժիշկ նե րի հայ կա կան ա սո ցիա ցիա

ՀԿ-ն, հա վա տա րիմ մն ա լով հիմն  ադր ման սկզբունք նե-
րին, շա րու նա կում է իր բե ղուն աշ խա տանք նե րը՝ ի րա-
կա նաց նե լով  բազ մա թիվ ծրագ րեր և  ընդգր կե լով  գոր-
ծու նեութ յան նո րա նոր  ո լորտ ներ:  Հաս տա տե լով նոր 
կա պեր և լու ծե լով ա ռա ջադր ված խնդիր նե րը՝ մե ր կազ-
մա կեր պութ յու նը ձգտում է նպաս տել ա ռող ջա պա հա-
կան  ո լոր տի բա րե լավ մա նը: 2015-ից ԵԲՀԱ թի մը ակ-
տի վո րեն հա մա գոր ծակ ցում է ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան
նա խա րա րութ յան հետ: ԵԲՀԱ ան դամն  ե րը ու ղեկ ցում
և  օգ նում էին Ֆ րեզ նո յում ՀՀ պատ վա վոր հյու պա տոս 
Պերճ Ապ գար յա նի նա խա ձեռ նութ յամբ  Հա յաս տա նում 
գտվող ԱՄՆ բազ մա փորձ բժիշկ նե րի պատ վի րա կու-
թյա նը, ով քեր մե ր եր կիր էին ժա մա նել ՀՀ նա խա գա հի և  
ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րի հրա վե րով՝ նպա տակ 
ու նե նա լով կա պեր հաս տա տել հայ գոր ծըն կեր նե րի 

հետ, նրանց փո խան ցել ո լոր տի լա վա գույն և  ա ռա ջա-
դեմ փոր ձը, կիս վել ի րենց մաս նա գի տա կան կա րո ղու-
թյուն նե րով ու հմտութ յուն նե րով, ինչ պես նաև այ ցի օ րե-
րին տե ղի բժիշկ նե րի հետ հա մա տեղ մաս նա գի տա կան 
աշ խա տանք ի րա կա նաց նել: Ա ռա քե լութ յան ըն թաց քում 
ԵԲՀԱ ան դամն  ե րը, մաս նակ ցե լով խորհր դատ վութ յուն-
նե րին և  վի րա հա տութ յուն նե րին, կա տա րել են նաև այլ 
կազ մա կերպ չա կան աշ խա տանք ներ:

 - Բա ցի ա մե  րի կա ցի փոր ձա ռ�  բժիշկ նե րի հետ հա մա-
գոր ծակ ց� թ յ�  նից՝ � նե՞եե ք հա մա գոր ծակ ց� թ յան այլ 
հասցեներ:
- ԵԲՀԱ-ն  հա մա գոր ծակ ցում է նաև ԼՂՀ ա ռող ջա պա-

հութ յան նա խա րա րութ յան հետ: ԼՂՀ ա ռող ջա պա հութ-
յան նա խա րար  Կա րի նե Ա թա յա նի հետ քննարկ ման արդ-
յուն քում ծնվեց Ար ցա խում մե ր ա սո ցիա ցիա յի մաս նաճ յուղ 
ու նե նա լու գա ղա փա րը:
ԵԲՀԱ-ն  ու նի ստո րագր ված փո խըմբռ ման և 

 հա մա գոր ծակ ցութ յան հու շագ րեր նաև տե ղա կան և  ար-
տա սահ ման յան զա նա զան բժշկա կան կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի և  մաս նա գի տա կան ա սո ցիա ցիա նե րի հետ: 
Դ րանց թվում են «Ռա դիո լոգ նե րի հայ կա կան ա սո ցիա-
ցիան, բժշկա գի տութ յան զար գաց ման «Հե րա ցի հիմ-
նադ րա մը, իսկ ար տերկր յա կազ մա կեր պութ յուն նե րից՝ 
«Ռու սաս տա նի ե րի տա սարդ ու րո լոգ նե րի ա սո ցիա-
ցիան, «Ռու սաս տա նի ե րի տա սարդ բժիշկ նե րի մի ա-
վո րու մը, « Մեծ Բ րի տա նիա յի հայ բժիշկ նե րի ա սո ցիա-
ցիան, «Ե րի տա սարդ բժիշկ նե րի հա մաշ խար հա յին 
կազ մա կեր պութ յու նը:

«Ե րի տա սարդ բժիշկ նե րի հայ կա կան ա սո ցիա ցիա ն
ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րի 2016 թվա կա նի 
մա յի սի 10-ի թիվ 1390-Ա հրա մա նով ընդգրկ վել է ՀՀ 
ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րին կից հա սա րա կա-
կան խորհր դում, իսկ ՀՀ տա րած քա յին կա ռա վար ման 
և  զար գաց ման նա խա րա րի 2016 թվա կա նի հու լի սի 28-ի 
թիվ 88-Ա հրա մա նով՝ ՀՀ տա րած քա յին կա ռա վար-

 Ե րի տա սարդ բժիշկ նե րի հայ կա կան ա սո ցիա-
ցիան (ԵԲՀԱ) հիմն  ադր վել է 2013-ին՝ հա մախմ-
բե լով բա նի մաց և  ա մե  նա կար ևո րը՝ ստեղ ծա գործ 
մի տք ու նե ցող ան ձանց, ով քեր ի րենց ներ դաշ նակ և 
 մի աս նա կան աշ խա տան քի շնոր հիվ կկա րո ղա նան 
կյան քի կո չել նա խագ ծեր, ո րոնք կար ևոր նշա նա-
կութ յուն կու նե նան ինչ պես ե րի տա սարդ բժիշկ նե րի 
մաս նա գի տա կան կյան քում, այն պես էլ հա սա րա-
կութ յան ա ռա վել խո ցե լի շեր տե րի հա մար: Ա սո ցիա-
ցիան հա մա գոր ծակ ցում է նաև ար տա սահ ման յան
տար բեր կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ, ին չը հնա րա-
վո րութ յուն է տա լիս ե րի տա սարդ հայ բժիշկ նե րին վե-
րա պատ րաստ վել տար բեր երկր նե րում: Այս ա ռի թով 
հար ցազ րույց ու նե ցա ա սո ցիա ցիա յի կլի նի կա կան 
օր դի նա տոր նե րի և  ու սա նող նե րի բաժ նի ղե կա վար 
Ե վա   Չի չո յա նի հետ: Բացի ամերիկացի փորձառ� բժիշկների հետ համա
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ման և  զար գաց ման նա խա րա րին կից հա սա րա կա կան 
խորհր դում:
-  Ձեր կազ մա կեր պ� թ յ�  նը զբաղ վ� ՞մ է գի տակր թա-

կան աշ խա տան քով:
- 2015 թվա կա նի նո յեմ բե րի 6-7-ը Եր ևա նում տե ղի 

ու նե ցավ ԵԲՀԱ երկ րորդ տա րե կան հա մա ժո ղո վը մի -
ջազ գա յին ընդգրկվածությամբ՝ «Ա ռող ջութ յամբ պայ-
մա նա վոր ված կյան քի ո րակ.  մի ջ գի տա կար գա յին մո-
տե ցու մ խո րագ րով, որն ա ռա ջինն էր իր տե սա կի մե ջ, 
քա նի որ գի տա ժո ղո վի ըն թաց քում վեր  հան վեցին ա ռող-
ջութ յան վրա ազ դող բո լոր գոր ծոն նե րը:  Գի տա ժո ղո վին 
մաս նակ ցում էին ա վե լի քան 1.000 բժիշկ ներ, հրա-
վիր ված էին ան վա նի մաս նա գետ ներ  Ռու սաս տա նի
 Դաշ նութ յու նից և Շ վեյ ցա րիա յից:
 ԵԲՀԱ-ն  մաս նակ ցեց նաև « Թո քի քաղց կե ղի ար դի 

խնդիր նե րը խո րագ րով գի տա ժո ղո վին,  Հա յաս տա նում 
մե  լա նո մա յի դեմ պայ քա րի օր վա կա պակ ցութ յամբ 
« Հայ կա կան հա կա քաղց կե ղա յին լի գա յի և պ լաս տիկ 
վի րա բույժ նե րի հայ կա կան ա սո ցիա ցիա յի նա խա ձեռ-
նութ յամբ անց կաց վող « Մե լա նո մա յի վաղ ախ տո րոշ-
ման և  կան խար գել ման օ րեր  Հա յաս տա նու մ մի  ջո ցառ-
մա նը, հան դի սա ցավ Եվ րա սիա կան թե րապևտ նե րի 
ա սո ցիա ցիա յի 2-րդ  գի տա ժո ղո վի հա մա կազ մա կեր պիչ՝ 
մաս նակ ցե լով կազ մա կեպ չա կան աշ խա տանք նե րին և

 զե կույց նե րով՝ գի տա կան ծրագ րին: Ե րի տա սարդ բժիշկ-
նե րի հայ կա կան ա սո ցիա ցիան մի  շարք մաս նա գի տա-
կան ա սո ցիա ցիա նե րի հետ հա մա տեղ այժմ կազ մա-
կեր պում է «Ա պա գա յի բժշկութ յուն. հա մա տեղ հա յացք 

հա մընդ հա նուր խնդրի ն խո րագ րով և  մի  ջազ գա յին 
մաս նակ ցութ յամբ 3-րդ գի տա ժո ղո վը:
 - Կա՞ն մի  ջո ցա ռ� մն  եր, ո րոնք նա խա տես ված են 

մի այն �  սա նող նե րի հա մար:

- «Ե րի տա սարդ բժիշկ նե րի հայ կա կան ա սո ցիա-
ցիա ն Հա յաս տա նի ե րի տա սար դա կան հիմն  ադ րա-
մի  հետ հա մա տեղ հայ տա րա րեց կլի նի կա կան դեպ-
քե րի մրցույթ՝ ԵՊԲՀ կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րի 
և  բարձր կուր սե րի ու սա նող նե րի հա մար: Մր ցու թա-
յին հանձ նա ժո ղո վի ո րոշ մամբ՝ լա վա գույն կլի նի կա-
կան դեպ քե րը ներ կա յաց վեցին 2016-ի սեպ տեմ բե րի 
30-ին և  հոկ տեմ բե րի 1-ին ըն թա ցող «Ե րի տա սարդ 
բժիշկ նե րի հայ կա կան ա սո ցիա ցիա յի՝ «Ա պա գա-
յի բժշկութ յուն. հա մա տեղ հա յացք հա մընդ հա նուր 
խնդրի ն խո րագ րով և  մի  ջազ գա յին մաս նակ ցութ յամբ 
3-րդ  տա րե կան գի տա ժո ղո վի շրջա նակ նե րում: Մր-
ցույ թի հաղ թո ղը ո րոշ վեց մաս նա գի տա կան ժյու րիի և 
դահ լի ճի քվեար կութ յամբ: Նմանատիպ մր ցույ թներին 
մաս նակ ցութ յան հա մար ներ կա յաց վող պա հանջ ներն 
են՝ լի նել կլի նի կա կան օր դի նա տոր կամ ա վագ կուր սի 
ու սա նող ( 5-6-7-րդ կուր սե րի), կլի նի կա կան դեպ քի 
պատ շաճ ներ կա յա ցում՝ 7 րո պե տևո ղութ յամբ, ներ-
կա յաց նո ղի ան մի  ջա կան մաս նակ ցութ յուն տվյալ 
կլի նի կա կան դեպ քին (հե տա զո տա կան աշ խա տան-
քին)՝ սլայդ նե րի քա նա կը 15-20, օգտ վել բա ցա ռա պես 
ա պա ցու ցո ղա կան բժշկութ յան կայ քե րից՝ այս կամ 
այն դրույ թը հիմն  ա վո րե լու հա մար:  Մաս նակ ցութ յան 
հայտն անհ րա ժեշտ է ներ կա յաց նել հետև յալ հաս ցե-
նե րից որ ևէ մե  կով՝ musheghaslanyan@gmail.comg y g , aay-y

doctors@yahoo.comy : Կամ 
անգահարել 093300662  
ե ռ ա խ ո ս ա հ ա մ ա ր ի ն :

Մանրամասների համար` 
t t p : / / w w w. a r m m e d i c s .
om/420110872:

Շնորհակալ� թյ� ն 
արցազր� յցի համար: Ձեր 

ասոցիացիային մաղթ� մ եմ 
որանոր հաջող� թյ� ններ 

համագործակց� թյան 
որ � ղիներ: 

Հարցազր+ յցը՝
Ա. Հակոբյանի
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Ի ԻԻԻԻ պապպպպ տասխանանանանանաան այնննն հհհհհարցին, թե ինչ պեեե՞ս՞ս՞ս ծծծծծծծծնվնննննն եց 
«««««« ՎեՎեՎեՎեՎեր րրնա տ� ն» ստեղ ծե լ�  գա ղա փա րը, Հ. Ս� քիասաաաաաաա յայաաաաաանընընը 
պապապպպ տատտտտ սխանեց.
----- Ինձ և ամ բիո նի դա սա խոխոխոխոխոխոխոխոս նեեեեերրրրրրրին 

միմիմիմիմի շտշտշտշտշտ էլ զբա ղեց րել է այն մի տ քըըըըըըը, ոոորոոո  մե ր 
ու սա նող նե րին՝ ա պա գա բժիշկ նե րին, բա ցի բժշկա-
գի տա կան, մասնագիտական տերմի նաբանության 
գի լիք ր լ ց, պ ք է ղ րդ կից դ րգիտելիքներ տալուց, պետք է նաև հա ղոր դա կից դարձ-
նել հոգ ևոր-մշա կու թա յին կյան քին: Սկզ բում, որպես 
բա նա վոր խոս քի զար գա ցում՝ դա սա գոր ծըն թա ցում 
ընդգր կում էինք հայ ե րախ տա վոր նե րին, ինչ պես նաև
Հա յաս տա նի ու Եր ևա նի ճար տա րա պե տա կան կո թող-
նե րին նվիր ված զրույց ներ: Օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե-
րի դեպ քում այս աշ խա տան քը ա ռա վե լա պես կար ևոր 
էր: Մեր նպա տակն էր օ տա րերկ րա ցի, ԱՊՀ ու սա նող նե-

րին հա ղոր դա կից դարձ նել հայ կա կան մշա կույ թին: Ե թե
ա ռա ջինների դդդդդեպեպպեպեպեպեպ քում Հա յաս տա նը ան ծածծծծծծ  նոթ եր կիր
էր, ա պապապապա ԱԱԱՊՀՊՀՊՀՊՀ ոոու սսսսսփյուռ քա հայ ու սա նող նե րրրրրի ի մոտ առկա
է վե րագագագտտ տածածածած հհհհհհհաայայյայայայայյ րրրրե նի քի ա նափ կա րոտ: Հաաաաայ մշա կույ թի
անս պաաառ գան ձե րրրրրին հա ղոր դա կից դարձ նեեեեե լլլլու մն ա յուն
ճա նա պապ ր հը հայայայայայ կա կան ազ գա յին երգ ու տտտտտտա ղիկկ սո-
վո րեց ննելն էր, Հաաաաաաա յաս տա նի մա սին ֆիլ մե  րրրի ի իի ի դիդ  տու մը...
Եվվ ծնվնվվվեցե ««« Վ ՎՎ ՎՎՎՎՎեեեեերերեեե  ն ննն ննննաա աաատատատտատաան»ն»ն» գգգգա աաաաաղաղաղաղափփփփա աարըրը. ստտտեղղեղեղեղեղղեղղղե ծծծծծծծծել կենտ-
րոոոննն, ոորրրրը կհկհկհհա աաաաաաաամամամամամամամամամախմխմխմխխմխմխ  բբբբի իիի հահահաաա մմմ մալալալալաա  սսսսա աաարարարա նննիիի տտտտտատարրր բեեեեեեեեր ազ գու-
թյանանանն ոոու սաս  ննողղղ նե րին՝ նրարաարարարարարար նցնցնցնցնցնցցնն ննննննններգ րա վվե լոլոլոլոոլովվ վ վվվ մե մեմեմե մեմե մե մեծ ծծ մի  ջո ցա-
ռումն երում, քա նի ի որ բբբբբբբեեեմիմի մի միմի մի միմից արաաաարրարրար տա սան ված յու րա քանչ-
յուր բա նաս տեղ ծութ յուն,նննննննն եեեեեերր րրրրրգագգաագագագագ ծ խա ղիկ ու երգ դաառ նում
է հույզ, ապ րում, զգաց մմմունքնքքքքքք, հեհեհեհհետատատատտ գայում՝ հիշողություն
այն երկրի մասին, որտեղ իր ուսանողական կյանքն էն ե կ ի մ ին ե ի ն կ ն կ ն ն է
ապրել օտարերկրացի ուսանողը:
- « Վեր նա տ�  նը»  ար դեն 15 տա րե կան է. որո՞նք են 

ամե նահի շար ժան մի  ջո ցա ռ� մն  երը:
- Մեր մի  ջո ցա ռումն  ե րը տա րի ներ շա րու նակ բազ մա-

բնույթ ու բազ մա բո վան դակ են ե ղել և պահ պա նել են
« Վեր նա տան» ա վան դույթ նե րը: Հենց ա ռա ջին մի  ջո ցա-
ռու մը նվիր ված էր Հ. Թու ման յա նին. բեմա կա նաց րինք

« ՎԵՐ ՆԱ ՏՈՒ ՆԸ» 15 Տ ԱՐԵ ԿԱՆ  Է
15 տա րի ա ռաջ ԵՊԲՀ հա յոց լեզ վի ամբիոնի 

վա րիչ Հեն րիե տա Սու քիաս յա նի ջան քե րով հիմ-
նադր վեց « Վեր նա տուն» գի տամշա կու թա յին կենտ-
րո նը, ո րը մե ծ հա ջո ղութ յամբ գոր ծում է մի նչ օրս:
Կենտրոնը հիմն  ադր վեց մի  ա ռա քե լութ յամբ՝ տե-

ղա ցի և  օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րին՝ ա պա գա 
բժիշկ նե րին ներգ րա վել հա մալ սա րա նա կան մշա-
կու թա յին մի ջոցառումն երին: Կենտրոնի սաները՝ 
հնդիկ, արաբ, պարսիկ, սփյուռքահայեր, արդեն 
այնքան ճանաչված են իրենց կատարումն երով, որ    
հանրապետությունում տեղի ունեցող բազմապիսի 
մի ջոցառումն երին նրանց մասնակցությունը 
դարձել է ոչ մի այն սովորական, այլև ցանկալի: 
Ականատես եմ եղել սփյուռքի նախարարության 
այս կամ այն մի ջոցառման կազմակերպական 
խորհրդակցություններին, որոնց ընթացքում 
համե րգային ծրագրերի կազմման, մասնակիցների 
ցուցակների հաստատման ընթացքում հաճախ 
է նշվում բժշկականի Վերնատուն երգչախմբի 
անունը:
15 տա րի է, ինչ կենտ րո նը անմն  ա ցորդ սի րով կա-

տա րում է իր հայ րե նան վեր գոր ծը, բազ մաբ նույթ 
հե տաքր քիր ու բովան դա կա լից հո բել յա նա կան 
մի  ջո ցա ռումն  ե րով հարս տաց նում ուսանողական 
ա ռօր յան:

ին հ կի ձնե հ կ կ ն մ կ ին Ե ե

Շնորհավոր ծն� նդդ, Վերնատ� ն



«Ա«Ա«Ա«Ա«Ա«Ա««  նու շը», ո րը մե ծ սի րով ըն դուււււն ննննվեվվվվ ց հա մալ սա րա նի 
ղեղեղեղեղեղեղե կա վա րութ յան և  ու սա նո ղութ յաննննն կկկկկկոողողողողողող միմի ց: Դրան հա-
ջջջոջոջ ր դեեե ցին կի թա ռիիիիի եեեեեեեե երերերերեերերեերր կկկկ կկոնոնոնոնոնոնո , , « Բա րե կկկակկկ  մմմմմմուոուուոուութ յան կա մուր-
ջջըջըջըջըջջջջջջըջը»», ՀՀՀա մմո ՍՍ հահհհ յա նինինինինինննիի 999999900-0-0-0-0-0 աաամամամաա  յյյա կիկիկին ն նվվնվվնվվիրիիիիի  վածաաաա  մի  ջո ցա ռու-
մմմմըմըըըմըըըըըըը,,,,,, ոուուուուուխ տագ նացուււթթթ թթյոյոյունւնըը դդե պիիի ԱրԱրԱր ցցցցախաաաախա ,,, գրե րի գյու տի 
1.11 6666060666 0000-0  ամ յա կինինին ննվիվվվվվվիր վաաած ծ ծ գի տա ժոժոոոոո ղղոո վվվվովվոումւմմ զե կու ւււււ ցոցցցց ւմ ու
հահաաաաամեմեմեմեմերրրրր գա յին ծրրրրրրրրաաաաաա աագիգգգգգգգ ր տետետտետետեղղ ղղղա ցի և  օ օօօօօտտտատատատտ  րերկ կկրարարացցցիիի ի իի իի ուո  սա-
նոնոնոնոնոն ղ ղ ղ ղ ղ նեննենենե րի մաս նաաաաաաաակկկկկ կկկցութ յամբ, ո րը նեեր կա յաց րիննինիննինինինք քքքքքք նանննն և
Գաաաաաննն ննձա սա րում ու Ա մա րա սում, Թու ման յա նի 1212125-55---աամաաա -
յաաաաա կինիիիի  նվիր ված և «Ա ռեղծ ված, ա նունդ կին է» մի  ջո ո ո ոոոոցա-
ռոռոռոռոռումնւմնւմնւմնւմն  ե րը: Իսկ անց յալ տա րի հա յոց լեզ վի ի ի ի ի իի ամամամամամամամամ բ բ բբ բբ բիոոոն ննննն հա-
ճա խող բո լոր խմբե րը մաս նակ ցե ցին Ե ղեռեռռեռեռռռնննն նիիիիիի իի 100-ամ յա 
տա րե լի ցին նվիր ված մի  ջո ցա ռումն  ե րին: Յու րա քանչ-
յուր խումբ հան դես ե կավ կա՛մ ներլ սա րա նա յին մի  ջո-
ցառ մամբ, կա՛մ պաս տառ ներ հրա տա րա կե լով: Այնպես ՛
որ՝ « Վեր նա տուն» կենտ րո նի մշա կու թա յին կյան քը 
բուռն վե րելք է ապ րում:
- Ի՞նչ մաս նակ ց� թ յ� ն �  նեն օ տա րերկ րա ցի �  սա նող-

նե րը « Վեր նա տան» մի  ջո ցա ռ� մն  ե րին:
- Ինչ պես ար դեն նշե ցի, կենտ րո նը հատ կա-

պես կար ևո րում է օ տա րերկ րա ցի նե րի մաս նակ-
ցութ յու նը մշա կու թա յին մի  ջո ցա ռումն  ե րին. նպա-
տա կը մե կն է՝ նրանց հա ղոր դա կից դարձ նել 
հայ կա կան մշա կույ թին, ծա նո թաց նել հայ կա կան ճար-
տա րա պե տութ յա նը, եր գին, ո գուն, որ պես զի օ տա րազ գի 
մե ր ու սա նող նե րը հնա րա վո րինս լավ ճա նա չեն 
հայկական ար վեստն ու ար վես տի մի  ջո ցով յու րո վի բա-
ցա հայ տեն հայ ժո ղովր դի բա րի, աշ խա տա սեր, խա ղա-
ղա սեր ու ստեղ ծա գործ էութ յու նը:

Անց յալ տա րի « Վեր նա տուն» կենտ րո նի հայ րե նան վեր 
գոր ծու նեութ յան շրջա նակ նե րում հիմն  վեց օ տա րերկ-
րա ցի նե րի « ՎեՎՎ ր րրրրրնա տուն» երգ չա խումբբբը,ըըըըըը  ո րի գե ղար-
վես տաաաա կ կ կանանանն ղղղղեեեեե կկկակակակակա վա րը ընդ հա նուր բժշկոոոոութ յան ֆա կուլ-
տե տի ի ի 3-3-3-րդրդրդրդ կկկկկկկուուււուուոոուրր սի գե րա զանցիկ ու սա նոնննն ղ Ա սա տուր 
Չաք մամաան յանն է,,, ե րի տա սարդ, ում խո րա պեպպպպ ս հու զե ցինիի  
հատ կակկ  պես օ տտտտաաաա արերկ րա ցի ու սա նող նե րիիիիիի եր գած հայ-
կա կանան ազ գա յինիննինինինին եր գե րը, խա ղիկ նե րը: Նաաաաաա սիս  րով և  ոգ-
ևոևո րրրոււթթ թյամբմբմբբբբբբ սստաաաաաաանձնձննձձ ննննեցեց «««« ՎՎՎՎՎերերերերե  նննննաաատոտոտ ւննն» երերերերրրգգգգգգգգչչաչչչչչ խմ բի գեե-
ղաղաղար ր վեվեվեվես տաաաաաաաակկկկկկ կկկանանանանանանանանա ղղղղղե եեկակակակ  վվվա աաաարիիրիիրիի պպպպպարարար տտտա աակակակաաաա նոոութթ թ թթթ թթ յյյոյյյյյ ւ նը:

       - Ի դեեպ՝պ՝ մմա աաայիյյյիիսսինինինինինինինինն նննննննններերերրրրրկկակակակակակաաա էէի ի «Ա«Ար րամամամամմմաամմմմմ ԽԽԽԽԽա չատր-
յա ն մե ծ հա մե մեմեմեր րրրրրրրրգգագագագագագագագագ ս ս սսսրարարրաարարարա հ� մ տե ղի �  նե ցացաց ծ 
ՀՀ վաս տա կաավվորորոր գգորորորորրոործծծծծիչիչիչիչիչ,, « ««ԿոԿոմիմի  տատ ս» շքան-
շա նի աս պետ Գ ևորգ Չաք ման յա նի(Ասատ� րի շանի ասպետ Գևորգ Չաքմանյանի(Ասատ�րի
հոր) և ն րա ղե կա վա րած « Կան թեղ» երգ-
չախմ բի՝ փա ռա պանծ հայ զին վո րին նվիր-
ված  հա մե ր գին, ո րի ըն թաց ք� մ հան դի սա-
տե սին ի րենց ներ կա յ� թ յամբ պատ վե ցին 
« Վեր նա տ� ն» երգ չախմ բի օ տա րերկ րա ցի 
մե ր � սանողները:
Հա մե ր գին հայ եր գար վես տ� մ հայտ-

նի մի  քա նի եր գե րով ե լ� յթ �  նե ցավ նաև 
« Վեր նա տ� ն» երգ չախմ բի հիմն  ա դիրը՝ Ա սա-
տ� ր Չաք ման յա նը, � մ հնչեղ �  հ�  զիչ կա-
տա ր�  մը հիաց մ� ն քի հրա շա լի րո պե ներ 
պարգ ևե ցին հան դի սա տե սին՝ նրան ար ժա-
նաց նե լով չդա դա րող ծա փող ջ� յն նե րի, իսկ 
հա մե ր գին ներ կա « Մի ջազ գա յին անվ տան-
գ� թ յան աս պե տաց ա կա դե մի ա յի» նա խա-
գահ, գե նե րալ-լեյ տե նանտ Ա. Ֆի դան յա նը 
Ասատ� րին պարգ ևատ րեց «Աս պե տաց Մեծն 
Տիգ րան» շքան շա նով:
Օ տա րերկ րա ցի �  սա նող նե րից կազմ-

ված « Վեր նա տ� ն» երգ չախմ բի հա յե րե-
նով  գեղեցիկ կա տա ր�  մը ցնցեց հան-
դի սա տե սին, ո րը հոտնկայս տևական 
ծափահար� թյ� ններով և հիաց մ� ն քով ըն-
դ�  նեց երգ չախմ բի ել� յթը:
Բա րի երթ ցան կանք « Վեր նա տ� ն» մշա-

կ�  թա յին կենտ րո նին, նոր խի զա խ� մն  եր 
�  նվա ճ� մն  եր՝ հայ րե նան վեր �  ազ գան վեր 
գոր ծ�  նե� թ յան մե ջ:

Հարցազր� յցը՝
Ս. ԹՈՐՈՍՅԱՆԻ



ամ եր ջա նիկ մի  օր, որ ա մե ն տա րի գա լիս է մ երջանիկ մի օերջա
ւր… Օր, ո րով այն քան շատ ենք ու րախ ու այն-

նոր հա կալ, որ դուք կաք մե ր կող քին: Այս տա րի 
ցավ մե ր ամ բիո նի հար գե լի և  բո լո րիս կող մի ց ան-

ափ սի րե լի վա րի չի՝ պրն.  Բա լա բան յա նի 65-ամ յա կը,
մարդ, ում բնու թագ րե լիս քիչ է ան վա նել լոկ ամ բիո նի 
վա րիչ, ով այդ եր կար ու ձիգ տա րի նե րին չդա վա ճա-
նեց իր տե սա կին, ո րը ձևա վոր վել է իր մու սա լեռ ցի 
ծնող նե րի, ա պու պա պե րի մաք րա մա քուր ժա ռան գա-
կան ար յու նով, ում մե  ծա գույն կո չու մը  Մարդ լի նելն 
է: Ճշ մա րիտ մի  հայ, ում շնոր հիվ ամ բիո նը վե րած-

մի  հա մե  րաշխ ըն տա նի քի, որն իր ու ժե րի նե րա-
փով բա րեխղ ճո րեն աշ խա տում է սի րով և  մե ծ 

ւթ յամբ:
այ նեք՝ դժվար է ղե կա վա րել բա ցա ռա պես 

ց կո լեկ տիվ, որ տեղ, ի զար մանս շա տե րի, 
ւմ է ան դորր և  աշ խա տան քա յին խա ղաղ մթնո-

տ:  Պա տեհ ա ռի թով նա հետև յալ ձևա կեր պու մը 
վեց ամ բիո նին. Ամ բիո նը ժա մա ցույ ցի մե  խա նիզմ 

է, որ տեղ յու րա քանչ յուր ոք դե տա լի իր պար տա կա-
նութ յունն ու աշ խա տանքն է կա տա րում, և  ա ռանց 
դե տալ նե րից մե  կի՝ կխա թար վի այդ ժա մա ցույ ցի  մե -
խա նիզ մը: 
Ղե կա վար ծնվում են. այդ շնորհն ի վե րուստ է 
րվում: Ա շա կեր տե լով նրան՝ բո լորս ձեռք բե րե ցինք 

, գի տե լիք ներ և, ա մե  նա կար ևո րը, մար դու հետ 
գույն վար վե ցո ղութ յուն: Այս եր կար տա րի նե-

քում ակ նա ռու հա ջո ղութ յուն նե րի հա սած 
ա վա րը բազ մի ցս ար ժա նի գնա հա տանք է 

լ:  Սի րել, հար գել, գնա հա տել… ա մե  նա տար-
բայց մի և նույն ժա մա նակ ա մե  նադ րա կան զգաց-

նք ներն են խառն վում, երբ խո սում կամ մտա ծում 
նք այն մար դու մա սին, ով իր օ րի նա կով սո վո րեց րել 

է ճիշտ ապ րել, աշ խա տել, ճիշտ ըն կե րութ յուն ա նել 
ու ճիշտ գնա հա տել ու նե ցա ծը:  Մենք փոր ձում ենք
փոք րի շա տե նման վել նրան, սո վո րել նրա նից: Ն րա 
հա ջո ղութ յան ու ա ռա ջըն թա ցի գրա վա կա նը կա յա-
նում է նրա նում, որ նա ցանկանում է հաս կա նալ իր 

սա նող նե րին, աշ խա տա կից նե րին, դա սա խոս նե-
հաս կա նալ ոչ մի այն նրանց խոս քը, այլև լռութ-

ան դես գալ բա րո յա խո սի դե րում:
նկատ մամբ ցու ցա բե րել պատ շաճ մո տե-

բո լո րին է տրվում: Ամ բիո նի ա մե ն մի  աշ խա-
ի հոգ սը դարձ նե լով սե փա կա նը՝ դրսևո րում է 

րդ կա յին գեր հատ կա նիշ ներ:  Նա՝ ով բա զում սա-
եր է տվել, լավ բժիշկ ներ և  հի մա շա րու նա կում է իր 

փա ռա հեղ գոր ծը:  Յու րա քանչ յուր օր նա պա տաս-
խա նատ վութ յան մե ծ գի տակ ցու մով է մո տե նում իր 
գոր ծին՝ դա սա խո սի բարձր կոչ մա նը: Իր գի տե լիք-
նե րը, ստեղ ծա գոր ծա կան ողջ նե րուժն ու հո գու ջեր-
մութ յունն ամ բող ջութ յամբ նվի րե լով ու սա նող նե րի 
կրթութ յան գոր ծին՝ նրանց մե ջ սեր մա նե լով սեր դե-

ի լա տի նե րեն լե զուն, դե պի կրթութ յունը: 
մ են՝ եր ջան կութ յու նը հա վերժ չի լի նում, սա-

նչ օրս մե նք վա յե լում ենք մե ր բա ժին եր-
ու նը:  Մեզ հետ է հար գար ժան, սի րե լի պրն. 

ան յա նը, ով իր ի րա կա նութ յան սահ մա նագլ-
այն կողմ դեռևս ու նի ե րազ նե րի իր ու րույն ու 

զ մա խոր հուրդ աշ խար հը: Ն րա ե րազ ներն անց-
ա լի ու ներ կա յի բազ մա գույն ներ դաշ նա կութ յունն 

են: Որ քան խո հե մութ յուն ու ի մաս տութ յուն կա ա վե լի
քան 6 տասն ամյակ հա տիկ առ հա տիկ կու տա կած ոս-
կու կա րա սի մե ջ՝ մի տք, գի տե լիք, փորձ, ի մաս տութ-
յուն… Եվ, ա հա վա սիկ, բա ցեց նա կա րասն ու ա մե ն-
քիս բուռ-բուռ բա ժա նեց այդ ոս կի նե րից, շռայ լո րեն
նվի րեց շտե մա րանն այդ գի տե լիք նե րի՝ գու ցե բար-
կութ յամբ կամ գո վա սան քով, գու ցե խրա տով կամ
հան դի մա նան քով:  Գո ռո զութ յունն ու ամ բար տա վա-
նութ յու նը խորթ են նրան, նրա ի մաս տութ յան հիմ քում
ըն կած են բա րութ յունն ու ան վե րա պահ նվի րու մը:
 Սի րե լի պրն.  Բա լա բան յան, գու ցե մե նք ճա կա տա-

գրի սի րե լին ենք, որ մե զ բախտ վի ճակ վեց  Ձեզ հետ
աշ խա տել: Ա զա տութ յուն տա լով մե ր զսպված մտքե-
րին, չկա րո ղա ցանք հաղ թա հա րել մե ր մե ջ ե ղած
ե րախ տա գի տութ յան զգա ցու մը:  Դուք մի շտ հա վա-
տա րիմ մն ա ցիք  Ձեր վեհ կոչ մա նը: Այ սօր  Ձեր հո գին
լի է ինք նա բավ թրթիռ նե րով, գու ցե հի մա հո գու խոր-
քում ա սում եք. Կանգ առ, ակն թարթ:
Ամ բիո նում եր կար տա րի ներ ներդ րած ա վան դի մե ջ

այն քան սեր ու ե րախ տիք կա, այն քան ջանք ու ներդ-
րում, այն քան ա վանդ ու այն քան վաս տակ, ո րի առ-
հա վատչ յան այ սօր վա ջեր մա գին ու ան կեղծ խոս քերն
են, տա րի ներ, ո րոնք այն քան բան սո վո րեց րին մե զ,
ո րոնց արդ յուն քում ու նե ցանք ա վե լի մե ծ փորձ, ջանք
ու ե ռանդ:
 Սի րե լի մա գիստր, մե ր հո գին օծ ված է անց յա լի ու

ներ կա յի ոս կե փո շի հու շե րով, ո րոնք մե զ տվել են
ապ րե լու տենչ, մա քառ ման կո րով… Այ սօր ա ռի թը
հա մա րե լով տո նա կան՝ խույս տվե ցինք անդ րա դառ-
նա լու անց յա լում կա տա րած  Ձեր մե ծ աշ խա տան քին,
ձեռք բե րումն  ե րին, ա վան դին, ո րո շա կի կեն սագ րա-
կան տվյալ նե րին: Ք չե րին կա րե լի է բնու թա գրել որ-
պես պայ ծառ ու լու սա վոր մարդ, հրա շա լի դա սա խոս,
ով սե րունդ ներ է կրթում ու դաս տիա րա կում, տա լիս
անս պառ գի տե լիք ներ, սեր մա նում հայ րե նա սի րութ-
յուն և  մարդ կա յին բարձր ար ժեք ներ:
Անն կատ սա հե ցին այդ տա րի նե րը, ո րոնց մե ջ

այն քան պա տիվ ու փառք կա: Որ քան բան ու նենք
 Ձե զա նից անն կատ գողա նա լու, ա կա մա յից նկա տե-
լի է դառ նում ճիշտ կա ռու ցած ըն տա նի քի մո դել, լավ

ն Ո ն խ հեմ ն իմ ն կ վե ի
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ըն կեր, լավ գործ ըն կեր, դա սա խոս ու 
բա րե կամ: Այլևս հետ ևում մն ա ցած 
65 տա րի նե րը  Ձեզ տվել են ի րենց 
պտուղ նե րը:
 Սի րե լի մա գիստր, ու րախ ենք, որ մե ր

կյան քում ու նե ցել և  ու նենք  Ձեզ:  Մեզ
այն քան բան եք տվել ու շա րու նա կում 
եք տալ: Երբ փոր ձում ենք հի շել ան-
ցած տա րի նե րը՝ ա մե  նաու րախ, ա մե -
նատ խուր ու ա մե  նաան մո ռա նա լի պա-
հե րին մի շտ մե ր կող քին եք ե ղել, մի շտ 
մի ա սին ենք ստեղ ծել այն աշ խար հը, 
ուր մե զ հա ճե լի է աշ խա տել:
 Հար գե լի  Վարդ գես  Մով սե սի, սի րում 

ենք  Ձեզ շատ, սի րում ենք այս օ րը, ո րը 
կրում է Պրն.  Բա լա բան յա նի ծննդյան
օր խո րա գի րը, թերևս ա ռիթ, որն 
այն քան ա զա տութ յուն է մե զ ըն ձե ռում 
շռայ լե լու ան կեղծ խոս քեր  Ձեր հաս-
ցեին՝ սրտի մաղ թանք, ե րախ տի քի
ջերմ բա ռեր, այ սօր ու զում ենք բարձ-
րա ձայ նել խոս քեր՝ ի խո րոց սրտի:
Ծ նունդդ շնոր հա վոր,  Վարդ գես

 Մով սե սի, մե ր բա րի, բա նի մաց, հու-
մո րով և  ա ռա քի նի ու սու ցիչ, պար-
կեշտ մարդ:  Թող  Ձեր անց յա լի վառ 
հու շե րը ի մաս տա վո րեն ա ռանց այն 
էլ արագ ընթացող կյան քի ա մե ն մի  
վայրկ յա նը, ներ կան ու ա պա գան, և
կ յան քի հոր ձա նու տում  Ձեր դեմ քին 
տես նենք ապ րած տա րի նե րի նկատ-
մամբ գո հու նա կութ յան և  բերկ րան քի 
ժպիտ:  Շա րու նա կեք մե զ տալ ավ յուն
ու կո րով, կանգ նեք սյու նի պես, սե-
րունդ ներ ապ րեց րեք:  Շա րու նա կեք
 Ձեր հայ րա կան վե րա բեր մուն քը մե ր 
հան դեպ՝ ա նել ա մե ն բան՝ ի փառս
մե ր բա րօ րու թյան:  Մենք մի շտ լսել 
ենք  Ձեզ, հետ ևել  Ձեր ի մաստ նա ցած
խորհր դին, ո րի առ հա վատչ յան  Ձեր 
նա խըն թաց տա րի ներն են:
 Սի րե լի  Վարդ գես  Մով սե սի, այ-

սօր ա զա տութ յուն ենք տվել մե ր 
զեղումն երի մե ծ շղթա յին, բայց ա մե -
նա բաղ ձա լի ե րա զան քը  Ձեզ ա ռողջ
տես նելն է, իսկ նվի րա կան ե րա զան-
քը՝  Ձեզ մի շտ մե ր կող քին տես նե-
լը: Կր կին շնոր հա վո րում ենք  Ձեզ և
 մի և նույն ժա մա նակ ա սում. Դուք ու-
րիշ եք, այն ինչ մե զ հա մար ու րիշ է, 
հետ ևա բար ու րիշ է մե ր՝  Ձեր նկատ-
մամբ ու նե ցած վե րա բեր մուն քը: 
 Ճա կա տա գի րը մե զ՝ աշ խա տա կից-

նե րիս, ար ծաթ յա սկու տե ղով մա տու-
ցեց հան դի պում  Ձեզ հետ, ձեր վառ-
վող մո մի  մե ջ կանք նաև մե նք, այդ 
մո մի  լույ սից մե զ էլ բա ժին հա սավ,
այդ լույ սը մե նք էլ տե սանք, և  այ սօր 
բո լորս մի ա ձայն ա սում ենք. Շ նոր-
հա կալ ենք  Ձեզ:
 “ Aliis inserviendo ipse consumer”.

ԵՊԲՀ Օ ՏԱՐ ԼԵ ԶՈՒ ՆԵ ՐԻ
 ԱՄ ԲԻՈՆ

 Վեր ջերս Եր ևա նի Անդրանիկ  Մար գար յա նի ան վան թիվ 29 
ա վագ դպրո ցի 10-12-րդ  դա սա րան նե րի ա շա կերտ նե րի մի խումբ 
այ ցե լեց բժշկա կան հա մալ սա րան: Այցի նպա տակն էր ծա նո թա-
նալ  Հայաստանի բժշկության պատ մութ յան և  ա նա տո մի ա յի 
թան գա րան նե րին՝ դպրո ցում սո վորած տե սա կան գի տե լիք նե րը 
հիմն  ա վո րե լու ի րա կան նմուշ նե րի օգ նութ յամբ:
Էքս կուր սիան կազ մա կեր պել էր կեն սա բա նութ յան ու սուց չու-

հի Ալ լա  Թո րոս յա նը: Ն րա կար ծի քով՝ արտա դա սա րա նա յին 
նմա նօ րի նակ մի  ջո ցա ռումն  երն ու սու ցո ղա կան մե ծ դեր ու նեն 
ա շակերտ նե րի հա մար:  Նախ ընդ լայն վում է աշակերտների 
աշ խար հա յացքը, նրանք հարս տաց նում են իրենց գի տե լիք նե-
րը: Ա շա կերտ նե րը մե ծ հե տաքրք րութ յամբ լսում էին այն բո-
լոր տե ղե կութ յուն նե րը թան գարան նե րի նմուշ նե րի վե րա բեր-
յալ, ո րոնք ներ կա յաց վում էին ի րենց անատոմի այի ամբիոնի 
աշխատակիցների և թանգարանի տնօրենի կողմից: 
Շատ ա շա կերտ ներ թան գա րան ներ այցե լե լուց հե տո ա վե լի լավ 

են կողմն  ո րոշ վում մաս նա գիտու թյան ընտրութ յան հարցում: Այս 
ան գամ էլ նրան ց մե ծ մասը հաս տա տա պես ո րո շե ց ընդուն վել 
բժշկա կան հա մալ սա րան և  դառ նալ լավ մաս նա գետ , նվիր վել 
այն դժվա րին գոր ծին, որն ու նի բժշկութ յուն ա նու նը:
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 ՌՌազ միմիկկ ԱԱբ բ բբ րաարաար  համ յյյա ա աանընընընըը ծնվվելլ է 1943-
ինին, , Ա Ա խախալ լ քաքաաա լա քիքքք  շրջաաաաանիիի  Սուլ դա գյու-
ղողումւմ::  Ն Նա ա ոոոսո  կե եեե մե  դա աաաալովվ ա վար տել է 
տետե ղ ղի ի մի մի ջ ջ նանաաաա կ կ կ կկարարարաարրգ գ գ գ գ դպդպդպդպդպրորորորորրո ց ց ց ց ցը,ը, ոո ր րիցից հհեե տոտո՝ 
1967-ին, գե րրրազզզան ցութ թթթթյաաան դիպ լո մով՝ 
Եր ևա նի պե տատատատ  կկան բժշժժժ կկակ  կան ինս տի-
տոտու ւտըտը:: ԱյԱյ ննուուուոուո  հհհհետետետետև ևևև ուուուու ս ս սսաաաաննոննո ղղա ակական ն տատա--
րի նե րը փո խխխխա րրրիիինե լով աշ խա տան քա յի-
նի՝ ան մի  ջա պպպպեսսս ան ցել լլլ լ է աշ խա տան քի՝ 
մի մինչնչև և 19197171 ը-ըըը աաշշ շշխախխատ տեեե ե եելոլլլոլ վվ վվվ  ՎՎե եդիդիիի բոբուժւժ-
մի ա վո րու մոււււմ: 111971-75 թթթթթթ. Ռ. Աբ րա համ-
յա նը սո վո րեեեել և ևև աշ խաաաա տեել է  Մոսկ վա յի 
մմանն կկա բարձ ձձձութ թ թ յյյաննն ևևևև  գգիինենեկ կո լո գիիա յիի 
հա մա մի ու թեեենաաա կան, գի տա հե տա-
զոզոտ տաա կականն իննինսսսս տիտիտ տուոււուտ տուում՝մ աաշ շ խախար-ր
հահռ չակ գգգգիտտտ նա կան,ննն   ՍոՍո վ վե ե տատակկանան 
Միութ յան աշշշ խխխա տանանաան քքաայիյինն հեհե րոսոս,,
ա ակակադդե եմի մի կկոսսսսսոսս ԼԼԼԼԼԼ..... ՊՊՊՊՊՊերերրերերերեր սսսսսսիիաիիաիիաի  նննիի ինոնոնովվվի իի ղեղեղե--
կա վա րութ յաաաաամբ,,, որ տեեեեղ ուս մամ ն 2--րրդդ 
տար վա վեր ջջջջին՝ն՝ն՝ 1973-ինինիին, հահաջո ո ողղութ յամամամբ բ 
պապապաշտշտշտ պպ պաաանենենելլ լլլլ էէէէ թեեթեթեկ կկկնանաաանանածծծծո ոոոուաւաւակկկանանաան թթթե եեզըզըզըզ , 
հահանն դեդեսս եե կեկեեեել մամմ ն կա բ բբբաարձ-գիգիի նե կո լոգոո -
նենե րի 7--րրդ  մի  ջ ջջազ գաա յիյյյ նն կոոնննգ րե սոոոււմ, 
այաայնն նուուհհ հեետետետևևև ննննոննույյյնն նն ն ինինինինինս իտիիտիտիտտ  տտու տտտումմմ 1919199292929 -
ինինին պաշտ տտպաա նելելել դոկ տտտտոոո րրա կանանն թե զըըը և 
սսստատատացցցցելլլլ պպպպրոորրր  ֆֆֆե սոսս րրրի իի կոոոոոկկ  չ չչոււմ:
111975-իննն  Ռաազ միմիմի կ Աբբ րարարրր  համմ յ յ յա նը, վեվվ -

րարարա դառ նննաալովվ  Հա յասսստտատատ ն, ա ռող ջջջաա-
պապպպահհուութ թ յայայայ ն ն նաաանա խ խա ա րաաաարարրր,րր, աա կ կա աաա դեդե մի մի կոկկոկոս ս 
ԷԷԷ միմի միլ  Գաբա  րրիելլլյյյա նի հրհհհհ աա մա ն ն նով, այաա դ 
տատտ  րի նեե րրի ՀՀՀՀ ԱՆ գլլխա վվվոր մանաա -
կակակակակա բբբբարարարարձ-ձ-ձձ գիգիգիգի ննննննե եեեեկոկոկոկոկոո լլլլլոգոգոգոգոգ ՄՄՄՄարրարարար գգգգա աաարիրիրիրի տտ տտտա աաա
 ՄՄՄար տիկկյ յա նիի հհհեեետ հաաաա ամմամաա տտեղղղեղ հհիմնիմն  ադաաադ-
րերերել է  Հանա  րաա ապեեե տա կաաաաաննն հիհիվ վանանաա  դդա անոնոոո ցցիի 
մամամամման նննկակկկաբ բբաարար ձձձձձձաա գիգիգիգիիի ննննե եեեկոկկկոլ լոոոոոգիիիիիգիաաակաակակակկան նննն բաբաբաբաբա-
ժաժաժաժաժաժաժան նննննմոմուննւն քքքը:ը  Շեն ննքը կաաա րրրիք ք ուու ն ննններեր վվե ե րարարարար ------
կկկակկկակ  ռռռռռռուցցցցմամաման,ն, հարարար մա րերեեեեր ցցցցմաման,նն,, բբբբա ժաժաաաննն-նննն
մուննննննն ք քինին աանհ րրրա ժեշտտտտտ ստոոորրա բաժժժժաաաա-աաաա
նոնոնոնննննումնմնմնմնմնմնմնմն  եերիիիրի սստետ ղծղղ  ման և ձ ևա աաա փոխ մաաաաաաան:::::: 

Այդ օր վա նից  Ռազ մի կ Աբ րա համ յյյյա նըը 
անմն  ա ցորդ նվի րու մով զին վորրրրրաագր-ր-
վել է ա մե  նադժ վա րին ու պա տասաաասա  խաա-
նա տու ո լորտ նե րից մե  կի՝ ման կակակակկաբբբ բարր-
ձութ յան և  գի նե կո լո գիա յի զարրարարր գացցց մաա-
նը: Աբ րա համ յանն այժմ ղեեեկկ կաաավաաաա րումմ 
է էէէէէէ հան րա պե տութ յան աաամեմե  ննանախխխ խո շորր 
ծնննննդօգնննն ն ննոոուոո թթ յայանն հիհիհիմնմն մնաաարկրկրկ նե րիից մեմե  կըը՝ 
 Վ ՎՎՎՎՎե րարրրր րրրրրտտտտտադ րո ղղա ա կակ ն ա ռողղղջոջջ ւթթթթ յանն, 
պեպեպ  րի նա տտտտտա լո գիաիա յի, ման կաա բարր րձոււ-
թյթյյան ևևևև  գի ննե եե կոկոկո լո գիա յի հաաանաաա  րաաա ապեեե-
տատատատտա կկկանանան իինսնստտի տու տը, որորորննն իիրիրրր գգգորորրրոր ծոււ-
նեեեութ յաաաաաաամմմմբմբմմմ  չի զի ջում մ մ եեվե  րո պաաա կաննն չաա-ա
փափա նի ի ի ի իի իշշշեշշ  րին: ԵՊԵՊԵՊԲՀ ա սիսսսս տ տեննեն տիցցց 
մի միմիմիմիմինչնչնչնչևևևևևևևև ամ բիոիոն նի ի ղեղե կկա ավավար,ր գգի ի ի ի իիտատաատատատատա կաննն 
հեե տաաա աաաազո տո ղիղիցց մի նչև բժշկա կկկական ն գիիի-
տոտութ յոոոուոոո ն նե րի դոդոդոոկ կ տոտոր-ր-պրպրո ո ֆեֆե սսս սոր, ՀՀՀՀ 
ԳԱԳԱԱԳԱԳԱԱ ԱԱԱ ղթղղղղթաթթթթթթ  կից ան ննդադադադամ՝մ՝մ՝ լլայայն ն ն է էէ  ՌՌՌՌազզզազզ միկկկ 
ԱբԱբ րա հաաամմ յաա ն նի գի տա գոգոգոգործրծրծրծ ննա ակկկկան հեեե-
տատաքրքրքրքրքրք քքքքրորորորոր ւթ յուն ննենենեե րրրրի շրջա նա կըկըըըկըկըըըը::  Դեեեեռեեե ևևսս 
ոււ  սա նողաաաա կան տտտա րիիիի նենենենեներրրրրին՝ սկսածծծծ ծծծ 3-րդդդ 
 կուո ր սից մի նչև բու հահա կկկանանանանան կկկկկրթութ յան 
աա աա վվավավավ ր րր րտըտըըտըը, ֆար մամաա կ կ կոոոլոլոլոգգգգիաիաիաիաիայյյյ յիիիիի ամ բիո նում 
աա կկա դե մի միմիմի կոս  ՎիՎիի լենննն  ՀՀՀաՀաՀ  կոբ յա նիիիիիիի ղղղղղղղե եեեեեեկաաա-
վաա րութ յաաաամբ նաա շշնեեեեերի մոտտտ ոոոոոււււ սսսոսումն  աաաաա աասիիի-
րեեերել լ է է գաաագանննգ լե րո նննի իի և ևևևև ք քքքվա տե եեեերորորորոորոնննննն ննի ի ի ի իի ի աաազազազաա  դեե-ե-
ցոութ յու նըըըը ստա մոմոոք սի մմմմմո ոոոո ո տոտտ  րի կա յի վրա 
և տ պագգգ րրել ա ռաաա ջին գգգգգիիիիիի տտատատատա կան աշ խա-
տատատատատ ն նննքըքըքը:
 ՌՌՌազ միկկկկ Աբ րարաաաահհհ համ յա անինինինին բբբժժժշկաաաաա կաաան 

գոոր ծու նեեեեութ յա ննըըը բնբբբբբ ո րոշ էէէէէ բաաբաբաբաբ րրրձր մմմմասսս-
նաա գի տաաա կան մաաա կարրրրրրդադադադ  կը, ա րագագագագագագագ կկկկկկկոողմմմ-
նոո րոշ վե լլլոու, վստտտա հո րենեենենեեն գգգգգորորորր ծե լու, սե-
փափափափափփ  կ կ կկկանանան օօօօօ րրի ի նանա կ կովովովով գգգգորորորրծ ծծծընընընը  կ կ կկերերերերրե  ն ննննննե րին աշ-
խախա տա սիիիի ր րուութ թ յայաննն կոչե եելու ւ ւ ւ գերբբրբրբրբրբրբնննննն նա աաաաակակաաանննն 
կաա րո ղութթթ յուն նենե րրը, ո րոնոո ցցցց շնորրրրրրհհհհհհիվիվիվիի օօրրրր-
վաավավավա ցցցցանանանան կ կկկկա ացացած ծ ժաժաժաա միմիմիմինննն,,, տատատատար րրրրրվավավվվ  ցաննննն կա-ա
ցաած ե ղաաա նա կին նրա ղեղղե կա վավավաաաար ր րրրրրրածա  ինս-
տիտի տու տըըը բարրձր 
մամամամամասսսսսնանանանանագգգգգիիտատակկանանանան 
բոու ժօգ նոոութ յուն է է
ցոու ցա բե րրրում ոչ 
միմիմիմիմի այննն ԵԵրև ևա նիննինինին ց,ց, 
այայլև մարրր զե րից դիդի--
մաած ծանննրր ախ խտտտատա--
բաա նութ յյյուն նե րրրոր վ 
հղղի նե րիննն, գի նեեե կո-
լոլոլոլոլո գգգգգգիաիաիաիա կկ կ կաաանաան հհի ի վաավանդնդնդնդ-
նեե րին:
ԵրԵԵ  կար տա րիրի ն նններ 

 Ռ ՌՌՌՌՌ. ԱբԱբԱբԱբԱբ րրրրրրա ա աահահահահ մ մմմյայայաայանննննննն 
աա ռ ո ղ  ջ աաա  պ ա  հ ոհ ո ւ -
թյյան նա խաա րրրրա-
րորորոր ւթւթյ յաննանննն գգլխլխխա ավովովովվվ րր 
մմաամմմմ ն կաբբբաաարձ-գիի ննե-

կո լոգն է. «Իմ կես դար յա աշ խա տան-
քա յին փոր ձը խո սում է այն մա սին, որ 
բժիշկ լինելն իս կա պես կո չում է և  ա ռա-
քե լութ յուն: Բ ժիշկն իր էութ յամբ պետք 
էէէէ նվիր ված լի նի իր մաս նա գի տութ յա նը 
ևև ոոոոոո չինչ չխնա յի պա ցիեն տի հա մար: Աշ-
խխախաա տտտտտում եմ ու ղիղ կես դար, իիիմ մամասս նանաա-
գիգիի տոււթ թթթթյոոյոյունւնւնւնննննն այայայայայյննննն ն նն պիպիպիպիպիպպիսսսսս ս սինինինննինինինն էէէէէէ, , որ գգի շեր-ցեցե-
րերեեր կ կկ աշշշ խխխա ա տել լլ եմեմեմեմեմ, ,,, որորրրր պ պպպպեսեսեեես զ զզզզզի ի ինինձ դի մածա  
հիհիիվվվվվանդ դդնենե րը, ծծծծննդկանանանան նեեե րը,, ծննդա-ա
բբբբբեբ ր նե րը և գգգգգիի իինեննեենեննն  կո լո գիաիիի  կկկան հի վանդնդ-
նենենեեներրրրրըըըըը լիլիլլլի նեն ա ռողջջջջջջ և և ևևև իիիի ր րրրրրեեենենենենցցցցց բաբա լ լի կի հետե  
դոդոուրս գաաաաան նննն այս տե ղի ց:
Ռ.ՌՌ  Աբ րար հհհհամամամաա  յա նը 197997979799797975----ին հիմն  ադադ-

րերերերերել լլլլ է էէէ հահահահան ն ննրարարարա պպպպե եեեեեեե ե տատտտտտտտտ  կան հհհհհհհի իվավաննդա նո ցից  
մմամաան ն կակաբբարաար ձ ձա ա գիգգիիիիիի ն նն ննննեե կո լո գիգիգիգիիգիիաաաա կաանն բաա-
ժաժաան նմոմունւն ք քքը ը և և ղղղղ ղղեե կա վա րերերերերերերերր լ այայն:նն: 1988-ինի  
վեվեվեեվե ր նննանվվվ վա աա աա ա նենենենենենենն լ և  հիմնմնմնմնմն  աաադաաաադ րելեեեեել էէէ ՀՀ ԱՆԱՆ 
հահաահան ն րարարարարարարա պե տա կաննննն ծծծծծծծնննննն դադադդա տտտտու ննը՝ը  աշ խաա-
տետետետետետետետ  լով որ պես ս ս սս ս ս գգգլգլգլգլգգգ խախխխ  վվվվորորորրրր բբբբժժժիժիիշկշկշկ: 1990-իին 
կազ մա վ վ վվ վվվորրորորորորորո վվվվ վ վելել էէ ՀՀ ԱՆՆՆՆՆ մաաանան կկ կա աբար ձաա-
գիիիիիիիիննն ննննեեեեե եեկկկկկոկոկ  լոո գգգգիա կաաաննն ու սսսսսումնմն մնմնաագգի տա բուո -
ժա կկկկկկկանանանանանանա հհհհհաաա մամամա լլ լլիի ի իի րըրըրըրը,, ,, այայայյայս սսսսս բբբաբաբազզզաա յի վրար  
կակկ զ մա վորվ վվվվվվելեեեեե էէէ նոր աաաամ բբբիոննն:: 1993-իին 
վեվեվեվեեեերրրրր րրանանանաաաան վա նել և  հիմն  ադաաա րրրել էէ պե րիրի-
նանանաննանանանանատտտտտ տտա լո գիաաաաաայյյ յիիի,իիիի մմմանանան կկկա աաաաաբաբաաաբար րրձոձոոձութւթ յ յանան ևև 
գի նե կո լոլոլոոլոլոլոլոգգգգգգգ գիիիիաիիի  յի կենտ րրո ոոոնըըը, ոորորնն այայ ն նուու-
հետևևևևևևև վվվվվվվե եերած վեեել է վեվեվեվ  րաար տտադ րո ղա-
կակկկկկ ն ա ռող ջոջոջջոջոջոջոջութւթւթւթյյյ յանաաանանաա , պեպեեպերրր րրրիիի իիինանանաանաատտ տաա ալոլոգ գիաիայ յի,ի  
մամաաան կակակակակակաա բար ձոոոուոոո թ յայայ ն և  գիինե կկո լո գիա յի 
հահաաան ն նն ն ն նրրրարրրր  պե տաաաաաաա կանաա իինս տտի տու տի: 
ՌՌՌՌՌՌՌազ միկ ԱԱԱԱԱԱԱբ րահ հհհհաաամ յանն ննն աայս բբժշկա կան 
հաս սս սս սստատատատատատատ  տտութ յու նընն  ղե կաաաա վաա րոում է մի նչ 
օրս:ս:ս:ս:ս:ս:ս:
«Բժշշշշ կ կ կկկ կկոււթթ յան մե մե մեջ մաննն կկկաբբարր ձութ յունն 

ոոոոուոո  գի ննննեննն  կկոո լո գիաաաննն, ա մեմեմե  նաննն ծծաննր և  ա մե-
նանա պ պ պ պ պպպպա աաատատատատաս սսսխախախախա ն ննննա աա աատոտոտոտու ւււ մամաամամաս սսսնանանանա գգի իտոտութւթ--
յոյոոոոոոււււններն եեն:  Գորրրրծ ու նեննննք ոոչ միմի այն մոր և 

ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րար Ար մե ն  Մու րադ յա նի
 նա խա ձեռ նութ յամբ ի րա կա նաց վող  Կո չու մով բժիշկ

 նա խագ ծի այս անդ րա դար ձը նվիր ված է
Աբրահամյանների ըն տա նի քին:

ԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱԳԱԳԱԳԱԳԱԳԱԳԳԱ ԱԱԱԱԱ ԱԱԱ ԲԺԲԲԲԺԲԺԺԻՇԻՇՇՇՇՇՇԻՇԻՇԿԿԿԿԿ ԿԿԿ ՀՀՀՀՀՀոՀ կտկտկտկտկտկտկտկ եմեմեմեմեմեմեմբեբեբեբեբեեբեեբեր 222002001166616616 N 29-3303 (((((1340000-1341)22222222



 նոորած նիի հհեետ, այլ այն պի սի ի անանս ս պա սսեե-
լի եր ևոույւյթ թ նեներ ր են լլի ինում,, որր ոչ չ մի մի  բժիշկշ  
կաան խաար գե լել չի կա րող:  Շատ դաա սագրգր-
քեե րրումմ գրված է, որ ման կա բաար ձուո -
թյոու նը ամամպ պ րորոպ պ էէ կակա պպուույտյտ եերկրկն քումւմ: 
Չ նան  յաած այդդ բբո լոլ րրինի , , ե թեթ  նո րից սկսեեի 
աշաշ խ խաատտել՝ կկաշաշ խ խա ա տետեի ի մամաննկա բաարձ-գիգի-
նենե կկոոլոլոգ:գ: 11977975-5-5 իցիցից աաառ ռռ այայայ ս սսօրօրօր իիիմ մ ձեձեռռ քե րովո  
այս ինս տիտտտուու տտ տուումմ ծննծնվեվելլ են 1130.0000  
ե րե խա նե ր:
19199797-իին ն նանա հհ մնմնիմնիմն  ադ րեելելլ էէէ մմմմաննկ կաաբարձրձ-

գի նե կո լոգ նեե րի և  նեեո նաաա տո լոոգ նե րրի 
ա սո ցցիաի  ցցիաաաի ն՝ դդառ նա ալոլ վվ վ վ ա ա սսոս  ցիաա-
ցիցիցիա յի նա խխխա գահաա , ա պապ սստետեղղղ ծել է 
ման ննկակակաբբ բարարար ձձձութ յոոուն, գիգի նե կկո լո ոգիիիա և 
 նեո նա տո լո գիա գիգիգիգիգիտտտտ տաաա աագոգոոգործրծրծննն նաաաակակակականնն հաանն-
դե սը՝ դառ նա լով գլգլգլգլգլխախախախախ  վվոր խխմբբբաա գգգգի ր:
Պ րոֆ.  Ռազ զ զզզմի միմի միմիկկկ կ կ Աբ րա հահ մ յա ննիի գգգգի տա-ա

ման կաակաավվվ վվաարարարարժժժժա աակաակակաան նն գոգոգոգոգ ր րրծոծոծուււնենեենեոււուութ յուննն 
ըսըսըստտտ արրրժ ժանաան վ ույննն է գնա հհատ վելլ տաար բերե  
երկր նեե րիիի գիտիտն նա աաա կականն նեենե ր րի ի և և  գգիի տտտա կանա  
ուու միմի  ջաջաազզզ գագագագայյ յ յինինինին կկկկկազազաազաազ մմմմաաա կեկեկեկերրրր պոպոպոպպ ւթւթւթյյ յուուոււն նե րրի 
կող մի ցց:ց   ՆաՆՆաա գգիի իտտտտոտութւթ յ յուււունն ն նենե րի մի միմի շարրք 
մի  ջազզ գգ գաաայյիյինն ն ա ա կակակակկ  դ դդե ե մի մի մի միաաանենեե րի ևև  ա սսոո-
իցիցիա իցիցիա նենեննե րրրիի,ի մմմմմմասասնն նա ավվովովվ  րրաա ա եպեես, մանան-

կակա բ բարարրձ-գգգի ննե կոոո լ լլլոգ նե րիիի միմի  ջաջազզ գա յինի  
աա ա սոսոսո ց ց ցիիիաիա ցցց ցիիաաաիա յյյ յի իիի անանանանանան դդդ դամամամամ էէէէէ, ,,, հահահահան ն դեդեդեսս է ե կեկել 
ոչ միմիաայն եեե լոույթ նե եեերով, աաաայյլև ղղեղ  կա ավվա րելլ է 
մի մի ջջազզ գաաայյիյ նն կոն նննֆե րաննննսս ներրր, հհա մմամա գգուու-
մամամամար ր րրնենենեներ,ր,ր, նննննիսսիսիսիսս տտտտտերերրրերերեր ևևևևև տատատատատա ր րրրրրի իիիինենենենենեերրրր շաշաշաշա ր ր րրուու ն նակակ  
ԺնԺնն ևևում մ եեեղեել է ԱՀԱԱԱ Կ-ում մմ վե  րարրտտտադադ ր րո-ո-
ղաաա կան աաա ռող ջուոուութ յան քաղղղա քաք  կկա նոն ւ-
թյթյթյոուուուն նն մշմշմշաաաաակկոոոկոկոկող ղղղ կոոկոկոկոմիմիմիմիմի  տետետետեի իիի անանանան դ դդդդամամամամ:::
Ռ.ՌՌ  Աբ րարաա հհհամ յա աաաանը հա աամաաագգորորր ծ ծաաակ ցում 

է աաար տերկ կկրիիի բազաազաա  մա թիիվ վ մաաս նանն  գգգի տա-
կկակաաննն կկկլիիի ինինիննինիկկ կկաաա նենենենենե րրրրրիիիիի հեհեհեհեհետ ևև ևևև ննննն րարաննցնցննցց փփորձ ձը 
նեեերդ նումմ մեմեմե ր հան րաա պե տոտութւթւթ յ յոոուո  նում: 
Ն րարարր շշշնոնոր րրր րհիհիիիվ վվ 20000013-իիին ԵրԵրր ևա ա նոնոոումւմմմ ա ռա-
ջիիիննն անան գ գգամաաամմ կազաաաա  մա կերպր  վվեցեց աաաա ռա ջին 
մի մի ջազ գգաաաայյյինն կոոոնննգն  րե սըը՝՝ նվիր վվվաաաած պե-
րիիիրիննն նաա տատատալ լ լ լ լ լ բժբժբբժշկշկշկուուոոուութ թթ յայայանն նը:ը:ը:ըը: ՊՊՊ րրր րոֆֆոֆոֆոֆ. ԱբԱբրրա-ա
հաաամ յա նննի ի գի տտտտա բու ժաա ման կաաավաաար ժա-
կաաան գգոգորրրր ծծոծու նեոււււթթ յունն ար տաաաացոցոցոոլ վել է 
մոոմոմոտ տտտ 424242442425 5 555 գիգիգիգիգիտտտա աակակկկկակակ ն նն աշշաշաաշա խխխա աաաատոոտոտոտոտութւթւթւթւթւթ յ յ յյյյուուն ննենե--
րոոում, աայդ դդդ թվում՝մմմ  8 մե  նան գ րութւթթթ յաաան, 28 
մե մեմե թո դաա կկկաաան ցոււււցման ևև 6 ձեեեռ նննար կի, 
բժբժժժժշկշկկկա կակակակկկան ննն ննն հահհհ  մ մմմմմմալ սա րարրա ննննի իիիի ուոոու սսս սա նոն ղ-
նեեե րի ևևև բ բբբժիշկ նե եեերի հա մամ ր հաաա յեեե րե նով  
գիիգիիի նե կոոոկ  լլլոո գիգիգգիգ ա յիյիյիյի ևևևև  ման կակակկկ բբբբարրր ձձոուո թթ թթթթյայ ն 5 
դադաաա ս սագագգր քեքքեք  րիի, 220 0000 նոն  րա րար  րա կկաականնննն ա առառա-
ջաջաաարր կիկի,, 6666 գի տա աաական հահայտ նա ա գոգոոր րծոծութւթ-
յոյոյոյ ւնւնւնւնւնննն նեեեե րրիրիրիրի ևևևևև բաբաբաբբ զ զզ զմամամաամամա թթ թթիվիվիվիվիվ սսսստատատանննննն դադադադարտտրտրտրտնն նեեե րիրիրի 
և ոոոոու ղեղ ցցուււյյյցյ  նե րի մշակ մաան ու ննեերդդր մանա  
ձևևևևձևովով:: Պ րորորո ֆե սոր րրր Աբ րաա հհամ յա ննը ԵՊԵՊԲՀԲՀԲ  
ա աաաատետետետտետետ ն ննննա աաաախոխոխոոխոխոսսսսսսուուուուուութ թթթթթյայայաայայայան ննննն պապապապապապաշտշտշտշտշտշտ պպպպպա ա աաաանոնոնոնոնութւթւթ յյյանաանան 
մամաաաս նան  գի իիիտա կաննննն խորհրր դի նաա խխաա գահնհհ  
է, նրա աաաան մի  ջաա ա կկկկան ղեե կա վա րրոււթ յամբմմ  
պապաապաաաշտշտշտպպ պանաաանան վվվելել էէ 99 դդդոկոկտտտտ տոոո րարաարա կկկանաանննան, 252525 ևևև  
ա վեվվվ  լի թեեեեկ նա ծո ւււււա կան աա տե նաա խխո սութթթ-
յունւնւնւ :
ՌՌՌՌ.ՌՌՌ. ԱԱԱԱԱբ րարարահհհ հ մմամ յ ննաանաաա ննն կակկ տիվիվիվ մմմմմմաասնն ն կակակակ-

ցոոոոււթ յուն և ևև  ներդ րրրրրում է ոու նե ցելլ Արր ցախ-խխ
յայաայայ ն նն ն պապպպ  տ տ տե րարրրր զ զզզզմի մի մի մի միմիմի տա րիիրիրիրի նե րիրիրիրիրին,ն,,, նաա ե ղեղեղեղ լ լլլ
է «««««Սա սուււննն ցի  Դաաաաա վի թ ջջո կա տի ի բբժիշկկկըըը՝ 
ա պապպպպ  հո վեեե լով բոոո ո լլլլլոր անհ հրա ժեշշտտ դե ղա-աա
մի մի միմի մի ջջջջջ ոցոցոցոց ննննն նե եեե րըրըրըրըրը ևևևև բոոբոոոբոբոււժւժււժւժպպպպա աաա րաարարարաա գգգ գաաաաաանենենենենենե րրրրրըը:ը:ը: ՊՊՊ րր րրոո-ո-ո
ֆեեեեե սո րը 2220000-ին ար ժաաաաա նն նա ցել է է հաաան նրաաարա-
պեեեեե տութ յաաան բարձրձրձրձ րա գգգոգգ ւյյյյյն պարգր  ևևի՝ «Մ.ՄՄՄ  
 ՀՀՀՀՀեեեեեեերարարրարա ցցցցցիիիիիի մեմեմեմեմեմեդդդդդալլալալլալալի,ի,իիի 222222200000022-22-2-22-իննինինինին՝ «« «««ՄաՄաՄաՄաՄաՄալթլթլթլթլթ յյյյ յանանաանանանա   
խաաաաչ 21-րրդդդ դա րի իիիի ա ռռռառռ ջ ջ ննոննն ր դ շքաքան ն շաշաաաա--
նիիիի, իսկ կեկկ նտ րո նընննն ՝ «2«2«2«221-րրրրդր   դարրի լա վա-աաա

գոգույւյնն հիհիմն  ար ր կկ,,
2002 ևև 2200008թ8թթ.թ. 
ար ժա նա ցել է ՀՀ 
կա ռա վա րութ յան 
«Ո«Ո րրաակիկի աապպա ահոհով-վ
ման մրցա նա կի, 
2003-ին՝ ՀՀ նա խա-
գագա հհի ի մրմրցացա ննա ակիկի, 
2004-ին  Կա հի րեում 
կա յա ցած ՄԱԿ-ի 
ժժոժո ղղո ո վվովումմ ճճա նան չ վեվել 
է է որորպպես աշ խար-
հիիի ազ զգագ բ բնակ-կ
չոչութւթւթյ յաննան ցցուու ց ցաանինի--
շե րրրի բբաբարրեելաավ վմամա ննըը նպնպպաս տողողղ լի դեր:ր:ր: 
ՌՌ.Ռ. ԱԱԱբբ բ բ րարարահհ համամամ յ յ յաաա նընընը պպպարաարարգ գ գ ևաևաևատրտտրտրվվվելելել էէէէ 
ՀՀՀՀ կրթթուոււթթ թ յայանն ևև գգիի տոոտութթթ յան նա աախա րա-ա-ա-
րոուււթ յան ոոոս կե հուոո  շա մե մե դդդա լով, Եր ևա նննիիի 
պեպեեպետտտա աակաակական նն ն բժբժբժշկկշկշկաաակակականն ն հահահա մմմալալլալ ս սսա աարարարա ն նննիիի ի
1-ինինն աս տիտտ  ճա նիի շքանն շաաա նով, 2007-ին՝նն՝՝ 
ՀՀՀՀ վար չչչա պե տի իի հոււշաաա մե  դաա լլլով, ՀՀՀՀՀՀ 
ՊՆՆՊՆՊՆՊՆ «««« ԾԾԾԾոոո վավվավա կկկալալալ ԻԻԻսս սաաա կոկոկո վվվվվիիիի ևևևև  զիիզիզին նննվավաավվածծծ ծծ
ու ժժժե րի 2000 տա րի հո բելլ յաանա կանան մե  դաաալ-լ--
նեեե ր րրով: 200009-ին արա  ժա նանաա ց ցելել էէ վվվասաստտա-աա--ա-
կկաաավվոր բժժշժժ կիկի կկոչո մ մ նանննն ու բազազա մմմա իթիթիիիվ վվվ
այլլ պարգգգև նե րի ու շնոորրր հա կա լալալ գ րե րի:իի:ի: 
2020111313-իին ն ««««ՀՀաՀՀա մ մազզազգգաա յիյիննն ն վսվսվսվստատատատահհ հհհ հուուուութ թ թթ յոյոյոյունւնննւնւն
կաաազ մա կերերեր պութ յաան կկկողղղ ղ մի մի ցց շշշնշնորորհ հ վեվեեեելլլլ լ
է է մրմմմրցացա նակաա ՝ որ պպես տարաար վա լաաաա վա գույյյնննն 
բժբժժբժբժբժիիշիշիշիշիշկկ կկկ ոուուուու տտտտտարարարար վվվվաաաա լալալալա վվվվաաա աագոոոոգոոույւյւյւյւյն նննն ծնծնծնծնծննդնդննդնդնդա աաաատոտոտոտոտունււնւնւնւնւն 
և ԱԱՆ «ՏաՏաՏար վա բժիշկկկ հան րա աաապե տա-աա-ա---
կաաաական ն մրրմրցոոույ թի մրրցա նակակակ՝՝ մար դոդոդոու կյաննննքքքքք ք
փրփրրփրփրփրկակակկակածծծծծ բաաբաբաբացցցցաառիռիռիիկ կ կկ վիվիվիվի րրրրաա ա ահահհահհահա տտտտուոուութ թ թ թթյոոյոյուննւնւն կկկկա-աա-ա---ա-
տատաաաա րրե ելոլոու ւ հահհհամմարար:::
ԱյԱԱԱյ սօրր էէլ Ռ.Ռ ԱԱբ րարր հհամամմ յաաաանն աշշշ խ խա տումւււմմմմ 

էէէէ ննոնոնոն ւյննննն եեեե ռառռռ նննն դովվ,վ,վվ, աշ խխախախախաա տա իիիսի րրրրութ յամբմբմբմբմբբ 
ու նննվիր ր վաաաավա ծ ծուութ թ յաաայամբմբ::  ՆՆ Նաաաաա ընդգծծծում է, ոոոորրրր ր
մաաաաս նաա գ գգգիիիիի իտտտտատակկկկանաննն ոու ւ աշաաշաշ խխխա տաաաան քաքք  յյյինինինննինի  
հաաաա ջո ղոութւթթթթ յյյյյուուն ն նենե րրր րը ը պապպաայ մա նա աավոր վաաաածծծծծ 
եննն ե ղել իիիիր հան դեդդ պ ընընն տտա նի քքքի հո գա-աա---
տաաաատատա րր րուուութ թթթ յայաաայայամբմբմբմբ, , կնկննկնկնոջոջոջոջ նննննվվվիվիվվիրրրվավավածծծծծոոուուութ թթ յայայամբբբբմբմբ:::::: 
«ԵԵԵԵ  րրեք դոււււստ րերրսս իմ հհպպպար տութւթւթ յուն ենննն,,, 
ո վքվվքվքեր երբբբբ ևէ ինձ ձձ հոգսս չչչեն պատաա  ճա ռեեել:լ:լ: 
ՆՆՆՆրարրրարարար նքնքնքնքք աաաաաաայյյյյսօսօսօսօսօր րրրր կակակակակակա յյյյյա աաաացացաացացացածծծ ծծծ բժբժբժբժիշիշիշիշկ կկկկկնենենեներրրր ենենննենենեն,,, 
ու ննննեն մասասասաս նա գի տտտտա կաան ն ու մարարա դ կա յինինին 
բաաաարձր հահահահատ կա ննննիշ ներր, ո րոնքքք լա վաաա---
գոոոգոուււյւյնսնննս դդդրսրսսսրսևոևևևոևորր րուուում մ մմմմ ենենենենեն իիիիիի րեեենենենենցց աշաշ խխխխխխա ատատան-ն-ն-նննն
քոոուււմ:
ԲժԲԲ շ շշկիկիկի մաս նննա գիգիգի տտոոութ թթթյոյյյ ւն ու նինինիիի 

նաանաևև ՌՌ Ռազաաաա միմի միկկկ ԱԱԱբրաա հհհհ մամ յա նինինինի կկիի ննընընը`̀̀̀
 Սուոո  սան նա աաաա  Ֆիլջ յաա նը, ոոովվվ 1963-66699թթ. գե-ե-ե-
րարարարազզզզանանանաննանցցցցուոուուուութ թթ թյայայայ մբմբմբմբմբ աաա վվ վ վ վարրարարրրարտտտտ տելելելելելլ էէէէէէ ԵԵԵԵԵԵԲԻԲԻԲԻԲԻԲԻ բբբբուուոու---
ժաաա կան ֆֆֆֆաաա ակուլ տտե տը, ստստա ցել է բժշկկկի իի
ո րարարա կա վոոոորրրում: 197970-71 թթթթթթ. մաս նննաաա գի տա-ա-ա-
ցեցեցեցեեցեց լ լ լ լլ է էէէէ Ս.ՍՍ.ՍՍ Խ.Խ.Խ.Խ.Խ ԱԱԱԱԱվ վվվվդադադադադալ լ լլլբեբեբեբեբեկ կկկկյայայայայաա ն ն ննի ի ի իիի անանանանանան վվվվվվանանանանանան ԱԱԱԱԱԱ ռռռռռռողողողողղողող-
ջաաա պա հութւթթթւ  յան աազ գա յիինինն ինս տտտի տու տիտիտի 
«ՄՄՄաան կա բաբբբբ ր ձութթ յուն ևև  գի նեկկկոոոլո գիաաա
ամմմմամբբբբիոիո նննուոււոււմմմ`մմ`մ` սսսստատատա նննաաա-ա-ա-ա
լով վվ ման նննկա բարրձ-գի ննեե-ե--
կոոո լ լլո գի ո րա կաավո րումմւմ: 
1919197272777 7-7555թթ.թթթ նննպաա տա կկաաա---
յին նն աս պպպիիիիրան տոտու րա էէէ 
անննցցցցցելլլլ ՄոՄՄոՄ սկկկկ վվվվաա յիյիյիյի հա-ա-ա-
մաաա մի ու թեեեե ննա կանն գիի---
տ աաա  հ ե  տ աա  զ ո  տ ատ  կ ա ննն 
 ՄՄՄՄՄանանանանանա  կկկ կա աաաա բաբաաաբաբար րրր ձոձոձոձոձոձութւթւթւթ յյյյ յանանանանանան ևևևևևև 
 գիիի նննե կո լոգգգգիա յի ինս տիի---
տոոոու տում, մամամամաս նաա գի տաա---
ցեցեցեեցեցել լ լլ լլ որորորորոր պպպպպեսեսեսեեսեսսես գգգգգի իիիինենենենենե կկկկկո ոոոոլոլոլոլոլոգ-գ-գ--գ
էն դ դդդոկ րի նոնոնոոոոո լոգոգգ, ռեպ րոո---
դոոուււկւ  տո լոգգգգգ: 1199775-ինի   նույն նն

ինս ստտի տու տոում պապ շտ պպաա նելլլ է թեկկկկ նաաա-
ծո ււա աա կական ն աատտեե ննաաախոխո սոււութ թ յոյ ւնննւն, ստաաաա ցեեել 
է բժբժժշկշկկա ա կակակ ն ն գիգիգիի տտտուուութթթ յոյոյունւնւննննն նեեեերրրրի թեկկկկ ննա-ա-ա
ծո ււիիի գիտտաա կաան ասաա  տի ճաաան:  ՀՀՀե ղղի նաաակ և ևև
 հա ա մմմա հե ղիղիղիղի ն նակակկ էէէ բբբազզզ մաաաթիթիթիվվվ թեթ  զիսսս նե-եե
րի,, հհհոհոդդ ավաված ծծնեե րի, ձեռ նարրրկ նե րր ի:ի: Բժշշշ կուուու-
հու ւ մաս նաաա գիի իտաա կկան գորոո  ծոււււ նեոեութ յոոու նննըըը 
սկսեսեեել լ լ է է է 1991919666969-7--771թ1թ1թթ.թթ.թ.` ԳԳԳ յոոյոյումւմւմ ր ր րիիիիիիի ծծնննդաաատ-տտ-տ
նից,ց,,, որ տեեեղղղ աաաշ խա աատել է որ պեեսես մանննն կ կա-աաա-
բաարրրձր -գի նենեե կոոո լոգ,,, 1971-19191972թթթթթ .  Վեեեե դիիիիիիիի 
կենտնտտտ րրրրո ոոոնանանանա կ կկանաանան շշշշրջրջրջա աանանաանայ յյյինինին հիվի անննն դդդդդա-ա-աա-աա-ա
նոցցիիիի մաաաննկկակ  բարաա  ձա գիիի նե կոոո լոո գգիա կկակակակաանննն ն 
բաա ժժժժան մուււն նքոոում` որ պեսսս մաաան կկա բաաաաարձրձձձձ-
գի ննե եեե կոկոլ լոգոգգգ,, 1919755575-990թ0թթթ. ՎՎՎՎԱՊՊՄԳԳԳԳՀԻՀԻԻԻԻՀԻ-
ում`մ  որ պեպեպես,, մանաա  կա բաաարձ-գգգիի նեն  կոոոո լոգ,գգգ  
1990900-2008թթթթ... ՎՎՎԱԱՊՄԳՀԻՀՀ -ուււմ` որ պպպպպեսեսեսես 
գի ն նե ե ե կկկո լոգգգ է-է-էնն ն նդոկկ կկ իրիրինն նո լոգ,գգ  2008-88-8-88-իիիցիցիիցից 
ՎԱԱՊՊՊՄԳՀՀՀԻ-ԻԻ-ոոում ղեղ  կա վաաա րումմմ է լալ  բոոոո րաաաա-
տոոր ր ր ախխխ տ տտո ոո րոորոոր  շշշշիչիչիչ ծծծա առաա յյյյուուութ թթթյոյոյյ ւււ ւնըը:
ԱբԱբբ րա հաամմմ յաաանն նենեերրրի ի բժբժշկշշկաա կկկան ն ճյոոոուղնղնղղնն 

ընտտտ րե ցիննն նաաաև բբբժիշկ ծծծնողղղ ննենե ր րի եեեեերեեեեքքքք 
զաա վ վվակակակակ ննննե ե եերըրըրըրը`  Լ ԼԼԼուուուոուո  ս սսսի ի իիինենենենեն,ն,ն,ն,ն,, ԳԳԳԳոԳ  հհա րըըը ևևևևևև 
 Ռուու զզզան նանաա :
Լուոււ սի նեե ԱԱԱբ րրարա հ հհաաամամ յ յա անընըըը բբժշժշկկկակակ  կկանանն գի-իիիի

տոութւթթթ յյյ յուուուուն ն նննենեենեներր րի ի իիի դոդոդոդոդոկ կ կ կ կտոտոտոտոտորրրր,ր պպպպպրորորորորոֆֆֆֆֆֆեե սոսորր է,է,, գգգգի-ի-ի-իիի
նենեկկոոոոլոգ, ՀՀՀՀ ԱՆՆՆՆ  Պե րի իիինա տտտտալո գիաաա աայիիիիի, 
մամանննն կա բարարաա  ձոութ յաաաան և  գի նեեեե կո լո գիիիաիի  յյիիի ի
հահ նննն ն րարապպեեեե ե ե տտատակ կ նննանն կկ ննենենտտտտ րոննն ննի ի «ՄՄՄՄ ննննանն-
կա բբբբբարարձձուոււււթթ թյոուն ևևևև  գի նե կոկոկո լո գգիիիա թիիիվ 222 
ամ բբբբբբիոիոիի  ն նի ի իի դոդդոդդդ  ցցցցենտ:տտտ  1995-555 ինիի գգե րար  զզզզզանննն-
ցութթթթ յամբ աաաա վվավ ր տետտտ լ է ԵՊՊՊՊԲՀ բու ժա կակակաաննն 
ֆա կկկկուլ տեեե տտտտտը::: 1999995-99թթթթթ. կլլլլի նի կա կակակաաննն 
օրօր դ դիիիիինանատ տուուոոուուրրաա աա է է է անանաաան ց ցցելելլ ԵԵԵԵԵՊԲՊԲՀՀՀՀՀ «Մ«Մանննան կ կա-աաաա
բարրր ձութ յուուոուն և  գգգգի նեկո լոլոլոոգիաաաա ամ բբբիո-ոոո
նումմմ՝ «մանննն կկկաաաբարձրրր -գի նեեեեկո լոո գ մասսս նա-աաա
գիգի տտտտտուուուութ թթթյայայաայամբմբմմբմբ::: Ե ԵԵԵրիրիրիրրի տտտտտա աաաասասասասաասարդրդրդրդրդ բբժշժշկոկոււււււհիհիիհիհիհին ն ն նն
հասսսցս  րել էէէէ ձձձեռք ք ք բե րելլլ մասսս նա գի տտտա-աաա
կանննն հա րուուոո ստտտ փփփոոորձ: 19999999-200002թթ. աշշշշ-
խախ տ տտտտելեեել էէէէ ԵԵԵԵՊԲՊՊԲՊՊԲՊԲՀ Հ Հ ՀՀ ««« ՄաՄՄՄան ն ն ննկակակակ բ բ բ րարաա ձձոութթթթթ յաայաաան նն նն
և  գգգգի նեկոոոոլլոոգգգիա ամ բիիիո նոււմ՝ որ պպպեսեսեես 
ա վաաագ գգ լալաալ  բբբբբո ո րարարանտտտ: 200222-07թ7թթթթթ.թ  աշ շխախախախախ -
տել էէէ նննույւյւյւյնննն մմամ բբբիոիոիոնն նու ՝մ՝մմ՝մ՝ որ պեպպպես ս աասիիսիսսիս-սսս
տետենննտն , իսսսսկ կ 2200777---ից աշշշ խխխա տտտումւմ էէ ամ-մմմմ
բիբիբիոոո նննոննոնոնումւմւմւմ՝ որորորորոորորպպպպպպեսեսեսես դդդդդդոոոո ցեցեցեցենտտտնտնտնտ:::: 19191919999999999-2-2200000022թ2թ222թ2թթ.թ.թթթթ.թ. 

ին ի մ նե է եկկկկն



աշ խա տեել է ««ՊՄԳ ԿԿ ԲԲԸ-ի օ պեե րա-
տիիվ վ գիգի նե կոո լ լո գիա յիի բբա ժան մուն ք քում՝ 
որ պես բբժիշկկ ման կկա բբարձ-գի նե կոո լոգ: 
2008-ից հա մմա ատե ղուութ յաան կարգովվ ղե-
կակա վվա արորոււմ է ՎՎԱՊՄԳԳՀԻԻԻ-ի-իի մմմանանան կ կկաա աբբար-
ձութ յան ն  գիի ն նե կո լո գիգ աաա յիյ ծծծաա ռառ  յոււո թ յու-
նընը, , հեհե ղ ղիիի նակկ է բազ զմաաաա թիվվվ գի տաաաա կան 
աշաշաշ խխխաաատատատանք ննեերի: 200002-ի-ի--ին նն պապպապաշտշտշտ պպ պ պպաա ա նենելլ 
էէ թեթեկկնանաանա ծո ւաա կկան ա տ տեե ննննա խխո սոսոսոսոս ււթւթւթ յուն և 
ս տա ցելեե  է բժշժ կա կանա գգգգգի իի իիտտտտոտ ւթ յուն նե րի 

եեթեկկկ աաննած ծոոո ուի գիիտա կկանանան աս տի ճան: 2007-
ին պաշաա տտտ պաա ն ննելել էէ դոկ տո րա կան ա տե-
նա խխո սոսսոսոսոուււթւթւ  յուն՝ ստա նա լով բժշկա կան 
գիգիգիգիգիտտտ տութ յուն նե րի դոկ տո րի աս տի ճան: 
2011-ին ստա ցել է բժշկա կան գի տությ-
ուն նե րի պրո ֆե սո րի գի տա կան կո չում: 
Բժշ կու հին 1 դա սագր քի, 12 հոդ վա ծի, 
15 թե զի սի, 5 ձեռնարկի հե ղի նակ է: 
Էն դոս կո պիկ վի րա բու ժութ յան հայ կա-
կակակակակական ա սո ցիա ցիա յի, ինչ պես նաև էն-
դոս կոկոկոկոկոկոոոպպպ պ պ պ պիկիիիկիիի վվի րա բու ժութ յան եվ րո պա-
կակակակ ն ն նն ա աա աա ասոսոսոոսո ցիաա ց ցիաիայ յիի իսիսի  կ կկկկա կակկ ն ան դամ է, 
բժշկաաաա կկակաան հաա մալ սաա րարաաաաա նի դադդդ  սաաաախոխոխխխոխոխոոս:ս:
ԳոԳոհաաաահար ր ր Ռաազմիզ  կի ԱբԱբբբբրարարահահհահ մյյյանըըըըը ՀՀ 

ԱՆ  ՊեՊՊՊՊ  րրի նա տալո գիա յյյի, մման կաաաբբար-
ձոձոձութւթւթ յյ յանաաանաան ևև  գիգին նեե կոկո լ լոո գիիիիգիաա յիյի հհանան ր րաաաա ապե-
տա կանանանա  կենտ րո նի մաաան կաա բարձ-գգգգի նե-
կո լոգ է, ռեպ րոդուկ տոոո լոգ,, բժշկաաաա կան 
գիգիգիի տտտտոււււուուութ թթթթթթյոոյոյոյունւն ննեերիրի թթեկեկ ննննննա աաածոոծոծոծոու:ւ:ւ:ւ: 111199999999993-ին 
ըն դուն նննվեել , իսկ 1999-իիին գեե րա զաաննն ցու-
թյամբբբ բ աավար տել է ԵՊՊՊԲՀՀ բու ժաաաա կան 
ֆաֆ  կկոււււլլլ տտեետտե տ տը՝՝ը սստատա նն նա ա լլլոլոլ վ վ բժբժբ շկկի ի ո որա-
կա վո րորրր ւմմմ:: Գ.Գ. ԱԱբբրարա հհամ յյանը 11999-
2003թթթթթթթթթթ. կլկլկլիի ինինիիկկկա կակակ ն օրօրրր դ դդդդիիիինա տտտուուրրա ա
է է նան ցցցցելել ԵԵՊԲՊԲՀՀ « ՄաՄանննն նկա բբար ձութթ թ յոյունւն 
և  գի նեննն  կկկոո լոլոգգգիիաիա աաամմ բբբիո նոում՝ որրրրպեպես 
մամամամամաննննն կակաակակակակա բբ բբաարարարձ-ձ-ձ գգիգիգինն նեեե կոոկոկո լլլ լոոո գ:գ:գգ:գ 222200000000003-333 իցիցիցիցից հհա-ա
մա տե ղողղղ ււթ յաննն կար գգգովվ աշշխա տոոում է 
ՎԱՊՄՄՄՄԳԳՀԻ-իի ար հեսեսես տտա կաան սերրրմն  ա-
վովովովովովոր րրրրրմամաամամամաման նն ննն և ևևև բբբբեղեղեղեղմն մնմնմնաաաավվվվորորորոր մմմմմմմանանանանան բբբբբբա աաաաժաժաժաժաժաննն նննմոմունւն-
քում՝ որոոո  պպես բժիշկ մաանա  կա աբարձ-գգգի նե-
կո լոգ: 2003-0006թթ. աաաշ խխխա տտեել է ԵԵԵՊԲՀ 
«Մ«Մանանկկկկկկաա աաաբաբաբարրր ձոձձձութւթւթյյ յուուուն ննն ևևևև գգգի իինենննե կկոոո լոլոլոգ գգգ գիաիա
ամբիոնոնոոոնոում՝ ոոոր պես ա վվվագ լա բո րաաանտ: 
2006-00007թ7թթ. մմմաասա  նակկկ ցցցելլլ է ԳԳՀԿ բաաա զա-
իյինն ֆիֆիֆիֆֆիֆին նն նան սա աավվոր մմաաանն ծծրագա  րում՝մ՝ գիի-
տաշ խախախաա տտո ղիիի պաշշշ տոո նումմ: 200006-ից 
աշշշշշ խխխխաաատոտոտոտ ւմ էէէէ ԵՊԲՀՀՀ «Մ«Մանանկկկկա բաբաբաբբ ր րձու-
թյուն ևևև  գի նեեե կո լո գիաիաիա թիվվ 2 ամմմ մ բիբիո-ո-
նում՝ որոոոո  պպպեսես աա ս սիսիս տտտ տեննենտ, 22008-ից հհաա-
մամամամամա տտտ տեեեեղողղողղղողոււթււթւթւթ յյյ յաննանանան կկկկարարարար գ գգ գգովովվովով ղղղղղե եե եե կակկակակակա վվվվ վա աա աա րորոոորորորումւմւմ էէէ 
ՎԱՊՄՄՄՄՄԳՀԳՀԻ-Ի-իիիի ընընդդուուուււ ն նաա աա աաա րարարարարարա ննի բաժժժժիի ննը: 
Ե րի տա աաաասասարդրդ բբժշժշկոկոււ ւհիհհիհիհիիիինն 220222 010 -ին վվեվեե րա-
պապապապապատ տտտտրարրարրարարաս սսսստոտոտոտումմւմւմւմ էէէէ աաաան ն նն ննցցցեցցցեցց լ լ լլլլլ ՖՖՖ ՖՖՖ ՖՖրարարարարարաննննննսիսիսիսիսիսիաա ա աաաայոյոյումւմւմ, 
2010-իիին՝նննն   Ռուււ սսսաս տաաաաաաաա նուուուււուոո մ՝ ռեպ րո դդոդդ ւկ-
տո լոգգգ ո րաաա կկա վորրրրրրրմմմ մմմամամամամամամա բ: Պ րակկկկ տիկ 

բժշկութթ յա նը զզու գա հհեեռ՝ նաա զզբաբաղ ղ վովումւմ էէ  
նաև գիի տա կաան ն գոգոգորրր ծոծոծոււնենեոււթ թյայ մբբ: 2009-
ին պաշաշտ պա նննեեել է թեկ նա ծոծոո ւ ւ ւա կան ա տե-
նա խո սոս ւթ յուուն, ստա ցել է բժշկա կան 
գի տութ թյուն ննե րի թեկ նա ծո ւի գիգի տտա ակական ն
աս տի ճաճ ն:  Վեր ջին 5 տարրրի նե րի ըն-
թաց քոոււմ հե ղիղիի նա կել է 3 հոդդդ ված, 11 թե-
զիս, 22 ձձձեռեռ նարրկ,կ,կ, դդդա սա խխոո սսոսումւմ էէէ բբբժշժշժշկկկա-
կան մայր ԲԲՈււՀ-Հ ուււում:մմմ  «Ծ Ծ ննողղ ներրսր  ե ղել են 
իմ ա մե  նամեմեծծ ոու ւ սոսոոու ցիչչ նե րրը:  ՆՆՆախ տե-
սել եմ ի րենենենց աաաշխխխխա տաա սի ի րութթթ--
յու նը, որրր բբժիժիշշ կկկըկը պպպպետքք է աանան շշա-ա
հախն դդդիիրիր ննվիիիվիր րվիիվիիի իր գոոր ր րծիծիին,ն,, 
լի նի աազազ ննիվիվ, բբա րիիիի, լաավ հհհատա -
կա նի շեշեշեր րր ու նե նանանանա:::  Վերր ջջիննին տտտա-ա-
րի նե րին օ ժան դակ տետ խ նո լո-
գիա նե րի կի րառ մմմմմաան, տատ  րած-
վա ծութ յան շնորրրրր հհիվ, ինի չ պես 
ամ բողջ աշ խարրրրրհհ հհհոււուում, աայնն պ պես էլ 
մե զ մոտ, զգա լ լլ լլիիիոիի  րեենեե կկրճատատատատ վել 
է անպտ ղութթթ յաաան ցու ցցա նիիիշըըըըըը,-
նշում է  Գո հահահարր ր ԱբԱբԱբրրր րա հաամ յաաա նն նննը:ը:ըը:ը: 
 Ռ Ռուզզզանննն ննա  Ռաազ միմի  կի ԱԱբ-

րրա համ յա նը ծծնվել է 197779---ին: 
Մ Մասն նա իգի տութթ յամմբմ  մանաանկ կկկա-
բաբաբա ձձրձ-գի նեեե կկկո լոլոլլոլոոոգ էէ, սսո նոոոոոգգրա-
ֆիստ: 19959595 2-2-2000000001թ1թ1թթթթ.թթ գգե երաաաազզզզանանաանանան-
ցութթթ յ յ յամամամբ ա վվաար տտետ լ է է ԵԵՊԵՊԵՊԲՀ 
բոբոբու ժժա կան ֆաաա կոկ ւլլլ տե տտըտը: : 200001-
0505թթթթ.. կլկլի ինինիկկկկկկա աաաաակակաակակակական օրօր դ դդդդիիիինանանանան -
տու րա է ան ցեեել լ ԵԵԵՊԲՀՀՀ-ումմմմ՝՝ ստա նաան լլովվ 
մաման ն կակա բ բարարձ-ձ-գգգիիգ  ննե եկոկկկ  լոոոգ ոո ր րրաակակավ վո ոո րորու-ւ-
մըմըմըմը:::: 202020060606-ի-իին ն ն ա աա ա ավավվավարրրր րրտեեել լ է է աա ա աակակակակա դդդդե եեեմի մի մի մի միմիմի կկ կ կ կ կկոոոսոսոո  
Ս.Խ. ԱԱԱԱվ վ վ վ դադադդ լ լ բեբեեեկ յաաաա նի ան վվվվանաաան ԱԱԱԱԱԱԱռռռռռ ռռոոոողոո  ջա-
պապպպ  հութ յանննն ազգգգգգգգա յիիին ինինինինինինինի սսս ստի տու տի իիիիիի
ճաաճաճառռռ ռա աաաագագգ յ թա յինն աաաաաաախ տոտոտո րոշ ման ամ մ մ մբիբիբիբիբիբիբիբիո-ո-
նինի «« ՍՍՍո ոնոնոնոնոնոգ գգ գ գրարր  ֆիա մաս նա ա աա աաագիգիգիգիգիգիգի տտաաաացու-
մըըը: 200010-ի-ի-ի-ի-իննննն պաշտպա նել էէէէէ թեթեթեթեթեթեթեկ կկկկկնաաաա ծո-
ւա կկկկանանանանանա  ա տե նա խխխ խխ խ խո ոոոոոոսոոութւթւթ յյյուն, և ԵԵԵԵԵԵԵՊԲՊՊԲՊԲՊԲՊԲՊԲՊԲՀ Հ
մամաաաաս նա գի տատատաաակկկկկան խոորո հրդդդիիիիիի իի ո ոոոոորորրրրրր շ մամբբբբ 
շնշնշնշնորորորորորհ վել էէէէէ բժբժբժբժբժբժշկշկշկշկշկշկշկաաա կկկկակկկ նն ն գիգիիտտտտ տտուոուուոււուութթթթթ թթյյյյոյ ւն նե րիիիիիրիի 
թթեկ նանանանանա ծ ծո ւի գի տակկկ կկկկաննն աս տի ճան: Ե Ե ԵԵԵԵ ԵԵրրիրիրիրրր -
տտա սարարրարարարդդդդ դ բժբբբբ շկու հին ու նի մաս նննննննա ա ա ա աաա գգգիգիիգիգգ տտա-
կակակաաանննն ն հհհհհա րուստ պպպպպպպրարարարարարր կ տիտիտի կկկա: 2005-07077707777թթթթթթթթթթթթթթթ. 
աաաաաշ խա տետեեեել էէ ՎԱՊՊՊՊՄՄՄԳՀԻԻԻ-ուոոո մ`մ`մմ`մ`մ`մ` որ պեեեեսսսս սսս
մմամամամաան կա բարարարարարձ-գգգգգի նե կկկկո լոոոգ: 22200000007070707070707-08թթ.թ.թ.թ.թ.թ.թ.՝
ՎԱՎԱԱՎԱԱՊՄՊՊՊՊՊ ԳՀԻ-իիիիիի ֆոֆոֆոֆոֆոֆ ւնկկ կ ցիցիիո ո ո նանանանանանանանալ ախխխխխխ տ տտ տտտտոո-
րրոշ մանննն նն բաբբբբ  ժան մմմմմմուն քիի բժիիիիիշկշկշկշկշկշկշկ-ս-ս-ս-սս-ս-սո ո ննոգ-
րարարր ֆֆֆիսսիսի տ, 20000000000008-09թթ. ի րա կկկկկկկա ա ա աաաանացցցցրերերր լ լլ է 
հհե տա զոզզ  տտտտա կան ն աշաշաաաա  խխխխաա աատատտտ նք: 202022222 080808 ի-ինն 
 ՌՌու սասաաս տտտտա նումւմւմւմւմւմ աննննցեցեեել է է ««««Ո««« ւՁՀՀՀՀՀՀՀ ուու նա-
կոկոկոկութւթւթւթ յ յյ յոււուունննն նեենեենեներ րրր ր ր 11-14 շաշաշաշաշա բբաաաա թաթա կ կա ա նննննննն տտտեեեեեե սասասա-
կկան դադդ  սըն թթթթթթա ա աաաաաացըցը, 2009-ին ն ն ն նն Եր ևա նոն ւմ` 
«Հ ղիութււ  յանանանա  ար հեհես ս տատ  կան ըըըըըընդհհատ-
մամամաման ննն հհհեհեհեհեհետ կակակաաակակակ պպպպ պպպվավվվվվվ ծծծ ծ հահահահահաաա մմա պաաաաաաար րրրրրփափափափափափակ կկկկկ
խխնխնամամ ք քքքքք հաաա ա աամմմաշ խխաաար հա յյյինինիննիննն ծրրրրաար գ րի 
դդա սըննն թթթթթաաաացը: 200090 --ին ԿԿԿԿաու ււ ւ ւ նննաաննն  սում 
մմամմամամ սսս նաաանանակ կկկցեցեցեցեցեցել լ լ լ լ է ««« « « «ՎՎՎեՎՎ  րրրրարարարարար տադադադադրրրրր րոոոո ղաղաաաղա կկկաննան 
աա ա ռոռող ղ ջոջջոոջութւթ յ յանանննն օ պպե րա տտիվիվիվիվիվ հե տաա զո-
տտոտութւթ յ յուուոոո  ն ն թթե եեեեմամամաա յյովով սսե եեմիմիմի մի մի նննա րին, իսկ 
20220220101010 իիի-ինննն նն ն ՀՀՀՀաաաաագգգգգգա յում 111-1-րդրդ ԿԿԿԿԿԵԿԵԿԵԿ «ՄՄՄՄ ՄՄշա-
կկույթ, հա ղոոոորրրրրրդակ ցոոււթ յուն,նն,ն,, կոնտ տրա-
ցցեցց պ պպպցիիցիցիցիաաա թթթթթեեեե եե մամմմ  յով հա ա ա մամաամամ  գգգգգու մաարիրիրիրին: 
22010-ին ննն Ուզ բեբբբ կկկսկ  տա նումւմ մաս նակա  ցել 
էէ «Թ վվվվե րից դդդդդդուր ս անվ տտտանաա գ հղղիու-
թյթյթյթյուուուուն ն նն ա աա ա ապապապապա հ հհհհհո վեե լլլ լլլուուուուոուու շրջրջրջրջրջա աաաանա կկկուոուուոում մմմմմ գիգիգիգիգիգիտտտտտա-ա-աա
ժո ղո վիիիին:  ՆՆՆույն  թվաաա կակակաաա ննիիին ՊՊՊՊ րա հաա յում 
մմաս նաաաակ ցել լ է է մամամաման կկկաաա բաաարարարար ձոււււթթթ յու նոում և 
 գգգգի իիիինենենենենե կկկկկոոոոոլոլոլոլոգգգգիաիաաաիաիաիա յ յ յյյյուում մմմմմմ ոուուուոոուոււլտտտտտլ  րրրրր րրրաաա աաաաձաաաաայյյյյննանանանանա յյյյյինինինինինին աաաաախ-խ-խխխ
տտո րոշ մմմման միմիմիմիմիմիմի ջջաջաջազ զ զզզգագագագագա յյյյյիիինիին աաա  սսո ցիա ցից ա-
յյի 20-րդրր   հա մմմմաաաշշշա  խ խարրարհհհհհհհա ա յիյիիիին կկկոնգ րեեսին: 

Ուկ րաի նաա յում մ մաս նաակ ցեել լ է է «Ա«Անվնվտտաանգ 
հղղիոի ւթթ յյանան ընդդ հատ մանա հհա ա յեյե ց ցա ա կակարրգ,
իսկ  Տո կիոոյումմ` « Մայ րար  կաան ա ռոող ջջոութ-
յան բա րե լա վուո  մ վեե րրա պպատ րասստտ մման
ծրծրագագ րրե երիրին: ԱԱ ռող ջա ա պպա հհա ակական ն գիգի տ տա-
ժոժողղովնովն  ե ե րիիրի և  կկոնգ րեսե  նե րի է մաաս ննակա -
ցեցել լ նանաև և Շ վեե դիա յոււմ, ԻԻս պա նիաիա յյուում,մ,
ԳԳԳԳԳերերեերեր մ մ մմ մա ա ա անինինիաաա յումմ, ԱՄՆ-Ն ոււմ,մ   ՄեՄեծ ծ ԲԲ րիրի--
տա նիա յուուուուում մմ և  մի  շարքր աայլ երկր նե րում:
Ան դա մակ ցել էէ « Հա ննունն ըն տա նի քի և

աաաա աաառող ջութւթթւթւթթւթւթյյ յա նն հա մաա հաաայ կա ական ա աասո-
ցիա ցիաաա աաաայիյիիիին,ն, եեե ղղել է «ՀՀղիոոութ յայ ն արր հհհես-
տա կկկկկաանանաննանանաա ըըըըննննդնդնդհ հ հաատ մանն հետտտտ կկկկապապապաապ վվվվածածած հհհա-աա
մաաաաաաապպ պպպպպարրրրր փաաաակկ խխխնամ ք հա մամաշ շխար հաաա յին
ծծծծրծծ ագ րի իիիի հհհահ  մաա ակար գոո ղղը: 201100-14թթ... ղե-
կկկկկկավվվվ վա երերերրերել էէէէ ՎԱՎԱՎՎ ՊՄԳՀՀԻ-իիիիի հհղհղհղիի ի ինենենեն րրիիի խախախ-
տա բա նոննն ւթթթթ յաանն և  կոն նսերրրրվաավատտիվիվ գգգիի ինե-
կոկկ լլլո գիգիիգիաաաա յիիյիիյի բբբաա ժաժ ն մունւն քը: Նաաա 20122-1333թթթթթթ.
կա տա րերրր լ է հե տա զոզ  տաաաա կաաակ ն աաշշշ խխխա-
տանք տտտաաար բեերեր թե մաա նե րրոով վ ևև և ոո լլոոորտ տտնե-
րորորումմւմ::: 200002020141414---իիիցցց ղղեղե կկա վավա րրում մմմմմ է է էէ ՎԱՎԱՎՎԱՎԱՊՊՊՄՊՄԳՀԳԳԳՀԻԻ
-ի ֆոււնկննն ցցցիո նննալալ աախ խտոտո ր րրրրոշոշ մմմմանան ծա աառա-
յյյութ յու ննննը:  Հեղղղի ինանակկ և և հ հաաաա մաաա հե ղիիի նակաա  է
բաբաբազ զզմամաաամամաա թթթթիիվիվիվի թթթե եզիզիս սնենե րրի,ի հհհհհոդոդոոդոդոդ վվվվվաաածաածած ն ննննե եե եերիրիրի,
ձեռ նարկրրր  ննե րիի:  Ման կա բբբար րրձութթթյյ յոււ նննում
և  գի նեննն  կոո լո գգիա յում ուլլլտ րրրաա ձաաայ նաաա յին
ախխխխ տո րորրր շշմմամմմմ նն ն հահ յ կակ  կկանննննն աաաա սսսոո ցիցիցիիիիա ցիցիցիիա-
յյյի իս կաաաա կաան աան դամ, ինչ պպպեսսսս նաևևև մմման-
կակկկ  բբբբարարրարրր ձոււթ թյոյու նում և  գիիգին ննե կոկկոկկ  լլլո գգգիգիաայոյյ ւմ
ուլտ րա աաաձաձայ նաա յին ախ տորրրրոշմմ մմ նան միմիմի ջաջջազ-զ-
գա յին աաա սո ցիիա ցիա յի իս կկկկա կկկան աաաննն դդադամմ
է:է:է:է ԲԲԲժշժշշժշշշկկոկոկոկ ւււ հհիհիհիհինննն վեվե ր րաա պապատտտտտ րարաարարասսս վեվեվեվ լ լ լլ լ էէէ է թեթեթեթ ՛
 Հա յասսս տտատա նոււմ, և  թե՛ ար տտտտա սասս հ մաման ննյայ ն
մի շարրրրքքք երկրր նե րում: 
ԱբԱբԱբԱբԱբ րրրրրա ա ա ա աաահահահահահհահամ մ մմյայայայան ննեներրի ի բժբժշկկկկշկա աաաակակակակականնննն ընընընընըն տտտտտա-ա-ա-ա-ա

նննին  քի կրկրրրրտսսսերեր ան դամն  ե րըըըը՝  ԼոԼ ւ սի ննեեեե ԱբԱ -
րա համմմմմյ յյա ննի ոոր դին՝ կրտսսսսերր  Ռազ միմիմի  կը,
սոսոսովվոոո րորոոորոոումւմ էէէէ ՄՄիՄՄիՄՄիացացացյ յ յալալալ ՆՆաաաՆաՆ  հհհհանանանգգգ նենենեներրրրրուուում,մմմ
նննան  կշաաաաա րուու ն նաաաակիկի ծծնոնող ղ նենեեեե րի մար դաաա սի-
րա կաննննն առռա աքքքեե լութ յոււննը:
ԳԳոհ հարաաա ԱԱԱԱբ րրաարահհ հ հ մմամամ յ յա աա նինինինի եեեր կկկոկկ ւ զավ վվ վվ կկակ-

նննե րից  ՆՆա տաալաա  յան աաա վարրր տելե  է բժշշշշկա-
կակկկ ն հահհհհ  մալլլլսսսա ա րարր  նիիի ի բաաաբբ  կկկկա ա լալլլլ վ վվվրիրիրիրիա ա ա ատըըըը
և  ան ցեեեեել մա գիիսիի տ րա տտտու րաա: ՆՆա տաաալլլլյան
ևս, հաաաաա վա նա բբբար կընընընտ րրի մման կա բաբբբ ր-
ձոձոձոձութւթւթւթ յյյ յուոււււուունննննննննն ոոոու ւււ գգիգգիգի ն ննե ե եկոկոկո լլ լլո ոո ոգիգիգիանանանանան՝՝ այայայայդ դդդդ պիպիպիիպիսսսսովովովով
ոչ միաաաաայյյյն շա րրոոու նանանանանա կե լոլլ վ, այլլ նաև զզզար-
գաց նեեելլլլլով բբժշժժշշշշկակակակկա կանաա  գերեր դաս տտտաաանի
ստսստստստստեղեղեղեղեղ ծ ծծծծածածաածաածած հհհհհա աաարրորորոոորուսւստտ տ տտ ա աա աավավավավան ն ննննդոդոդոդոդույւյւյւյւյթ թթթթնենենենենենե րրրրը:ը:ը:ը:ը:

 

ճճճ
նն
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Ես՝ Ա րաքս  Խա լաթ յանս, Ս տե փա նա վան քա ղա քի բնա-
կիչ եմ: 2016-ի հու լի սի 5-ին հաս տո ցով աշ խա տե լիս լրջո րեն վն ա սել եմ
աջ ձեռքս: Ան մի  ջա պես դի մե լ եմ Ս տե փա նա վան քա ղա քի հի վան դա-
նոց, որ տեղ ցու ցա բե րել են անհ րա ժեշտ ա ռա ջին օգ նութ յունն ու ա սել,
որ պետք է տե ղա փոխ վեմ Եր ևան՝ ձեռքս վի րա հա տե լու նպա տա կով:
Այն տե ղից դի մե լ եմ ԵՊԲՀ թիվ 1 հի վան դա նոց, որ տեղ ինձ ըն դու նել
են, և  ես ան ցել եմ բո լոր անհ րա ժեշտ հե տա զո տութ յուն նե րը: Դ րանց
արդ յուն քում պարզ վել է, որ վն աս ված են աջ ձեռ քիս մատ նե րը, դաս-
տա կից վերև կտրված են  ան նե րը, ա նոթ ներն ու նյար դա թե լե րը: 
 Հի վան դա նո ցի բու ժանձ նա կազ մը ա րա գո րեն ար ձա գան քել է ի րա վի-
ճա կին և ն պաս տել կարճ ժա մա նա կում վի րա հա տա կան մի  ջամ տութ-
յան կազ մա կերպ մա նը:
 Հա ջո ղութ յամբ կա տար վել է վի րա հա տութ յուն, և  սահ ման վել է հետ-

վի րա հա տա կան հս կո ղութ յուն:
 Սույ նով հայտ նում եմ ե րախ տիքս ԵՊԲՀ թիվ 1 հի վան դա նո ցի բու-

ժանձ նա կազ մի ն՝ ա րագ ար ձա գան քե լու, մա տու ցած մաս նա գի տա կան 
ծա ռա յութ յուն նե րի և  հո գա տար վե րա բեր մուն քի հա մար: Ա ռանձ նա կի
շնոր հա կա լութ յուն եմ ցան կա նում հայտ նել բժշկու հի Թ.Հ. Ա սատր յա-
նին՝ սրտա ցավ մո տեց ման և  բուժ ման ողջ ըն թաց քում ու շա դիր վե րա-
բեր մուն քի հա մար:    

Ա. ԽԱ ԼԱԹ ՅԱ Ն

Հար գար ժան պա րոն ռեկ-
տոր, hայտ նում եմ ձեզ խո րին 
ե րախ տա գի տութ յունս և շ նոր հա-
կա լութ յունս ցու ցա բե րած անգ-
նա հա տե լի ա ջակ ցութ յան հա-
մար՝ կապ ված մայ րի կիս ծանր 
ա ռող ջա կան վի ճա կի հետ:
Ա ռանձ նա կի շնոր հա կալ եմ նաև 

հա մալ սա րա նի թիվ 1 կլի նի կա-
կան հի վան դա նո ցի նյար դա բու-
ժութ յան և գլ խու ղե ղի կաթ ված-
նե րի բուժ ման մաս նա գի տաց-
ված վի րա բու ժա կան կենտ րո նի 
(ի դեմս պրո ֆե սոր Ռու բեն Ֆա-
նարջ յա նի), ինչ պես նաև վե րա-
կեն դա նաց ման բաժ նի ողջ բու-
ժանձ նա կազ մի ն (ի դեմս Ար թուր 
Ա ռա քել յա նի)՝ բարձր մաս նա գի-
տա կան և մարդ կա յին ո րակ նե րի
դրսևոր ման հա մար:

 Ա. ՍԵ ՄԵՐՋ ՅԱ Ն
Բժշկա կան կեն սա բա նութ յան 

ամ բիո նի դո ցենտ

Օր դի նա տու րա յի պրակ տի կան անց նում եմ  Հե րա ցի թիվ 1 հա մա լի-
րի պո լիկ լին կա յում: Ու զում եմ իմ խո րին ե րախ տա գի տութ յու նը հայտ նել 
պո լիկ լի նի կա յի ողջ անձ նա կազ մի ն և,  հատ կա պես, պո լիկ լի նի կա յի ղե-
կա վար Ա.  Բալ յա նին՝ ան սահ ման հո գա տա րութ յան և  մաս նա գի տա կան 
հմտութ յուն նե րը լիար ժեք փո խան ցե լու հա մար: Ինչ պես նաև ըն տա նե-
կան բժշկութ յան ամ բիո նի աշ խա տա կազ մի ն՝ դա սըն թաց նե րը բա րե խիղճ 
կազ մա կեր պե լու հա մար: 

ՆԱ ՐԻ ՆԵ  ՆՈՒ ԲԱ ՐԻ  ՍԻ ՄՈՆ ՅԱ Ն
ԵՊԲՀ ըն տա նե կան բժշկութ յան 

ամ բիո նի օր դի նա տոր  

 Վեր ջերս ա ռիթ եմ ու նե ցել օգտ վե լու բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի թիվ 3 ստո մա տո լո գիա կան պո լիկ-
լի նի կա յի ծա ռա յութ յուն նե րից: Ա սեմ, որ ան չափ
գոհ եմ մն ա ցել և  իմ խո րին շնոր հա կա լութ յունն եմ 
հայտ նում սկսնակ բժշկու հի Ա նի  Մու րադ յա նին: Ես 
ար դեն եր րորդ ան գամ եմ պրո թե զա վոր վում (տար-
բեր կլի նի կա նե րում), բայց ոչ մի  ան գամ այս պի սի
մարդ կա յին վե րա բեր մունք, այս պի սի գրա գետ մո-

տե ցում, մաք րու թյուն ոչ մի  կլի նի կա յում չտե սա: 
Խնդ րում եմ ե րախ տի քիս խոս քե րը Ա պա գա 

բժիշկ թեր թի մի  ջո ցով հասց նեք բժշկու հուն և 
 տեխ նի կին:  Հա վա տա ցած եմ՝ չեք մե ր ժի խնդրանքս:
 Նա խա պես շնոր հա կա լութ յուն:

ՍՈ ՖԻԿ  ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԻՍ ՅԱՆ
թո շա կա ռու  

ՌԵԿՏՈՐԱՏԻ 
ՓՈՍՏԻՑ
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ԲաԲաԲաԲաԲաԲաԲաԲաԲաԲաԲաԲաԲաԲաԲաԲաԲաԲաԲաաԲաԲաԲաԲԲաԲաԲաԲաԲաԲաԲաԲաԲԲԲաԲաԲաԲաԲաԲԲԲաԲաաԲաԲաաԲԲաԲաաԲԲաայցյցյյցյցյցյցյցյցցյցյցյցյցյցյցյցցյցյյյյյցյցյյյյյյյյյյյյյյ կկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկորորորորորորորոորորորորորորորորոորորոորորորորոոորորրորրրրորրրրրորորորորրրրրրցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցրերերերերերերրերերերերերրերերերերերերերերերրերրերերեեերրր  ց ց ցցցցց ցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիիրիրիրիիիիիրիիրիիիրիրիիիիրիիի
ՔոՔոՔոՔոՔոՔոՔոՔոՔոՔոՔոՔոՔոՔոՔոՔոՔոՔոՔոՔոՔոՔՔոՔոՔՔոոՔՔՔՔՔոՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔոՔՔոՔՔՔՔՔՔՔՔ եեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեերր րր ր ր ր րրրրրրրր րրրրր ր րրր ր րրր րրրրրրրրրրրրրրրաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաազազազազազազազազաազազզզազազազաազազազզզազզզզզ ննն նն ն ն ննն նննն ննննն նննննննննքըքըքըքըքըքըքըքըքըըըքըքըքըքըըըըքըքըքըքըը::::::::::::::::::::::

ԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱՇՇՇՇՇՇՇՇՇՇՆՆՆՆՆՆՆԱԱԱԱԱԱՆՆՆՆՆՆ ՄՄՄՄՄՄՄԵԵԵԵԵԵՂՂՂՂՂԵԵԵԵԴԴԴԴԴԴԴԻԻԻԻԻԻԻՆՆՆՆՆ

ՀոՀոՀոՀոՀոՀոՀոՀոՀոՀոՀոՀոՀոՀոՀՀոՀոՀոՀոոՀոՀ  գ գ գգ գգ գգ գգ գ գգգ գգգգգգգգգգգ գ գ գգգգգ գգ գիսիիսիիսիսիսիիսիսիսիսիսիսիիսիսիսիսիսիիսիիսիիսիսիսիիսիսիսիիսիիիիսսիիիսսիիիիիիիիիիիսսիիիսիսիսիիիիիիիիի լլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլցվցվցվցցվցվցցվցվցվցվցվցվցվցվցվվվցվցվցվցվվցցվցվցցցցցվցվցվցցցվցցցցցվցվց ելելելելեեելեեեեելեեեեե էէէէէէ աաաաաաաաշ շ շ շշ շ շնանանաանանաանան ն ն նննննն հեհեհեհհհ  ք ք քիաիաիաի  թթ թթ վովովովովովովվ,,,,,
ՍիՍՍիՍիՍիՍիՍ րտրտրտրտրտր սսսս ս ս ս ա աա ա աառեռեռեռեռեռել լ լ լ լ է է է է է գոգոգոգոգոոոողտղտղտղտղտտղտղ րրրրրիկիկիկիկիկիկիկիիկիիկ շշշշշշշոոո ղեղեղեղերր ր րովովովովովո ,,
ԳեԳեԳեԳեԳեԳեր րրրրրվավավավավաված ծ ծծծ եմեմեմեմեմեմմ ննննրարարարար գգգգգգուուուոոււուււոււ ն ն ն ն ն ն նեղեղեղեղեղեղղ շշշշշշշշոոոոոո ոո րերերերերերեերրեեեե րրր ր րրովովվովվով::::
ԿաԿաԿաԿաԿաԿաԿաԿԿԿԿԿ րրրրրրծեծեծեծեծեեեեսսս ս նոնոննննն  ր րրրրրա աա ա աա հահահհհահահահարսրսրր լլլլի ի իիինինինինիննիի աաաաաա մ մմմոթոթոթոթթոթթթ խ խ խ խխ խածածաաաա `̀
ՇՇՇՇքեքեղ զգզգզգզգգգեսեսեսեսսե տտտ տ տտովովովովովովով խխխխխխոո ո ո ո որարաաարարարր  ննննննինինինինիիինինինին հհհհհհակակակակակկաա վավավավավավաաավաավված:ծ:ծծծծ:
ԻսԻսԻԻսկ կկկ կկ շշ շշշ քեքեքեքեքեքե ղ ղ ղ ղղղղղա աա աաաշոշշոշոուքւքքք ճճճճճճյոյոյոյու ւղեղեղեղեղ ր րրի իի մի մի միմի մի  ջ ջջջջիցիցից
ԱրԱրԱրԱԱրրևնևև էէէէէէէ ննննննննա ա այոյոյոյոոումւմւմւմմմմւմւմմմ հհհհհհհհոգոգոգոգոգոգգոոոգոգգգգ ն ն ն ն նննննածածածածածածածածածծ աաաաաաաաաաաաչչչչչչչքեքեքեքեեեեեքեեքք րրրրրրր րրրրովոովովոովովո ,,,,,,
ՀոՀՀոՀոՀՀոՀոՀոՀոոՀ գ գ գ գ գ գգ գ գ գգնանանանանանաննանննած ծ ծ ծծծծ ուոոուոոուոոո աան նն զոզոզոզոզոզոզոզոզզ ր ր ր ր ր րրրր րր շոշոշոշոոշոուրրրրրւրւ ջջջջջջտատատատատաատատաատատարր րր րրրր ր ր րյայաայայայաայայայա եեեեեեեեեեեեեր ր րրրրրրթիիիթիթիիցցց
ՀաաՀՀՀՀՀՀՀաՀա զ զ զզզ զզիվիվիվվվիվիվիվիվիվվ եեեեեեեեեն ն ննննն շոշշոշ  ղղոուում մմ ցոոոցոոոոոլ լլլքեեքեքեքեքեեքեքեք րրր րրրրրը ըըըը ըը ըը նրնրնրնրրրրրա:ա:ա:ա:աաա:աաաա
ԵրԵրԵրԵրրԵրԵրԵրԵրԵԵԵ կկկկկկինինիինինքնքննքն էէէէէէլ լ լլլ խախախախախախախաախաախախխախխաաաա ղ ղղղղղղաղաղաղաաաղ,, կակակկակակկակաապպպպպպպուոււո յտյտյտյտյտտտյ աաաաաչ չ չ չ քեքեքեքեքե ր րր րրրրրրրրրովովովվ
ՆաՆաՆաՆաՆաՆաաՆաաՆաաաՆաայյ յյյյյյուուուուոււոուոոոուոոո մմմմմմմմմմ է էէէէ նենենենեերքրքրքրքքրրրրքև՝և՝ևև՝և՝ևևև զզզզզզզզզմամամամամամմ յլյլյլլյլյլլլլվվվվվվածածածածա շշշշշուուոու քքքովովովվվ
ԳոԳոԳոԳոԳոԳ ւ ւնանաաաաաաաաաաագեղեղեղեղեղեղեեղղ հհհհհհհհհարրրրրաա  սս ս սսսսի իիիիիիիի ուուոււ աաաաաաշ շշնանանանն երերերր գգ գգգգովվոոով::
ՄեՄեՄեՄեՄՄեՄեՄեՄ ղ ղ ղ մամամաամաամաշշշ շ շշշշուուուո նչնչնչ, ա աաանոնոնոնոնոոոնոննուշւշւշւշւշշւշշշշւշւշ քքքքքքքքքքաա աաաաա ա միմիմի միմիմիմիմիմիննն ննն է էէ էէէէէ փչփչփչփչփփ ուումմմմ.մ.մ
ՍՍիՍՍՍիՍիՍիՍիՍիՍիՍիիՍիՍՍիՍիՍիՍիՍիՍՍՍՍիիիիիիՍիՍՍիՍիՍՍիիրրտրտրտրտրտրտտրտրտր սսսսսս սս էէէէ այայայաաաայր րրր րվավավավավվված ծ կաակաաակկկ րրրրրրրծեեեծծեծեծծծես ս ս հոհոո վ վ վվվվվվացացացացացցն ննն ն ննոււուււուում:մ:մմմ::
Ա ԱԱԱԱԱԱԱնոնոնոոուշւշւշւշւ էէէէէէ աաաաաաաաաաաաաաաայնյնյննննյնննյնյն պ պ պպպպպպ պպպ պպեեսեսեսեսեեսեեսեեե մեմեմեմեմեմեմե ղեղեեղեղեղեե դ դդդ դդդդդդիիննիննինիիի աաաաշշշ շշշշնանանանանանանանանաանաաննանանան,ն,նն
ԿաԿաԿաԿաաԿաԿ րրրրրրրրրրրծեծեծեծեծեեեծ սսս սս սս շնշնշնշնշնշնննշնշշ չոչոչոչոչոչոչ ւմւմւմւմմմմմմմմւմ եեեեեեեեեեեեեեեեես սսս սսսս սսսս ուոււ աաաապ պ պպ պպպպ պրորորորորորոոորրոոորր ւււմմ աաաայնժժժամամամամա ,,,
ԵրԵրԵրԵրԵԵրԵրԵրբ բ բ բ բբբ որրրրորորրորորոր լլլլլլլլլսսսոսոսոսոսս ւմւմւմւմւմւմւմմ եեեեեեեեեեեեեեեսսսսսսս երերերերերերերրեերերերերերրրգնգնգգգգգգգգ աաաաաաաաաաաաաայյսյսսյյյյսսսյյսյյյյյս դդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդյոյոոյոյոյոոոյոյոյոյյոյոյոոոյոյյոյոյ ւ ւ ւ ււււթաթաթաթաթաթաթաթաթաթաթթաթաթաթաթաաթաաթաաթաթաաթաթաաթաթաթաթաթաթաթաթաթաթաաթաթաթաթթթթթթթ  կ կկկ կկկկ կանանանանանաաաա ::::
ՀոՀոՀոՀոՀոՀոՀՀոՀոՀոոՀոՀոՀՀՀոՀոՀոՀոՀոՀՀՀՀՀոՀոՀՀՀՀՀՀՀոՀ ւզւզւզւզւզւզւզւզււզւզւււզււզւզզ վվ վվ վվ վվվվոոուուուուուուոո մ մ մմմմ մմ էէ է էէէ հիհիհհիհիհհիհիհիհհհհիհհիհիիիի մ մ մ մմմմաաաաաաա երրերերրերերե  կ կ կ կ կկկինինինննինննննիննինինինննննն ք ք ք ք քք քք ք քք քք ք ք քք քքքքքքը ը ը ը ը ը ը ըըը ըը ըըըըը ըըըըըըը ըըըըըը կակակակակակակակակկակակակակակակկակակաակկակակակակակակակակակաակակաաակաաաակկաակակկկկկկակկկկկկկկկկկ րր ր րր ր րր ր րրրրրրրր րրրրրր ր ր ր րրրրրրրրրրրրծծծեծծեծեծեծեեեեեեծեծեեեծեծեծեեծծեծծծեծեեծեեեեծեեծեծեծեեեեսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսս
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ՀՀեՀեՀեՀեՀեՀեՀեՀեՀեՀեՀեՀեեՀեՀեՀեՀՀՀՀՀՀեՀեՀՀՀեեՀեՀեՀՀեՀՀՀՀՀՀեՀեեեե ք քք ք քք ք ք ք ք քք քքքք քքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքիաիաիաիաիաիաիաիաիաիաիաիաիաիաիաաիաիաաաաաիաիաիաիաաիաիիաիաաաիաաաաաաաաիիիաիաիիաիիաիիիի թթթթթթթթթ թթթթթթթ թթթթթթթ թթթ թթթթթթթ էէէէէէէէէ էէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէ էէէէէէէէէ էէ պապապապապապապապպապապաապապապապապպպապապապապապապապապապաապապապապապապաաապպպապպպպպպպ տտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտմոմոմոմոոմոմոմոմոմմմոմոմոմոմմոմմմոմմմմոմոմոմմմմմմո մւմւմւմմւմւմւմււմւմւմմմմւմմւմմմմմմւմմ աաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա շշշ շշ շ շշշ շշշշշշշուուուուոոււււուոուուուուոոոոոուոուոււուոււնննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննն աաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաշշշշշ շ շշ շշշ շ շ շշշշ շ շշ շ շշ շշ շշշշշխախախախախախախախախախախախախախախաաախաաախախաաախախախախխխախախախախխախախաախախաաաաախախաաաաաախաաախախախխաաաաաաաաախ ր ր ր րր ր րր րր րրրրրրրրրրրրր ր րրրր րրրր րրրրրրրր րրրհիհիհհիհիհիհիհիհիհիհիհիհիհիհիհիհիհիհիհհիհիհիհիհիհիհիհիհիիիհիհիիիիհիհիհիիիիիհիհհ ն,ն,ն,ննննն,ն,նն,ն,ն,նն,ն,ն,ն,ն,նն,նն,ն,նն,ննննննն,ննն,,ն
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ՍՍՍՍՍՍՏՏՏՏՏԵԵԵԵԵՂՂՂՂՂԾԾԾԾԾԱԱԱԱԳԳԳԳԳՈՈՈՈՈՐՐՐՐԾԾԾԾԾՈՈՈՈՒՒՒՄՄՄՄՄ  ԵԵԵԵԵՆՆՆՆՆ ՄՄՄՄԵԵԵԵՐՐՐՐ  ՈՈՈՈՈՈՈՒՒՒՒՍՍՍՍՍԱԱԱԱԱՆՆՆՆՈՈՈՈՈՂՂՂՂՆՆՆՆՆԵԵԵԵԵՐՐՐՐԸԸԸԸԸՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒՄ ԵՆ ՄԵՐ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ
Թ� յլ տվեք ներկայանալ

Ես՝  Գե ղա նուշ  Հե քիմ յանս, ծնվել եմ 1993-
ին, Ս պի տակ քա ղա քում:  Սո վո րել եմ Ս պի-
տա կի Ս. Ա վե տիս յա նի ան վան թիվ 3 ա վագ
դպրո ցում: 2010-ին ըն դուն վել եմ Եր ևա նի Մ. 
 Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա-
մալ սա րա նի ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ-
տետ: Այժմ սո վո րում եմ 7-րդ  կուր սում:
 Շատ եմ սի րում աս մուն քել, պա րել և ս տեղ ծա գոր ծել:  Սի րում եմ 

ա շու նը:
 Սի րում եմ նաև իմ մաս նա գի տութ յու նը, քա նի որ այն հա մա րում 

եմ դի նա մի կ գի տութ յուն, ո րը փոխ վում և  նոր ի մաստ է ստա նում 
յու րա քանչ յուր հի վան դի հետ: Ո րո շել եմ սրտա բան դառ նալ: 



ՉՉՉՉՉՉՉՉՉՉԳԳԳԳԳԳԻԻԻԻԻԻՏՏՏՏՏՏԵԵԵԵԵԵԵՍՍՍՍՍՍ

ՔեՔեՔեՔեՔեՔեզզզ զ զզ թվթվթվթվթվթ ուուուոււմ մմ մ մ է,էէէ,է,է թթթթթթե ե ե ե գիիգիգգի տ տտտտտեեեսեսս,,
ԲաԲԲԲաԲ յցյցյցյց դդդդդուուուուուոո ոոոոչչչչչինիննիննի չչ չչչ չգչգչգչչգչ ի իի իի տետետետետեսսս
ՉեՉեՉեՉեՉեՉեեեես սսսս սսս էլէլէլէէէլ կկկկկա ա աարորորորող ղղ ղղղ իի ի ի ի մմամամմ ն ն ննաաալալալլ…
ԳիԳիԳիԳիիԳԳ տտտտտտտտե՞ե՞ե՞ե՞ես սս ս ինինինինի  չ չ չ չուուուու չչչգիգիգիգիգ  տտ տեեսեսեսս,,,,
Ո ՈՈՈ ՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈրորոոր վ վվ վվհեհեհեհետևտևտևտևտ դդդդդուուոո աաաայնյնյնյն չչչեսեսեսս,,
ԻնԻնԻնԻնԻնԻնԻնԻննննԻնԻննԻնԻնԻնԻԻննԻնԻԻԻնԻնԻԻնԻննԻնԻնննԻնԻնԻնչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչ որոոորորո իիիիիրորոոր ք ք ք ք կլկլկլկլի ի իինենեենենենես,ս,սս,
ԻնԻնԻԻնԻնԻնԻնԻԻնԻնԻնԻնԻննԻննԻննԻԻննԻննննԻԻնԻննԻնննԻԻնԻննԻնԻԻնԻննԻնԻնչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչ եսեսեսեսեսսեեսսեսեեեեեսեեեեեեեեեեեեսե ոոոոու ւ ինինինինչչ չչ կդկդկկդկդկ աառառ նննասասասասասաա ::::
Ա՞ԱԱ՞Ա՞Ա՞Ա՞Ա՞ԱԱ՞Ա՞Ա՞Ա՞Ա՞Ա՞Ա՞Ա՞ԱԱ՞Ա՞Ա՞ԱԱԱ՞ԱԱ՞Ա՞Ա՞ԱԱԱԱԱԱԱԱ յնյնյնյննյնյնյնյնննննյնյնյնյնննյնյնյննննննյնննննյ եեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեսսսսս,սսս,ս,ս,,սսսսսսսսս,սսսսսսսսսսսսսսսսսս,,, աարդրդրդրդրրդրր  յ յյոքոքոքոո , դոդոդդու ւ հիհիհիիմմմա,ա,ա
Ի՞ԻԻԻԻ՞Ի՞Ի՞Ի՞Ի՞Ի՞Ի՞Ի՞Ի՞Ի՞Ի՞Ի՞Ի՞Ի՞Ի՞ԻԻԻԻԻԻԻԻնչնչնչնչնչնչնչնչնչնչնչնչնննննչչննչնչչնչնչննչննչչննչ կկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկլիլիլիլիիիիլիլիլիլիիիիիիլիլիլիլիլիլիլիլիլիլիլիիլիլիլիիիլիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիլիիիին ննննն ն նն ն նննննն նն ննննննննննննննննննննննննեսեսեսեսեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեե դդդուուոու հհհհե եե եետոտոտտտտ :::
ԵրԵրԵրԵրԵԵրԵրԵրԵրԵրրԵրԵԵրԵրԵրԵԵրԵրրԵրԵրկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկարարարարարարարաարարարարրարրրարրրրրրաաարրրրրրրարարարրարարրրարարրրրրրրարարարրրրրրր ոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոուււււ ւ ւ ււււււ ձձիձիձձիձձ գ գ գգ գ տատատատարրիիինենեեն րրր
ԳաԳաԳաԳաԳԳաԳաաաԳաաԳաԳաԳաԳաաաաաաաաաաԳաաաԳա լ լլլ լ լլ լլլլլլ լլլիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիսիիիսիսիսի ոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոուււււււււււ անանանաանանանաաանանանանանանանանանանանանաաաաաանաա ցցցցցց ենենննեենն կկե ե ենոնոն ւմւմ,,
ՓոՓոՓոՓՓոՓոՓոՓՓոՓոՓՓոՓոՓոխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխվովովովովովովովովովովովովովովովովովովոովոովվոււմւմւմւմւմւմւմմւմւմմմւմմւմմմմմմւմւմւմւմմւմւմւմւմմւմւմւմւմւմւմմւմմմմմմւմմմւմմւմ եեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեսսսսս սսս սսսսսսսսսս սսսսսս սսսսսսսսս դոդդոդդոդ ւ ւ ա ա աանընընդնդհհատատ,,,
ՆոՆոՆոՆՆոՆոՆոՆՆոՆոՆոՆոՆոՆոՆոՆոՆոՆոՆոՆոՆոՆՆոոՆՆՆՆույւյւյւյւյւյւյւյւյւյւյււյւյււյւյյւյ ն ն ն նննն նննննն ննննննննննիսիսիսիսիսիսիսիիսիսիսսիսսսսիսիսիսսիսիսիիսսսսիսիիսսսսսսիսսի կկկ կ կկ կկկ կ կկ կ կկ կ կկ կկկկկկկկկկկկ չեչեեչեչեչեչեչեեչեչեչեեչեչեչեչեչչեչեեչեեչչեչչեչեչեչեեչչ սս սսսս ս սսսս ս սսսսսսսս էլէլէէլէէէլէէէէէէէէէէ նննննկակակ տտ տտոուում,մ,
ՔաՔաՔաՔաՔաՔաՔաՔաՔաՔՔաՔաՔաՔՔաՔՔաաՔՔաաՔաաաաաանննննննննննննննննզիզիզիզիզիզիզիզիզիզիզիիզզ ըըըըըըըըըըըըըըըըըըընննն ննն նն ն նն նննն ննննթաթաթաթաթաթաթաթաթաթաաաաթաաաաաթթթաաթաաաաթաաաաթթաաաաթաաաաթ ցցցցցցքցքքքցցցցցցքցցցքցցցցցցցցցցցցցքցցցց ն ն ն նն էէ էէէ դադադան նննն դադաաաաաաղղղղղղղղղ
ԺաԺաԺաԺաԺաԺաԺաԺաԺաԺաԺաԺաաաԺաաԺաաաաԺաաԺԺաԺ  մ մ մ մմմմմմմմմմմ մմմ մմ մմմմաաաաաաա աաաա ա աաա ա աաաաաաաաանանանանանանանանանանանաանանանանաանանաաաան  կ կկկկկկկկկ կ կկկ կկկ կկկկկկկկկկի ի ի իի իի ի ի իիիի իի իիիիի հհհհհհհհահահահահահհհհհհհհհհհհհհհահհհհհհհհհհհհհ  րրա ահոհոս:սս::
ՈվՈվՈվՈվՈվՈվվվՈվՈվվՈվՈվՈվՈվՈվՈվՈվՈՈվՈՈվՈվՈվՈվՈՈՈՈՈՈվ դդդդդդդդդդդդդդդդդդդուոուուուուուուուուուոոուոուուոոո աաաաաաաաաաաաաաաաաաաաան նն նն նն ն ննն նննննննննմի մի մի մի մի մի մի մի մի մի մի մի մի մի մի միմի մի միմիմիմի միմիմիմիմիմիմիմիմիմի միմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիտտտտտտ տտտտտտտտտտտտտտտ աաարարարար րրրածածաաած,,
ԽաԽաԽաԽաԽաԽաաԽաԽաԽաաԽաԽաԽաԽաաԽաԽաԽԽաԽաԽաաամմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմա ա աաաաա աա ա աաաաաաա ճիճիճիճիճիճիճիճիճիճիճիճիիճիճիճիճիիիճճիճիճիճճիճիիիկնկնկնկնկնկնկննկնննկնկնկննննկնկնկննկննկննկննննննկնկկկկկնկկնկ եեեեեեեեեեեեեեեսսս աաանոնոնոո ղ ղ ղղորորորորմմ
ՃաՃաՃաՃաՃաՃաաՃաՃաՃաՃաՃաՃաՃաՃաՃաՃաՃաաՃաՃաՃաաաաՃՃ  կկ կ կ կ կ կկ կկկ կկկկկկկկկկկկկկկկկաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաատատատատտատատատատատատատատատատտատատատտատտատատտտատտատտ գ գ գ գգգգ գ գ գ գգ գ գ գգգգգգ գգգգ գգգգ գգգգգգրրրիրիրիրիրիրիրիրիրիիիիրրիրիիիիրրիիրիրրրիրրիրիիրրրրրիրիիրրիիիրրիիրիիրրրիրրի դդդդուու աան ն դադադադդ րձրձրձրրձձ:::
ԳիԳիԳիԳիԳիԳիԳիԳիԳիԳիԳիԳիԳիԳԳիԳիԳիԳիԳԳիԳիԳիիԳԳիԳԳիԳիիԳԳԳ տտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտե՞ե՞ե՞ե՞ե՞ե՞ե՞ե՞ե՞ե՞ե՞ե՞ե՞ե՞ե՞ե՞ե՞ե՞ե՞ե՞ե՞ե՞եե՞ե՞եեեեեեեեեեեեեեես,ս,ս,ս,ս,ս,ս,ս,ս,ս,ս,ս,սս,սս,ս,ս,սս,սս,ս,սսսսսս,սս,ս,ս, չչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեեեեսեեեսեսեեեեեեե էէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէլ լ լլլլլ նկնկնկկաաատիտիտտ ,,
ԹեԹեԹեԹեԹեԹեԹԹեԹեԹեԹեԹեԹեԹեԹեԹԹեԹեԹեԹեԹեԹեԹեԹեԹեԹեեեե իիիիիիիիիիիիիիիիիիիինչնչնչնչնչնչնչնչնչնչնչչնչնչննչնչչչնչնչննչնննն  պ պպ պպպպպ պ պպպ պպպպ պպպ պպպպ պպ պպպպպպպպեեսեեսեեսեսեսեսեսեսսսսեեեսեսեսսեեսսսեեսսեսսսսսսսսեսեսսսսսսեեեե կկկկկկկկկխոխոխոխխոխխ ր րտաատակ կ կվեվեվեվ սս
ՀՀսՀսՀսՀսՀսՀսՀսՀսՀսՀսսՀսՀսՀսՀսՀսՀսՀսՀՀՀՀՀՀՀՀ  կ կկ կ կ կկկ կկկ կ կկկ կ կ կ կկկկա ա ա ա ա աաա աաա աաա աաաաաաաաայայայաաայայայայայաայաայայայայյաաաաա կ կ կ կկկկ կկ կկկկկկկկկ կ կ կկկկկկկկկաաանաաաաաանանանանանանանանանանաննննննաաանանաանաննննանանննանննննանննաանննաննննննն աաաաաաաաան նննդոդոդունւ  դում
Կ Կ Կ Կ Կ ԿԿ Կ ԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿյայայայայայայայայայայայայաաաաաաայաաաաաաան ն ն ննննն ն ննննննննննննննն ննքիքիքիքիքիիքիքիքիքիիքիքիիիքիքիքիիքիքիիդդդդդդդդդդդդդդդդդդդ ցացացացացացացացացաաաաաաաաաաաաաաաացացաաացաաացացաացացաաամմմմմմմմմմ մմմմմմմմմմմմմմմմքաած ծծ ջրրջրրհոորրրրի:ի:
ԳիԳիԳիԳիԳիԳիԳիԳիԳիԳիԳիիիԳիԳիիԳիԳիԳիիԳիԳիիԳիԳիիիիիիիիտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտե՞ե՞ե՞ե՞ե՞ե՞ե՞ե՞ե՞ե՞ե՞ե՞ե՞եեեեեսս,ս,ս,ս,ս,սս,սս,սսս,սսս, իիիիիիիիիիիիիիիի՞ն՞ն՞ն՞ն՞ն՞նն՞ն՞ն՞՞ն՞ննննն՞ննննչ չ չ չ չչ չ չ չ չ չ չչ չչչչչչչչչչչ գիգիգիգիգիգիգիգգիիիիգիգիգիգիգիիգիգիգիգիգիիգգիգիգիգգգիիգիգիգգիիգգիիգգգիգ տտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտեսես,,
Ո՜Ո՜Ո՜Ո՜Ո՜Ո՜Ո՜Ո՜Ո՜Ո՜Ո՜ՈՈ՜Ո՜՜Ո՜Ո՜ՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈ վ վ վվ վ վվ վ վ վ վվ վվվ դոդոդոդդդոդոդոդոդոդոդոդոդոդոդոդոդդոդոոոդդոդդ ւււ ւ ւ ւ ւ ււ ււ ււ մի մի մի մի մի մի մի մի մի մի միմի մի մի միմի մի մի մի մի միմի միմի աա աաա ա ա աաաաաաաամիմի մի մի մի մի մի մի միմիմի մի միմիմի միմիմի մի միմիմի մի միմի միմի մի մի միմիմի մի միմի միմիմիմիմի միմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիտտտտտտտտտտտտ:տտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտ:տտտտտտտտտտտտտտտտտ
ՔեՔեՔեՔՔՔեՔեեՔեՔեՔեՔեՔեՔեՔեեեեՔեՔՔեՔեՔեՔեեեեզ զ զ զ զզզզզզ զ զ զ զզ զզզզզզ թվթվթվթվթվթվթվթվթվթվթվթվթվթվթթվթվթվթվթվթվթթթթվթթթ ուուուուոուոււուոուոււուուոււոււմ մ մմ մմմմմ մ մ մ մմմմմմ մմմմմմմմմմմ է,էէ,է,էէէէէէ,է,է,է,է,է,է,է,էէէ,է,է,է,է,,էէ,, թթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթեեեեեեեեե եեեեեեեե եեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեե մի մի միմիմիմի օօօօօօօօօօրրրրրրրրրրրրրրրրր
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ՄեՄեՄեՄեե ղղ ղ ղղե եեե եդիդիդիդի աաաաաաաշ շ շշնանաանաան`ն`նն`̀ն
ՄեՄեՄեՄեՄՄեեղ ղղղմամամամաաաշշշշուուոււնչնչնչնչ,, ա աա ա անոնոնոնոնոն ւշւշւշւշւ ::::
ՀեՀեՀեՀե ք ք քքիաիաիաիաիաիաթ թ թ թ թթ անանանաննն նն մամամամաաան`ն`նն
ԻրԻրԻրԻրԻր տտտեե եսասասասաա կկ կ կիի ի ի ի մե մե մե մեջ,ջ,ջ,,ջ
ԳԳոԳոԳոԳոԳոԳոԳ ւ ււցեցե եերբրբրբրրրբբբ ևևևևևէ,է,է,է,,
ԵվԵվԵվԵվ ոոոչչ չ մի մի մի մի մի դդդդեպեպեպպ ք ք քքքուուուո մ,մմ,մմ
ԵվԵվԵվԵվԵվԵ ոոոոոոչ չ չչ մի մի մի միմիմիմի տտտտտտաաաարիրիրիի
ԴեԴեԴեԴեԴԴ ռռ ռռ չկչկկկրկրկրկրկրր նվնվվվածածաածա :
ԱԱ Ա Ակակակկաանջնջննջնջ շշշշո ոոոյոյոյոյող ղ ղ ղ շրշրշրշրշրշյշյշյշյշյուուուււնն,նն,ն,
ՀաՀաՀաաՀա ճ ճճ ճճեեելիլիլիլիլիլի աաաարևրևրևրև`̀̀̀ հհոհոհ գգգգգգիի ի ի ի ի ջեջեջեջջերրր ր րմամամացցցնոնննոնոն ղ,ղ,ղ,
ՀեՀՀեՀեՀե քքքքքքիաիաիաիաթթ թ թ դյդյդյդյուուոուո թթթթթթթաա ա կակակաակակ ն`ն`նն`ն
ԳոԳոԳԳոԳոԳ ււ նենենեեն ղղ ղղ եեեերարարարազ զ զ զնենենենե ր րրր րրիիիի
ՓոՓոՓոՓոՓոք ք քրիրիրիիկկկկ պապապապատ տ տտաաառիռիիռիիիկկ կնենենեե րրրրիցիցցիցցի
ԾնԾԾնվվվածածածծծ,,, անանանանննն նն մամամամամ ն:ն:ն:ն
Ա ԱԱ շոոշունււնն ն ն է…է…է……
ՔաՔաՔանցնցնննցցնց միմիմիմիմիմիմիմի  չքչքքքնանաննանաղ ղ ղ ղ դիդիդդի ց ցցուուոււ հհհհի,ի,ի,
ԳոԳոԳոԳ ււ ւնեննեղղ ղ հհահահահ  գգ գգգուոււոոո ս ս ստոտոտոտով՝վ՝վ՝վ
ԾաԾաԾԾածծծ կեկեկկել լ լ մամամարրրրրմի միմի միմիմիմի մի ն նննըըըը
ՈւՈւՈւՈ վվվվվվվեհեհեհեհ կկկկաաաննննանգ գ գ նեենենեել լ էէ
ԵվԵվԵվվԵվ հհհհրճճճրճճրճվովովով ւմւմւմ էէէէէէ
ԻԻրերերեն ննն երերեե կրկրկր պպպպ պաաա ագոգ ղ ղ մամարդրդդ կկկկանաա  ցցովով::::
Ա Ա ԱԱԱշոշոշոշու ւ նընըը կկկարարարր ծծ ծեսե միմի  ա ա ավավարտ լլլի ինինի
ԿԿԿյայաաաննն նքիքիքիք մեմեմեջջ մմարա  դուււ,
Գեե ղղեեցիից կկ ա վավարտրտ`̀̀
ԳոԳոԳոԳոԳոԳոԳոԳԳոԳոԳոոոԳԳոԳոԳոԳոԳԳոԳԳԳԳոԳոԳոԳԳԳԳԳԳԳոԳԳոււււււ ւււ ւււււ ււււււնենենենենենենեննեննննննննննննն ղ ղղղղղղղղ ուո  դյու թիիչ:չ::
ԱԱԱԱԱԱԱԱ ԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱ Ա ԱԱ Ա ԱԱԱԱԱԱԱվավավավավավավվավավավավվավվավավավավվավավավավավավավաավվաավվվ րտրտրտտտտրտրտտտրտտտրտտտտրտրտտտրտտտտտտտրրր էէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէ ննննննննննննննննննննաևաևաաևևաևաևաևաևաևաևաաաևաևաևաաաևաաաևաաաաաաևաաաաաևաևաաաաաաաաևևաաևև
Ե Ե Ե Ե ԵԵԵԵԵԵԵ ԵԵԵ ԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵրերերերերերերեեերերերերերերերերերերերերեերրեեերեեեեեեեերրեր կ կ կկկկ կ կ կկ կկ կկկկկկկկկկկկկոնոնոնոնոոնոնոնոնոննոնոննննոնոնոնննոնոոննոոն`̀̀̀̀ օօօօրօրօրօրօրօրօրօրօրօօօրօրօրօրօրօրօօօօօօօրօրօրօ վ վ վ վվվվվվվվվվվ վվվվվվ վվվվվվվվվա,ա,ա,ա,ա,ա,աաա,ա,ա,ա,ա,աաաա,ա,ա,,,,ա,,,,,,,
ԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿյայայայայայայաաայաայաաաայայաաաաայաաաայաաաաաաաանն ննննն ն նննն նն նն նննննննննննննննքիքիքիքիքիքիքիքիքիքիքիքիքիքիիքքիքիքիքքքիքքիքիքիքիքքքքքքքք մեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեջջջջջջջջջջջջջջջջջ`̀̀̀̀̀̀̀̀̀ մամամամամամամամամաաաաաաաամաամաաաաաաաաամամմաաամ հ հհհ հ հհհհհհհհհը:ը:ը:
ԹաԹաԹաԹաԹաԹաԹաԹաԹաաԹաԹաԹաԹաԹաԹաԹաԹաԹաԹաաԹաԹաԹաԹԹաԹաԹաԹաԹԹաԹաԹաԹԹաԹաԹԹաԹաԹԹԹաԹԹԹԹաԹԹաԹաԹԹաաաախխ խխխ խխխ խ խ խ խ խ խխ խխխխխխխխխխխ խխ խխխխխխխխիծիծիծիծիծիծիծիծիծիծիծիիծիծիծիծիիծիիծիծիիիծծիիծիիծծիիիիիիի ն ն նն ննննննննննննննննն ննննննննննն է էէէ էէէէ է է էէ է էէէէ պապպապապապապապապապաապապպապապապապաապապապպապաապապապպաապաապպապպպպպ տտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտոււուուուոււււո մմմմմմմմմմմմմմմ
ՀոՀոՀոՀՀոՀոՀՀոՀոՀոՀոՀՀոՀոՀՀՀՀոՀՀոՀոՀՀՀոՀոՀՀոՀոՀոՀՀՀոՀոՀոՀոՀոՀՀ  գ գ գ գ գգգգ գգգգգ գ գգգգգգգգգգ գգ գգգգգիդիդիդիդիդիդիիիդդիդիիդդիիդիիիիիդիդիդդդդ աաաաաաաաաաաաաաաաաանննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննն կկ կ կ կ կ կ կկկկ կկկկկկկկ կկկկկատատատատաաատատատատատատատատատտաատաատատատատատտաաաատտատտատտտտտտաա ........
ԵվԵԵվԵվԵԵվԵԵվԵվԵվԵվԵվԵԵվԵԵԵվԵԵվԵվԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵվԵվԵԵվվվս ս ս ս ս սսսս սսսսս մի մի մի մի մի մի մի մի մի մի մի մի մի մի մի միմիմի մի մի մի միմի միմի միմիմիմիմիմիմի աաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա շ շշշ շ շ շշշշշշշշ շշշշշշշշշշշշուուուուուուուոււււուուոււուոււուոււուուուուուոուուն,ննն,ն,ն,ն,ն,ն,ն,նննննննն,ն,ն,նն,ն,նն,ննն,ն,ննննննննն,
ԵվԵվԵվԵվԵվԵվԵԵվԵվԵվԵվԵվԵվԵվԵԵԵԵԵԵԵվԵԵվվվվվվս ս ս ս ս սսս ս սսսսս մի մի մի մի մի մի մի միմիմիմիմի մի միմի մի մի միմիմիմի միմի միմիմի միմիմիմիմիմի միմիմի միմի միմի աաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա վ վվվ վ վ վվ վվվվվ վվ վվվվարարարարարարարարարարարարարարարարարարրարրաաարաարաաարարարարաարարաաաաարարրրրրրրտ:տտ:տ:տտ:տտ:տ:տտտտտտ::::տ:տտտ:տ
ՀՀ Հ Հ ՀՀ ՀՀ ՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀ ՀՀՀՀՀՀՀՀրարարարարարարարարարարարարաաարարրարրարարաաշքշքշքշքշքշքշքշքշքշքշքշքշքշքշքշքշքշշշշքշքշքշքշշշքշշշշշշշշշշշշշշքքշշշքք դդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդի իիիի իիիիիիի իիիիիիի իիիիիի ի իի իիի իիցոցոցոցոցոցոցցոցոոոոցոցոցոցոցոոցոցոցոցոցոցցոցոցոոոցոցոոոցցցց ււււււււււււ ւ ւ ււււււ ւհիհիհիհիհիհիհիհիհիհիհիհիհիիհհհիիիիհիհիհիհիիիիհհհիիիիիիիիի,,,,,,,,,,,,,,,, թեթեթեթեթեթեթեթեթեթեեթեթեթեթեթեթեթթեթթթեթթթթթթթթթթթթթթթթթեթթթթթթթ տտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտգեգեգեգեգեգգեգեգեգեգեգեգեգեգեգեգեգեգեգեգեգեգեգգեգգգեգգ ղ ղ ղղղ ղղղ ղ ղ ղ ղղ ղ ղղղղղղղ կակակակակակակակակակակակակաակակաակկաաակակակկաակկ  խ խխ խ խ խխխ խ խխ խխ խ խխխխխխխխխխխարարարարարարարարարարարարարարարարարարարարարարարարարարարաաաարրարաարարարրրարրրրրրրրրրրրդ,դ,դ,դ,դ,դ,դդ,դ,դ,դ,դ,դ,դ,դդդ,դ,դ,դդդդ,դ,դդդդդդդ,դդ,դդդդդդդդ    
ՄեՄՄՄՄՄեՄեՄեՄեՄեեՄեՄեՄեՄՄեՄՄեՄՄեՄեՄեՄեեՄՄեեՄՄեՄՄՄՄեեեՄեեկ կկ կ կկ կկկկկ կ կկկկկ է՝է՝է՝է՝է՝է՝է՝էէ՝է՝է՝էէ՝է՝է՝էէէ աաաաաաաաաաաաաա վվ վ վվվվ վ վվվվվվվվվ վվվվվվվվ վվվվվվվարարարարարարարարարարարարարարարարարաաարրրաարարրաարարրարրարաաաարաաարարարարրրրրրրրրրտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտ է,է,էէ,է,է,է,է,էէէէէ,էէ,է,էէէէէէէէէէ,էէ,էէէէ,էէէէէ,էէ,էէէէ,է,էէ,
ՄիՄիՄիՄիՄիՄիՄիՄՄիՄիՄիՄիՄիՄՄիՄիՄիիՄՄիՄՄՄՄՄիՄիՄիՄիՄիի բբբբբբբբբբբբբբբա աա աա աաա աաաաաաաաաաաաաաաանինինինինինինինինիիիինինինինիինիինիիինինինիիննիիիիիիի աաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա վվվվվվվվվվվվ վ վ վ վվվվ վվ վվվ վվվվ վ վվվվվվվվվվվարարարարարաարարարարարարաաաաաարարարարարարարաաարարարաարրաարրրաաարաարրաաաարրարարարրարրրրրրտտ:տ:տ:տ:տ:տ:տ:տ:տ:տ:տտ:տ:տտ:տ:տտ:տ::տ:տտ::
ԱԱԱ ԱԱ Ա ԱԱ ԱԱ Ա Ա ԱԱԱԱ Ա ԱԱԱԱԱԱ ԱԱԱԱ Ավավավավավավավավավվավավավավավաավավավաավավավավավավավավավավավաավվվ րտրտրտրտրտրրտրտրտտրտրտտրտրտրտրտրտտրտտրտրտտրտրտտրրտրտրտրտրտտրտրտտտտրտրտտտտրտրտրր  վվվ վ վվ վ վ վ վվվվվվվվվվ վվվվվ վ վողողողողողողողողողղողղղղղողողղղղողողղ հհհհհհհհհհհհհհհհհհհհհհհհհհիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիննընընըննընընընընընընընընընընընըննընընըննըննըընըընընընննն
Ծ ԾԾԾ Ծ ԾԾ ԾԾԾԾԾԾԾԾԾԾԾԾԾԾԾԾԾԾԾԾԾԾԾԾԾննոնոնոնոնոնոնոնոնոնոննննոնոնոննոնննննոնն ւմւմւմւմւմւմւմւմւմւմմմւմւմւմմւմ էէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէ նննննննննննննննննննննննննննո ո ո ո ոոո ոոոոոոոոոոոոոոորըրըրըրըրըրըրըրըրըրըրըրըրըրըրըըրըըըըըրըըըրըը::::::::::
ԲԲԲաԲաԲաԲաԲԲաԲաաԲաաԲաԲաԲաԲԲԲաաԲԲաԲաաայցյյցյցյցյցյցյցյցյյյցյցյցյյյյցյցցյցյցյցցցցցցյյյ ննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննորորորորորորրորորորորրոորորորորորրորորորոո ն նննննն ննն ննննննն ննննննննննննննն էլէլէլէէէլէէէէէէէլէլէլէլէլէլէէլէլէէէէէլէլէէլէլէլէլէլէլ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, մեմեմեմեմեմեմեմեմե մեմեմեմե մե մե մեմեմեմե մեմեմե մեմեմեմեմե մեմեմեմեմեմեմեմեկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկ կկկկկկկ կկ կ կկկկկկկ է,էէէէէ,էէ,է,է,է,է,է,էէէէ,
ԻրԻրԻրԻրԻրԻԻԻրԻրԻրԻրԻրԻրրԻրԻԻրԻրԻրրԻրԻրԻԻԻԻԻԻԻրԻրԻԻր աաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա վ վվվվվ վվվվ վվվվ վվ վ վ վ վ վվվվվվվվվարարարարարարարարարարարարարրաարարարարարաարրարարրաարրարրրրրտնտնտնտնտնտնտնտնտնտնտնտնտննտննտննտննննտննննննննն ոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոււււււ ւււ ւււււււււնինինինինինինինինինիննինինինննիննինինինինինինինիինինինիիիիիի::::::::::::::::
ԵվԵվԵվԵվԵվԵվԵվԵվԵվԵվԵվԵվԵվԵԵվԵվԵվԵվԵվԵվԵվԵվԵԵվԵվԵվվԵվԵվվվվվվԵվվԵվվվվսսսս սսսսսսսսս սսսսսսսսսսս սս մի մի մի մի մի մի մի մի մի միմի մի մի մի մի միմիմի մի մի միմի մի միմի միմի մի միմի միմի միմիմիմիմիմիմի մի միմիմիմիմիմիմիմիմիմի աաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա շ շ շ շշ շ շ շշշ շշշշշշշշշշուուուուուուուուոոոուուուուուոուոուոոոոո ն,ն,ն,ն,ն,ն,ն,,ն,ն,նն,ն,ն,ն,ն,ն,ն,նն,ննննննն,
ԵվԵվԵվԵվԵվԵվԵվԵվԵվԵվԵԵվԵվԵԵԵվԵվԵվվվվվԵվսս սս սսսսսսսսսս մի մի միմիմիմիմիմիմի մի մի միմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմի մի մի մի միմի միմի մի միմիմի մի միմիմիմիմիմի մի մի միմիմիմիմիմիմիմիմիմի աաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա վ վ վվ վ վվվ վ վվվ վվվվվ վ վվվվվ վվ վվվվվվվաաաարաարարարարրաաաարաաարարաաաաարտ:տ:տ:տ:տտ:տ:տ:տտ:::տտ
ՈւՈւՈւՈւՈւՈւՈւււՈւՈւՈւՈւՈՈււււււււՈ աաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա մե մե մեմե մեմեմեմեմե մեմեմեմեմեմեմեմեմե մեմեմեմեմեմեմեմեմեմե մեմեմեմեմեմեմեննննննննննննննննն աաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաշշ շշշշշշ շշ շշշշշշշշշշշշշշ շշշշշուուուուուուոուոոուուուուուուուոուււււււնննն ն ն ն ն ն ննննննննննննննննն
Ա Ա ԱԱԱԱԱԱԱ ԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱ ԱԱ ԱԱԱԱԱԱԱԱԱ ԱԱԱԱԱԱԱ ԱԱվեվեվեվեվեվեվեվեվեվեվեվեվեվվվվվվվվվվեեվեվվվեվվվեվեվեվվվ  լլլլ լլլլլլլ լ լլլի ի ի ի իի ի ի ի ի իիի իիիի ի ի ի ի ի իիիի ցացացացացացացացացացացաացաաաացաացաաաացացացաացցաացացաաց  վ վ վվվվ վ վ վ վ վ վ վվվվվվվվվվվվ վ վ վվվվ վվվվոտոտոտոտոտոտտոտոտոտոտոտոտտոտտոտոտոտոոտոոտոոտոոոտոոոոոոոոո
ԱԱ Ա Ա Ա ԱԱ Ա Ա ԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱվավավավավավվվավավավավավավավվավավավավավվաավ րտրտրտրտրտրտրտրտրտրտրտրտտրտրտրտրտրտտտր էէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէ էէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէլլլլլլլլլլլլլլլլլլլի`ի`ի`ի`իի`ի`իի`ի`ի`̀իիի`ի`իիիիիի
Ն ՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆմամամամամամ ննննննն խոխոխոխոխոխոխոխոխոխոխոխոխոխոխոխոխոխոխխխոխոխխխոոոոոխխխ  րր րր ր րրրրրրր ր րրր ր ր րրր ր րրրր րրրրրաաաա ա աաա աաա աաաաաաաաացոցոցոցոցոցոցոցոցոցոցոցոցոցոցոցցոոոցոցոոոցոոցոցոցոոոցցցցոցցցց ղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղ
ՀսՀսՀսՀսՀսՀսՀսՀսսսՀսՀՀ  կ կկ կ կկկ կկաաաաա ա աաաա ա աաաա ա միմի մի միմի մի մի միմիմիմիմի միմիմիմիմիմիմիմի միմիմիմիմիմի միմի միմի մի միմի մի մի մի մի միմի մի մի մի միմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմի վվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվերերերերերերերերերերրերեերրերերերերերերերերերերերերրեեերերերերերերրրրրրրրրր ք ք քքքք քք ք ք ք քքք ք քքք ք ք քքքքքքքք քք ք քքքքքքքքքքքի,ի,ի,ի,ի,ի,ի,ի,իիի,ի,ի,ի,ի,իիի,ի,իիի,իիի,ի,ի,իիիիիիիի
ՈրՈրՈրՈրՈրՈրՈրՈրՈրՈրՈրՈրՈրՈրՈրՈրՈՈրՈրՈրՈրրՈրրրրր չչչչչչչչչչչչչչչիիիիի ի ի ի ի իի ի իիի ի իի ի ի իի լլալալալալալալաալլլալլալալալլալալալալ վ վվվվվվվվվվվ վ վվ վվ վվվվվվվվվ վվ վաաա ա աա ա աա աաաաննոնոնոնոնննոնոննոնոնոնոնոնոնոննննոննննոնոնննոնոննոնոնննննն ււմւմւմւմւմւմւմւմմւմմւմմմւմմւմմմմմւմմմմ,,,,,,,,,,,,,,,
ԱյԱյԱյԱյԱյԱԱյԱյԱյԱյԱյԱյԱյլևլևլևլևլևևևլևլևևևլևլևլևլևլևլևլևլևևլևև աաաաաաաաաաաաաաա վ վ վվվվվվվվվվվվվվվվվվվվեեեեեեեեեեեելիլիլիլիլիիիիլիլիլիիլիիլիլիլիլիի ցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցաաա աաա ա ա աաա ա աաաաաա ա աա աաաաաավովովովովվվովովովովովոովովովովովովովվովովովովովովովոովովովվվոովվ տտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտ էէէէէէէէ էէ էէ էէ է է էէէէ է էէէէէէէէ է էէ դադադաաաադադաաադադաադադադադաաադադադադդդադադադադադդդդ ռ ռռռռռռռռռռռռռռռննոնոննոնոնոնոննոոնոնոնոոոնոոոոոնոոնոոոոոոումւմւմւմւմւմմմւմւմւմմմմմւմւմւմմմւմմմմմմւմմմմմմմււ ::::::::::
Ա Ա ԱԱԱ ԱԱԱ ԱԱԱ ԱԱԱԱԱԱԱմե մեմե մեմեմեմե մե մե մեմեմեմեմեմեմեմենն նն ննննննննն ն նն ն նննն ն մի մի մի մի մի մի միմիմիմի մի միմի մի միմիմիմիմիմի միմիմիմիմի միմի մի միմի մի միմի մի միմիմի մի մի մի միմիմիմի աաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա շ շշշշշ շ շշշ շշ շշ շ շշշշշշ շ շշշշշշշշշշշշշուուուուուուուուուուուուււււուուուուուոււոուոոո ննննննննննննննննննննննննննննն իրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրրրիիրիրիրիրիրիիրրիիրրրիիիրիիրիիիիր հհհհհհհհհհհհհհհհհհհհետեետեետետետետետետետեետետտետեետետետետտեետտտտետտետեեետտտտտտտտտ տտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտա աաա աա աա աաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաանոնոնոնննննոնոնոնոնոնոնոնոննոնոնոնոոնոնոնոնոնոնոնոոննննննոոոոնոո մւմւմմմւմմւմւմւմւմւմււմմւ էէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէ
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 Հոկ տեմ բե րի 1-ը տա րեց նե րի մի  ջազ գա յին օրն է

Ա վան դա բար հայ ի րա կա նութ յան մե ջ տարեցները մե  ծար վել են, ապ րել ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յան ու հար-
գան քի մթնո լոր տում: Այն, ինչ պա հան ջում են մե  ծա հա սակ նե րը, ըն դա մե  նը ու շադ րութ յունն է, ո րի կա րի քը նրանք 
ու նեն ոչ մի այն տո նա կան օ րե րին, այլև ամ բողջ տար վա ըն թաց քում:  Դա են վկա յում նրանց գո հու նակ ժպիտ նե րը, 
երբ ստա նում են այդ քան սպաս ված ու շադ րութ յու նը, ստա ցած փոք րիկ նվե րից ա ռա ջա ցած խան դա վա ռութ յունն ու 
թե կուզ ի րենց հետ ար ված մե կ լու սան կա րից` ի րենց այն քան կար ևո րե լու զգա ցու մը: Ե րի տա սարդ սե րուն դը պետք 
է հի շի, որ տարեցների ա մե  նա մե ծ հարս տութ յու նը ի րենց զա վակ ներն են, ինչ պես նաև կեն սա փոր ձը:  Մաղ թում ենք, 
որ մե ր ա վագ սե րուն դը մի շտ շրջա պատ ված լի նի որ դիա կան սի րով և  վա յե լի իր փոր ձը զա վակ նե րին փո խան ցե-
լու բերկ րան քը: Այս ա ռի թով ձեզ ենք ներ կա յաց նում ծեր մոր նա մա կից մի  հատ ված, ո րը նամակագիրն ուղ ղել է իր 
դստե րը:  Հու սով ենք սա խթան կլի նի՝ ծնող նե րին ա վե լի գնա հա տե լու հա մար…

«Իմ սի րե լի աղ ջիկ… Կ գա օ րը, որ ես կծե րա նամ և  դու կլի նես համ բե րա տար և կ փոր ձես հաս կա նալ 
ինձ: Ե թե կեղ տոտ վեմ ճա շից, ե թե չկա րո ղա նամ հագն վել ա ռանց քո օգ նութ յան՝ ե ղիր համ բե րա տար: 
Հի շի՛ր՝ ինչ քան եր կար ժա մա նակ եմ ծախ սել, երբ այդ քա նը քեզ եմ սո վո րեց րել: Ե թե քեզ հետ զրու ցե լուց 
նույն բա նը հա զար ան գամ կրկնեմ, մի  ընդ հա տիր, լսիր ինձ: Երբ դու փոքր էիր, ես հա զար ան գամ նույն 
հեքիաթը կարդացել եմ, որպեսզի դու քնես: Երբ տեսնես, որ ոչինչ չեմ հասկանում նոր տեխնոլոգիանե-հե քիա թը կար դա ցել եմ, որ պես զի դու քնես: Երբ տես նես, որ ո չինչ չեմ հաս կակ  նում նոր ր տետեխ խ նոնոլ լոո գիգիա նե
իրիրիրիրիցց,ց,ց,տտտտուուուրրր ր ինինինի ձձձ ժաժաժամմմաաա նանանակկկ ևևև իիինձնձնձմիմիմիմի  նանանանայյյ յիրիրիիր ծծծաղաղաղր ր րաա ակակակ նն ժպժպիի տոտով:վ: ԵԵս ս այայդ դ պեպեսս քեքեզզ շաշատտ բաբաբաննն եմեմեմ սսոո վվովովոր ր րեեցեցեցր ր րեեելել՝՝՝
ինինինինի չչչ չ եպեպեպեսսս ճիճիճիճիշտշտշտ ոոուււ տեետետելլլ, իիինչնչնչնչպպպեսեեսեսս գգգգեեեեե ղեղեղեեղղեեցցցցցցիկիկիկիկիկ հհագագնն վեվելլ, իինչնչպպպեեսես դդդիի իմամակկա այեյ լ կյկյանանք քիի դժդժժդ վավավար րուութթ յոյունւնն նեե ե ե ե իրիրիրիր նն::ն:ն:ն:ն: ԵԵԵԵԵԵթթթթ թեեեեե 
ինինինինչչ-չ որորոր պպպաաա հիհիհիհի եեեեսսսս ինինինինչ-չ-չ-չ-չչ որորորորրորոր բբբբբբանանանանաա մմմմոո ոո ռառառաննամմամ,, կոկոկոկորցցրրցրցնննեմմեմեմ զզզրորոր ւյւյցցի ի շաշաաաշ  ր րր րա անը, տոտուրւր ժա ա մամաաննակաակ, ոորրպպպեսեսեսեսզզզզզիիի ի հիիհիհիիիշ շշշեմեմեեեմմեմ: :: : ԻԻսԻսԻսկկկ կ 

եե թեեթեե իիիինձնձ մմոտոտտոտ աայդյդպպեսես էլ չսչստաատ ց ցվիվիվիվի, , մի մի աաաաննն ն հհահահհանգնգնգնգգգգգսսսսս ս տտատտատտացցցիիրիրիր:: : ԻԻԻԻԻ ԻԻ
վեեվեեվ ր րրրրջոջո, ա ա ա ամեմե մեմեմեննա ա կակակ րր ր ևոևոևո րր րը,ը իինչնչ-ոոոորր ր եսես քքքքեեզեեեզ աաաաաասսսսսուուուումմմ մ եմեմեմեմեմ,, կկաաակաա---
րորոորոր ղ ղ է է է պպապապա տ տտաա ա հհել նաև և քեքեեք զզ հեհեհեհեհ տտ:տ: ԵԵԵԵթ թթեե ե եսեսսս աաաաախ խխխխորորորորրժժժժժժժակակկակա  
չչոոչչ ւ ննենեենեեննաամամ, չչստի պես իննձնձ ոու ւտտետետեետեելլ:լլ ԵԵԵԵսս ս ինիննինքսքսք գգգգգիի ի իտետեետ մ,մ, եեեեերբրբրբրբրբրբրբրբ 
պպեեեեպետտքտքտքտ էէէ ոու ւ ւտեմ, իսկկ եեերրբրբբ՝ ոոչոչչ: : : ԵԵ թթթեթեե հհոգոգգոոգննաածածած ոոտ տտքեքերսրսրսսրսրսրս 
հհրրրրաա աժաժաար րրվեվեեվ նն ն ինի ձ ծածաառռռաա յյեյեել,լ,տտտտտտոոււո ր րր րր իինիննի ձձ ձ ձձեձեռքռքքռքդ,դ,դ իիիիինչնչնն պպեսեսեսեսսես 
տտվտվվտվե եեցիցից իիիմմմը,ը, եեերբրբ դդդուու աաառռա ա աաջջիջիջիջիինն ն քքաքաայ յ լլելեեերրդրդր էէէէիիրիր աաաաաննուուում:մ:մ:մ:մ: 
ԵվԵվԵվԵվ եեեեե թթթե ե մի միմի օօր րր եսեսս քքքեեզեզ աաասսսսեեեեմեմմ,, ոորորորոր աաաայլյլյլյլյ ևսսսս չեմմեմմմմմմ ոոոոււ ւզոզոոումւմմմ 
ապապապաա  րրր րելելել, , այայլ լ ուուզզուումմ եմեմեմ մեմեմեմեմեռռռռնննելեել՝ նննենե ր րիիրիրիրիր իիինձնձնձն  իմ մ մ մմմ մ խխոխոխխոխոս քեքեե--
րիրիիիր հհա աամամամաաամար:ր:րր: ՄիՄիՄՄիի օօօօր րրր դոդոդոդ ււ ւ ւ ինինիինձձ ձձ կկհկհկհկհաասսասսկկկկաա ա նանանանաս:  ՏՏՏեՏեՏես ս ննեեն  լ լոովվով 
իմիմմմի ծծծեե երորորոութթւթ յյ յուուուո նն ննը՝ը՝ըը միմիմիմիմի՛՛ տտտտխխրխրխրխրիրիրրր, , , , մի մի ՛՛ խեխխեե լ լլլաա աագաաարր ր րվվիվ ր,ր, 
մի մի մի՛ զգզգգգզ աա աա քեքեքեքեզ զ նանանա զզորորորոր: : Ե ԵԵԵ ղիղիղիղ ր ր ինինինինձ ձ հհեհեհ տ,տ, փփփփորրո ձձիրիիրիր իինձնձ 
հահահհասս սկականնալալալ ևևևև  օգօգօգօգննննի՛ի՛ի՛իրր,ր իիինչնչչպպպեսես եեես սս ս եեմմ քքքքեեզեզեզ օգ գգնենենեեն լ,լլ,լ, եերբրբբբ 
դոոդու ւ նոնոնոոր ր րր էիէիէիրր ր սկսկսեսեելլ լ քքոքոո կկկյայայ նն քըքը: :: ՕգՕգգնննիիր իիինձնձնձձ շշշշարարարարժ-ժ-ժ-ժ-
վեվեվեվելլ լլ ա ա աառառառռ ջ,ջ, օօօօգ գգ գնինինիրր ր ինիննինձ ձձ ա ա ա վավավավար րր տետետ լ լ իմիմմ ու ւ ղիղիղիին ն նն սիսի ր րրովովովվվվվ ոոոււ ւ
հահամ մ մմբեբեբեե րր րրուուուութ թթ թ յայայայամբմմբմբմբ:: : ԵԵսԵԵսԵսԵս կկկկհահահաատտտուցցեմեմմ քքեզեզեզեզ իիիիմմ մ ժպժպպի իի տոտտոտոտոտ վվ վ և  
անանանանսսսսահահա մմանն սսիի րորով,վ ոո րրը ը երերերբբբեքեքեք չչչի ի ի ի խոխոխոխու ննաննա:ա:ա
ԵսԵսԵսԵ սսի ի րոորումւմւմւմ եեեմ մմ մ քեքեքեեզզ,զ, իիիիմ մ մ սիսիսի ր րր րե եե ելիլիլիլի դդուստր…ր…… 
ԱսԱ տ տվավաավածծծ ծ քեքեքեքեզ զզ զ օրօրօրօրհհ հ հ նինինինի»»:»:»:



««ՆոՆոՆոր ր ր վեվեվեգգիաիաիաան ն նն ծնծնծնծնեցեցեցց ���� մե մե մե մեմե ծծծծացացացացցացց ր րրրր րրրեցեցեցեցեցեցեցեցեցց 
նրնրանանան,, իսիսիսիի կ կ կ աշաշաշշ խ խ խխարարարարարհհհհհը`ը`ը`ը` կկկկկորորորորորց ց ց ցց րերերերերերեցցցցց::::
Ֆ Ֆ րիրիրիիտ տ տյոյոյոոֆֆֆֆ  Ն ՆՆ ՆՆանանանանան ս ս ս սսեե ե ենինինինի մմմմմահահահահահ վ վ վ վվանանանանաննն կկկկկկկկա-ա-ա-ա-ա-աա-ա

պապաակկկկցոցոց ւթւթթթ յ յ յամամամամբ բ բ բ հնհնհնհնչաչաչաչած ծ ծծծ այայայայայսսսսս խոխոխոխոոսսս ս սքեքեքեքեքեե-----
րըրըը վվվվա ա աաղողողողուցւցւց եեեեն ն նն հնհնհնհնչոչոչոչումւմւմւմմ մմմմարարաարարաա դդդ կոկոկոոութւթւթւթթթ-----
յաայան նն շոշոշուրւրւր թ թթթե ե եերիրիրիրիից:ց:ց:ց: ՈՈՈՈՈ՞վ՞վ՞վ՞վ էէէէէր ր րր բաբաբաբ  ց ցցա ա առիռիռիռիիկ կ կ կ կ
հնհհնա ա աարարաար  վ վվվո ո որորորորութւթւթւթ յ յյուուուուն ն նննենենեե ր րրովովովվվ օօօժտժտտ վ վ վածածածած 
այայդդդ անանանա ձ ձ ձնանաանավ վ վ վո ո ո րորորորութւթւթւ  յ յյուու ն ննը,ը,ը ոումւմ թթթո-ո-ո--
ղաղաղ ծ ծ ծ հսհսհսկակաա ժժժժա ա ա ռառառան ն գոգոգ ւթւթթ յ յուուո  ննը ը վեվեվեվեվ ---
րարաբբեեերորորումւմւմ էէէ գգգի ի իտատատ  կ կանանն բբբազազազ մ մ մմմա-ա-ա-ա
թիթիվ վ վ նվնվնվաաաճոճոճումնւմնմն    ե ե երիրիի,,, աշաշ խ խխարարա  հ հի ի ի վրվրվրվրա ա ա
խախա ղ ղղա ա աղողողութւթւթ յ յ յանանանն հհհասասաս տ տտատատատ մ մմանանան նննա-ա-աա-
խախա ձ ձձեռեռեռ ն ննուուութ թթ յոյոյ ւնւնւն ն ննեեերիրիրի,,, մամամարդրդր  կ կկկա ա ա այիյիյիյին ն ն 
բաբարրրոոոյայայա կ կկանանն բբբարարարձ ձ ձրարարարրրժեժեժեք ք ք նոնոնոոր ր ր րմե մե մե մե---
րիրի հհհասաաս տ տտատատա  մ մմաանընըը,, փոփոփոքրքրքրր աաաազ զ զ զգեգեգեգե---
րիրին ն նն ճաճաճա կ կկա ա ա տատատ գ գ գրարարա կ կ կանանանն պպպա ա հեհեհեհ րրրինինինն 
սասատտտտա ա ա արերերե լլուուո ն:ն:ն:
ՆոՆոոր ր ր վեվեվե գ գա ա ացիցիցի բբբբևեևեևեև  ռ ռռռա ա ախոխոխոույւյւյւյւ զ,զ,զ,զ,զ  

գիգիտ տտտնանանակկկանանան,,, 19199060606-0-008թ8թ8թթ.թ.թ. ՄՄՄՄՄեծեծեծեծծ 
ԲրԲրԲրիտտիտանանանիաիաիաայոյոյոումւմւմմ ՆՆՆորորրվեվեվեգիգիգիայայայայի ի իի 
դեդեդեսպսպսպանանան ևևև,,,, վեվեվերջրջրջապապա եսեսս,, հահահայյ ժոժոժոժո--
ղողող վրվրվրդդդի ի ի մե մե մե մե ծ ծ ծ ծ բաբաբա ր րե ե կակամ մ ՖՖՖրիրիիտ տ տյոյոյոֆ ֆ ֆ
 Ն ՆՆանանան ս ս սե ե ե նընընը 1119292929 2-2-2 ինին ԱԱզ զգեգե ր րի ի լիլիի գ գգա ա այիյիյի 
կոկող ղ ղղղմի մի մի միցցց նշնշնշա ա ա անանանան կկկվովով ւմւմ էէ փփփախախախս ս ստատատա---
կական ն ննենենե ր րրի ի ի հահահահ ր ր ր ցեցեցերրրովով գգգգգե ե երարարագգգուույնյն 
հահանձնձնձ ն ննա ա աակակակա տ տ տարարա :: ՀՀՀենենե ցց այայա ս ս պապապ շ-շ-
տոտո ն ննուոււմ մմ էլէլէլ նննա ա ա ա ի ի ի իրարարա կ կկաաանանան ցցցնոնումւմմ էէէ իիր ր ր
ա ա ռառաա ք քքե ե ե լոլոլութւթւթ յյ յյուուու ն ն նը ըը ը ՀՀՀՀա ա այայաս ս տատաանոնոնումւմ 
ևև աանգնգնգ ն ննա ա ա հահահահ  տ տ տտեեեելիլիլիի նննպապապաստստստ բբբե-ե-ե-
րորումւմ ցցցե ե ղաղաղ ս ս պապապա ն ն նուուութ թ թ յոյոյոյոււնինինից ց ց ց մամամաա զ զ զա-ա-ա-
պոպուրւրծ ծ հահայյ բնբննակակակչչուուութ թ թ յայայաաննն գոգոգոգո յ յատատատտև-և-և-և-և
մաման ն գոգոր ր ծիծիծ ն:ն:ն   ՄիՄիՄինչնչնչնչև և և և Ա ԱԱ ԱԱռառառառա ջ ջ ջ ջջինիննին 
հահամմաշաշխխարարար հ հաա յիյինն ն պապապապատտտտտեե ե երարարաաազ զ զզ զմի մի մի մի   
ա ա վավարրտըտը հհհայայա ժժժո ո ողողողող  վ վվվուուոււր ր ր ր դդըդըդը շաշաշաշաշա---
րորու ւ նանա կ կկուումմ էրէրէր պպպայայա  քքքա ա ա արերերերել լ լ անանանանն կ կ կ կկախախախախա  
պեպետտուութ յոունւն ոու ւնենե ն ննա ա աալոլոլոլ ւ ւ ւ հահահա մմ մմմարարարար: :: ::
ԱյԱյդ դ ժաժամմա անանան կ կ ՀՀՀա աայայաաս ս ստատատատա ն ննըըըը դիդիդիդիի---
մամակկա ա յոյումւմ էէր ր ե երարաշ շ շշտիտիի,, մամաա լ լա ա արիրիրիիա-ա-ա-ա
յիյի,, տոտու ւբեբեր րկոկոկ ւլւլոոզիզիի բբռնռնկոկոկումնւմնւմն    ե ե րիրիրին ն ն 
ևև  թ թուուր րքաքա կկանան սսահահ մ մա ա նինիիցցց ե ե եկոկոկող ղ ղ
այայլ լ սսպապառ ռ նանա լ լիքիքիք ն ննե ե երիրիրիր ն,ն,ն,ննն իիիինչնչնչն ն ն 
ա ա վեվե լ լի ի էրէրր դդժվժվա ա րարաացցնոնոնումւմւմ աաաա ն ն ննընընընը դ-դ-դ
հահատտ ա ա ճոճոող ղ փփախախխսստատատա կ կ կկանանանա  ն նե-ե-ե-ե
րիրին ն աաջջջակակցցուութ թյայաանն ա ա պապաահհհոոովովովու ւ մըմըը: : : 
ՓՓախախսստատատա կ կկանան ն նե ե րիրի ճճճգնգնգնա ա աժաժաժա մ մմը ըը 
կոկոր ր ծծածա ն նարար եե ղ ղավավ  ՀաՀա յ յյասասաստտտտա ա անինինի 
հահամմարար`̀̀ մոմոոտ տ 1,1,5 5 մի մի  լ լիոիոոն ն ն մամամամարդրդրդրդ կ կկկա-ա-ա-ա-
յիյին ն կոկորրրուուուստստ, , հահահ  զ զա ա րարարա վ վվվորորորոր տտտտտե ե ե եեղաղաղաղաղա---
հահան ն վավաած ծ ծնենեներ ր և և  ք ք քաա ա ա ղաղաղղա ք քք քա ա ա ա ացիցիցիցիցիիուուուուո թ թ թթթ յոյոյոյոոոունւնւնւնւն  
չոչու ւ նենե ց ցցողողող փփփախախախսսսստատատատաա կ կ կկ կ կանանանանանան ն նն ն ներերերերեեեր, , , ,,
ովով ք քերերեր աաապ պպ րորորոր ւմւմւմւ էէէէինինինինն  փափափափափ խսխսխսխս----
տատա կ կանանան ն ն նե ե ե րիրիրիի ճճճճամամամամմբբբբբարարարարա  ն ն ն ն նե ե եե երորորորոր ւմւմւմւմ ևևևևև 
մմանանն կ կատատատ ն ն նե ե ե րորորորումւմւմւմ::::
ՎրՎրր դ դդովովով վ վվածածածած միմիմիմի  ջաջաջաջաջազ զ զ զ զզգագագագագա յ յ յյ յինինինինինի հհհանանան--

րորութւթթ յ յ յանանան աաաանն ն նտատատատատար ր ր ր րբեբեբեբեեբ րրրրրուուուուո թ թ թ թ յոյոյոյու ւ նինին ց՝ց՝ց՝ 
 Ն Նանանան ս ս սե ե ե նննննն աաաան ն ն նձաձաձաձամբմբմբմբմբ կակակակակազ զ զ զ զմամամամա կ կկկկերերերեր----
պեպեցցց օգօգօգ նն նուուոււթ թ թթ յոյոյոուււնընընընը հհհհհայայայաայ ժժժժժժոոոողողողովրվրվրվվ  դդ դ դի ի ի ի 
հահամամամար:ր:ր: ՆաՆաՆաա ննննպապապապապ տտտտտակակակակկ ոոոոոու ւ ւ ւ ււնենենենենեեր ր ր ր ր մե մե մե ղ-ղ-ղ-ղղ
մե մե լ լ փափափախսխսխսս տ տտտա աա ա ա կակակակաաական ն ն նննենենենեեր ր ր րրրի ի իի ի իի խնխնխնխնխնխնխնխնխ դիդիդիդիդիդ ր-ր-ր-ր-ր-ր-ր

նենենենեննենենենենեն  րր ր ր ր րրրրրրն ն ն ն ն ն ն նն իրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիր աաաաաաաաաաաանձնձնձնձնձնձնձնձնննձնձնձ ն ն ն նն ն ն նննննա ա ա ա աաա ա ա ա աաաակակակակակակաակակակակակականն ն ն ն ն ն ն ննննն նննննննննննննա ա ա ա աա ա աա աաաախախախախախախախախխախաձձձձձձձեռեռեռեռեռռռեռռռ------
նոնոնոնոննոոնոնոն ւթւթւթւթւթւթււթթ յ յ յ յ յուուուուոււն ն ն ն ն նն նննենենենենենենենենեենեներրրրրրրրրրրրրիիիիիիիիիիիիի միմիմի մի մի միմիմիմի միմի մի մի ջջջ ջ ջջջո ո ոոո ոցոցոցոցոցոցոցոցոցոոոով:վ:վ:վ:վ:վվ:վվ:վ:վվ ԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱյդյդյդյդյդյդյ  պ պպպի ի ի իիսիսիսիսիսիի 
փոփոփոփոփոոոորձրձրձրձրձրձ էէէէէէր ր ր ր ր ր ՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀա ա ա ա աա աաաաայայայայայայայաայայաաաաս ս ս սստատատատատատա ն ն նն նիիիիիիիի գյգյգյգյգյգյգգգգգ ուուուուոււ ղ ղ ղ ղղղատատատատտտն-ն-ն-ն-ն-ննն
տետետետտե ս ս սսուուուուո թ թ թ թ թթ թթթթթյայայաայայաայաանննննննննննննննննննննն ոոոոոոու ւ ւ ււււ սոսոսոսոսոսոո ց ց ց ցց ցցիաիաիաիաիաիաիիաիաալլլլլլլլաաաաակակակակակակկկկ ն ն ն նն ն
զազազազազազ ր ր ր ր գագագագագագագագագ ցցցցցցմամամամամամամամամմամանննննննննննննննննննն ոոոուղւղւղղղւղղ ղ ղ ղ վավավավավավաած ծ ծ ծ ծ ծ օգօգօգօգօգգ ն նն ն նուուուուութ-թ-թ-թ-թ
յոյոյոյոյոոււււււււնընընընընըըըը`̀̀ ՀՀՀՀՀՀՀա ա ա ա ա աա ա աայայայայայյայյ ս ս ս ս սսսսստատատատատատատտ  ն ն նննն նոոուուուո մ մմ ստստստստտեղեղեղեղեղ ծ ծ ծծեեեելոլոլոլու ւ ւ ււ
ծածածածաաա վ վ վ վ վվա ա ա ա աալոլոլոլոլոլոոլունւնւնւնննւննւնն ոոոոոոռռռռռռռռոգոգոգոգոգոգոգոգոգոոգ մ մ մմմմմմմանանանան հհհհհհա ա ա աամամամամամա կ կ կ կ կարարարարարաա գգ:գ:գ:գ:գ  
ԼիԼիԼիԼիԼիԼիիիիի ն ն ն ն ն նե ե ե ե ե լոլոլոլոլոով վվ վ վ վվվ 191919119911 2525252525525-ի-ի-ի-ի-իին ն ն նննն  Հ Հ Հա ա ա ա ա յայայայայայայ սսսսստատատատատատտ ն ն ննն նուուուուուոո մ մ մ մմմ
տետետետետեե ղ ղղ ղ ղղիիիիիիի ուուուոււււ ն ն ն ն նն ննննեեեեեեեեցոցոցոցոցոոոցոցոող ղ ղ ղ ղղղղղ ա ա ա ա աաաաաավեվեվեվեվեվերրրրրա ա ա ա աածոծոծոծոծոոութւթւթււ  յ յ յուուոււն-ն-ն-ն-ն-ն-նն
նենենենեե ր ր ր րրի ի ի ի ի ա ա աա ա ա կակակակակակակակա ն ն ն նն ննաաաաաաաաաաատետետետետետետետետետետետեեսսսսսսսսսսսսսսսսսը՝ը՝ը՝ը՝ը՝ըըըը  ՆաՆաՆաՆաՆաՆ նննննսեսեսեսե ն ն նննննը ը ը ը
հեհեհեհեհե տ տ տտա ա ա աագագագագաաա յ յյ յուուուոում մ մ մ մ մմմ գրգրգրգրգրգգգրգգրրեցեցեցեցեցեցեցեցեցց աաաաաաաազզ զ զ զ դեդեդեդեդեդեեդ  ց ց ց ց ց ցցցիկիկիկիկի միմիմիմիմիմի 
գիգիգիգիրքրքրքք`̀̀ ՀաՀաՀաՀաա յ յյյասասասասասասսսս տ տտ տ տտաաա ա անընընընընը ևևևևևևևև ՄեՄեՄեՄեՄեՄեր ր րրձաձաձաձաձա վ վ վվ վվորորորորո  
ԱրԱրԱրԱ  և և ևևելելելե  ք ք քըըը:::::
Ֆ Ֆ Ֆ րիրիրիրիտտտտտյոյոյոյոֆֆֆֆֆ  Ն Ն Ն ՆՆՆանանանան ս ս սեեե ե ննննննն աաաաաան ն ն ն ննձաձաձաձաձաձձձձ մբմբմբմբմբմբմ   

կակակակակազ զ զ զզմամամամամա կ կ կկկերերերերեր պ պ պպ պպեցեցեցեցե աաա վ վվ վվե ե ե ելիլիլիլ քքքքանանանանանն 777777777.0.0.0.000000000000  
փափափափափախսխսխսխսխս տ տ տտտա ա ա ակակակական ն ն նննենենենե ր րրի ի ի վեվեվեվեե ր ր րրրրրրա ա ա ա ա աաաաադադադադադադադդ րրր-ր-ր-
ձըձըձըձըձըը ՀաՀաՀաՀաՀա յ յ յ յյյասասասաս տ տ տանանան միմիմիմինննչևչևչևևևևևևև 111111111992929299299999999 8-8-8-8-8-8 ըը:ը:ը:ըը  
 Ն Ն ՆՆՆՆանանանանան ս ս սենենենեն յ յ յյյանանաան ճաճաամ մ մփոփոփոփոոոր ր ր ր ր րրդադադադադադադդդդդդդ  կ կ կկկկ նանանանաննն  
փափափափափաս ս սս տատատատատաթղթղթթղթթ  թ թթթիիի սստետեեղ ղ ղղղղծոծոծոծոծծ ււււււմըմըմըմըմըմմ ,,,,,, որորորորորորորորորորորրրն ն ն ն նննննննն
իրիրիրիրր աաաաաա նն ն նուուուուո  նն ն նովովովո կկկկկկոչոչոչո  վ վվեցեցեց    Ն ՆՆանանանանանաննն սս սսսս սսսսսսենենենենենենենենենենենեն յ յ յ յ յյանանանանանանանանանանանանանանանանննն  
անանանննձ ձ ձ ձ նանանանաագգգգգգգիրիրիրիրիրիր, , , , զգզգզգզգզ ա ա ա ալիլիլիլիլիոոորերերերերեեեն ն ն ն ն նն օգօգօգօգօգօգօգօգօգգօգգօ -----
նենենենեցցց հահահահահաայյյյյյկակակակակակա կ կ կ կկկանանանանան ՍՍՍՍՍՍփ փ փ փ փ փփփփփյոյոյոյոյոոուռւռւռւռւռռռ ք ք ք ք քքքքքինինինինինիինիիիիիիիի :::::::::::
 Ն Ն ՆՆՆանանաննսսսսսենենենենեն յ յ յյանանանանանան աաաաաաաանձնձնձնձնձնձձձձձձ նն ն ն նննագագագագագաաաաա  ր ր րրերերերեր սսսսստատատատատատատատտտտտտտտ ---
ցացացան ն ն շոշոշոոուրւրւրւրրջ ջ ջ ջ 323232320.0.0.0.0 00000000000 00 0 0 0 0 0 հահահահահահաաաայեյեյեյեյեյյ ր:ր:ր:ր:ր:
 Մ ՄՄեծեծեծ բբբբարարարերերերերարարարարարարրը ը ը ըը հոհոհոհոհույւյւյւյյս ս ս սսս էրէրէրէրրր նննննննններերերերերերերերշնշնշնշնշնշնշննշն-----

չոչոումւմւմւմ աաան ն ն ն հահահահահ  պ պ պ պպաղաղաղղղղ օօօօօօգ գ գգ գնոնոնոնոոոոոութւթւթւթթ յ յ յ յ յանանանանան կկկկա ա ա արիրիրիրիրիրիրիրիիրիրիրրիրիք ք ք քքք քքքքք
ուուու ն ն ննե ե ե եցոցոցոցոող ղ ղ ղղղ հահահահաա զ զ զ զա ա ա ա րարարարաա վ վ վ վվորորորորոր հհհհհհա ա ա ա աայեյեյեյեյեյ րրրրրինինինինինինննն:::::::
 Ն ՆՆա ա աա նենենեներդրդրդրդր  ր րրեցեցեց իիիիիր ր ր ր րրրր ողողողողողողղղո ջջջջջջջջջջջ ե ե ե եեեռառառառառաանդնդնդնդնդն նն ննն ուուուուուուուուո   
ջաջաջաան ն ն ն քեքեքեքեքեեե ր րր րը ը ը ը ը հահահահայյյ ժոժոժոժոժոո ղ ղ ղղղղովովովովովովրրրրդիդիդիդիդիդ ն ն ն ննն օօօօօօօօօօգ-գ-գ-գ-գ-
նենենենեե լ լլ լլլուուուուու գգգգգորորորորո  ծ ծ ծծինինինին`̀̀̀ հահահահասցսցսցսցց ն ն նննեեեելոլոլոլոլով վ վ վվվվվ ի ի ի իիիիիիիրերերերերերեեր ն ն ն ն նննննն
ֆիֆիֆիֆիֆիֆֆիֆիֆի զ զ զ զզի ի ի ի իկակակակակաա կ կ կկ կկանանանանն հհհհհյոյոյոյուծւծւծւծ մ մմմանանանաննն,,, , , որորորորորորորորորորորո ի ի ի ի իի իիիի իիիի
արարարարարարդյդյդյդյդյդ ուուուուո նքնքնքնքն ուուուում մ մմմ մամամամամաա հ հ հհաաաա աաաաացացացացավ վ վ 1919199199999930303030303000030-ի-ի-ի-ի-ի-ի-ի-ի-ի-ի-ի-իին՝ն՝ն՝ննն՝ն՝ն՝ննն՝նն  
սրսրսրսրրրտիտիտիտիտիտտ կկկկկկաթաթաթաթա  վ վվ վա աա ա ծիծիծիծիծիից:ց:ց:ց:ց   
 ՀաՀաՀաՀաՀայյյյյ հահահահահահահհ  ս սսսսաաաարարարար  կ կ կ կկուուուոււթ թ թ թյոյոյոոոոու ւ ւ ւ նընընընընընընընընընըըը ևևևևևևևևև ՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍփ-փ-փ-փ-փ-փ-փ-փփփ-փփփփփ-

յոյոյոոուռւռւռւռռ ք ք ք ք քը ը ըըը չեչեչեչեչեչ ն ն նն մոմոմո ռ ռ ռռա ա աացեցեցել լ լ լ լ  Ն Ն Ն ՆՆՆանանանանանանան սս ս սսե ե ե ե ե ե եեեեեեենինինինինինինիննիիինի 
ջաջաջաջան ն ն քեքեքեքե ր ր րրրը՝ը՝ը՝ը՝ փփփփրկրկրկրկրկե ե ե ելոլոլոլոլ ւ ւ հահահահահհ  զ զզզզզա ա ա ա ա րարարարրրարաարարա վ վ վ վ վ վվ վվվ վվվորորորոորորո  
հահահահհ  յ յ յյեե եե իրիրիրի կկկյայայաան ն ն նքըքըքըքըք ևևևև  գիգիգիիի տ տ տ տակակակակակցցցցցցցցցցուուուուուուո մմմ մ մ
ենենե աաայնյնյնն կկկկարարարարարր և և ևևևորորորորր դդդդե ե երըրըրըրըրր , , , , որորորորորո ննննննննա աաաաա ա
ուոււ ն ն ննեե ե եցեցեցեել լ լ լ է է էէ երերերկկկկրիրիրիրիրիի պպպպպպպատատատատտ մ մմմմուուուոուո թ թ թ թ թյայայայայաանննն մե մե մե մե մեջ ջ ջջ
այայայյյդ դդ օրօրօր հ հ հհա ա ա աասասասաա կ կկկանանանան պպպպաաաաահիհիհիհիհիին:ն:ն:ն:ն:
 Ն ՆՆՆրարարարա խխխխխա աաա աղաղաղաղաղա ղ ղ ղ ղղղաաաաաասիսիսիսիի ր րրր րրա ա ա ա աա կակակակակակակկկկ ն,ն,ն,ն,ն,ն,նն մմմմարարարարրրր---

դադադ  սսսսի ի ի րարարաա կ կ կկկանանանան աաաաաա ռռռա ա ա աա աքեքեքեքեքեքեք  լ լ լ լ լ լլուուուուուոււււթ թ թ թ թ թ յոյոյոյոյոյու ւ ւ ւ ււնընընընընընըը 
անանաննն ն կակակակատ տ տ տ չիչիչիչի մնմնմնմնմնոոոոոումւմւմււււ , , , ևևևևևևևևև 191919191919222222222222222222222222-ի-ի-ի-ի-ի-ի-իի-իիիինն նն ն ն ննն ն ննն նանանանանանանանանննն   
արարարժժժա ա ա աանանանանաա ն ննննննուուուուո մ մ մմ է է է է էէ  Ն Ն Ն ՆՆո ո ո ո ոոոբեբեբեբեբեբեբեբեբել լ լ լ լ լլյայայայայայայաայաաաան նն ն ն նն ն նն նննննն մրմրմրմրմրմրմրմրմրմրմրմրմրմմրցացացացացացացացացացացացա-----
նանա կ կկի`ի`ի` աաաաա ն ն ն ննննննննննօգօգօգօգօգօգօգգգօ  ն ն ն ն ն ննննննա ա աաաակակակակակաաաաան ն ն ն նն մամամամամամամամամամամամմամաամաաաարրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդդ կ կ կ կ կ կ կ կ կ կ կկկկկկկկկանանանանանանանանանանանանանանանաանցցցցցցցցցցցցցց
օօօժժաժան ն նդադադադակկկկկեեեեեելոլոլոլոլոլոոոու ւ ւ ւ ււււ ջաջաջաջաջաջաջաջաջ ն ն ն ննննննքեքքեքեքեքեքեքեքեք  րրր ր ր րրրրրրր րրրի ի ի ի ի ի ի ի ի իիիիիիիի հահահահահահաահահահահահահահահահահհահաաա մ մ մ մմմմ մմմ մ մ մմմ մմմմմմարարարարարարարարարարարաարար:::::::::::::
19193838388-ի-ի-իիին նն ն ԳաԳաԳաԳաԳաղ ղ ղ ղ ղ ղ ղղղթաթաթաթաթաթաաթթ  կ կ կկկկկկկկանանանանանանաննանանանանանննն ն նն ն ն նն ննննննեե ե ե ե ե ե ե ե ե եեերիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիիրիրիիիի միմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմի ջաջաջաջաջաջաջաջաջաջաջաջաջաջաջջաջաջջջաջջջ զ-զ-զ-զ-զ-զ-զզ-զ-զ-զզզ-զզ-զ-զ-զ-
գագագա յ յյինինինինինն ննննրարարարաա գգգգգգրարարարարարարաաաաա ս ս ս սսսսսսսենենենենենենենենեննենեն յ յ յ յյյ յաաաաաաաաաաաակըկըկըկըկըկըկըկըկըկըկըկըկըկըկըըըկկը նննննննննննննննննննննուուուուուուուուուուուուուուուուուոոուուույնյնյնյնյնյնյնյնյնյնյնյնյնյնյնյնյնյնյնյյյյնննյնյյ -----------
պեպեպեպես ս ս արարարա ժժժժժաա ա ա նանանանանացցցցցելելելելելլլլլլ էէէէէէէէ  ՆոՆոՆոՆոՆոՆոՆոՆոՆոՆոՆոՆոՆոոոոոո բ բ բ բ բ բ բբ բբբբբբբբբելելելելելելելելելելելելելելելելելել յ յ յ յ յ յ յ յ յ յյյյյանանանանանանանանանանանանանանանանանան   
մրմրմրմրմրցացացացաաա ն ն ն նա ա աաա ակիկիկիկիկիի՝՝՝՝՝ «««««ՆաՆաՆաՆաՆաՆան ն ն ն ն ն նսեսեսեսեսեսեսեեեեն ն ն ն նն ննննն յայայայայայաայաայայաայանն ն ն ն ն ն ն նն ննն անանանանանանանանանանանանանանանաանանաանաանա ձ-ձ-ձ-ձ-ձ-ձ-ձ-ձ-ձ-ձ-ձձ--ձձ-ձձձ
նանանանանան գ գ գ գրերերերեերրրրրրրիիիիիի սսսսսսստետետետետետետետետետետետեղծղծղծղծղծղծ մ մ մմ մմմմմմմանանանանաննանանննանան հհհհհհհհհհհհա ա ա ա ա ա ա ա աա ա աա ա մամամամամամամամամամամամամամամաաար:ր:ր:ր:ր:ր:ր:ր:ր:ր:ր:ր:ր::րրրրր
Ֆ Ֆ Ֆ ՖՖրիրիրիրիրր տտտտտյոյոյոոոֆֆֆֆֆֆ  Ն Ն Ն ՆՆ ՆՆՆՆՆՆանանանանանանանա  ս ս սսսեե ե ե ե եենինինինինիինիիիիի ոոոոոոոոոոոոգգգգգգգգգգգգինինինինինինինինինիննինինիինիննն աաաաաաաաաաաաաաաաաապպ-պ-պ-պ-պ-պպ-պ-պպ-պպպպպպպպպպ

րորորոր ւմւմւմմ էէէ ԵԵԵԵր ր րրևաևաևաևաևաա ն ն նն ննիիիիի ևևևևևևև ՕսՕսՕսՕսՕսՕսՕսսՕսսս լ լ լ լլ լ լլլլլոո ո ո ո ո ո ո ոո ո յիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյ միմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիջջջջջջջջջջջջջջջջև ևևևև և ևև և և ևև ևևևևև
հահահահաասս ս ս սստատատատատատ տտտտվավավավաած ծծ ծծծ աա ռռռռռանանանանանանանանննննձ ձ ձ ձ ձ ձձձձձձձձնանանանանանանանաաաաաա հ հհ հհհհհհհհհա ա ա ա աաա աաաա ա տոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտտոտոուկւկւկւկւկւկւկւկւկւկւկւկւկւկւկւկւկկւււկււկ 
հահահաա ր ր ր րա ա ա աաբեբեբեբերրրուուուութ թ թթթյոյոյոյոյոյ ւնււնւնւնւ  ն ն ննե ե ե ե երորորորորորորոոորումւմւմւմմմւմմւմ,, , , , , , ինինինինինինինիինինինինինինինինին չ չ չչ չ չչչչչչչչի ի ի ի ի ի ի ի ի իիիիիի իիի
վկվկվկվկվկա ա աա ա յոյոյոյոյ ւթւթւթ յ յյուուոււննննննննն էէէէէէէ նննննրարարարարաաաաաա աաաաաաաաա ն ն ն ննննննննուուուուուուուոուոոո  ն ն նննննն ննննննը ը ը ը ըըըըըըըըը կրկրկրկրկրկրկրկրկրկրկրկրկրրկրկ ողողողողողողողողողողողողղողոողղղղ 
բաբաբաբաաազ զ զ զ զ զմամամամա թ թթթթիվիվիվիվ հհհհհհհհհուուուուուււ շ շ շ շշարարարարարարարարարարարրձ ձ ձ ձ ձձձ ձձձանանանանանանանանանանանանաան ն ն ն ն նն ն ն ն ն ննե ե ե ե ե ե ե ե եե եեեեեեերիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիիրիիիիրիրիր ևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևև 
 հ հ հհ հ հ հհհանանանանանանանանանա  ր ր րրրաաաաայիյիյիյիիննննն վավավավավավ յյյրերերերերերրրերեեեեե ր ր ր րրրրրրի ի ի ի ի ի իիիի գոգոգոգգոգոգոգոգոգոգգոգոգոգո յ յ յ յ յ յ յ յյ յ յյուուուուուուուուուուուուուոււււոււթ թ թ թ թ թ թ թ թ թ թ թ թ թթթ թթ թ թթթթթթյոյոյոյոյոյոյոյոոյոյոոյոյոոյոյոյոյոյոյոոոյոոյյյյյյ ւււ ււււււ ււււ ւււ ւււ ւ ււ ւնընընընընընընընընընընընընընընընընըընընըընընընընընըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըը 
ՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀաաա ա աաա աաաայայայայայաաաաաս ս ս ս ստատատատատա ն ն ննննննուուուուուուոոււոււմ:մ:մ:մ:մ:::

Հոկտեմբերի 10-ը Ֆ րիտ յոֆ  Նան սենի 155-ամյակի օրն է

ՀԱՅ ԴԱ ՏԻ ՊԱՇՏ ՊԱ ՆԸ ԵՎ  ԱՇ ԽԱՐ ՀԻ ԽԻՂ ՃԸ
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ՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀ��������������������� ՇՇՇՇՇՇՇՇՇՇՇՇՇՇՇՇՇՇՇՇԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱՐՐՐՐՐՐՐՐՐՐՐՐՁՁՁՁՁՁՁՁՁՁՁՁՁԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸ 
ԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵՐՐՐՐՐՐՐՐՐՐՐՐՐՐՐՐԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆ�������������������  ՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄ

ԱյԱյԱյԱյԱյԱյԱյԱյԱյԱյԱյԱյԱյԱյԱԱ ն ն ն ն ննն ն ն նն ննննննննն բաբաբաբաբաբաբաբաբաբաբաբաբաբբաբբբբբաբբբբբբբբ ց ց ց ցց ց ց ց ցցցցցցվեվեվեվեվեվեվեվեվեվեվեվեվեվվել լ լ լ լլ լ լ լլ լլ լ լլ է է է է է է է է է է է է էէ էէ ՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆանանանանանանանանանանանանանանննանաննանանաննանսսսսսսսսսսսսսսսսե ե ե ե ե եե ե ե ե ե եեե ե եեեեեե եեեե եեեե եե եենինինինինինինինինինինինինինինինինինինինինինինինինինիինիննինիիի   
15151515151515151515115151151515155550-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-000-0000-0-0 ամամամամամամամամամամամամամամամամամմմմամմ յ յ յ յ յ յ յ յ յ յյ յ յ յյ յյյյյաա ա ա ա ա ա ա ա աաաաա աաաաաաաաակիկիկիկիկիկիկիկիկիկիկիկիկիկիկիկկիկիկիկկկկկիին ն ն ն ն ն ն ն նն ն նն նննն նվնվնվնվնվնվնվնվնվնվնվվնվնվվնվնվվվնվննվնվվվիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիիրիրիրրրվվվվվվվվվվվվվվվվվվվածածածածածածածածածածածաածաաածաաաաաաաա հհհհհհհհհհհհհհհհհհհհհհհհո ո ոոոոո ո ո ո ոոո ո ո ո ո ոոոոոոոոոոոոո ոբեբեբեբեբեբեբեբեբեբեբեբեբեբեբեբեբեբեբեբեբեբեբեբեբբբեբեբեբեբեբեբեեեբեբեբեեբբբել-լ-լ-լ-լ-լ-լ-լլ-լ-լ-լ-լ-լ-լ-լլլ-լ-լ-լ-լ--լլլլլլլ
յայայայայայայայայայայայայայայայաննննննննննննննա ա ա ա ա ա ա ա ա աա ա ակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակաակաան ն ն ն ն ն ն ն ն ն ն ննննննննննն մի մի միմի մի մի մի մի մի մի մի մի միմի մի մի միմիմիմիմիմիմիմիմի ջ ջ ջ ջ ջջ ջջ ջջ ջ ջջջջջջջջջո ո ո ո ոո ոո ո ոոոոոոոցացացացացացացացացացացացացացացաացաաացացացցաացց ռռռռռռռռռռռռռռռռռռ� � � � � � � � � � � � � �� ��� �� �� ���մն մն մն մնմնմն մն մն մն մն մն մն մնմնմնմն մնմնմն մն մն մնմն մնմն մնմնմնմնմնմնմնմն մնե ե ե ե եե ե ե ե ե եե ե ե եեե ե ե ե եե եե եեեեեեեեեեեեերիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիիրիրիրիրիրիիրիրրիրիրիրիիիիրիրիրիրիրիրրի   
շրշրշրշրշրշրշրշրշրշրշրշրշրշրջաջաջաջաջաջաջաջաջաջաջաաջաաջաաաաննննննննննննննննաա ա ա ա ա ա ա աա ա աաաաակ�կ�կ�կ�կ�կ�կ�կ�կ�կ�կ�կ�կ�կ�կ�կ�կ��կ�կ�կ մմմմմմմմմմմմմմմմմմմմ:: : : : : : :: ::::::
Բ Բ Բ ԲԲ Բ ԲԲ ԲԲԲ ԲԲԲ Բացացացացացացցցացացացացցցցմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմանանանանանանանանանանանանանանանանանաննա աաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա ր ր ր ր ր ր ր րր ր ր րր ր րր րր րրրաաա ա ա ա ա ա ա աաաաաաաարորորրորորորորորորորորորորորորորոորորրորորոոոորոոոոոր ղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղ�� � � � � � � � � ��� �� � ����թ թ թ թ թ թթ թ թ թթթթթ թ թ թ թ թ թթ թթթթյայայայայայայայայայայայաայայայայաայաաայաաայաաայայաաաաաայայյայ նննննննննննննննննննննննննննննը ը ըըըը ը ը ը ը ըըըը ըը ըըը ըը ը ըըը

մամամամամամամամամամամամամամամմաս ս ս ս սսսսնանանանանանանանանանանանաանաաակ կ կ կ կ կ կ կ կ կ կկկ կ կկկկկցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեեեցեեեեցեցեցց լ լ լ լ լ լլլլ լ լ լ լ լլլ լլ ենենենենենենենենենենենենենենենեեեն նննննննննննննննննննննննննննննննննննննննննաևաևաևաևաևաևաևաևաևաևաևաևաևաևաևաևաևևաևաևաևաաևաևաևաևաևաևաևաևաևաևաևևաաաևևա  ՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆորորորորորորորորորորորորրորորորոորրրորորրորորրրվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվեե-ե-ե-ե-ե-ե-եե-ե-ե-ե-ե-եե-ե-ե-ե-եե-ե-եե-եե
գիգիգիգիիգիգիգիգիիիիիգիիա ա ա ա ա ա աա աաա ա աաայիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիիիյիյիյիիիի  ԹաԹաԹաԹաԹաԹաԹաԹաԹաԹաԹաԹաԹաԹաԹաԹաաԹաաԹաԹԹաԹԹԹաաԹաաաաաաԹ գգգգգգգգգգգգգգգգգգգգաա ա աա ա աա ա աաա աա ա աաաաաավովովովովովովովովովովովովովովովվովվովովովովովվովվովվով րրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրր� � � ��� � �� ��� � � ����� ��� ��թ թ թթթթ թ թ թ թթ թ թ թ թթթ թ թ թ թ թթ թթ թթթթթթթթթյայայայայայայայայայայայայայայայայայայաայայաայաայաայ ն ն ննն ն ն ն ն ն ն ննն նննննննննննն արարարարարարարարարարարարարարարարարարարարարարաարարաարարրարարարարարարարարարարրարաաաարրր---------------
տատատատատատատատատատատատաատաաաաաաաա ք ք ք ք ք ք ք ք ք քք քքքքինինինինինինինինինինինինինիինիինինի գգգգգգգգգգգգգգգգգգգորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորրորորրծծծծծծծծծծծծծծծծծծծծծծծծծծծծե եեե ե ե եե ե ե ե եե ե եե եեեեեերիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիիիրիրիրիրիիիիիիիի ննննննննննննննննննննննննննննննննննա ա ա աաաա ա ա ա ա ա ա աաաաաաաաաաաաաաաաաաաախախախախախախախախախախախախախախախախախախախախախախախաախախախխաախախախաախախախխխ  րր ր ր ր ր ր ր ր րր րր րրրր ր րր րրրրրրրրրարարարարարարարարարարարարարարարարարարարարարարարրրարարարարարարաարրրարրարարա  
ՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅո ո ո ո ո ո ո ո ո ո ո ոոո ոնանանանանանանանանանաանաանանաանանանանաաանն ս ս ս ս սսս սս սս ս սս սս սսսսսսսսսսսսսս ԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳահահահահահահահահահահահահահահհահահահահահհահահհհահահահահահահահահաահահահհր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր րր ր ր ր ր ր ր րր րր ր րրրրր ՇտՇտՇտՇտՇտՇտՇտՇտՇտՇտՇտՇտՇտՇտՇտՇտՇտՇտՇՇտՇտՇտՇտՇՇՇՇտՇՇՇտտ յ յ յ յ յ յ յյ յյյ յյյյյյյյ յյյո ոոոո ո ո ոոո ոոո ո ոոո ոոո ոոոոոորերերերերերերերերերերերերերերերերերերերերերերերեեեեերեեերերերեեր նննն նն ննն ն ննննն նննն ննն ննննննննննննննն և և և և և և և և և և և և և և ևև և և ևև և ևևևև ևևևևևև ևևևևևևև և  ՆաՆաՆաՆաՆաՆաՆաՆաՆաՆաՆաՆաաՆաՆաՆաՆՆաաՆաՆաՆաՆաՆաՆաՆՆՆաաՆ ն-ն-ն-ն-ն-ն-ն-ն-ն-ն-ն-ն-ն-ն-ն-ն-ն-ննն-նննննն-ն-ն--ն
սեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեեսսսս նննննննննննննննննի ի ի ի ի ի իի ի ի իի ի իի ի ի ի իի իի ի իիիիի թոթոթոթոթոթոթոթոթոթոթոթոթոոթոոթոոոոթոթթոոթոթոթոթոթոոոթթթ ռ ռ ռ ռռ ռ ռռ ռռ ռռ ռ ռռռռռռռռռռռն�ն�ն�ն�ն�ն�ն�ն�ն�ն�ն�ն�ն�ն�ն�ն�ն�ն�ն�ն�ն�ն�ն�ն�ն�ն�ն�ն�նն�ն�նննննն�նն��նն�ն�ն�ն   հիհիհիհիհիհիհիհհիհիհիհիհիհիհիհիհիհիհհիհիհիհիհիհհիհիհիհիհիհիիհիհհիհհհհի   ՄաՄաՄաՄաՄաՄաՄաՄաՄաՄաՄաՄաՄաՄաՄաՄաաաՄաՄաՄաաաՄաՄՄաՄաՄաՄաաՄաաՄաաաաաաա ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր րր րր րրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտտիտիտիտիիտտիտիտիտիիիտիտիտիիտիտիիտիտիիտիիտտ ԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳ ր ր ր ր ր րր ր ր ր ր ր ր ր ր րր ր ր րրրրրր րրրրրրրրրրրրև և և և և և և և և և և ևև ևևև և և ևևևևև ևևևևևևևևևևևևևևըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըը:: : : ::: :::: : : :::::: ::::::
ՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄետետետետետետետետետետետետետետետտտտետտետետտտտետտտետետտտտ ր ր ր ր ր ր ր ր րրր ր րր րր րրրրրրր րրր ր րրրրրրո ո ո ոոոո ո ո ո ոոոո ոոոո ո ո ո ոո ոյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյյիյիյյյիյիյիիյիյիյյյյյիյյի ԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրիիի ի ի ի ի ի ի ի իիիիիիիիի իիիիիի տատատատատատատատատատատատատատատաաաաաաատաատաաաատատատ սսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսաարարարարարարարարաարարարարարարարարարարաարարարարաաաարարարաաարրրդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդա ա ա աա ա ա աաաաաաաա ա աաաաաաաաաաաա աաաաաաաակակակակակակակակաակակակակակակակակաաաակակկաաաակաան ննն ն նն ն ն ն ննն նննննն ն ննննննննննննննն 

կակակակակակակակակկկկակակակակակակկկկ  յ յ յ յ յ յ յյյ յյ յյյյյաա ա ա աաա ա աա ա աա աաաաաաա ա աաաաարարարարարարարարարարարարարարարարարարարարարարաարարարաարարարաարանննննննննննննննննննննննննննննննի ի ի ի ի ի ի ի ի ի ի ի ի ի իի ի իի ի իի ի իիիիիիիիի իիիի և և և ևև և և և ևևև և ևևևևևևևև ԱԱ Ա Ա Ա Ա Ա Ա ԱԱ Ա Ա ԱԱ ԱԱ ԱԱ ԱԱԱ ԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱբոբոբոբոբոբոբոբոբոբոբոբոբոբոբոբոբբոբոբբբոբբոոբբբբ վ վվ վ վվ վ վ վ վ վվվվվ վվ վվվվյայայայայայայայայայյայայայայայայյայյաայաաայայայ ն ն ն ն ն ն ն ն ն նն ն ն նննննննննննննն փոփոփոփոփոփոփոփոփոփոփոփոփոփոփոփոփոփոփոփփփփփփոփոփոփոփփոփոոփոոփոփոոփոփոոփոողղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղո ո ոո ո ոո ո ոոոոոոոո ոոոոոոոոոոոոոոո ցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիիցիիցիցիցիցիիցիիցիցիցիիիցցիցցիցիցցիիիիիիիի   
բաբաբաբաբաբաբաբաբաբաբաբաբաաաբաբ  ր ր ր ր ր ր ր ր րր րր րրե ե ե ե ե եեե ե ե եե ե եեեեեեեեեկակակակակակակակակակակակակակաաակաակակակաաակակակաակաաաաաակաակաաակ րգրգրգրգրգրգրգրգրգրգրգրգրգրգրգրգրգրգրգրգրգրգրգրգրգգրգրգրգրգրրրգգրգրրգգրգ գգգգգգգգգգգգգգգգգգգետետետետետետետետետետետետետետետետետետտետետետետտետետետետտետետետետտտտտտնննննննննննննննննննննննննննննննանանանանանանանանանանանանանանանանանանաանանաաաաանաաաա  ց ց ց ցց ցցց ց ց ց ցց ցցցցցց� � � � �� �� � � �� ����� � � ���� միմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմի  մոմոմոմոմոմոմոմոմոմոմոմոմոմոմոմոմոմոմոմմոմմմմոմմոմոմոմոմմոոոտ տ տտ տտ տ տ տ տ տ տտ տտ տ տտտտ տտտտ տ տ տ տ տտտտ տ տտտ
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 Չա րիիիիքնքք �����������  
բռռնոն ւթ յուննե-

րը չչենեեե կա րոոոոողա-
ցել ընկ կկկկկկճել լ հայ ժո-

ղովրրդդինի . ա մե ն ան-
գամ որևևևէ տեետե ղից ծծա աաաաագագ ծ 
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  Միջ նա դար յան եվ րո պա կան երկր նե րում այն կար ծիքն 
էր տա րած ված, թե հա մաշ խար հա յին մե ծ ջրհե ղե ղից 
հե տո սուրբ լե ռան՝ Ա րա րա տի գա գա թին է հանգր վա-
նել   Նո յան տա պա նը։   Սա կայն սնո տիա պաշտ ութ յունն 
ու խա վարն այն պես էին մթագ նել մարդ կանց մի տ քը, 
որ վվեե երել իքի մմա իսինն մմտա ծեծե նլն անն գամմ սրբապղծ ծութ յո նւն էէր 
հա մար վում։   Բայց գի տութ յան բուռն ա ռա ջըն թա ցը ստի-
պեց տար բեր երկր նե րի գիտ նա կան նե րին ու սումն  ա-
սի րութ յուն ներ կա տա րել լեռ նա յին շատ շրջան նե րում, 
այդ թվում՝ նաև   Հա յաս տա նում։   Տա պա նը տես նե լու հե-
տաքրք րութ յու նը և  այն ու սումն  ա սի րե լու ցան կութ յու նը
պատ ճառ դար ձավ, որ   Հա յաս տան գան բազ մա թիվ ան-
վա նի գիտ նա կան ներ ու ճա նա պար հորդ ներ։   Հայտ նի 
է, որ դեռևս 1254-ին   Մա սիս լե ռան ստո րոտ է ե կել ֆլա-
ման դա ցի ճա նա պար հորդ Վի լեմ   Ռույսբ րո քը։ Իսկ 
13-րդ  դա րի 70-ա կան թվա կան նե րին   Հայ կա կան լեռ-
ննաշ խխար հհովվ նանց նենե լիիս մեմեծծ վվեե նենե տիկիկ ցիի   ՄՄար կկո  Պ Պո լոնն 
հի շեց նում է   Նո յան տա պա նի մա սին և ն կա րագ րում 
Ա րա րա տի ան մատ չե լիութ յու նը։ Ֆ րան սիա ցի ճա նա-
պար հորդ   Շաբ դե նը 1671-ին Թ բի լի սիից   Պարս կաս տան 
ուղ ևոր վե լիս նշում է, որ Եր ևա նից 12 մղոն հե ռա վո րութ-
յան վրա է գտնվում հան րա ճա նաչ Ա րա րատ լե ռը։ 13-րդ 
 դա րի ֆրան սիա ցի ճա նա պար հորդ   Ռուբ րու կը վկա յում 
է, որ հա յերն Ա րա րատ չեն բարձ րա նում ոչ այն քան վե-
րել քի դժվա րութ յան պատ ճա ռով, որ քան սրբութ յու նը
չպղծե լու հա մար։
Ա ռա ջջի ինըը, , ովվ խխախխ տեցց Ա րրա րար  տի ի վեվ  րրա բեբ րրյայ լ լ շրշրջաջ -

նառ վող լու րե րը,   Դոր պա տի՝ այժմ   Տար տու (Էս տո նիա) 
հա մալ սա րա նի բնա գետ, բժիշկ, պրո ֆե սոր Ֆ րիդ րիխ 
  Պար րոտն էր, ով Եվ րո պա յում մի  շարք վե րելք ներ էր 
կա տա րել և  լեռ նագ նա ցութ յան մե ջ նո րեկ չէր։ Ա հա 
թե ինչ է գրում նա. «20 տա րի ա ռաջ ես կանգ նած էի 
  Կազ բե կի գա գա թին և  հե ռա վոր հա րա վում նշմա րե ցի 
բարձր, կլոր, մի այ նակ մի  գա գաթ՝ ա մե  նայն հա վա նա-
կա նութ յամբ Ա րա րա տի ար ծա թե գա գա թը։
 1829-ին   Պար րո տի ար շա վա խում բը գա լիս է Էջ մի ա-

ծին, որ տեղ նրանց է մի ա նում   Խա չա տուր Ա բով յա նը՝ 
որ պես ու ղե կից-թարգ մա նիչ։ Ար շա վա խում բը Էջ մի ած-
նից ճա նա պարհվում է դե պի Ա րա րա տի ստո րո տը և 
 հանգր վա նում սուրբ   Հա կո բի վան քում։   Վե րել քի ա ռա-
ջին փոր ձին, բա ցի Ֆ.   Պար րո տից, մաս նակ ցել են Ա կո-

իռի գյու իղից որ սորդ   ՍՍահ հա կկը, միմի կկա զակկ ևև   ՏՏար տո ւիի 
հա մալ սա րա նի ու սա նող   Շի մա նը։   Վե րել քը կա տար վել 
է արևմտ յան կող մի ց՝ սառ ցա լան ջին կա ցին նե րով աս-
տի ճան ներ փո րե լով։   Հա մոզ վե լով, որ հոգ նա ծութ յու նը 
թույլ չի տա բարձ րա նալ գա գաթ, ո րո շում են հետ վե րա-
դառ նալ։ Մ.   Շի մանն անզ գույշ քայլ է կա տա րում, սայ-
թա քում սառ ցա կա լած լան ջին, և   Պար րո տը շտա պում 
է օգ նել նրան։   Սա կայն, նրան օգ նե լիս, իր կո շիկ նե րի 
տակ ամ րաց ված խա չաձև չոր սա տամ կատ վիկ նե րի 
թե լը կտրվում է, որի պատճառով ինքն է սայ թա քում, 
լան ջով մոտ 500 մ գ լոր վում ցած և  կանգ առ նում լա-
վվա յիի եբեկ կորն նեե իրից միմի փփոքր վեվեր, սառ ցա դաշ իտի ս հահ-
ման նե րից ոչ հե ռու։   Բա րե բախ տա բար լուրջ վն աս վածք 
չի ստա նում, և  խում բը հա ջո ղութ յամբ իջ նում է վանք։ 
  Պար րո տը ո րո շում է ի րենց վայր ընկ նե լը գյու ղա ցի նե-
րից թաքց նել, քա նի որ դրա մե ջ կտես նեին Աստ ծո պա-
տի ժը՝ գա գա թը մագլ ցե լու ան խո հեմ փոր ձի հա մար։ 
Երկ րորդ փոր ձին մաս նակ ցում է 11 մարդ, սա կայն ու ժեղ 
բու քը խան գա րում է վե րել քը։ Եր րորդ փոր ձը հա ջող էր, 
ար շա վա խում բն ար դեն գա գա թին էր։ Ա բով յա նը, կրո-
նա պաշ տի ե ռան դով գա գա թին փայ տե խաչ կանգ նեց-
րեր ց,ց, ո րրը ը բեբ րրելլ էէրր ԷջԷջ միմի ած նիից։ց
 Լե ռան գա գա թին ե ղած ժա մա նակ  Պար րո տը տե ղե-

կա նում է պա տա նի  Խա չա տու րի սրտի թա քուն բաղ ձան-
քին` ու սու մը շա րու նա կել Եվ րո պա յի որ ևէ ու սումն  ա կան 
հաս տա տութ յու նում։ Պ րո ֆե սո րը հենց այն տեղ էլ երդ-
վում է ա մե ն գնով ա ջակ ցել նրան։  Խա չա տուրն Ա րա-
րա տի գա գա թից շո րի մե ջ փա թա թած սառ ցի մի  կտոր 
է բե րում Էջ մի ած նի վանք և  հա լեց նում։  Կա թո ղի կոսն ու 
բո լոր վա նա կան նե րը մի -մի  կում խմում են ջու րը` որ պես 
սուրբ վայ րից բեր ված օրհ նանք։

 Հոկ տեմ բե րի 12-ը բժիշկ և բնագետ Ֆ րիդ րիխ  Պար րո տի 225-ամ յակի օրն է

ՄԵԾ ՎԵՐԵԼՔ
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  Գեր մա նա ցի բա նաս տեղծ, լրագ-
րող, ի րա վա գետ, հրա պա րա կա խոս,
 Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ա կա նա-
տես Ար մի ն  Վեգ նե րը ողջ կյան քի
ըն թաց քում խա ղա ղա րար և  մար դու 
ի րա վունք նե րի պաշտ պան է ե ղել:
Ն րան նշա նա կել էին  Սի րիա յում և
 Մի ջա գետ քում տե ղա կայ ված գեր-
մա նա կան ստո րա բա ժա նումն  ե րում
ծա ռա յե լու՝ որպես սանիտարական 
ծառայության սպա: Այնտեղ ա կա-
նա տե սը դառ նա լով հա յե րի նկատ-
մամբ կա տար վող վայ րա գութ յուն նե-
րին՝ Ա. Վեգները բա վա կա նին շատ
լու սան կար ներ է ա րել, ո րոնք  կա-
րող են ծա ռա յել որ պես ա պա ցույց
կա տար վա ծի:  Նա ձեր բա կալ վել  և 
 տե ղա փոխ վել  է  Գեր մա նիա, որ տեղ
հրա պա րա կայ նո րեն դա տա պար տել
է  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յունն ու նա-
մակ գրել ԱՄՆ նա խա գահ  Վուդ րո
 Վիլ սո նին:
« Սա քիչ հայտ նի ցե ղաս պա նութ յուն

է, ո րի մի  ջով ան ցել է հայ ժո ղո վուր դը
1915-23 թվա կան նե րին:  Հա յե րը կո-
տո րած նե րի են թարկ վե ցին թուր քե-
րի կող մի ց` որ պես ստո րա դաս խավ:
 Հա յե րին տե ղա հա նե ցին և  ա նա պա-
տի մի  ջով հասց րին հա մա կենտ րո-
նաց ման ճամ բար ներ:  Շա տե րը մա-
հա ցան սո վից:  Նոր  Թուր քիա յում

տեղ չու նեին այլ ժո ղո վուրդ նե րը, 
ո րոնք այլ կրոն էին դա վա նում, ինչ-
պես ե ղավ  քրիս տոն յա հա յե րի դեպ-
քում:
 Հ յուծ ված ե րե խա նե րի, սո վա-

հար դիակ նե րի լու սան կար ներն
ա հա զանգ են ու շադ րութ յան և
 մո ռա ցութ յան մատն ված ի րո ղութ-
յան` մե  կու կես մի  լիոն հա յի սպա-
նութ յան:  Վեգ նե րը գրի է ա ռել իր տե-
սածն ու ապ րա ծը և  լու սան կար նե րի
հետ մե կ տեղ ու ղար կել  Գեր մա նիա՝ 
ա ռան ձին մարդ կանց ու մա մու լին,
սա կայն դրանք չեն հրա պա րակ-
վել:  Հե տա գա յում այդ նա մակ նե րը և
 նույն շրջա նում գրած այլ նյու թեր ամ-
փոփ վել են նրա «Ան վե րա դարձ ճա-
նա պար հ գրքում:

 Հոկ տեմ բե րի 16-ը սանիտարական ծառայ� թյան 
սպա Ար մի ն  Վեգ նե րի 130-ամ յակի օրն է 

 ՃԱՄ ՓԱՆ՝ Ա ՌԱՆՑ ՏՈՒՆ ԴԱՐ ՁԻ

« Խիղճս ինձ վկա է դարձ րել, ես ձայնն եմ բո լոր աք սոր յալ նե րի, 
որ գո ռ� մ են ա նա պա տ�  մմմ :

ԱՐՄԻՆ ՎԵԳՆԵՐ

Նա ան մա հաց րեց հայ ազ գի ցա վը, նա ց� յց տվեց 
աշ խար հին ցե ղաս պա ն� թ յան ի րա կան ար հա վիրքը…



ԱյԱյԱյԱյսսս ս օօօ օրըրըրըրը նննշվշվշվշվուուումմմմ էէէէ է 19919199929292 ի-իիիիիի ՝՝ց՝ցցց հհհհհոոո գեգեեգեգեկկ կ կանանան աառ ռողողղղջ ջջջուութթ թթյայյ նննն ն հահահա-
մաշ խար հա յին հա մա դաշ նութ յան նա խա ձեռ նութ յամբ: մաշխարհային համադաշնության նախաձեռնությամբ:
Ոչ ոք ա պա հո վագր ված չէ հո գե կան խան գա րումն  ե րից։ 
 Ցան կա ցած մարդ՝ ան կախ տա րի քից, սե ռից, սո ցիալ-
տն տե սա կան կար գա վի ճա կից, հա սա րա կութ յան մե ջ
գրա ված դիր քից, կա րող է ու նե նալ հո գե կան ա ռող-
ջութ յան տա րաբ նույթ խնդիր ներ: Այդ իսկ պատ ճա ռով 
ա վե լի ու ա վե լի է կար ևոր վում հա սա րա կութ յան բո լոր 
շեր տե րի ի րա զեկ վա ծութ յունն այդ եր ևույ թի վե րա բեր-
յալ: Օր վա խոր հուրդն է հա սա րա կութ յան ու շադ րութ յու-
նը հրա վի րել հո գե կան ա ռող ջութ յան հիմն  ախն դիր նե-
րի վրա, որ պես զի հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդրի մա-
սին մտա ծեն ոչ մի այն խան գա րումն  եր ու նե ցող ներն ու 
նրանց ըն տա նի քի ան դամն  երն ու բու ժանձ նա կազ մը, 
այլև ողջ հա սա րա կութ յու նը: Հո գե կան խան գա րում-
նե րով մար դիկ խա րան ման են են թարկ վում աշ խար հի 
շատ երկր նե րում. յու րա քանչ յուր եր րորդ երկ րում նրանց 
թույլ չեն տա լիս ա մուս նա նալ, ե րե խա ներ որ դեգ րել,
պայ մա նագ րեր ստո րագ րել և  մաս նակ ցել ընտ րութ յուն-
նե րին:
Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր-

պութ յու նը (ԱՀԿ) ա ռանձ նաց րել է հո գե կան ա ռող ջու-
թյու նը բնո րո շող հետև յալ չա փա նի շե րը`
ա) սե փա կան ֆի զի կա կան և  հո գե կան Ես-ի մի աս նու-

թյան մշտա կան գի տակ ցու մը,
բ) հաս տա տուն ապ րումն  եր մի ան ման ի րա վի ճակ նե-

րում,
գ) սե փա կան հո գե կան գոր ծու նեութ յու նը, նրա արդ-

յունք նե րը և  ինքն ի րեն հա մա պա տաս խան գնա հա տե լու 
կա րո ղութ յուն (ինք նաքն նա դա տութ յուն),
դ) հո գե կան հա կազ դե ցութ յուն նե րի հա մա պա տաս-

խա նութ յու նը ար տա քին ազ դակ նե րի և  ի րա վի ճակ նե րի 
ու ժին,
ե) սե փա կան գոր ծու նեութ յան պլա նա վոր ման և  ի րա-

կա նաց ման ըն դու նա կութ յուն:
Ըստ ԱՀԿ-ի՝ հո գե կան խան գա րումն  ե րը սահ ման վում 

են որ պես զգա յա կան ի մա ցութ յան (հի շո ղութ յուն, ռա-
ցիոնալ իմացություն, հույզեր, կամք, ուշադրություն)ցիո նալ ի մա ցութ յուն, հույ զեր, կամք, ու շադ րութ յուն)  
աա ռառանձնձն նաա հահատտկոկութթ յյուններ,ր, ո րրոնք ք դուրս են մն ում հա-
մամաամամապպպպպաաա ա տատաատասսս սխխախախախախ ննննն ն սոոսոսոս ցցց ցիիաիաաիաիալլ-լ-լլ մշմշմշմշմշաաաակոկոկոկոկոկ ւււ թաթաթաթ յյ յինինին միմիմիմի  ջաջ վ վվայայրր րիիի սասասահհ-հ
մմամամամաննննն նենենենեներր ր րրիիի ի իիցցցցց կկակկակակակաամմմ մմ մ իիիիիիիրերերերերր ննն նցիիցիցիցիցիցցցցցց նենենենեննեն րրր րրկաակակակկ յյ յացացացնննն ննուուուուումմմ մ ենենեն հհհհոո ոգեգեգեկկ կանանան 
գոգոգոգոգ րրր ր ծծոծոծոծ ւււնեենեննենեուուուո թթ թ թթթյայայայյյյ ննն ն աաա ննոնոն մմմ մա աաաա լիլիլիլիիաաա նենենենններ:րր:ր:ր:ր   
ՀՀոՀոՀոՀոոՀոգգ գ գգեեեեեկակակաակակկկ ննն նն խախխխախախաննննն նգագաագգագգ րրր ր րրուուուո մմմմ մ ուուուննննն նեեեեե ե ցոցոցցոցցց ղղ ղ ղղղ աննանանաննա հհհ հ հ հատատատատաա նննննն նեեեեեերըրըրըրըրըրը իիիիիինքնքնքնքնքնն ն նա-ա-ա-ա-

տիտիտիտիտիիպպպ կեկեկերրր պոպպոպոպ վվվ վվ ենենեենենենեն կկկկկկոողողողողողղղմնմնմնմն մնմնմնոոոոոորրր րր րրր րրոշոշոշշոշոշշշշ վվվվվ վվվվվվուոուոււումմմ մմմմմ արարարաարարտտտտտ տտաաաաաաաա քիքիքիքիքիքքիքիքինննննն ևևևևև և նննն նն ներեերերրերերրրրք քքք քքքքքինինինինինինիննիի  
ի րա կա նութ յան խնդիր նե րում և մ տա ծո ղութ յան ձևաիրականության խնդիրներում և մտածողությանն ձևձ ա-
վոր ման մե ջ, փո փոխ ված են ան հա տա կան, կեն սա կան 
և  ի դեա լա կան պատ կեր նե րի հա մա մաս նութ յուն նե րը:
 Հո գե կան ա ռող ջութ յու նը են թադ րում է հո գե բա նա կան 

բա րե կե ցութ յան դրա կան զգա ցումն  եր, սե փա կան ար-
ժա նա պատ վութ յան զգա ցում, հա մոզ վա ծութ յուն  սե փա-
կան ան ձի և  այլ մարդ կանց ար ժեք նե րի վե րա բեր յալ, 
ներ դաշ նակ նե րաշ խարհ, կեն սա կան դժվա րութ յուն նե-
րի հետ վար վե լու և  գի տակ ցա բար ռիս կի դի մե  լու կա րո-
ղութ յուն, փո խա դարձ բա վա րա րող մի  ջանձ նա յին հա-
րա բե րութ յուն ներ հաս տա տե լու կա րո ղութ յուն, ինչ պես 
նաև ապ րած սթրե սից հե տո ա պա քին ման կա րո ղու-
թյուն:  Հո գե կան ա ռող ջութ յունն ա վե լի հա ճախ դի տում 
են որ պես ա մե  նօր յա կեն սա կան դժվա րութ յուն նե րին 
դի մա կա յե լու կա րո ղութ յուն, որն ինք ներդ ձեզ ըն դու նե-
լու և  սի րե լու կա րո ղութ յունն է:  Հո գե պես ա ռողջ մար դը 
չի վա խե նում ա ռօր յա  դժվա րութ յու նից, հու սա հա տու-
թյու նից, կա րո ղա նում է հաս կա նալ և  ար տա հայ տել սե-
փա կան հույ զե րը, ըն դու նում է քննա դա տութ յու նը,  հան-
գիստ և  ինք նավս տահ է զգում մարդ կանց շրջա պա տում 
և  մե ծ մա սամբ ի րեն հա մա րում է եր ջա նիկ:
Հո գե պես ա ռողջ մար դը գոհ է ինքն ի րե նից, հան գիստ 

է զգում մարդ կանց շրջա պա տում, ինչ պես նաև ի վի ճա-
կի է ղե կա վա րել սե փա կան կյան քը և  բա վա րա րել հիմ-
նա կան պա հանջ մունք նե րը:
Ըստ ԱՀԿ-ի` ներ կա յումս աշ խար հում ծան րութ յան 

տար բեր աս տի ճա նի հո գե կան հի վան դութ յուն նե րով 
տա ռա պող մարդ կանց թի վը կազ մում է 160 հո գի՝ յու րա-
քանչ յուր 1.000 բնակ չի հաշ վով: Ամ բողջ աշ խար հում 10 
խնդրա հա րույց հի վան դութ յուն նե րից 5-ը բա ժին է ընկ-
նում հո գե կան հի վան դութ յուն նե րին: 
 Մարդ կութ յան մոտ 5%-ը տա ռա պում է դեպ րե սիվ խան-

գա րումն  ե րով, ա վե լին՝ կան խա տես վում է, որ հա ջորդ 
20 տա րի նե րի ըն թաց քում 10 ա մե  նա տա րած ված հի վան-
դութ յուն նե րի շար քում տագ նա պա յին-դեպ րե սիվ խան-
գա րումն  ե րը կգրա վեն  չոր րորդ  տե ղը: Չ նա յած դեպ րե-
սիան ավելի տարածված է միջին տարիքի մարդկանցսիան ա վե լի տա րած ված է մի  ջին տա րի քի մարդ կանց 
շրջա նում՝  վեր ջին տա րի նե րի ու սումն  ա սի րութ յուն նե րը 
ցոցոց ւյւյցց ենեն տա լիս, որ աս տի ճա նա բար ա վե լա նումմ էէ դդեպեպպ-
րերեր սսիաի  յովով տտտա աառա պող պա տա նի նե րի թի վը,ը, ոո րոննց ց ցիցիցիցց 111115-5-5
2020220%-ը դիդիդիմ մ մուո մ եննն իիիինքնքնք նաս պա նութ յան: 

 Հոկ տեմ բե րի 10-ը հո գե կան ա ռող ջ� թ յան հա մաշ խար հա յին օրն է 
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OCTOBER 1

OCTOBER 7

INTERNATIONAL MUSIC 
DAY

WORLD ARCHITECTTUURREEEEEEE DDDDDDAY

International Music Day or Wororldld Music Day 
is a concept too good to believe aandn  the best
part is that it actually exists. Yes, Innternational
Music day or the IMD was ininititiatateded on the 1st
of October in 1975 by y Lordrd YYehehudi Menuhin. It
was fi rst organized byby tthehe International Music 
Council on 1st of OcOctotobeber.r. 
The International Musis c Coununcil encourages 
and fosters musical diversitity,y, aaccess to cuultuturere 
for everyone and unites organizaatitions s inin some
150 countries worldwide in builddiningg pepeace and
understanding among people ccuututu tit ngg across
class, culture and heritage.
On International Music Day, ththhe dessssiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiirererereeeeeereeedddddddddddddddddddddddddd aiaaiaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mmmmmm
is to create a global atmospsphhehere of mmmmmmmumumumummmmumummmmmmmmmmmmmummmmmmmmm sisisisisisissisic,c,c,cc,c,c, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
platform for people to ccomomee togeththhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhherererereerererr wwwwwwwwwwwwwwwitittiiiitititti hhhhhhhh
their diversities and mingngle tto make oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooneneneneneneenn uuuunininininininininnininnn -----
fi ed whole.
In various countriesess tthehe dayay iis the peeerfrfrffrfffffffffffrffeeeeececececeeceeeceeeeceeeeeeeeeeeeeceeeeceeeeceeeeeeeceeeeeeceeecceeeeeee t ttt t ttt t t opopopoppoopopopopooooopppp---
portunity to organnnniziziziziiiziziiiizzzzziziziziiizzzzzzziziiizzzzzzizizizizzzzizzzzzzzzzzzzzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee grgrgrgrgrggggggggrgrggrgrgrggggggrgggggggggggggggggggggggggggggg ananannnd d dd cocococoncncnncncncerertstss bbbbbbbbbbyyyyyy yy y yyyyyy y yyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy rorororororoooorop-p-p-pp-p-p---p----p
ing in the gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggrerererrrereerrrrerrrrrrrrerrrrrereatatatttatesesesessessessttttttttttttttttt ttt ttttttttttttttttttttt mmumummmmmummuumummumumumumumummmumumumummmmumumuummmmmmummummummm sisisisisisssiis cacacacacac llll araraarararartitittitititittt ststststststtstesesesesesesesesess oooofff f f ff ououuuououooo r.r.r.rrr. AAAAAAAAlslsslsslslsooooooooo
common aarerereeeeeeeeeeeeeeereeeeeeeeeeeeee rrrrrrrrrrrrananananannananananaa dodododododoommmmmmmmmm mumumumumumummmmum sisisissicacacacaalllll eveevevvvenenenenenennee tstststststststss aaaaaaaaaaaaaaaaandndndnndndndndndndndndddnnn tttttttttttalalalalaaaaaaaaa ----
ent shows toooo sseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeekk k kkk kkkkkkkkk ouououououououououoououoououoouuut t ttt tttttttttttt ththththhhthththhththttththttttheee ee e eeeeee nenenennnnnew w w w w ananananananananananannnnddddddddddd emmmmmemememeeeememe ererererereererrgigigigigigigigigggg ngngngngngnnng 
musical artiststeses-- totototoooooooooootooootoooooooooo bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbuiuiuiiuiildldldldldd uuuuuuuuuuup p ppp pppp aaaaaaaaa trtrtrtrtrtrt eaeaaeaeasususuus ryryryyryryyryyyryryryryy oooooooooooooooffff fff ffffffff thththththththththhhththhheeeeeeeeeeeeee
old and neeww ini  theee wwwwororororororrrrroororoorooroooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrldldlddldlldlddlddddldlldlddddldldldddddldddddddlddddddddddddd oooooof ff ffff mummumumuuuuusissisiisissiic.c.c.c.cc.ccc.c... MMMMMMusuusussssicicccicicicc aaaaaaaaaftftftftftftftftftfttttteereeeerererererererererererererrerererererererererrerererererrerereeeeeeeeeeeeeeereeeeeeee  
all is thehe greatest unifieerr r iniininnnnnnnnn hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhumumumumumumumumuuuuumumuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuumuuuumanaanannanititittitty y y y yy anananananananananaannanaanananannannnnannanannnnnnnanannnnnnnnnnnnnnnannaannnnaaaaaa ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd aalaa l
signnifiificcaant socialalalallalalalalllallalalalalalllllll eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeveevevevvvvevvevvvevvevevevvvvvevvvveveveeeeevvvvevvev ntntntntntntnttnntntnntnnnttnnntnttntntnttttntsssssssssssss ssss hahhahahahahaaaaaaaaaahhhhhahahhhhhhhahahahhhahhahhhahahah vvevevevvevvv mmmmmmmusususususususususussusssssssssssssssssssssssssssssussuuussuuuusuuuuussiicicicciciccicicccccccccccicccccicicccccciccccccciccccciciccicccccciciccii aaaaalalalaaaaaaaaaaaalalaaaa ppieces
deedidicated to it. No ooo evevevevevevevevevvevevvevvvvvvvvvvvveneneneeneeeeneeeeeeeneneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeennnntttttttttt tt iisisissisississsssissssssisssiiisissisiisisiis bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb tetetettetetee teteteterrrr rerecognized 
or defi ned than by music whichchch defi nes and 
completes a perfect human sosocialal aandnd aes-
thetic experience.

WWorld Architecturere 
Dayy isi  celebrated on 
the fifi rsrst Monday of Oc-
tober. Thihiss yeyearar iit is cel-
ebrated on Octoboberer 7.
In 1946 there was s anan 
international conferenncecc  
off aarcrchihitetectcts s inin LLondodooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooon.nn  
DuDuriringng tthhe conferenccce e eeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee it 
was decided to fouundndndndndndndndndndndndndndndnndndndndnnndddnndndnndnnnnnn a 
nneneneww oorgaganinizazatitionon, , whwhwwwwwwwwwhwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww icich h 
wwwwwwwawawawawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww s s called Inttererrnanananannnnnanananannannnnaannnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn titt onon--
alalalallllaa UUUUUnion of ArArArArArArArArArArrArArArArArArArArArArArArArArrArArArArArArArArArArrArrrArArArArrArArArArArArrArArArArAAAAAAA cccchcc itects 
(U(U(U(U(U((U( IIIIIAIIIAIIAIAIAIIIAIIIIIIIIIIIAIIIIIIAIAIIAIIIIIIIIIIAAAA). Nowwwadadadadaddddddddaddadadadddadadadddddadddddddadadadddadadaddddddddddddddddadddddada aayaaaaaaaayaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa s International Uniooi nnnn oofo AAArrchihhiitttetects hah s more tthahan
ononononnononooo eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee huhuhuuuhuuuuuuuuuuuuuunddndndndndndndndndndndndndndndndnddnddnddddndndndndnddndndnddndndndnddndndnnnndndnddndndnnndnn rrrrrrrrrrererrrerrr dd sections in different ccouuuununntrrt ieii ss. More tht an one mill--
liiiililiiooooonooooonnnnnnnnnnnooonooonnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnoonnnnnnoononnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnonnonnnnnnnnnnnonnnnnnnnn aarchitects are the members of thhe UUUUUUniiiin onnn.. InI  1989855 dud ring thhe
ccccocococococococococococoooooooooococoocococccoccococcccocccccccccccccccccccccccccccconffnference of International Union of AArcccccchhittetectctts s ittti wwwasasa ddecidedd too o 
ceceeelebbrate World d ArA chchititecectuturere Day on thhhht eee e fi firsrsr tt dadadayyy ofofofofo JJJJululyy,y tthhehenn 
ini  196966 6 in thehe 220t0 h susummit of f Internatatiooooonananan l Unnioioonn ofofof AAArcrcr hihih tetectctss 
held in Barcelona, it was decideedd to ceelebebbbrararatetetete tthehhehe ddayy ooonnn thththt eee 
fi rst Monday of October. World Arcrchitecture e DaDayy alreadady hahas s iits
customs. On this day various symposisiumu s, conferencess are or-
ganized, where many architects take paartr  and share their eexpxpere i-
ence and knowledge, , trtry to sololveve some proboblems connected with h
the construction ooff bububuuilililddididiinggngnggss ana dd organize ddiscussions. OnO  this
day various exhiibbitititiioonoononss s anandd exxxxxe cucuc rssions are orrganized as wew lll.

World Teacheh rs’ Day, 
held annually onon October 
5 since 1994, coommem-
orates teacher organiza-
tions worldwide. Its aim 
is to mobilize suppoportr  for 
teacachehersrs aandnd tto o enensure 
that the needs of f fufututure 
generations will conontitinunuee 
to be met byy teachcheers.
According too UUNNESCO, World Teachcheeeeererererereeereerreereeeeere s’s’s’s’s’s’s’’’’’’s’s’’’’’’’’’s’’’’s’’’’’ss DDDDaya  represents a signiff-
icant tokekenn of the awareness, undedeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeedeeeeeeeersrsrrsrsrsrsrsrsssstatatatatatatatatatatatandndndndndndndndndddndndndndndndndndndndnddnnndndndndndnndddininninniiiii g,g,g aand appreciatioonn
displaayeyedd ffor the vital contributions s ththhhhhhhhhhhhhhhthhhhthhhhhhhhhhatatatatatatttttattaatta tttttttttteaeaeaeaeaaeaeaeaeeeee chchchchchchhhhhchchchchchhhchchchhhhhhchchhchhchhhchhchhhchhhherererereeereeeeererereeeeeerererrrreeeeeeererereeeerrrreeeeeerreeereerereererererererereeereeere sssssssss mamm ke to educcaa-
tiiono  and development.
Education Inteernrnatatioionnall (EEI)I) ((ththee globbbbbbbbbbobbbobbbbbbbbbbbbbbbbbalaalalalalalaalaaaaaaalaaaaaalaaaaaaa uuuuuuuuuuuuunininininininnnn onononononononnno ffffffffffedededededdededededdddederererereeeererererrerereeerrerrerereerre atatatatataatatatattattataatatataaataaaaataaaaataaaaaataaaatataaataatatatttatattatttttatttttta ioioioioioiioioioioioioioioiiooooioiiooiiooonnnnn wwhich
representsts eedducation professionals wororrldldddlldldldldldlldldldlddldldldlddldldldldldldddddddddddddwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiiwiww dedededdededededededddddddd ) ) ) )) ) ))) ststststsststststrorororororororoooongngngngngngggggngggngn llyllylylylylylylyyyylyylyll bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbeleleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ieievevess
that Woro ldd Teachers’ Day should be internanaanaan titititititiititititittitititttitttittttttttitit onononononononononononononononnononoooooonalalalalalalalaallylylyyyyyy rrrrrrrrrrreceecececececeecogogogogogogogogogooogninininiiiinniiinnn zezezezezezezezezezezzeezezeddddddddddddddddddddddddd anananaanaananananaanannaannananaannnaaannddd
celebrated arorounu d the world.. EEII alalsoso bbelelieieveveeeeeeeeveeeeeeeeevees sss s s s s ssssssssssssssssssss thththtththtthhththhthhththththhthhatatatatatatatatatatatatataat ttttttttthehehehehehehehehehehehhhheh pppppppppppppririririiirirrrrincncncncncnccncncccccncnccncncn ipipipppipipippipipipipleleleleleeeeeeeeeeeeleeeeleleeeeeeeeeeeleeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
of the 1966 and 191 97 Recommmendations shohoullldddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd bebebebebebebeeebbbbbbbbbbb cccccccccononononononnnononnnononnononnnonnnnsisissisisisississisisisss dededdeedddeddeererererererererererrer ddddddddddddd fofofofofofofofofooooofoorrrrrrrrrrrrrr
implementationn inn all nationns.s
Over 100 countntririeses observe World Teaacherrs’ DDayay. ThThThThThThThThThhThThThTThThThThThThThThThThThThThhhhThhhhhhe e eeeeeeeeeee efefefeffeeee fofofofofofofooortrtrtrtrttrtttrtrtrtrtr s s s sssssssss ofofofoofofofofooffofofo  
Education Internnattional and iits 401 membmbere  organanizatttttttttttttttttiooioiooioioioioioioioioioiooioioioiooooooooooooonsnsnsnsnsnsnsns hhhhhhhhhhavavavavavavvvvavaavavveeeeeeeeeeee
contributed to thhis widely sspread recoogngniti ion. Evvery yyeaeaeaeaeaeaeaeaaaeaeeaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar,r,r,rr,r,r,r,rr,r,rr,rr,r,rrrr,r,r,r,r,,,,,,,,,,, EEEIIII
launches a public awa areness ccampaign tto o highlight tthe contriibubububbbububububububbubububububbbubububbubbubbububbubububuuuuuuuuuuuuu--
tions of the teachinng professionn.

OCTOBER

OCTOBER 5
TEACHERS՛ INTERNATIONAL DAY
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ThThThThThThThThThhhThThhhThThThhhThhThTTThTTThee e e e e e eee inininnninnnnnnntetetetetettetettetteternrnrnrnnnrnnrnaatataatataaaa ioioioioioioiooonanananananaannnnnn l l  DaDDaDaDaay y yyyy y yyy y oofoffooofoofof rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrredeeedee ucing ccacacacacacacacaaaacaccccccccc tat clclyyyyysysysysysysysy mmmmmmmmsmsmmm wwwilli l hehelp ttoo o o o 
fofofofofofofofofofoformrmrmrmrmrmmmm ccccccculuulululululu tutututuuuuuutuuurereereere ffffffffffffororororororororooorororo rrrrrrrrrrededededededededddddducuuucuucuccccu ininininininninnnnnggggggggggggg thtththhhhhthhtthhhhhtthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeee dadaddadaddadaddadaddddd ngnn ererrrrrrrrrrrrrr oof f nananananannananaanananaatutututututututtttuttt rrarararr ll ddidisastererererrrrssss,s,s,s,s,s,s,s,s,,
inclludddddddduddddddddddddiiiiiiniinnnnnninggggggggggggggggggg ththththththththththhthhthththththththththtthtththhhhhththttththe e ppppppprprrppprppprppppppprpprppppppppppppppppprpppppp evevevevevevvvvvveneneeeeeeneneneeneennenttititititiiiononononononononononnnnn oooooooff ffffff ffff nanatutuuutututututuuuuuuuturararaaarararararaaaraaraarallllll dddddddididddididdddid sssssssasasassss ssstsststts erererererrrsssss ss and bebeebeebeeiiininnnniiinngg 
ready fof r confroooooooooooooooooooooooooooooooooooooontnntntntttnnn ininiininnnnininggg gg ggg g thththhthhhhhthththht ememememeemem...
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zezezeeez rlrlllllrlrllrlananananannannannnnnnnannannnanannnnnddd,d,dd, tthehe iinnnteerrnanaa--
titititionononononoonoonononooonnnnalalalaalallaalllalalalalallalallllllllll PPossosossttt UUnUnniiiooonnn wawas s
ffofoooununnnnnu ddedded dd,d,d,d, tttthehehe bbbirthhdad y
ofofofof wwwwhihihihichchcch iiss celebratteded 
asas WWWororld Post DaDaDayy y alaalalalllll
over thee wwororldldld.

It  is celelebebrated everry y yeyeyearr aaarororor uuundd tththe woorlrldd on 16 Octobeebebeeeeeeeerrrrrrrrrrrrr rrrr rrr 
inininininininiinininiiniinininininnninnnnninnninnninininininninninnnnnnnnnn hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhoonoooooooooooooooooooooooooooooo oror oof the date of ththe e fofof undidinngg of ththe Food aandnddnddddddndnddddnddddddndddddndnddddddddnn AAAAAAAAAAAAAAAAAAgggricicii ulu -
ture Orgrgananizi atioonn ofof ttheh UUninitetet dd NNaNationns in 1945. 
The day is celebrated wiwidedely by mamany other orgaanisatioons
cococooocococococoooococococococococococcococococooococooocoocococoocococococccconcnccncncnnncnncnnnncncncnncncncncncncncncncncncncncncncnncnncnnncccccccccncccereeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ned with food security, including the World FoFoodd Pro-
gramme and the International Fund for Agricuultltuural DDevevele -
opment..
WoWorld Food Day (WFD)) wwasas eeststabablilishsheded bby y y FFFAF OO’’ss MeMembbmbmbererer
CoCoununtrtries at thehe OOrgr anization’s 20th Geneereralalalaa CCononno feererencnceee 
in Novvember r 19197979. The Hungarian Delegagatitiono , leleled d bybyybb tthee
former Hunngag rian Minister of Agriculltuture and Foooodd DDDrr. Pááál
Romány, played an active role atat ttheh  20th SeSesssssssioionnn ofoff tthee
FAO Conference and suguggegeststeded the idea ofof cceeleleebbrrar titinggg thee
WFWFDD woworlrldwdwidide.e. IItt haas s since been observvedd eeverery yy yeyeyearar iiinnn 
more than 150 countries, raising awarenessss oofff thththeee isissusueses
behind poverty and hunger. Since 1981, World Foodd DDay hhas 
adopted a different theme each year in ordderer to highghlil ght 
areas needed for action and provide a common focus.

OCTTOOOBBBEEEEERRRRRRR 77777777 OOOOOOOOOCCCCTTTOOBBEEERR 999
INTTEERNNATIONNAALLLL DDAAAYYY OOOOFFF
 REDUCCIING CCCCAAATTAACCCLYYYYSSMMMMS

IIIINNNNNTTTERNAAAAATTTTTIIIOOONNAALL PPOSTTT DDDAAYY

OOOOOOOCCCCCCCCTTTTTTTTTOOOOOOOOOOBBBBBBBBBBER 111111116666666666
WWWOOOORRRRLLLLDD FFFOOOOODD DDDAAAYYYY
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to pppeoeooopplpleseses ooofff thththeee wowoowoowooowoooooooorrlrlrlrldd dd d d ththhththeeeeee aiaiaiaiaiaimsmsmsmsmsmssssssssssssss aaaaaaaaaaaannd achieeve-
meennttssss ss ofoff the United dddd dd d NaNaNaNaNaNaNNaNaNaaaaatititititittitittittttt oononono s ss s OrOrOrOrrrgagagagagaaaaaaaaaagagaaaaaaagaaaaaaagaaagaaagggaaaaanininninnnnnnn zazazazatititittt onononon. Unniteded 
Nattitionnnnns DaDaD y y is pararrrrrarrrtttt t tt t tt t ofofofoffofoofofoffofff UUUUUUUUUninininiitetetetteteddddd NaNaNatitititititiononononoonnnss s WeWeWeWeWeWeWWeW ekekekkekekeekekekekekekekekekekekekekekkekekekekkkkkkkkek,,,,,,,, whwhwhwhwwhwwwwwww icicicch h
rururunnsns fffffrromm 200 tto o 22226262626262222 OOOOOOOctctcccctcc obobobobbobbbo ererereee ...
IInInIn 119949488, the UUUUUUnnininininiin teteteteteteetet dddddddd NaNaNaNaNNaNaaNaNaatititititiitiititittt onoononononononononoonnnns s s ss ssss ssssssssssss s GeGeGeGeGeGeGeGeGGeGeGeGGeGGGeGeG nnnenenenenenn rarararaaallllllll AsAsAsAsAsAsAsAsAsssssesesesesesssesessesembmbmbmbmbbbbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbbmbmbbmbmbmbbbbbbbbbbm llllllylllylylylylylylyly ddde-
clclaared 24 OcOcOccccccOOcO ttototototototototoooooobebebebebebebebebebebeebebeeebeeebb r,r,r,r,,r,,, ttttttttttttheheheheheheeheheheheheeeheheheheeeeehhe aaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnniiviivivvivi ererererre sasasasasasas ryryryryryryryryryryyyryry ooooooooooooof f fff f fffff ththththththhththhththththththhthhththhththhththththththththhtttttt eee eeeee ChCCharter
ofof tthehe UUUninininnniniiiiitetetetetetetetetettteeteetettettet d dd d NNaNaNaNaNaNaaNaNaNaNNNaNaNaNaNaNNNNNNNNatittititititititititittitititt ononononoooonononoooooonoonoooo ss,s,s,s,,s,s aaaaaaaaaaas s sssssss whwhwhwhwhwhhwhhwhhwhwhwwhiciciciciciciciccchhhhhhhhhhhh “s“s““s“s“ss““s“s“““s“s“sssssssssssssssssshhhhhahhhahahhahahhhahahahaahhhhahhhahhahhhh lllll bbbee devoted
toto mmakakakakakkkakkkkinininnininininininninininininnniiiiingggggg knknknnnnknkk owowowowwwwwwwwwowwowwwnnn n nnnnnnn nnnn tototototototototottootooooo tttttthehheheheheheeheeeee ppppppppppppppppppeeeeeeeeeoeoeoeoeoeoeeoeooeoeoeeeoeeeeeeeeoeoeeeeeeeeoeeeeoeoeeeeeoeoeoeeeeeoeeeeeeoeeooooooooooplplplppplese of ff ththe world the
aiaimsms aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaandndndndndndndndddddndnnnn aaaaaachchchchchchhc iieieeeeeeieieieeeieeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeieeeeeeieevevevvevevevvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv memememmmememm ntntntntntntntnnntnttsssssssssssssssssssss ofofoofofofoffffo tttthehhehehehehheheeehhhhehhehhehhheheeheheheeheheheeeeeeeeeeeeeeee UUnited d NNations and
tto ggggggggggggggggggggggaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiiaiaaininininnnnninnnnnnnnnnnnnn ngngngngngngngngngnggngngngngnnnnngngngngngngngngggnngggggggg ttttttthhehhhhehehehehhehehehehhhehehhhehehhhhehehhhhhehhhhhh iriri sssssssssssssssssssupupuupupupuuupupuupupupuuppupupupupuppupupuuuuuupupuuuuuuuupuppupupupuuuupuppppppppppopopoopopopp rtrtrtrtrtttttrtrtrttr ffffffffffffffffffforororororooooooooor””””””””” itititttttttitittittttttttttssssssssssssssssssssssssss wowork. 
InInInnInInInInInInInInInInInInInInInInIIIIIIII 11971 thththhhhhhhhthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhthe eee UnUnitededdd NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNatatatatataaaaatatataaaataaaaaaaaaaaaaaataataaaaaaaaaaaaaataatattiooiioioonsnsnsssnsnsssssssnsn GGGGGGGeeeeeeeneneneneeeneeeeeeeeneeeeeeeeeeeee ereraal Assseembly add-
opoptetedd aa further resoluuuutitititionononononononnnnnnonononnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ((((((((((((((((((((((((((((UUUUUUnnnUnUnUUUUUnUU itititeded Natiions RRees-
ollution 2782) declaring ththatatataat UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUniniteed Naattions DaDaDay y
shall be an international hooliday annd recocommmeennd-d-d
ed that it should be obserrvved as aa publiic hooliiddaaad y
by all United Nations membber statetes.
U.N. Day has traditionally bbeen mmarked thrououughghghh--
ououo t the world with meetingss, ddisiscussionss aand eex---
hihibibiib tstst  about the achievemeentnts s and goals s ofo  thehe 
ororggaagag nnnin zation. In 1971, the GGeneral Assseembly
rereeccocoooooc mmmmmmmmmm ended that membeer ststates observeve it as 
a ppuuubbbbblbllliccciccci  holiday.
SeSeevveveev raaaalll innniniinnternational schohoohooollss throughout thehe world 
lalalsoso cccceellebbbbbrate the divveerrssiitty of their studdent body 

on UUUnninitteedddd d NaN tions DaDayy (although the evvent is not 
nenececessssssaaarrilily y celeebrbraatedd on 24 October). Celebra-
titioononnss offtetenn ininclude a sshow of cultural peerformanc-
eses in n ththee evening annd a food fair, wheerere food is 
availaable from all oovever the world.
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Armenian people, especially the army  struggle against  Azerbai-
jan  harassment almost every day  trying to keep the boarders of 
our country impregnable . Unfortunately, the peace  is confi rmed 
also at the cost of the lives of  our army soldiers. Every day new 
heroes are born in our motherland, whose heroic actions arouse 
pride in us and we  newly refl ect and review our lives.
Sometimes we think that our young people are not enough pa-
triots and have no desire to defend their homeland. But the 
facts speak different.. If necessary, they can become lions, and 
achieve victory at the cost of their lives. Striking proof of this was 
the April  4-day war, but my today’s article refers to a hero, a man 
who lost his his both legs and the right hand  in 2014 trying to 
take out the wounded soldier from the neutral zone.
Despite this fact, he continues today to serve in the RA armed 
forces, and achieves much success in the fi eld of sports.I am
speaking about  major of special troops Sargis Stepanyan who 
paid a visit to YSMU on the 25th anniversary of Armenia’s inde-
pendence
The audience was especially touched by the short documentary 
fi lm about the  hero. Watching the fi lm the people realized that 
the enemy was able to hurt his body but not his soul, and his
smile: a Smile that in its simplicity gives us hope. One thing was 
certain. He was here , next to us and he came here to state that 
he didn’t regret a single moment for what he had done and if he
had a chance he would do the same again.The most touching
happened during the meeting.One teacher voiced the question 
about how to support Armenian mothers and  major Stepanian’s 
replied with a smile ”and why to support Armenian mothers?They 
should be proud of their boys while sending them to the army”. 
And this is saying a person, a father who has two sons
Today’s generation needs such meetings to keep the fi re of patriotism bright in their minds. We thank the
organizers of the event to give us excitement and pride on the eve of the Indeopendance Day..During the
event, the hero was awarded a Gold Medal of YSMU Student Council.
After all these how not to believe that we have  brilliant youth  who are patriots and know the value of the
keeping the country’s boarders protected.

A. HAKOBYAN



The international Conference of students and young sci-
entists was held  In January 25-28-th 2016, in Moscow, 
called “Holocaust, Memory and Prevention” .The confer-
ence was organized by the Russian Jewish Congress (RJC)
with the assistance of the writer A. Gerber and  and histo-
rian Altman under the leadership of “Holocaust” scientifi c 
and educational center. Conference core was the recalling
of Holocaust as well as the  prevention of the  its possible 
recurrence, and also for the prevention of the aggression
of the modern world.
In total, the competition featured 1.846 works in Russia.
The  selected 80 participants took part in the  the confer-
ence and participated in various offi cial events. The  re-
ports were related to the variouse parts of the  history of 
the Holocaust. Armenia was represented by student (now 
a graduate) of General Medicine faculty Narek Galstyan 
with the support of Armenuhi Ghambaryan, Department 
of Social Studies , senior lecturer, candidate of historical 
Sciences, associate Professor.
During the conference along with other important issues 
the topic of Holocost was discussed. The discussion was 
about the Armenian Genocide and Artsakh war. My per-
formance was recognized as one of the best ones , which
resulted in that  I received great honor and had the oppor-
tunity to make a  speech with 4 more participants in  Paris 
UNESCO offi ce.

At such events I consider it important for our country, the 
presence of each of us, as events and historical facts be-
come more impressive for others when hearing from us.
Among the reports in UNESCO offi ce ours also had great 
success. The topic was such one that it had wide feedback 
connected to the centennial of the Genocide.I would state
that I am really proud because a lot of present people had 
the forget –me- nots on their chests.I am totally grateful 
to my lecturer Armenuhi Ghambaryan for all of these. I 
think History is also  very important for a doctor, who in 
the future will need to present himself  as Armenian peo-
ple’s real offspring.
     Narek Galstyan

At such events I consider it important for our country the

Young doctors of Armenian Associ-
ation was created in 2013 for com-
bining knowledgeable and, most im-
portantly, creative thinkers who could 
harmoniously and unanimously imple-
ment and realize projects which will 
be of outstanding importance both 
for the professional career of young 
doctors and the most vulnerable lay-
ers of the society. The Association co-
operates with various foreign organi-
zations, that gives an opportunity for 
young Armenian doctors to be trained 
in different countries. On this occa-
sion we had an interview with  the 
head of clinical residents and students 
head of department Yeva Chichoyan. 
We asked her to represent the organi-
zation, its aims and further activities. 
She stated that Armenian Association 
of Young Doctors is loyal to its prin-
ciples and continues its prosperous 
works realizing numerous projects 
and involving new fi elds trying to con-
tribute to the solution of healthcare 

problems. The Asso-
ciation also collabo-
rates with the Minis-
try of Health of the 
Republic of Nagorno 
Kharabakh and as a 
result the branch of 
Association is to be 
organized in the Re-
public. AAYD  has a
number of contracts 
and memorandums 
with local as well as 
foreign medical orga-
nizations and profes-
sional associations. 
The head of the stu-
dents department also stated that the 
Association also deals with the scien-
tifi c fi eld having organized and taken 
part in various scientifi c conferences.
What concerns the students Yeva
Chichoyan stated that the Association
together with the Armenian Youth 
Foundation announces a competition 

of clinical events for YSMU clinical res-
idents and students of higher grades.
The winners of the competition will be 
decided by the professional jury and 
by the votes of the audience. Cer-
tainly there are certain requirements 
which you can fi nd out here: http://
www.armmedics.com/420110872:

of clinical e ents fo YSMU clinical es



“What is so bad in it  when we 
underline the lines  thus helping 
others to distinguish the important
from the unimportant, the main
ideas from the secondary ones and
fi nally not to read what is not need-
ed?”.
Dear scientists creating books, dear 
prominent specialist why don’t you
review  the effi ciency of the text-
books? Otherwise you’ve created 
much work for the barbarians  to
evaluate the textbooks of the sub-
jects. 
Marking the lines with thick and
juicy lines they disguise the let-
ters in a way that it is impossible
to tell the letters. It's certainly bet-
ter when those textbook criticizers
work by a black pencil and this has
two advantages: fi rst, the stressed
thoughts are  relatively  visible, and
the second ,when library doesn’t
take back the book they start eras-
ing their ruined books. In this case,
they sometimes tear the pages. I 
am sure if the librarian doesn’t no-
tice they can easily tear the pages.
During that book take-and –give
process they physically can’t check 
the books page by page.
“Why don’t they copy the book 

pages and then make notes? “ The
cynicism of   the answer is aston-
ishing “ We are giving that much
tuition and now we are supposed
to  copy the books?” of course
there is the tuition but it doesn’t
give the right to anyone to ignore
the duties that the student has to

realize right the fi rst day of the ad-
mission: the care of the Universi-
ty property, the devices, literature 
that they are provided with. Every 
year the University acquires new 
educational literature which is not 
usable for the second generation. 
This is the problem. And the worst 
thing is that the phenomenon is 
becoming a tradition instead of be-
ing criticized. 
-Dear students, considering your-
selves heroes and caring ones for 
the next generation, if you are giv-
en the book in such a condition can 
you use it? Before taking the mark-
er in your hand, think about it.
Instead of a celebratory article, at 
the end of the conversation that 
arose automatically, I addressed 
the last question to the library head 
Armine Harutyunyan. “What is be-
ing planned for solving this insolv-
ably seeming issue?
-Each year the University spends 
huge sums of money on acquir-
ing on textbooks and books which 
unfortunately get out of order in a 
short period of time by our clumsy 
and careless students.
For this reason, this year, the man-
agement of University  has creat-
ed  a code according to which each 
reader should take the responsibil-
ity for newly published books. On 
this occasion the committees will 
evaluate the harm and address it 
to the student.
  Honestly, this method probably 
will not be able to  fundamentally 

solve the issue, because the fi rst 
question of the students to the li-
brarian is "how much should be 
paid for the book?" 
What to say.. medical education is 
rather expensive in the world and it 
also requires high quality literature 
,but no leading University in any 
country considers its duty to give 
the books to the students for 2-3 
years as we do.
The libraries there are 24 hour and 
students mostly use the reading
halls.

S. TOROSYAN

OCTOBER THE 7TH IS THE LIBRARIAN'S DAY

I AM SURE YOU DON'T TREAT I AM SURE YOU DON'T TREAT 
THE BOOKS LIKE THISTHE BOOKS LIKE THIS

On the occasion of the Day of the Librarian in order to introduce the 
activities of library  employees  the head of the library of YSMU was invited 
to the our publishing house. The formal conversation fl owed out when the 
tutorial “Obstetrics”, one of the thousands of the books of the library, was 
put on my table.
Instead of long and tough explanations I am introducing you photos which 

are more than terrifying.You’ll now say  what a terrible phenomenon it is 
that you are describing it by such a word.
It’s not a secret that the book was considered to be holly and its worship 

gave the opportunity to preserve our manuscripts. I started from afar es-
pecially for those who my article is addressed, whose barbarian attitude 
deprives the next user to study.
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“My dear daughter, there will come a time when you’ll be 
more patents and will try to understand me. If I get dirty 
while eating or if I won’t be able to get dressed without 
your help be patient. Remember how much time I have 
spent to teach you all these. If I may repeat the same thing 
for thousands of times while talking to you, don’t get an-
noyed and interrupt me.When you were a kid I have read 
to you the same story for thousands times for you to sleep. 
When you see that I don’t get anything in new technolo-
gies, give me some time and don’t look at me with an iron-
ic smile. I have taught you many thing like that: how to eat 
properly, how to dress decently how to face life problems: 
If I forget anything at a certain time, give me time to recall 

it. And if I still can’t make out, don’t worry. If I don’t have 
appetite, don’t force me to eat. I know when to eat when 
not. If my tired legs refuse to serve me, give me your hand 
as I gave it to you when you were making your fi rst steps..
And if one day I tell you I don’t want to live and I want to 
die, forgive me for my words.One day you’ll understand 
me. Watching my oldness don’t get upset, don’t lose your 
mind, don’t feel desperate. Be with me, try to understand 
me and help me as I have helped you when you just began 
your life. Help me to go forward, help me to fi nish my way 
with love and patience. I’ll give you back my smile and 
endless love which never fades away.
I love you my lovely daughter….God bless you… ”

Traditionally, in Armenian reality the old have been worshiped, and have lived  in the atmosphere 
of  special attention and respect. What the old demand  is simply  attention, which they need not only 
during the holidays but throughout the year. Their happy smiles are the evidenced  when they receive 
the expected attention, the rejoice  from the little gi¾  , and even the feeling of being important from 
the photo taken with them. The young generation should remember that for older people the greatest 
wealth is  their children, as well as life experience. We wish that our older generation is always surround-
ed by the fi lial  love and enjoys the happiness of  transferring their experience to the younger generation. 
In  this regard, we present you an excerpt from a letter that the old mother addressed to her daughter. 
I hope this will serve as a motivation to value our parents more.

 OCTOBER THE 1ST IS THE OLDS' INTERNATIONAL DAY



The Armenian kingdom of Van - Urartu, or Biainili, 
was formed in the 9th century B.C. in the basin of Lake 
Van in the Armenian Highlands. The king Arameh was the 
founder of the state. The kingdom of Van was one of the 
most developed states of its age.
 Erebuni-Yerevan is 2795. In the 5th year of his reign 

the king Argishti the First built it as a town-fortress. Sol-
diers, 6600 in number, were the fi rst dwellers of the town. 
Cuneiform record le�  by Argishti the First tell the follow-
ing: “In the greatness of the god Khald, Argishti, Menua’s 
son, has built this impregnable fortress and called it Ere-
buni for the power of the country of Biaini and to ene-
mies’ horror. Argisti says... The land was unpopulated, 
and here I have done great work. In the greatness of the 
god Khald, Argishti, Menua’s son, powerful king, the king 
of the country of Biaini, the ruler of the city of Tushpa”.
This remained historical record gave an opportunity to 

scientists to make more accurate the date of birth of 
Yerevan - 782 B.C. Erebuni-Yerevan was founded 29 
years earlier than Rome and has about the same age 
as Babylon, Nineveh and Persepolis, but unlike them it 
has become one of prosperous cities of the 21st century.
During the course of centuries the town had an import-
ant role in the economic, social and political life of Ar-
menia. Many caravan routes passed trough that big trade 
center. Archeological excavations indicate that Erebuni 
was a big administrative center most powerful in Ararat 
valley. During centuries the town stayed fi rm though it 
underwent many trials and tribulations. The city endured 
numerous raids of Assyrians, Romans, Byzantines, Per-
sians, Arabs, Seljuks, Mongols and Turks, but the people 
continued to create resisting all miseries. A culture was 
created with valuable culture and developed sciences.
On May 28, 1918 Yerevan was declared as the capital of 



the Republic of Armenia, and on November 29, 1920 - as 
the capital of Soviet Armenia.
The fi rst offi  cial celebration of “Erebuni-Yerevan” was 

held in October of 1968. The jubilee celebrations last 
about a week. Lots of various and interesting measures are 
taken: new books representing the history of Yerevan were 
published, new fi lms refl ecting the everyday life of Yere-
van were launched, exhibitions were opened, new songs 
about Yerevan were created, various jubilee souvenirs were 
issues which still remind us of that luxurious celebration.
Among beautiful events have always been The Flowers’ 

Holiday, The Song  Festival, during which a choir of 2750 
singers perform the hymn “Erebuni-Yerevan” . Another out-
standing event on those days was the opening  of the Muse-
um of Yerevan foundation at the foot of Arin Berd hill. The 
street adjacent to the Museum was called “Erebuni”, a park 
with 2750 fountains was opened, a memorial drinking wa-

ter fountain was place in Republic square, the “Erebuni” 
carpet was designed, 2750 trees were planted at the foot 
of Arin Berd hill and the festive measures were completed 
in the Republican stadium with a great concert program.
  The concerts of art groups are going on for 
some days on the stages placed in the squares,
parks, streets and gardens of the capital.
This holiday which has become traditional is becoming 
more various, more popular year a� er year. Together with 
traditional celebrations new ones appeared: The Friendсhip 
Holiday, The Newly-weds Holiday, The Housewarming 
Holiday, The Poetry Holiday, The Working Glory Holiday, 
The Young Yerevan Residents Holiday, carnivals, festivals,
national games, sport competitions, “Golden Autumn” an-
nual performance and so on. Many residents of Yerevan 
are witnesses of those unforgettable days and celebrations.



15 yyyeaeaearsrsrrs aaagogoggo, , ,, wiw ththththththththth thhehe eeeeeffffforororts of   the hehhhh ad of the
ChChCChChChCCCCChaiaiaaa r rrrr oof ff ArArArA mememeeenininininiananananaanaaa LLLanguguggguagagage,e,e, assssssocooooociatettetetett  Professor 
HHHeHeHeHeHeHeHHeH nnrnrnrnrnrieietata SSukukkiaiaasysyyyyyaan  "V"VVeeeere nanatun"n"" sssssciciciciciciciene tifi c-cultural 
cecececcececenttttteeeree  was creatatatatatatta ed ,, wwwwwhich opeeeeeraraaaaatttettt s sususuccc essssssessssfsssss ul-
lyyyyy uuuuunntnn il now. ItItItItIItItItIt wwwwwwwas ffffounded for one missiononnnnononon:::::::: tottttt  
invovvvv lve local and foreign startup students, fufufuffufuuf tututurererererre 
dodddd ctcccc ors, in the  University’s cultural life,  intrrrrrrrroodoo uccccccc-
ininiini g g g g g them Armenian traditional culture. It tt tt t hahahhhahaaas sssssss beeeeeneeee    
15 years since then that the centre realizizizizizizizeseseseseseseses its pa-
triotic work with  a variety of interesting and in-
formative events, and  enriches the busy everyday , y y y
life of the University.
IIIInIIIIIII  the interview Mrs. Sukiasyan speaks about 
thththththththtt e creation of the idea of founnnnnding “Vernatoun” 
aaaabaa out the various events, meetinnnnnnnnngsgsggsgsgsgs and traditional 
pepeepepeep rfrfrfrrforororooormamamamamm ncncnccnccccesesesesss ttttthahahahahahahaat t tt t it hhhhhhhhasaaaaaaa  organizzzzzzzeddedededededed aaaaaaaaaandnnnnnn  most im-
popopoooopop rtrtrtrtrtr ananannaa tltltlttly yyy hohohohhow wwwwww ththhhhhhththththt ee fofooooorerererererererer iiiggigii nnn nn ststststsstuduuu ennnnnnnnnts ggggggggeeteeeee  involved
iiiniiinnnininninnn tttttttttttheheheheheheehh eeeeveveveventntntnnnts ssss ofofofofofof “““““““““““VeVeVeVVeernrnr toooounnnnn””””””” wwwwwhihihichchchhchhhh iiisss ththttththtt e greatest 
aaaacacacacacaacaaaacaa hhihhhhhhhhh eeeveeee emmmenenent.ttt
WeWWWWWWWWWWW wwwwwwwwwish furthehehehehehehehh rrr rrrrr devvevevvvevev lolololololopmpmenent annaananananana dddddddd fufurtttttheheheheer r r prprprprprprprpprprrp osos-
pepepepepepepepepp rorororroror us life in ttttttttthhhhehhehehhhh  realization of f ititts s veryy ppattttattttttttririririririrriririototototototototototototiciciciiiic  
accctttttitttt vites.



Պաշտոնական տեղեկատու №4

Այս համար	 մ

Ողջունում է ուսումնական 
աշխատանքների գծով պրոռեկտոր 
Սամվել Արծրունի Ավետիսյանը

«Մեր թիմը» ԵՊԲՀ քոլեջի տնօրեն, 
ֆարմակոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ 
Կարեն Համլետի Դիլբարյանի հետ

Հաճելի անակնկալ մեր նորապսակ 
աշխատակիցներին

Մենք արդեն մեկ տարեկան ենք, 
ՇՆՈՐՀԱՎՈՐ

ԵՊԲՀ սի րե լի աշ խա տա կից ներ, 	  սա նող ներ և  ա շա կերտ ներ « Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան 

կազ մա կեր պ	 թ յան ողջ թի մը սրտանց շնոր հա վո ր	 մ է ձեզ 2016/2017 	  ս	 մն  ա կան տար վա կա-

պակ ց	 թ յամբ։  Ցան կա ն	 մ ենք նոր հա ջո ղ	 թ յ	 ն ներ, ձեռք բե ր	 մն  եր և հ նա րա վո ր	 թ յ	 ն ներ նոր 

	  ս	 մն  ա կան տա ր	 մ։ Համոզված ենք, որ համատեղ համառ աշխատանքի արդյ	 նք	 մ մայր 

Բ+ Հ-ը կդարձնենք ավելի լավը, իսկ այնտեղ աշխատելը՝ էլ ավելի հաճելի։

 Սի րով՝ « Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պ	 թ յ	 ն



 Վեր ջին մի քա նի տա րիները Եր ևա նի պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի հա մար բա վա կա նին բարդ և 
բազ մա բա ղադր յալ փո փո խութ յուն նե րի տա րի ներ էին։ 
Փոխ վում են ու սում նա կան ծրագ րե րը, դա սա վանդ ման մո-
դել նե րը, քննա կան պրո ցես նե րը և  այլն. ԲՈՒՀ-ը ինքն է փո-
փոխ վում։ Այս ա մե նի հետ մեկ տա րի ա ռաջ փոխ վեց նաև 
մեր աշ խա տա կից նե րին հա մախմ բող, նրանց շա հերն ու 
ի րա վունք նե րը պաշտ պա նող կա ռույ ցը՝ վե րա կազ մա վոր-
վե լով « Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պութ յան։ 
Ինքս այդ քան էլ մեծ ու շադ րութ յամբ չեմ հետ ևել կազ մա-
կեր պութ յան գոր ծու նեութ յա նը, սա կայն նկա տել եմ, որ 
ա վե լի շատ է սկսել շո շափ վել «ար հես տակ ցա կան կազ-
մա կեր պութ յուն» տեր մի նը։ Գտ նում եմ, որ այս դժվա րին 
ի րա վի ճա կում ռեալ գոր ծող և  իր ֆունկցիան լիա կա տար 
իրականացնող նմա նա տիպ կազ մա կեր պութ յան գո յութ յու-
նը մի միայն կհզո րաց նի մեր հա մալ սա րա նը։

Շ նոր հա վո րում եմ « Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա-
կեր պութ յա նը մե կամ յա գործունեության ա ռի թով, մաղ թում եմ 
նո րա նոր հա ջո ղութ յուն ներ և  ան խա փան աշ խա տան ք։

ԵՊԲՀ հար  գե  լի աշ  խա  տա  կից  ներ, ցան կա-
նում ենք տե ղե կաց նել, որ հոկ տեմ բեր ամ-
սից վերսկ սվում են անգ լե րե նի մաս նա գի-
տաց ված դա սըն թաց նե րը։ Բո լոր մաս նակ ցել 
ցան կա ցող նե րը կա րող են դի մել « Հե րա ցի» 
ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պութ յուն։ 
Շ տա պե՛ք, տե ղե րը սահ մա նա փակ են։

Հա տուկ ԵՊԲՀ աշ խա տա կից նե րին « Հե րա-
ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պութ յունը 
ա ռա ջար կում է մաս նակ ցել ֆրան սե րե նի 
մաս նա գի տաց ված դա սըն թաց նե րի։ Բո լոր 
ցան կա ցող նե րը պետք է դի մեն « Հե րա ցի» 
ար հես տա կա ցա կան կազ մա կեր պութ յուն։ 
Տե ղե րը սահ մա նա փակ են։

«  Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր-
պութ յու նը, ցան կա նա լով միա վո րել ԵՊԲՀ 
տա ղան դա շատ աշ խա տա կից նե րին, կազ-
մա կեր պում է «Բժշ կա կա նի շուն չը» մրցույթ-
ցու ցա հան դես։ Ե թե զբաղ վում եք գե ղան-
կար չութ յամբ, լու սան կար չութ յամբ, քան դա-
կա գոր ծութ յամբ, գոր գա գոր ծութ յամբ, ա սեղ-
նա գոր ծութ յամբ կամ կի րա ռա կան ա րվես տի 
այլ յու րօ րի նակ ուղ ղութ յուն ներով, ա պա դի-
մեք մեզ՝ ձեր աշ խա տանք ները հան րութ յա նը 
ներ կա յաց նե լու հա մար։

«  Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր-
պութ յու նը պլա նա վո րում է տպագ րել ժո-
ղո վա ծու, ո րի մեջ կզե տեղ վեն մեր աշ խա-
տա կից նե րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը։ Ե թե 
ցան կա նում եք տպագ րել ձեր ար ձակ կամ 
չա փա ծո ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը, ա պա 
դի մեք մեզ։

ԵՊԲՀ ամ բիոն նե րին. վերսկս վում է մի ջամ-
բիո նա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան ծրագ րե րի 
ֆի նա նսա վո րու մը։ Ե թե ցան կա նում եք այլ 
ամ բիոն նե րի հետ քննար կել ուսմ նա կան 
ծրագ րե րի, գի տութ յան և  այլ հա մա գոր-
ծակ ցութ յան ծրագ րեր և միա ժա մա նակ վա-
յե լել Ծաղ կա ձո րի գե ղա տե սիլ բնութ յունն ու 
ա զատ ժա ման ցը, ա պա ճիշտ ժա մա նակն է 
դի մե լու մեզ։ Բո լոր հա վա նութ յան ար ժա-
նա ցած ծրագ րե րը կֆի նա նսա վոր վեն։

   Հար  գե  լի աշ  խա  տա  կից  ներ, ե  թե ու  նեք հար 
 ցեր, խնդիր  ներ կամ ա  ռա  ջար  կութ  յուն  ներ, 
դի  մեք մեզ յու  րա  քանչ  յուր աշ  խա  տան  քա 
 յին օր։ «   Հե  րա  ցի» ար  հես  տակ  ցա  կան կազ 
 մա  կեր  պութ  յու  նը միշտ պատ  րաստ է ա  ջակ 
 ցե  լու ձե զ։

Ս.Ա. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ԵՊԲՀ ուսումնական 

աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

 Հա ճե լի ա նակն կալ « Հե-
րա ցի» ար հես տակ ցա-
կան կազ մա կեր պութ-
յան կող մից։ Այ սու հետ 
ԵՊԲՀ յու րա քանչ յուր 
նո րապ սակ աշ խա տա-
կից կստա նա հար սա-

նե կան նվեր մեր կող մից՝ 
ե ռօր յա ու ղե գիր դե պի  Ծաղ կա ձոր կամ  Սևան։ 

Ծ րա գին կա րող եք դի մել ա մուս նութ յան պե տա կան գրանց-
ման օր վա նից սկսած ե րեք ամս վա ըն թաց քում՝ ներ կա յաց-
նե լով հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թեր։

ճե լի
րա
կ
յյայյյ
ԵԵԵԵ
նննն
կից

նննե կան

 Հա ճ

ե ռօրյա

 Հաճ

նննննն
կկկիկ

Նվերներ նորապսակներին



Ող ջույն հար գե լի ըն թեր ցող։ « Մեր թի մը» խո րագ րի 
այ սօր վա մեր հյուրն է ֆար մա կո լո գիա յի ամ բիո նի ա սիս-
տենտ, ԵՊԲՀ քո լե ջի տնօ րեն դ.գ.թ. Կա րեն Համ լե տի Դիլ-
բար յանը։

- Բարև Ձեզ պա րոն Դիլ բար յան։ Դուք հան դի-
սա նում եք « Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա-
կեր պութ յան հիմ նա դիր նե րից մե կը։ Կ պատ մեք 
կազ մա կեր պութ յան ստեղծ ման Ձեր պատ մութ-
յու նը։ Ի՞ն չը խթան հան դի սա ցավ Ձեր այդ մտքին։

- Կազ մա կեր պութ յան ստեղծ ման պատ մութ յու նը բո-
լո րի մոտ միև նույն է: Նախ կի նում գոր ծող ար հես տակ ցա-
կան  միութ յան գոր ծու նեութ յան պա սի վութ յու նը և  ա ռա-
ջա ցող ռե սուրս նե րի ոչ արդ յու նա վետ օգ տա գոր ծու մը 
դրդե ցին ստեղ ծել նոր կազ մա կեր պութ յուն, ո րը ինչ պես 
տես նում ենք մեծ ա ռա ջըն թաց է ար ձա նագ րում: Կազ-
մա կեր պութ յու նը նոր շունչ ստա ցավ և  իր ար ձա նագ րած 
արդ յունք նե րով ա պա ցու ցեց իր գո յութ յան արդ յու նա վե-
տութ յու նը: 

- Ի՞նչ գոր ծու նեութ յուն եք ծա վա լում կամ 
կցան կա նա յիք ծա վա լել կազ մա կեր պութ յան 
շրջա նակ նե րում։

- Իմ աշ խա տան քը « Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ-
մա կեր պութ յան շրջա նակ նե րում այս պա հին ա ռա վե լա-
պես խորհր դատ վա կան բնույթ է կրում, այլ ոչ թե կազ-
մա կերպ չա կան: Պատ րաստ եմ մաս նակ ցել ցան կա ցած 
ծրագ րի, ո րը կլի նի իմ ու ժե րի սահ ման նե րում: 

- Ան ձամբ մաս նակ ցե՞լ եք կազ մա կեր պութ յան 
ծրագ րե րից որ ևէ մե կին։ Ե թե ա յո, ա պա ի՞նչ ծրա-
գիր էր դա և  ինչ պի սի՞ն էին տպա վո րութ յուն նե-
րը, որ պես մաս նակ ցի։

- Օգտ վել եմ անգ լե րե նի դա սըն թա ցից։ Դ րանք բա վա-

կա նին արդ յու նա վետ էին և  օգ տա կար։ Այդ դա սըն թաց-
նե րը հիա նա լի հնա րա վո րութ յուն էին վեր հի շե լու ար դեն 
մո ռաց վածը և  ա ռաջ շարժ վե լու։ Չէ՞ որ լե զուն էլ ինչ պես 
մար դը, մշտա պես զար գա ցող և փո փոխ վող օր գա նիզմ է։ 
Պետք է միշտ լի նել ժա մա նա կին հա մա հունչ։ Հու սով եմ 
ծրա գի րը շա րու նա կա կան կլի նի և  ես ան պայ ման կմաս-
նակ ցեմ դրան։

- Ձեր կար ծի քով ո՞րն է մեր հա մալ սա րա նի աշ-
խա տա կից նե րին հու զող ա մե նա մեծ խնդի րը։ 
Ի՞նչ լու ծում կա ռա ջար կեք դրա հա մար։

- Աշ խա տա կից նե րին հու զող թերևս շատ խնդիր ներ 
կան, դժվար է ա սել որն է դրան ցից ա մե նա մե ծը: Կա րե լի 
է ա ռանձ նաց նել ա ռաջ նա յին և  երկ րոր դա յին խնդիր ներ: 
Ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պութ յան շրջա նակ նե րը 
սահ մա նա փակ են և  ոչ բո լոր խնդիր նե րը կա րող են լուծ-
վել: Մեր խնդիրն է, որ պես զի հնա րա վո րինս շատ աշ խա-
տա կից կա րո ղա նա ընդգրկ վել ծրագ րե րում, ո րոնք կազ-
մա կերպ վում են հի մա և հե տա գա յում: Ա նե լիք ներ շատ 
կան: 

- Դուք՝ որ պես ակ տիվ գի տաշ խա տող, ի՞նչ 
խոր հուրդ ներ կտաք Ձեր կո լե գա նե րին։

- Պետք է խոս տո վա նեմ, որ վեր ջին տա րի նե րին իմ գի-
տա կան գոր ծու նեութ յունն այդ քան էլ ակ տիվ չէ, ա ռա վել 
շատ զբաղ վում եմ ադ մի նիստ րա տիվ գոր ծու նեութ յամբ, 
սա կայն նպա տակ ու նեմ վե րա կանգ նել կորց րած տա-
րի ներս:  Գի տութ յու նը սահ ման ներ չճա նա չող գոր ծու-
նեութ յուն է: ԲՈՒՀ-ի սահ մա նա փակ հնա րա վո րութ յուն-
նե րը  խո չըն դոտ են գի տութ յան զար գաց ման հա մար: 
Իմ խոր հուրդը կո լե գա նե րիս. օգտ վել գոր ծող հնա րա վո-
րութ յուն նե րից և հա մա տեղ ջան քե րով փոր ձել ընդ լայ նել 
այս առ կա ուղ ղութ յուն նե րը, մաս նա կից լի նել գի տա կան 
մի ջո ցա ռում նե րին:  



- Կա՞ն արդ յոք մտքեր, ո րոնք կցան կա-
նա յիք տես նել « Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան 
կազ մա կեր պութ յան ծրագ րե րում։

- Իմ ա ռա ջար կութ յուն նե րը ես պար բե րա բար 
հնչեց նում եմ մեր նիս տե րի ժա մա նակ: Մտ քեր շատ 
կան: Մեր խմբի ան դամ նե րի նման պատ րաստ եմ 
ներդ նել իմ մաս նա գի տա կան և  ոչ մաս նա գի տա-
կան ու նա կութ յուն նե րը տա րա տե սակ ծրագ րեի 
ի րա կա նաց ման գոր ծում: Ու րա խա լի է այն փաս տը, 
որ կազ մա կեր պութ յան մնա ցած հիմ նա դիր ան դամ-
նե րը ևս սր տա ցա վո րեն են վե րա բե րում բու հին, 
նրա աշ խա տա կից նե րին: Բո լոր խնդիր նե րը, ո րոնք 
ա ռաջ են քաշ վում, բխում են աշ խա տա կից նե րի շա-
հե րից:

- Դուք ԵՊԲՀ քո լե ջի տնօ րենն եք։ Ինչ պի-
սի՞ն է տպա վո րութ յու նը ար դեն մեկ տար վա 
գոր ծու նեութ յու նից հե տո։ Արդ յո՞ք այն ար-
դա րաց նում է իր հիմ նա դիր նե րի սպա սե լիք-
նե րը։

- Գտ նում եմ, որ հիմ նա դիր նե րի 
սպա սե լիք նե րը պետք է ուղղ ված 
լի նեն կրթութ յան ո րա կի բարձ րաց-
մա նը և  ո րակ յալ կադ րե րի պատ-
րաստ մա նը: Այս ա ռու մով կա րե լի 
է ար ձա նագ րել  ա ռա ջըն թաց: Ըն-
դուն վող նե րի թի վը ե ռա պատկ վել 
է: Կնք վել են նոր պայ մա նագ րեր 
լա բո րա տո րիա նե րի հետ, որ տեղ 
ու սա նող նե րը հնա րա վո րութ յուն 
ու նեն գործ նա կան հմտութ յուն ներ 
ստա նա լու:   

- Դուք դա սա վան դո՞ւմ եք։ 
Ինչ պես եք հա մա տե ղում այս 
ա մե նը, որն է Ձեր գաղտ նի քը։

- Ա յո՛, դա սա վան դում եմ ֆար-
մա կո լո գիա յի ամ բիո նում: Այս տեղ 
գաղտ նիք չկա: Շա տերն են հա-
մա տե ղում ադ մի նիստ րա տիվ աշ-
խա տան քը դա սա վանդ ման հետ: 
Բու հում ըն դուն ված տար բե րակ է: 
Ինձ հա մար յու րա քանչ յուր ու սում-
նա կան տա րի յու րա հա տուկ է, այն 

եր բեք չի կրկնվում: Ձգ տու մը, մաս-
նա գի տա կան ա ճը, նվի րա կան աշ խա-
տան քը, աշ խա տա սի րութ յու նը. սա է 
հիմ նա կան գրա վա կա նը: 

- Ի՞նչ խոր հուրդ ներ կտաք բո-
լոր նրանց, ով քեր մտա ծում են 
դառ նալ բժիշկ-տե սա բան։ 

- Պետք չէ ա ռաջ նորդ վել գոր ծող 
կարծ րա տի պե րով, դրանք ժա մա նա-
կի ըն թաց քում փո փոխ վում են: Անհ-
րա ժեշտ է ա ռաջ շարժ վել: 

- Որ տե՞ղ ա ռա վել շատ կցան-
կա նա յիք աշ խա տել, ե թե ոչ 
բժշկա կա նում: 

- Բժշ կա կան ո լոր տում մնա լը 
ա ռաջ նա հեր թութ յուն է ինձ հա մար: 

- Մի փոքր պատ մեք  Ձեր մա-
սին, ինչ պի սի՞ն եք  Դուք հա-
մալ սա րա նի պա տե րից դուրս, 

ա ռօր յան կյան քում։

- Գե րա դա սում եմ ակ տիվ կեն սա կեր պը, պետք է 
ա նընդ հատ սո վո րել, կյան քում լի նել պա հան ջա տեր 
խնդիր նե րի լուծ ման հար ցում: Հա մալ սա րա նի պա-
տե րի ներ սում և դր սում գրե թե նույնն եմ, այն տար-
բե րութ յամբ, որ ներ սում ա ռա վել պաշ տո նա կան եմ 
կո լե գա նե րիս և  ու սա նող նե րիս հետ: 

- Ի՞նչ հոբ բի ներ ու նա խա սի րութ յուն ներ 
ու նեք։

- Հոբ բին այն է, ին չով հա գեց նում ես քո ա զատ 
ժա մա նա կը, ո րը միշտ կա րե լի է գտնել ցան կու-
թյան դեպ քում: Կա մի քա նի բան, որ ձգտում եմ 
պա հել իմ կյան քում. ս պորտ, որն ար դեն կյան քիս 
ան բա ժա նե լի մասն է դար ձել, մշա կու թա յին տա րա-
տե սակ մի ջո ցա ռում նե րի մաս նակ ցութ յուն, ըն կեր-
նե րիս հետ հա վա քույթ ներ, ճա նա պար հոր դու թյուն-
ներ և  այլն: 

Կ ՞ն մ ե ն կ նկ
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- Փոք րիկ ող ջույն նոր ու-
սում նա կան տար վա ա ռի թով։  

- Շ նոր հա վո րում եմ նոր ու սում-
նա կան տար վա կա պակ ցութ յամբ: 
Ա ռանձ նա կի ջեր մութ յամբ շնոր-
հա վո րում եմ ա ռա ջին կուր սե ցի-
նե րին, ով քեր բու հում գի տե լիք 
ստա նա լու ի րենց ա ռա ջին քայ-
լերն են ա նե լու, այդ խան դա վա-
ռութ յունն ի րենց մեջ կրե լու են 
ողջ կյան քի ըն թաց քում:    Նոր 
ու սում նա կան տար վա մեկ նար-
կով պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան 
անձ նա կազ մի հա մար սկսվում է 
աշ խա տան քա յին նոր պա տաս-
խա նա տու շրջան, ո րի ըն թաց քում 
բո լո րի գե րա գույն նպա տակն է լի-
նե լու` կրթել և դաս տիա րա կել գի-
տե լիք նե րով հա րուստ, ա ռողջ ու 
ար ժա նա պա տիվ սե րունդ: Ո րակ-
յալ մաս նա գետ լի նելն ար դեն 
դար ձել է ժա մա նա կի  պա հանջ, 
օր վա հրա մա յա կան:

- Շ նոր հա կա լութ յուն պա րոն Դիլ բար յան ժա մա նակ հատ կաց նե լու հա մար։  

Հետևեք մեզ Facebook-ում - www.heratsi.org
 (սպասարկվում է www.doctors.am կայքի կողմից)
Պաշտոնական տեղեկատվություն ԵՊԲՀ կայքում - www.ysmu.am
Գրեք էլ-փոստով - trade@heratsi.org
Այցելեք մեզ - ՀՀ ք. Երևան, Կորյունի 2, գլխավոր մասնաշենք, 3-րդ հարկ
Զանգահարեք - (060) 62 13 13

Կազմեց Գարիկ Եգանյանը - yeggarik@heratsi.org

1 տարի ձեր կողքին
 Մենք մեկ տա րե կա ն ենք։ Ա յո՛, « Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ-
մա կեր պութ յու նը մեկ տա րե կան է։ Սա շատ լավ ա ռիթ է վեր-
հի շե լու անց յա լը և լր ջո րեն մտա ծե լու ա պա գա յի մա սին։ Մեկ 
տա րի՝ լի փո ձութ յուն նե րով, հաղ թա նակ նե րով և վե րելք-
նե րով։ Մենք կա րո ղա ցանք վե րա կանգ նել պրոֆ միութ յան 
բա րի համ բա վը, կա րո ղա ցանք ձեռք բե րել մեր աշ խա տա-
կից նե րի վստա հութ յունն ու հար գան քը։ Հա մա գոր ծակ-
ցութ յու նը ԲՈՒՀ-ի ղե կա վա րութ յան հետ հնա րա վո րութ յուն 
տվեց բազ մա թիվ խնդրա հա րույց հար ցե րի լու ծում ներ 
գտնել։ Այժմ մենք կա րող ենք վստա հո րեն ա սել, որ ու-
նենք կա յուն, հաս տա տուն և վս տա հե լի ար հես տակ ցա կան 
կազ մա կեր պութ յուն։ Իսկ ի՞նչ է մեզ սպա սվում ա պա գա-
յում՝ դժվար է ա սել։ Սա կայն մի բան հստակ է, մենք ջանք 
ու ե ռանդ չենք խնա յե լու մեր ակ տիվ գոր ծու նեութ յու նը շա-

րու նա կե լու, աշ խա տա կից նե րի սո ցիալ-ի րա վա կան 
շահերը պաշտ պա նե լու, աշ խա տան քա յին պրո ցե սը 
հե տաքրք իր և հա ճե լի դարձ նե լու հա մար։

Շ նոր հա վոր տոնդ « Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան 
կազ մա կեր պութ յուն։ 
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