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2020 թվա կա նին լրա ցավ բժշկա կան բու հի 100-ամ յա կը:  Հա մալ սա րա նա կան նե րի կող մից այդ քան 
սպաս ված հո բել յա նը ստվեր վեց սեպ տեմ բե րի 27-ին Ար ցա խի դեմ հրահր ված ադր բե ջա նա թուր քա-
կան պա տե րազ մով: Այն մե զա նից խլեց լա վա գույն նե րին. ե րեք տասն յա կից ա վել ԵՊԲՀ շրջա նա-
վարտ ներ, ու սա նող ներ ու սո վո րող ներ ան մա հա ցան հայ րե նի քի պաշտ պա նութ յան հա մար մղվող 
մար տե րում: Ն րանց հի շա տա կը հա վերժ է...

 Հա մա վա րա կի պայ ման նե րում և  պա տե րազ մի ժա մա նակ շատ ա պա գա բժիշկ ներ, ռազ մա կան 
բժիշկ ներ, ու սա նող ներ ի րենց մարդ կա յին ու մար դա սի րա կան պարտ քը կա տա րե ցին, սխրանք ներ 
գոր ծե ցին, ձեռք բեր ված գի տե լիք նե րը ներդ րե ցին հա նուն մարդ կա յին կյան քե րի փրկութ յան:

Կր թութ յունն ու գի տութ յու նը մեր գա լիք օր վա ե րաշ խիքն են:  Պետք է ներդ նել բո լոր ջան քե րը՝ մեր 
զոհ ված գոր ծըն կեր նե րի, հայ րե նա կից նե րի ա նա վարտ գործն ա վար տին հասց նե լու հա մար:  Մեր աշ-
խա տան քի ա ռանց քում շա րու նա կում են մնալ վի րա վո րում ստա ցած զին վոր նե րի ա պա քի նու մը, վե-
րա կանգ նո ղա կան բու ժումն ու նրանց լիար ժեք կյան քի ա պա հո վու մը:  Սա նվա զա գույնն է, որ կա րող 
ենք ա նել: Այս հար ցում ևս  մեր ա մե նօր յա հա ջո ղութ յուն նե րը տե սա նե լի են:

 Սի րե լի ա պա գա բժիշկ նե՛ր, սո վո րող ներ, շնոր հա կալ եմ նաև ձեզ, որ ջանք չխնա յե ցիք հե ռա վար ու-
սումն ա կան գոր ծըն թա ցի ի րա կա նաց ման հար ցում ձեր կար ևոր դե րա կա տա րութ յունն ու նե նա լու հա-
մար: Վս տահ եմ, որ շու տով հնա րա վո րութ յուն կու նե նաք առ ցանց ստա ցած գի տե լիք նե րը կի րա ռե լու 
նաև գործ նա կան հար թա կում՝ ծա ռա յեց նե լով դրանք մեր երկ րի և  պե տութ յան հզո րաց մա նը:  Թո՛ղ, 
որ ձեզ հա ջող վի դառ նալ 100-ամ յա բժշկա կան դարբ նո ցի լա վա գույն ա վան դույթ նե րի պահ պա նողն 
ու տա րա ծո ղը:

 Մաղ թում եմ բո լո րիդ տո կու նութ յուն, ամ րութ յուն, խա ղաղ օ րեր: 2021 թվա կա նի հա մար բա րե մաղ-
թում եմ նոր սպա սումն եր, նոր ակն կա լիք ներ և ծ րագ րեր:
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« Մե րօր յա հե րոս նե րը» խո րագ րի ներ քո ներ կա յաց ված են ե րեք
 տասն յակից ավել ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ ներ, ու սա նող ներ և  սո վո րող ներ:

  Սեպ տեմ բե րի 27-ին Ար ցա խի դեմ սան ձա զերծ ված 
ադր բե ջա նա թուր քա կան լայ նա ծա վալ պա տե րազ մը մեզ նից խլեց մեծ թվով 

ա պա գա բժիշկ նե րի, զին վո րա կան եր դում տված ռազ մա կան 
բժիշկ նե րի, դե ղա գետ նե րի. նրանք ի րենց կյան քը տվե ցին հա նուն կյան քի: 

100-ամ յա պատ մութ յուն ու նե ցող բժշկա կան բու հը հայ րե նի քի 
պաշտ պա նութ յան հա մար մղվող մար տե րում ան մա հա ցած 

հե րա ցիա կան նե րի հի շա տա կը կփո խան ցի ա պա գա սե րունդ նե րին` 
նրանց կա տա րած սխրանքն օ րի նակ դարձ նե լով յու րա քանչ յու րի հա մար: 
 Հան գեք խա ղա ղութ յամբ, ձեր հի շա տա կը հա վերժ է, մե րօր յա հե րոս ներ...

«Մերօրյա հերոսներ» շարքը պատրաստեցին՝ 
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Ադր բե ջա նա թուր քա կան ու ժե րը՝ վարձ կան ա հա բե-
կիչ նե րի հետ հա մա տեղ, ոտ նա հա րե լով մար դա սի-
րա կան բո լոր նոր մե րը, շա րու նա կում էին թի րա խա-
վո րել խա ղաղ բնակ չութ յա նը, պատ մամ շա կու թա յին 
և  հոգ ևոր կենտ րոն նե րը, հի վան դա նոց նե րը, զին վո-
րա կան հոս պի տալ նե րը, վի րա վոր ներ տե ղա փո խող 
շտա պօգ նութ յան մե քե նան ներն ու վի րա վոր նե րին օգ-
նութ յուն ցույց տվող բժիշկ նե րին:

 Ռազ մա կան բժիշկ նե րը պա տե րազ մի ա ռա ջին օր-
վանից ռազ մա ճա կա տում էին՝ ծա ռա յելով կրկնա կի 
երդ ման ներ քո՝ զին վո րա կան և  Հի պոկ րա տի: Ս տա-
նա լով բժշկի մաս նա գի տութ յուն և կ րե լով զին վո րա-
կան հա մազ գեստ՝  Սա շա  Ռուս տամ յանն այն նվիր-
յալ նե րից է, ով զոհ վեց մաս նա գի տա կան պարտ քը 
կա տա րե լիս:

 Բու ժանձ նա կազմն ա ռաջ նագ ծից վի րա վոր զին-
վոր տե ղա փո խե լու ճա նա պար հին՝ հան դի պե լով հայ-
կա կան զին վո րա կան հա մազ գես տով խմբի, կանգ է 
ա ռել՝ օգ նութ յուն ցույց տա լու նպա տա կով: Շ տա պօգ-
նութ յան մե քե նա յից ա ռա ջի նը դուրս գա լով՝  Սա շա 
 Ռուս տամ յա նը հայտն վել է ադր բե ջա նա-թուր քա-ա-
հա բեկ չա կան դի վեր սիոն խմբի կրա կա հեր թի տակ: 
Օգ նութ յան շտա պող կո չու մով բժիշ կը զոհ վում է 
թշնա մու նենգ գնդա կից, իսկ հա կա ռա կոր դի կրա կի 
տակ հայտն ված շտա պօգ նութ յան մե քե նան գլոր վում 
է ձո րը:

 Սա շա  Ռուս տամ յա նի ա ռա քե լութ յունն ա նա վարտ 
չի մնում. չնա յած ստա ցած բազ մա թիվ վնաս վածք նե-
րին՝ վի րա վոր զին վո րի ու շտա պօգ նութ յան մե քե նա յի 
վա րոր դի կյան քը հա ջող վում է փրկել:

ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի պետ 
 Վար դան  Ծա տուր յա նը՝ խո սե լով  Սա շա  Ռուս տամ յա նի 
մա սին, նշում է. « Սա շան աչ քի է ըն կել ինչ պես կրա կա-
յին, այն պես էլ ֆի զի կա կան գե րա զանց պատ րաստ-
վա ծութ յամբ, մշտա պես մաս նակ ցել է սպոր տա յին մի-
ջո ցա ռումն ե րի:  Նա պատ րաստ ված սպա և  երդ մա նը 
հա վա տա րիմ բժիշկ էր»:

 Զին վո րա կան գա ղա փար նե րով, պե տա կան մտա-
ծո ղութ յամբ ա ռաջ նորդ վող ռազ մա կան բժշ կի կա-
տա րած սխրան քը հայ ժո ղովր դին պետք է մղի դե պի 
զար գա ցած, խա ղաղ և  հաղ թա նա կած  Հա յաս տան: 
 Մաս նա գի տա կան պարտ քը կա տա րե լիս օգ նութ յան 
շտա պող բժիշկ-զին վո րա կա նը հայ ժո ղովր դի պատ-
մութ յան մեջ կմնա որ պես ան մահ հե րոս:
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ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տը մեկ տասն յա-
կից ա վե լի սո վո րող ներ ու ռազ մա կան բժիշկ ներ է կորց-
րել Ար ցա խի դեմ ադր բե ջա նա թուր քա կան ագ րե սիա յի 
հետ ևան քով հրահր ված պա տե րազ մում: Ն րանց մի մասն 
ան մա հա ցել է մաս նա գի տա կան, մյուս նե րը՝ հայ րե նի քի 
հան դեպ պարտ քը կա տա րե լիս:

Ա զատ  Զա քար յա նը ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տում 
սո վո րել է ե րեք տա րի, ո րից հե տո զո րա կոչ վել է բա նակ՝ 
զին վո րա կան ծա ռա յութ յան: Ար ցա խի հա րա վա յին ուղ-
ղութ յամբ մղվող մար տե րում նա կա տա րում է իր առջև 
դրված խնդիր նե րը, քա ջա բար կանգ նում մինչև վերջ և 
 զոհ վում հե րո սա բար:

 Ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի 5-րդ  կուր սի ու սա նող 
 Նի կո լայ Գ րի գոր յա նը, ով պա տե րազ մի ա ռա ջին օ րից՝ 
որ պես կա մա վոր ե ղել է Ս տե փա նա կեր տի հոս պի տա-
լում, ա վագ գոր ծըն կեր նե րի հետ բու ժօգ նութ յուն է տրա-
մադ րել վի րա վոր նե րին, ան մա հա ցած ըն կե րոջ մա սին 
պատ մում է խո րը վշտով. «Ա զա տը խե լա ցի, հո գա տար, 
հա վա սա րակշռ ված, նպա տա կաս լաց անձ նա վո րութ յուն 
էր»:

Ա պա գա ռազ մա կան բժիշ կը նշում է՝ վի րա բույժ դառ-
նա լու ցան կութ յա նը զու գա հեռ, Ա զա տը բազ մա թիվ նպա-
տակ ներ ու ծրագ րեր ու ներ, ո րոնք մտա դիր էր կյան քի 
կո չել զին վո րա կան ծա ռա յութ յունն ա վար տե լուց հե տո:

 Մեջ բե րե լով Ա զա տի ՝ «Ա մեն ինչ մեր ձեռ քե րում է 
ու գլխում» խոս քե րը,  Նի կո լայն ընդգ ծում է, որ ըն-
կերն իր աշ խար հա յաց քով տար բեր վում էր մյուս նե-
րից: Ա զա տը զոհ վել է հոկ տեմ բե րի 10-ին,  Հադ րու թում: 
 Ռազ մա ճա կա տի ա մե նա թեժ՝ հա րա վա յին ուղ ղութ յամբ 
տե ղա կայ ված դիր քե րից մե կում հրե տա նա յին արկն ընկ-
նում է նրա նից քիչ հե ռու, ո րի հետ ևան քով վի րա վոր վում 
են նրա զի նա կից նե րը: Ան տե սե լով վտան գը՝ Ա զա տը 
շտա պում է օգ նութ յան: Թշ նա մու ար ձա կած հա մա զարկ 
կրա կի հետ ևան քով հե րո սը բռնում է հա վեր ժի ճամ փան:  

 Վաշ տի հրա մա նա տա րը պատ մում է, որ կրտսեր սեր-
ժանտ Ա զատն աչ քի է ըն կել կազ մա կերպ վա ծութ յամբ, իր 
առջև դրված խնդիր նե րը պար տա ճա նա չութ յամբ կա տա-
րե լու կա րո ղութ յամբ:  Զոհ վե լուց ժա մեր ա ռաջ նա սահ-
մա նից իր ըն կեր նե րի և  հա րա զատ նե րի մի ջո ցով օգ նել 
է Ար ցա խից տե ղա փոխ ված ըն տա նի քի՝ ժա մա նա կա վոր 
կա ցա րան գտնե լու հար ցում:

 Նի կո լա յի կար ծի քով՝ յու րա քանչ յուրս պար տա վոր ենք 
մեր նա հա տակ ված հե րոս նե րի նման լի նել հայ րե նա սեր 
ու նվիր ված մայր հո ղին: « Գի տակ ցում ենք, որ Ա զա տի 
և  բազ մա թիվ զին վոր նե րի կի սատ թո ղած գոր ծը մենք 
պետք է պատ վով շա րու նա կենք: Ուժ ու համ բե րութ յուն 
մեր բո լոր զոհ ված հե րոս նե րի հա րա զատ նե րին և  ըն կեր-
նե րին»,-ա սում է ա պա գա ռազ մա կան բժիշ կը:

 Հայ րե նի քի պաշտ պա նութ յան հա մար մղվող մար տե-
րում Ար ցա խում ան մա հա ցած Ա զատ  Զա քար յա նը Հ րազ-
դան քա ղա քից էր:  Քա ղա քի բա կե րից մե կում տեղ գտած 
նրա՝ զին վո րա կան հա մազ գես տով դի մա պատ կերն ան-
ցորդ նե րին հի շեց նում է՝  հո ղը ար յու նով են պա հում...

ԱԶԱՏ
ԶԱՔԱՐՅԱՆ
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 Մի ձեռ քում զենք, մյու սում՝ բժշկա կան պա յու սակ, 
իսկ սրտում՝ բժշկի ա ռա քե լութ յու նը: ԵՊԲՀ ռազ-
մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի շրջա նա վարտ,  Սա նա սա րի 
( Կու բաթ լու) զո րա մա սե րից մե կի բուժ ծա ռա յութ յան 
պետ  Նա րեկ  Մե լիք յանն ան մա հա ցավ մար տի դաշ տում՝ 
հասց նե լով փրկել շա տե րին:

Ադր բե ջա նա թուր քա կան ագ րե սիան, որն ար ցա-
խաադր բե ջա նա կան սահ մա նի ողջ եր կայն քով սեպ-
տեմ բե րի 27-ին վե րած վեց լայ նա ծա վալ պա տե րազ մի, 
բազ մա թիվ զո հե րի ու վի րա վոր նե րի պատ ճառ դար-
ձավ:  Պա տե րազ մի սաստ կութ յու նը եր բեմն անհ նա րին 
էր դարձ նում ա ռաջ նագ ծից վի րա վոր նե րի դուրս բե րումն 
ու բու ժօգ նութ յան տրա մադ րու մը, բայց մեր ռազ մա-
կան բժիշկ ներն անհ նա րի նը դարձ նում էին հնա րա վոր: 
 Մար տի դաշ տում հայ րե նի քի հա մար զին վո րը կռվում էր 
թշնա մու, ռազ մա կան բժիշ կը՝ մահ վան դեմ՝ հա նուն այն 
կյան քե րի փրկութ յան, ո րոնք պաշտ պա նում են հայ րե նի 
հո ղը:

 Ռազ մա կան բժիշկ  Նա րեկ  Մե լիք յանն ան մա հա ցավ 
Ջ րա կա նում ( Ջաբ րա յիլ):  Նա հա վերժ կմնա ա ռաջ նագ-
ծի ա մե նա թեժ հատ ված նե րում վի րա վոր ված և  իր կյան-
քի գնով փրկված մար տիկ նե րի հի շո ղութ յան մեջ:

Ա վագ եղ բոր՝  Մի նաս  Մե լիք յա նի խոս քով՝  Նա րե կը 
ի րենց պա պի հա րուստ գրա դա րա նի ա մե նա պար տա-
ճա նաչ ըն թեր ցողն էր:  Նա փոքր հա սա կից սի րել է գիր-
քը և  հո գա ցել պա պի գրա դա րա նի մա սին: « Պա պին 
խոս տա ցել էր, որ բժիշկ է դառ նա լու:  Խոս տու մը կա-
տա րեց...»,- հի շում է  Մի նաս  Մե լիք յանն՝ ընդգ ծե լով, որ 
ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տետ բարձր միա վոր նե-
րով ըն դուն ված  Նա րե կը նույն կերպ շա րու նա կել է ու սու-
մը՝ օ րի նա կե լի վար քի և  գե րա զանց ա ռա ջա դի մութ յամբ 
սո վո րե լու հա մար ար ժա նա նա լով շնոր հա կա լագ րե րի:

 Ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տետն ա վար տե լուց հե-
տո  Նա րեկ  Մե լիք յա նը նա խընտ րում է մաս նա գի տա-
կան ծա ռա յութ յունն անց նել ա ռաջ նագ ծի՝  Սա նա սա րի 
( Կու բաթ լու) զո րա մա սե րից մե կում:  Ռազ մա կան բժիշ կը 
նպա տակ ու ներ ծա ռա յութ յու նից հե տո վե րա դառ նալ և 
 շա րու նա կել կրթութ յունն օր դի նա տու րա յում:

 Մի նաս  Մե լիք յա նի խոս քով՝  Նա րե կը ռազ մա կան 
բժշկի մաս նա գի տութ յունն ընտ րել է, գի տակ ցե լով, որ 
պետք է մաս նա գի տա կան ա ռա քե լութ յու նը կա տա րի 
բարդ ի րա վի ճակ նե րում, հա ճախ՝ ոչ բա րեն պաստ պայ-
ման նե րում. « Սի րում էր դժվա րութ յուն նե րը, դրանք հաղ-
թա հա րում էր ժպի տով...»,- ընդգ ծում է ա վագ եղ բայրը, 
ա վե լաց նե լով՝ հայ րեն քի հա մար զոհ ված հե րոս նե րը 
կապ րեն այն քան, որ քան սե րունդ նե րը կհի շեն նրանց:

 Նա րեկ  Մե լիք յանն ան մա հա ցավ՝ տա լով իր կյան քը՝ 
կյան քի հա մար, կյան քը՝ կյան քի գնով:

ՆԱՐԵԿ
ՄԵԼԻՔՅԱՆ
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«Բ ժիշկ  Հա րու թը»՝ այս պես է հան րութ յու նը բնո րո շում 
Ար ցա խի դեմ Ադր բե ջա նի և  Թուր քիա յի կող մից սան ձա-
զեր ծած պա տե րազ մի ժա մա նակ իր մաս նա գի տա կան 
պարտ քը կա տա րե լիս նա հա տակ ված ռազ մա կան բժիշկ 
 Հա րութ յուն  Չո բան յա նին:

«Իմ հե րոս  Հա րու թը լավ ա մու սին, հայր, որ դի, եղ բայր 
ու ըն կեր է ե ղել ու կա։ Իսկ վեր ջին տա րի նե րին դրան գու-
մար վեց նաև լավ մաս նա գետ՝ ռազ մա կան բժիշկ լի նե լը։ 
Իր գոր ծի նվիր յալն էր, սի րում էր և՛ բժշկութ յու նը, և՛ իր 
հայ րե նի քը։  Սերն ու նվիր վա ծութ յու նը հայ րե նի քին նրա 
հո գում սեր ման վել էին դեռևս դպրո ցա կան տա րի նե րից, 
մենք նույն դա սա րա նում ենք սո վո րել»,- պատ մում է կի-
նը՝ Ար մի նե Ե ղիա զար յա նը: Ն րա խոս քով՝ ա մու սի նը հայ-
րե նի քի քաղց րութ յու նը զգում էր մարմն ի ա մեն մի բջի-
ջով։  Հա վա նա բար հենց այդ էր պատ ճա ռը, որ ընտ րեց 
ռազ մա կան բժիշ կի մաս նա գի տութ յու նը։

 Ռազ մա կան բժշկի սի րե լի կեր պա րը ՀՀ ազ գա յին հե-
րոս  Մոն թե  Մել քոն յանն էր։

«Ան գիր գի տեր  Մոն թեի մա սին բո լոր փաս տա վա վե-
րագ րա կան ֆիլ մե րը։ Ե րեք տա րի գոր ծուղ ված ենք ե ղել 
 Հադ րութ։ Այդ ե րեք տա րի նե րի ըն թաց քում ար դեն իսկ 
հասց րել էր բա զում կյան քեր փրկել։ Դ րանք հա վաս տող 
պատ վոգ րեր ու նի։ Այս չա րա բաս տիկ պա տե րազ մից 
ա ռաջ ար դեն ըն դուն վել էր օր դի նա տու րա։  Բայց, ցա վոք, 
ըն դա մե նը մեկ շա բաթ հասց րեց մաս նակ ցել դա սե րին։ 
Երբ ի մա ցավ՝ պա տե րազմ է, ան մի ջա պես դաշ տա յին 
պա յու սա կը պատ րաս տեց։  Ժամ ա ռաջ ու զում էր հաս նել 
իր զին վոր նե րին։ Ա սաց՝ ես իմ գոր ծը լավ գի տեմ, պետք 
է շուտ գնամ։ Ե րեք օր հե տո նրան թույ լատ րե ցին մեկ նել 
ա ռաջ նա գիծ»,- նշում է Ար մի նե Ե ղիա զար յա նը։

 Ռազ մա կան բժիշկ, ճա ռա գայ թա բան Ա րա  Գո քոր յա նը՝ 
խո սե լով գոր ծըն կե րոջ մա սին, նշում է, որ ռազ մա կան 
բժիշկ նե րի շրջա նում չգրված օ րենք կա՝ բո լորն ըն կեր 
են, ան կախ նրա նից՝ ճա նա չում են միմ յանց, թե՝ ոչ: Ն րա 
բնո րոշ մամբ՝  Հա րութ  Չո բան յանն ի րա կան ռազ մա կան 
բժշկի կեց վածք ու ներ:

 Հոկ տեմ բե րի 1-ին 27-ամ յա ռազ մա կան բժիշկն ար-
դեն իր սի րե լի զին վոր նե րի ու ըն կեր նե րի կող քին էր։ 
 Հար յու րա վոր կյան քեր էր հասց րել փրկել, մինչև այժմ 
էլ կի նը զան գեր ու շնոր հա կա լա կան խոս քեր է ստա նում 
այդ զին վոր նե րից ու սպա նե րից։

 Դեպ քի օրն էլ ի մա ցել է սպաս վող շրջա փակ ման ու 
վտան գի մա սին։  Բայց չի շտա պել դուրս գալ։  Բո լո րին 
ու ղար կել է, ին քը մնա ցել է վեր ջում։  Հե տո ա հա զանգ է 
ստա ցել վի րա վո րի մա սին ու շտա պել իր մաս նա գի տա-
կան պարտ քը կա տա րե լու։  Բայց այդ մի կյան քը չհասց-
րեց փրկել... ան մա հա ցավ։

Բ ժիշկ  Հա րու թի ռազ մա կան հա մազ գես տով նկա րը, 
ո րը լայն տա րար ծում է ստա ցել հա մա ցան ցում, Հ րազ-
դա նի  Հա կոբ  Պա րոն յա նի ան վան թիվ 12 դպրո ցի պա-
տին է:  Հա րություն  Չո բան յա նը դպրո ցի գե րա զանց 
ա ռա ջա դի մութ յամբ սո վո րող շրջա նա վարտ նե րից էր: 
 Նա խա ձեռ նութ յու նը դպրո ցինն ու ըն կեր նե րինն է, նկա րի 
հե ղի նա կը՝ Ար սեն  Պետ րոս յա նը:

ՀԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՉՈԲԱՆՅԱՆ
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   Ռազ մա կան բժիշկ ներն այ սօր մարդ կա յին կյան-
քի պահ պան ման ու ա ռող ջութ յան հա մար պայ քա րի 
ա ռաջ նագ ծում են:  Զին վո րա կան հա մազ գեստ կրող 
մեր հար գե լի գոր ծըն կեր ներն ա մեն օր կա տա րում 
են անգ նա հա տե լի աշ խա տանք:

 Գա րիկ  Մա նուկ յա նը մեկն էր նրան ցից, ով 
 Հի պոկ րա տի երդ մա նը հա վա տա րիմ, զին վոր նե րի 
կյան քի հա մար պայ քա րե լով ՝ Ար ցա խի դեմ սան ձա-
զեր ծած ադր բե ջա նա թուր քա կան ագ րե սիա յի հետ-
ևան քով բռնեց ան մա հութ յան ճա նա պար հը:  

 Ռազ մա կան բժիշ կը ծնվել և  մե ծա ցել է Ար մա վի-
րի մար զի  Լե նու ղի գյու ղում, դպրո ցը բարձր ա ռա-
ջա դի մութ յամբ ա վար տե լով՝ ըն դուն վել է Եր ևա նի 
Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տետ:

Բ ժիշկն իր մաս նա գի տա կան պարտ քը կա տա րում 
էր Ջ րա կա նի ( Ջաբ րա յիլ) զո րա մա սում: Եր կու տա րի 
անց պետք է ըն դուն վեր կլի նի կա կան օր դի նա տու-
րա՝ որ պես վնաս ված քա բան-վի րա բույժ, սա կայն 
ծանր մար տե րի ըն թաց քում սմեր չի ար կե րից վի րա-
վոր վե լով՝ զոհ վում է։

Ա մուս նա ցած էր, ու նի մեկ տա րե կան աղ ջիկ։ Ն րա 
կի նը՝  Գո հար  Հախ վերդ յա նը, նույն պես մաս նա գի-
տութ յամբ բժիշկ է: Ա մուս նուն բնու թագ րե լով՝ նշում 
է. «Ու ներ ճկուն միտք, հմուտ ձեռ քեր։ Անձն վեր էր, 
հայ րե նա սեր, բո լո րին օգ նող ու հաս նող»:

 Ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի լա վա գույն ու-
սա նող նե րից  Գա րիկ  Մա նուկ յա նը, չնա յած ու նե ցած 
ձեռք բե րումն ե րին, դեռևս շատ նպա տակ ներ ու ե րա-
զանք ներ ու ներ:

Ազ գի ար ժա նի հե րոս բժիշ կը հա վերժ կմնա գոր-
ծըն կեր նե րի հի շո ղութ յան մեջ:

ԳԱՐԻԿ
ՄԱՆՈւԿՅԱՆ
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Ար ցա խի դեմ ադր բե ջա նա թուր քա կան պա տե րազ մում՝ ա ռաջ-
նագ ծի հա րա վա յին ուղ ղութ յամբ, մաս նա գի տա կան պարտ քը 
կա տա րե լիս, զոհ վել է ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ  Բաբ կեն  Բա զուն ցը` 
չհասցնելով իրականացնել բազ մա թիվ ե րա զանք ներ և ն պա-
տակ ներ:

 Բաբ կեն Բա զուն ցը ծնվել է 1995թ -ի դեկ տեմ բե րի 14-ին, Ս յու նի-
քի մար զի  Գո րիս քա ղա քում, բժիշկ նե րի ըն տա նի քում: Դպ րո ցում 
սո վո րե լու տա րի նե րին աչ քի է ըն կել ոչ ստան դարտ մտա ծե լա-
կեր պով, մշտա պես մաս նակ ցել թե՛ հու մա նի տար,  թե՛ բնա գի տա-
մա թե մա տի կա կան ա ռար կա նե րի օ լիմ պիա դա նե րի, զ բա ղեց րել 
պատ վա վոր հո րի զո նա կան ներ: Դպ րոցը ոսկե մեդալով ա վար-
տե լով՝ բա ցար ձակ գե րա զանց հանձ նե լով բո լոր քննութ յուն նե-
րը՝ ըն դուն վել է ԵՊԲՀ-ի բու ժա կան ֆա կուլ տե տը՝ անվ ճար ու-
սումն ա ռե լու հի մուն քով:  Բարձր ա ռա ջա դի մութ յամբ սո վո րե լով 
հա մալ սա րա նում՝ վե րա պատ րաստ վել է  Բուլ ղա րիա յում, սրտա-
բա նա կան կենտ րո նում, որ պես կար դիո վի րա բույժ, նաև մաս-
նակ ցել է «ԳԼՕԲՈՒՍ» ծրագ րին, ե ղել է ԵՊԲՀ վո լեյ բո լի թի մի 
ան դամ:

Նրա նպա տակն էր դառ նալ լավ սրտա յին վի րա բույժ, վե րա-
պատ րաստ վել ԱՄ Ն-ում և  վե րա դառ նալ հայ րե նիք՝ որ ևէ նո րա-
րա րութ յուն բե րե լով բժշկա կան ո լորտ: 

 Հա սա րա կա գի տա կան ա ռար կա նե րի ամ բիո նի դա սա խոս Հա-
յար փի  Սա հակ յա նը տա րի ներ ա ռաջ դա սա վան դել է Բաբ կեն 
Բա զուն ցին: Դա սա խո սը վա ղուց գոր ծըն կեր է հա մա րել նախ կին 
ու սա նո ղին։ Հա յար փի Սա հակ յա նը նշում է՝ նրա մեջ էր տես նում 
մեր երկ րի ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տի ա ռող ջա ցու մը:

« Կորց րինք պրո ֆե սիո նալ մաս նա գե տի, խե լա ցի, մտա ծող, 
վեր լու ծող, ըմ բոստ ան հա տի», -ա սում է ԵՊԲՀ դա սա խո սը՝ հա-
վե լե լով, որ պա տե րազ մը բո լո րիս սրտե րին ու հո գի նե րին շատ 
ծանր հետք է թո ղել։   Ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի 
դա սա խոս  Նա րեկ  Շի րին յա նը  Բաբ կե նին նկա րագ րում է որ պես 
վո լեյ բո լի ան փո խա րի նե լի խա ղա ցող, թի մի ո գի և  շունչ: « Խա ղի 
ա մե նա հու սա հատ վայրկ յան նե րին  Բաբ կե նը թի մը հա վա քում էր 
հաղ թե լու գա ղա փա րի շուրջ և  ա ռաջ տա նում»,-նշում է նա:

Ա վար տե լով հա մալ սա րա նը՝ «1+2» ծրագ րի շրջա նակ ում, Բաբ-
կե նը բժիշ կի մաս նա գի տութ յամբ՝ լեյ տե նան տի կո չու մով, զին վո-
րա կան ծա ռա յութ յան է ան ցել ՀՀ ՊՆ  Բա լա հո վի տի զո րա մա-
սում՝ որ պես գնդի բուժ կե տի պետ:  Սեպ տեմ բե րի 27-ին սկսված 
Ար ցախ յան պա տե րազ մի ա ռա ջին օ րը  Բաբ կե նը մեկ նել է Ե րաս-
խի պաշտ պա նա կան դիր քեր:

 Հոկ տեմ բե րի 12-ին, զո րա մա սին տրված ա ռա ջադ րան քից ել-
նե լով, պետք է մեկ նեին ա ռաջ նա գիծ: Չ նա յած ի պաշ տո նե 
պետք է մնար  Կո տայ քում և  բու ժա կան ծա ռա յութ յու նն ի րա-
կա նաց ներ զո րա մա սի տա րած քում՝  Բաբ կե նը դի մել է ա ռաջ-
նա գիծ մեկ նե լու հա մար. գե րա դա սե լ է մեկ նել ռազ մա ճա կատ: 
 Հոկ տեմ բե րի 21-ին ա ռա ջադ րանք կա տա րե լիս շտա պօգ նութ յան 
մե քե նա յով Դ րախ տի կից  Շեյ խեր ճա նա պար հին, ա զե րի նե րի 
կող մից փոխհ րաձ գութ յան արդ յուն քում,  Բաբ կենը և 7 ըն կեր նե-
րը զոհ վել են:  Բաբ կեն  Բա զուն ցը հետ մա հու պարգ ևատր վել է 
 «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով:

Ն շենք, որ պա տե րազ մի հետ ևան քով ան մա հա ցած հե րո-
սը  Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի մաս նա կից, բժիշկ  Բաբ կեն 
 Հա րութ յու նի  Բա զուն ցի ծոռն է։

 

ԲԱԲԿԵՆ
ԲԱԶՈւՆՑ
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 Հայ րե նի քը պաշտ պա նող զին վորն ա վե լի վստահ է կանգ նում մայր հո-
ղին, երբ գիտի է, որ թի կուն քում բժիշ կը պատ րաստ է վտան գել իր կյանքն 
ու զոհ վել հա նուն կյան քե րի փրկութ յան: Ար ցա խի դեմ սան ձա զերծ ված ադր-
բե ջա նա թուր քա կան պա տե րազ մը մի քա նի տասն յակ բժիշկ նե րի և  ա պա գա 
բժիշկ նե րի կյան քեր խլեց. նրանք ան մա հա ցան՝ հա վա տա րիմ մնա լով մաս-
նա գի տա կան և  զին վո րա կան երդ մա նը:

Ար ցա խի հա րա վում` պա տե րազ մի ա մե նա թեժ օ րե րին, ա մեն թեժ կե տում 
ԵՊԲՀ սո վո րող  Դա վիթ  Հա կոբ յանն «1+2» ծրագ րի շրջրան կում ի րա կա նաց-
նում էր բժշկի և  հայ րենկ քի պաշտ պա նի իր ա ռա քե լութ յու նը: Բժշ կին բնո րոշ 
ճշտա պա հութ յամբ, կազ մա կերպ վա ծութ յամբ ու նվիր վա ծութ յամբ աչ քի ընկ-
նող  Դա վի թը զին վո րա կան ծա ռա յութ յունն ա վար տե լուց հե տո ո րո շել էր մաս-
նա գի տա նալ որ պես վի րա բույժ:

Աստ ղիկ  Խա չատր յա նը, ո րը  Դա վի թի դա սըն կերն ու հա մա կուր սե ցին 
է, ըն կե րո ջը բնու թագ րում է որ պես նվիր յալ։ « Մինչև իր կյան քի վեր ջին 
րո պեն հա վա տա րիմ մնաց բժշկի կոչ մանն ու հայ րե նի քին»,-նշում է նա: 
Իսկ լա վա գույն ը նե րոջ`  Ռու բեն  Թո րոս յա նի խոս քով՝  Դա վիթն ա պա գա-
յի բո լոր ծրագ րե րը կա պում էր  Հա յաս տա նի հետ: «Ըն տա նի քի ան դամն ե-
րը` ծնող ներն ու քույ րերն ապ րում են ար տերկ րում, սա կայն  Դա վի թը ո րո շեց 
մնալ և  ա րա րել հայ րե նի քում:  Ծա ռա յութ յունն ա վար տե լուց հե տո պլա նա վո-
րում էր զար գաց նել մաս նա գի տա կան հմտութ յուն նե րը. կարճ ժա մա նա կում 
գեր մա նե րեն սո վո րեց՝  Գեր մա նիա յում մաս նա գի տա նա լու, հե տա գա յում՝ 
 Հա յաս տա նում մրցու նակ վի րա բու ժութ յան ինս տի տուտ հիմն ե լու ե րա զան քը 
սրտում»,-նշում է հա մա կուր սե ցին՝ ա վե լաց նե լով, որ բու հի բո լոր քննութ յուն-
նե րին միա սին էին պատ րաստ վում: Այդ ըն թաց քում  Դա վի թի հա մար ժա-
ման ցի լա վա գույն մի ջո ցը մուլտ ֆիլ մեր դի տելն էր: «Բժշ կա կա նում սո վո րե-
լու ըն թաց քում կոտր վե լու շատ ա ռիթ ներ են ե ղել, բայց ես վի րա բույժ դար ձա 
 Դա վի թի շնոր հիվ»,-ընդգ ծում է  Ռու բե նը:  Դա վի թի նա խա սի րութ յուն նե րին 
քա ջա տեղ յակ լի նե լով՝  Ռու բե նը հա վե լում է՝  հայ րե նի քի հա մար կյան քը զո-
հած ըն կե րը նա խընտ րում էր մոխ րա գույնն ու խամ րած կա նա չը, սի րում էր 
բուռն, ժա մա նակ առ ժա մա նակ ինք նամ փոփ էր. ե րաժշ տութ յուն էր միաց նում 
ու նկա րում։ «Իր գրա սե ղա նի մի ամ բողջ դա րակ հատ կաց րել էր գրե նա կան 
պա րա գա նե րին։ Ով ցան կա նում էր  Դա վի թին նվեր ա նել ու չգի տեր՝ ինչ, գնում 
էր նկար չա կան ինչ-որ պա րա գա:

 Պար տե րազ մի օ րե րին  Ռու բենն այն ե զա կի մարդ կան ցից էր, ո րը հնա-
րա վո րութ յուն ու ներ կապ հաս տա տել  Դա վի թի հետ:  Պատ մում է, որ ըն կե-
րը մահ վան նկատ մամբ ան վախ էր, հա վա տում էր Աստ ծուն և վս տահ էր, որ 
կյանքն ու մահն ըն թացք են և  այս տե ղից գնա լու է վերև և  շա րու նա կի իր ըն-
թաց քը: « Հոկ տեմ բե րի 23-ի լույս 24-ի գի շե րը, երբ թեժ մար տեր էին ըն թա-
նում  Մար տու նու ուղ ղութ յամբ և  շատ վի րա վոր ներ ու զո հեր կա յին, օգ նութ յուն 
ցույց տա լու և  տե ղա փո խե լու շտա պող բժիշկ նե րը դա ի րա կանց րել են ա ռանց 
հեր թա փո խի՝ ա նընդ հատ:  Սահ մա նից վի րա վոր ներ տե ղա փո խե լու ըն թաց-
քում  Դա վի թը շտա պօգ նութ յան մե քե նան կանգ նեց րել է շո կա յին վի ճա կում 
գտնվող վի րա վո րին ցա վազր կե լու նպա տա կով:  Մինչ  Դա վիթը կի րա կա նաց-
ներ բժշկի իր ա ռա քե լութ յու նը, թշնա մու ա նօ դա չու սար քը մա հա ցու հար ված 
է հասց նում վի րա վոր ներ տեղ փո խող մե քե նա յին:  Հայ րեն քի պաշտ պան նե րը 
բռնում են ան մա հութ յան ճամ փան...

« Դա վի թի հե տաքրք րութ յուն նե րը « Քի միա»  և « Կեն սա բա նութ յուն» ա ռար-
կա նե րի շրջա նա կում էր: «Ա նա տո միա» ա ռար կան անց նե լիս սի րա հար վել է 
մար դուն՝ որ պես օբ յեկ տի: « Հե տա գա յում հաս կա ցել էր, որ մար դը ոչ միայն 
օբ յեկտ է, այլև մի ամ բողջ աշ խարհ և  ի րեն բա վա րար ված կզգա, ե թե կա-
րո ղանա այդ աշ խար հի որ ևի ցե խնդիր լու ծել և ժ պիտ պարգ ևել»-նշում է 
 Ռու բենն՝ ա վե լաց նե լով, որ չնա յած  Դա վի թը սկզբում ցան կա նում էր պլաս-
տիկ վի րա բույժ դառ նալ՝ 3-րդ  կուր սում փո խել էր մտադ րութ յու նը և  կանգ 
ա ռել սրտա յին վի րա բույ ժի մաս նա գի տութ յան վրա: Ըստ ան մա հա ցած հե րո-
սի՝ դա ծանր, պա տաս խա նա տու, նվի րում պա հան ջող, բայց ա մե նա կար ևո րը՝ 
իս կա պես կյան քեր փո խող մաս նա գի տութ յուն է:

Ինչ պես  Դա վի թի, այն պես էլ հայ րեն քի պաշտ պա նութ յան հա մար մղվող 
մար տե րում զոհ ված մյուս հե րոս նե րի նպա տակ ներն ան կա տար մնա ցին: 
Դ րանք պար տա վոր են ի րա կա նաց նել գա լիք սե րունդ նե րը՝ հի շե լով մե րօր յա 
հե րոս նե րի սխրանք նե րը:

ԴԱՎԻԹ
ՀԱԿՈԲՅԱՆ
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 Ռազ մա ճա կատ օգ նութ յան շտա պող բժիշ կը վի րա-
վոր զին վո րի հա մար փրկութ յան հույս է:

Ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի շրջա նա վարտ, 
ռազ մա կան բժիշկ  Տիգ րան Ա վագ յանն այն նվիր յալ-
նե րից էր, ո րը որ պես օ րի նակ ծա ռա յե լու է այս մաս-
նա գի տութ յունն ընտ րած ներ կա ու գա լիք սե րունդ նե-
րին:

Ար ցա խի դեմ Ադր բե ջա նի և  Թուր քիա յի կող մից 
ի րա կա նաց վող լայ նա ծա վալ ռազ մա կան գոր ծո ղութ-
յուն նե րի ժա մա նակ, երբ թեժ մար տեր էին ըն թա նում 
սահ մա նի ողջ եր կայն քով,  Տիգ րան Ա վագ յա նը՝ բժշկի 
կոչ մա նը հա վա տա րիմ, փրկում էր հայ րե նի քի հա մար 
մարտն չող ռազ միկ նե րի կյան քե րը:

Ան տե սե լով պա տե րազ մի սաստ կութ յու նը, հա ճախ՝ 
վի րա վոր ներ տե ղա փո խե լու անհ նա րի նութ յու նը, 
 Տիգ րա նին հա ջող վում է օգ նութ յան հաս նել տասն յակ 
զին վոր նե րի՝ ա ռա ջին բու ժօգ նութ յուն ցույց տա լուց 
հե տո ա ռաջ նագ ծի թեժ կե տե րից նրանց տե ղա փո-
խե լով՝ փրկել կյան քեր:

ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի պետ 
 Վար դան  Ծա տուր յա նի խոս քով՝  Տիգ րան Ա վագ յա-
նը մարդ կա յին բարձր հատ կա նիշ նե րով օժտ ված, 
գրա գետ և  պատ րաստ ված ռազ մա կան բժիշկ էր: 
« Տիգ րա նը պա տե րազ մի սկզբից՝ շուրջ մեկ ա միս, 
հա րա վա յին սահ մա նից՝  Հադ րու թից Ջ րա կան( Ջաբ-
րա յիլ) շա րու նակ տե ղա փո խել է վի րա վոր ված զին-
վոր նե րին՝ փրկե լով բազ մա թիվ կյան քեր»,- նշում է 
ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի պե տը:

Կռ վի ա մե նա թեժ կե տե րից մե կում՝  Կար միր շու կա յի 
հատ վա ծում, հոկ տեմ բե րի 28-ին  Տիգ րան Ա վագ յա նը 
բու ժանձ նա կազ մի հետ մար տա դաշ տից ութ զին վոր է 
տե ղա փո խել, շտա պե լով փրկել մյու սի նե րին՝ հայտն-
վել է թշնա մու կրա կի տակ, ա նա վարտ թող նե լով 
բժշկի ա ռա քե լութ յու նը, ո րը սկսել էր պա տե րազ մի 
մեկ նար կից ըն դա մե նը մեկ ա միս ա ռաջ:

 Հա վա տա րիմ մնա լով զին վո րա կան և բժշ կի երդ-
մա նը՝  Տիգ րան Ա վագ յա նը կա տա րեց հայ րե նի քի 
և  ընտ րած մաս նա գի տութ յան ա ռաջ իր պարտ-
քը՝ ե րախ տա պարտ թող նե լով ազ գին, իր կող մից 
փրկված զին վոր նե րին ու նրանց հա րա զատ նե րին:

ՏԻԳՐԱՆ
ԱՎԱԳՅԱՆ
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ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յան, Ար ցա խի պաշտ պա նութ յան բա նա կի 
տար բեր տա րի նե րի պատ վոգ րե րը, ո րոնք բժշկա կան լա վա գույն ծա ռա յութ յան 
մրցույթ-ստու գա տե սում ա ռա ջին տե ղը զբա ղեց նե լու հա մար ստա ցել էր բուժ-
ծա ռա յութ յան պետ, բուժ ծա ռա յութ յան կա պի տան Ա րա մա յիս  Հայ րա պետ յա նը, 
ըն տա նի քի ան դամն երն ա ռանձ նա կի խնամ քով են պահ պա նում:

 Ճա կա տա գի րը, սա կայն, ևս  մեկ՝ կյան քի և  մահ վան դեմ պայ քա րի ստու գա-
տես էր պատ րաս տել պա տե րազ մում ան մա հա ցած հե րո սի հա մար, ո րը նա ան-
ցավ պատ վով և  ար ժա նա պատ վութ յամբ:

28 տա րե կան ռազ մա կան բժիշ կը  Կո տայ քի մար զի  Զո վու նի գյու ղում է ծնվել: 
Ե րեք տա րի մաս նա գի տա կան պարտ քը կա տա րել է  Մար տու նիում։ Այս տա րի 
էր տե ղա փոխ վել Եր ևան, քա նի որ ըն դուն վել էր ԵՊԲՀ կլի նի կա կան օր դի նա-
տու րա. ա պա գա քիթ-կո կորդ-ա կան ջա բան էր:  Մա յի սը, ինչ պես նրան դի մում 
էին ըն տա նի քում, նշա նադր վել էր իր ծննդյան օ րը՝ սեպ տեմ բե րի 26-ին։  Հենց 
հա ջորդ օ րը սկսվեց պա տե րազ մը՝ փո խե լով շա տե րի կյան քի ըն թաց քը:

«Երբ Ար ցա խում գտնվող ըն կեր նե րից ի մա ցավ ի րա վի ճա կի լրջութ յան մա-
սին, հա վա քեց անհ րա ժեշտ ի րերն ու սպա սում էր ա ռաջ նա գիծ մեկ նե լու 
հրա մա նին: Ս պա սե լը  Մա յի սի հա մար չէր. սկզբում գնում է Եր ևա նի հոս պի-
տալ նե րը, որ պես զի տես նի, թե ին չով կա րող է օգ նել, հե տո ըն կեր նե րի հետ 
դի մում գրե ցին, որ նրանց ու ղար կեն այն զո րա մա սե րը, որ տեղ աշ խա տել են: 
Ոչ ոք չգի տեր, որ կա մա վո րագր վել են»,- պատ մում է հե րո սի քույ րը՝  Հաս միկ 
 Հայ րա պետ յա նը:

 Սեպ տեմ բե րի 30-ին ըն տա նի քի ան դամն ե րին տե ղե կաց նում է, որ մեկ նում 
է  Մար տու նի՝ կա տա րե լու բուժ ծա ռա յութ յան պե տի պար տա կա նութ յուն նե րը: 
Ա սել է, որ այն տեղ շատ է պետք, ա մեն ման րուք գի տի, տղա նե րին չի կա րող 
մե նակ թող նել, պետք է գնա։

 Ղա րա բա ղը հրաշք եր կիր հա մա րող Ա րա մա յիսն ա պա գա կնո ջը խոս տա ցել 
էր, որ կվե րա դառ նա և  հար սա նի քից հե տո կյան քի ըն կե րո ջը կտա նի ու կծա նո-
թաց նի Ար ցա խին:  Սա կայն ե րի տա սարդ զույ գի նպա տակ ներն ու ե րա զանք նե-
րը, ցա վոք, ան կա տար մնա ցին…

 Ռազ մա ճա կատ մեկ նե լու նա խա պատ րաս տա կան չորս օր վա ըն թաց քում 
ռազ մա կան բժիշ կը հասց րել է մեծ քա նա կութ յամբ դե ղեր հա վա քել ըն կեր նե րի 
և  հա մագ յու ղա ցի նե րի օգ նութ յամբ:

Ար ցա խում, հոկ տեմ բե րի 1-ից սկսած, օր ու գի շեր կա տա րել են վի րա վոր նե րի 
դուրս բեր ման ու տե ղա փոխ ման աշ խա տան քը:

« Պա տե րազ մում իր հետ ե ղած բժիշկ նե րից ե կել էին մեր տուն, պատ մում էին, 
որ եղ բայրս հանգս տա նա լու և ք նե լու ժա մա նակ չի ու նե ցել»,- ման րա մաս նում 
է  Հաս մի կը:

Ա րա մա յիս  Հայ րա պետ յա նին խո րը ցավ է պատ ճա ռում ըն կե րոջ՝ ռազ մա-
կան բժիշկ  Հա րութ յուն  Չո բան յա նի մա հը, ո րին, ցա վոք, չի հասց րել բժշկա կան 
օգ նութ յուն ցույց տալ, ին չը հո գե բա նա կան ծանր ազ դե ցութ յուն է ու նե ցել նրա 
վրա:

Ըն կեր նե րը պատ մում են, որ վի րա վոր նե րի հեր թա կան խմբին օգ նե լիս շտա-
պօգ նութ յան մե քե նան պայ թեց վել է: Ն րա հետ ե ղած բժիշկն ու վա րոր դը զոհ-
վել են, իսկ նա վի րա վոր վել: Եր կու շա բաթ անց՝ հաղ թա հա րե լով մեջ քի սաս-
տիկ ցա վե րը, շտա պել է ա ռաջ նա գիծ՝ մաս նա գի տա կան պարտ քը կա տա րե լու:

Ա րա մա յիս  Հայ րա պետ յա նը թեժ մար տե րի ժա մա նակ կրա կա հեր թի տակ 
տե ղա փո խել է շատ ու շատ վի րա վոր նե րի, օգ նել է կռվի դաշ տից դուրս բե-
րել բազ մա թիվ ան մա հա ցած հե րոս նե րի մար մին նե րը։ Ըն կեր նե րը փաս տում 
են՝ Ա րա մա յի սը փրկել է բազ մա թիվ զին վոր նե րի, սպա նե րի ու կա մա վոր նե րի 
կյան քը: Ն րանց մեծ մասն ա ռող ջա ցել են, մյուս նե րը շա րու նա կում են ի րենց 
բու ժու մը՝ ստա նա լով նոր կյան քի հնա րա վո րութ յուն՝ շնոր հա կալ լի նե լով ան-
մա հա ցած բժշկին՝ նրա կա տա րած մաս նա գի տա կան ու մարդ կա յին սխրանք-
նե րի հա մար։

 Հա նուն հայ րե նի քի ու մյուս մար տիկ նե րի կյան քե րի փրկութ յան հա մար կյան-
քը զո հած հե րոսն ան մա հա ցավ պա տե րազ մի 40-րդ  օ րը՝ պայ քա րե րով մինչև 
վերջ:  Նենգ թշնա մու կող մից դա րա նա կալ ված չա րա բաս տիկ ա կա նը չխնա յեց 
նրան։  Հա րա զատ ներն ու ծա նոթ նե րը վստահ են, որ նրա փրկած կյանք նե րը 
կշա րու նա կեն իր կի սատ թո ղած գործն ու ա ռա քե լութ յու նը:

ԱՐԱՄԱՅԻՍ
ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

Մերօրյա հերոսները
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Ա րեն  Վերդ յան…  Հա մեստ և  զուսպ ռազ մա կան բժիշկ, բուժ ծա ռա յութ յան մա յոր...
Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի ռազ մաբժշ-

կա կան ֆա կուլ տե տի շրջա նա վարտ, կլի նի կա կան օր դի նա տոր Ա րեն  Վերդ յանն Ար ցախ-
յան վեր ջին գո յա մար տում պա տաս խա նա տու ծա ռա յութ յուն է ի րա կա նաց րել  Մար տու նիում: 
 Ցա վոք, թշնա մու ԱԹՍ-ն չշր ջան ցեց նրան. Ա րե նը զոհ վեց ռազ մա ճա կա տից վի րա վոր ներ 
դուրս բե րե լիս:

36-ամ յա Ա րե նը  Ճամ բա րա կի Թ թու ջուր գյու ղից էր: Ա վագ եղ բայ րը՝ Արտ յոմ  Վերդ յա նը, 
հի շում է, որ նա բնա վո րութ յամբ հան գիստ էր, զուսպ: « Շատ քիչ էր խո սում իր ձեռք բե րում-
նե րի և  հա ջո ղութ յուն նե րի մա սին:  Չէր սի րում պատ մել իր ա ռա քե լութ յան ու կա տա րած 
դժվար գոր ծի մա սին»,- ընդգ ծում է եղ բայ րը:

 Մո րաք րոջ աղջ կա՝  Մա րիամ  Սա յադ յա նի գնա հատ մամբ՝ Ա րե նը քչա խոս, միշտ լսո ղի դե-
րում էր: 

Ա րե նը տա սը տա րի շա րու նակ  Հադ րու թի զո րա մա սե րից մե կի բուժ ծա ռա յութ յան պետն 
էր, այն տեղ ծա ռա յութ յունն ա վար տե լուց հե տո ե կել էր Եր ևան՝ շա րու նա կե լու ու սու մը կլի-
նի կա կան օր դի նա տու րա յում, բայց քա նի որ ի պաշ տո նե բուժ ծա ռա յութ յան պետ էր, պա տե-
րազ մի ըն թաց քում նրան նշա նա կե ցին  Մար տու նու շրջա նի  Կար միր շու կա հա մայն քի բուժ-
ծա ռա յութ յան պետ:

Ա րե նի հո րաք րոջ տղան՝ ռազ մա կան բժիշկ Ար մեն Ի սո յա նը, նշում է, որ կրտսեր եղ բայ րը 
դեռ փոք րուց քչա խոս ու հա մեստ էր: «Ըն դա մե նը 4-5 տա րե կան էր, երբ Ա րե նի ու ժեղ լա ցի 
ձայ նը լսե ցինք, դուրս ե կանք ու տե սանք, որ գյու ղում ա ռուն անձրև նե րից վա րա րել էր, քույրն 
ըն կել էր ջու րը, իսկ նա փոր ձում էր հա նել քրո ջը, բայց չէր կա րո ղա նում. ու ժը չէր հե-
րի քում:  Փաս տո րեն դեռ այդ տա րի քից մեր Ա րե նը շտա պում էր՝ օգ նե լու ու փրկե լու», 
- ա սում է Ար մեն Ի սո յա նը:

 Ռազ մա կան ա ռա քե լութ յունն ի րա կա նաց նե լուց հե տո Ա րե նը որ պես ակ նա բույժ պի-
տի աշ խա տեր  Վար դե նի սում. վստահ էր, որ աչ քի ա ռա ջին փոխ պատ վաս տումն ինքն 
է ա նե լու:

Ա րե նի ըն կե րը՝ Է դո ւարդ Ա վագ յա նը, պատ մում է, որ ու սա նո ղա կան տա րի նե րին 
միշտ միա սին էին: «Եր կուսս էլ ռազ մա կան բժիշկ ներ էինք: Ա րե նը շատ հա մեստ ու 
քչա խոս էր, բայց կյանքն էլ կտար ըն կե րոջ հա մար:  Հադ րու թի զո րա մա սում իր աշ-
խա տանքն ա նում էր շատ պար տա ճա նաչ, հենց այդ էր պատ ճա ռը, որ այն տեղ ա մեն 
ինչ ան թե րի էր:  Դա խո սում էր Ա րե նի բարձր պա տաս խա նատ վութ յան մա սին», - 
ընդգ ծում է ըն կե րը՝ ա վե լաց նե լով, որ Ա րե նը նաև շատ հյու րա սեր էր:

 Պա տե րազ մի ըն թաց քում նա ըն կե րո ջը վստա հեց րել էր, որ ան կախ նրա նից՝ ի րեն 
կկան չեն, թե ոչ, հաս տատ գնա լու է ռազ մա ճա կատ:

Ա րե նը մաս նակ ցել էր նաև 2016 թվա կա նի Ապ րիլ յան պա տե րազ մին ու հպար տո-
րեն էր ա սում, որ կա րո ղա ցել է բո լոր վի րա վոր նե րին օգ նել:

2016թ. ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րի կող մից Ա րենն ար ժա նա ցել է «Ան բա սիր ծա-
ռա յութ յան հա մար» ա ռա ջին աս տի ճա նի մե դա լի։ Օ րեր ա ռաջ ՀՀ նա խա գա հի հրա մա նով 
« Հայ րե նի քի սահ ման նե րը պաշտ պա նե լիս ցու ցա բե րած խի զա խութ յան և  անմն ա-
ցորդ նվի րու մի հա մար» հետ մա հու պարգ ևատր վել է « Մար տա կան ծա ռա յութ յան» 
մե դա լով։

Ա րե նի գոր ծըն կե րը՝  Լի լիթ  Հով հան նիս յա նը, ո րի հետ միա սին ակ նա բու ժութ յուն 
էին սո վո րում կլի նի կա կան օր դի նա տու րա յում, նկա րագ րում է Ա րե նին՝ որ պես ծայ-
րաս տի ճան զուսպ, լուռ, շնոր հա լի, բա րի մարդ, ո րը միշտ պատ րաստ էր օգ նել: « Նա 
քիչ հան դի պող բա րի ու խա ղաղ մարդ կան ցից էր, բայց՝ միշտ մտազ բաղ ու թախ-
ծոտ», - ա վե լաց նում է  Լի լի թը:

 Ծա ռա յա կի ցը՝ ԵՊԲՀ ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 4-րդ  կուր սի ու սա նող 
 Հայկ  Մար գար յա նը, պատ մում է, որ բուժ ծա ռա յութ յան մա յոր Ա րեն  Վերդ յա նը հարգ-
ված էր ամ բողջ զո րա մա սում։  Զին վոր նե րը ա ռանց վա րա նե լու դի մում էին նրան՝ 
հաս տատ ի մա նա լով, որ ինչ էլ լի նի՝ մի հնար կգտնի ու կօգ նի։ «Երբ ես զո րա կոչ վե ցի 
բա նակ, ա վար տել էի ԵՊԲՀ ըն դա մե նը 1-ին կուր սը և  ոչ մի պրակ տիկ մի ջամ տութ յան 
չէի տի րա պե տում, բայց ար դեն մեկ ա միս հե տո Ա րե նի ու բուժ կե տի մնա ցած բժիշկ նե-
րի շնոր հիվ տի րա պե տում էի բո լոր անհ րա ժեշտ հմտութ յուն նե րին։  Մեր մեծ ըն կերն 
էր Ա րե նը, ինձ հա մար ծա ռա յութ յան մեջ և՛ մեծ եղ բայր էր, և՛ լավ ըն կեր էր, և՛ հա րա զատ 
մարդ։  Մի օր ա սաց, որ կուր սե ցի նե րիս խնդրեմ՝ ա ռա ջին կուր սում ան ցած դա սագր քերն 
ու ղար կեն զո րա մաս։ Ու երբ հարց րի՝ ին չի հա մար, պա տաս խա նեց շատ պարզ. «Որ մեկ 
տար վա սո վո րածդ չմո ռա նաս»։

Երբ գրքերն ու ղար կե ցին՝ բուժ կե տի հենց իր սեն յա կում տեղ հատ կաց րեց գրքե րը դնե լու, 
ու ա սաց, որ օր վա մեջ ան պայ ման ժա մա նակ գտնեմ ու վե րըն թեր ցեմ»: Այս պես բո լո րիս 
մա սին մտա ծում էր Ա րե նը», - հի շում է  Հայ կը՝ այդ պես էլ չկա րո ղա նա լով ըն դու նել ու հա մա-
կերպ վել ա վագ ըն կե րոջ կորս տի հետ:

Հ րա դա դա րի հաս տա տու մից 2 ժամ հե տո՝ նո յեմ բե րի 10-ին, ժա մը 3-ին մոտ (ժա մը 1-ին 
ար դեն հրա դա դա րը հաս տատ ված էր, սա կայն օ դում դեռ պտտվում էին թշնա մու ԱԹՍ-նե-
րը), Ա րե նը, կյան քը վտան գե լով, շտա պել էր՝ մար տա դաշ տից վի րա վոր նե րին դուրս բե րել, 
բայց չա րա բաս տիկ ԱԹՍ-ն  ընդ հա տեց ռազ մա կան բժշկի կյան քի ու ղին:

ԱՐԵՆ
ՎԵՐԴՅԱՆ

Մերօրյա հերոսները



Նա րեկ  Մես րոպ յա նը բուժ ծա ռա յութ յան մա յոր էր, « Մի քա յել յան» հա մալ-
սա րա նա կան հի վան դա նո ցի դի մած նո տա յին վի րա բու ժութ յան բա ժան մուն քի 
կլի նի կա կան օր դի նա տոր:  Զոհ վել է մար տի դաշ տում մաս նա գի տա կան պար-
տա կա նութ յուն նե րը կա տա րե լիս:

 « Փոք րուց փայ լում էր բո լոր բնա գա վառ նե րում՝ դպրո ցա կան օ լիմ պիա դա-
նե րում, ար վես տի ո լոր տում... եր գում էր, հմուտ դաշ նա կա հար էր, դե րա սան, 
սա կայն, ի վեր ջո կանգ ա ռավ ա մե նա մար դա սի րա կան մաս նա գի տութ յան՝ 
կյան քեր փրկե լու ա ռա քե լութ յան վրա»,-նշում է կի նը՝ Ան նա  Սի մոն յա նը և 
 շա րու նա կում, որ  Նա րե կը եր բեք չէր պատ մում իր սխրանք նե րի մա սին, չա-
փա զանց զուսպ ու հա մեստ էր, այդ իսկ պատ ճա ռով ի րենք նույ նիսկ տեղ յակ 
չէին, որ այս պա տե րազ մի ըն թաց քում նա նշա նակ վել է  Խո ջա լո ւի հրաձ գա յին 
գնդի բուժ ծա ռա յութ յան պետ:

 Պա տե րազ մի ա ռա ջին օր վա նից՝ որ պե զի ըն տա նի քը չան հանգս տա նա, 
ռազ մա կան բժիշկն ա սել է, որ գտնվում է ա պա հով վայ րում:  Միայն դեպ քից 
հե տո են ըն տա նի քի ան դամն երն ըն կեր նե րից ի մա ցել  Նա րե կի կա տա րած 
սխրանք նե րի մա սին։

« Խո սե ցի իր մար տա կան ըն կե րոջ հետ, ով ներկայումս ծա ռա յութ յան մեջ է: 
 Նա խոս տա ցել է, որ ան պայ ման կպատ մի  Նա րե կի բա զում հե րո սութ յուն նե-
րի մա սին:  Նա րե կը հասց րել է փրկել շատ զին վոր նե րի կյան քեր:  Դեպ քի օ րը, 
ինքն ու ըն կե րը շտա պել են ա ռաջ նա գիծ՝ վի րա վոր նե րին օգ նութ յուն ցու ցա-
բե րե լու և  տե ղա փո խե լու, սա կայն նա ըն կե րո ջը ստի պել է իջ նել մե քե նա յից՝ 
ա սե լով. « Դու այ սօր ար դեն մեկ ան գամ գնա ցել ես վի րա վոր նե րի հետ ևից, 
այս ան գամ ես կգնամ»: Գ նաց ու գնաց ան վե րա դարձ... »,- ման րա մաս նում է 
հե րո սի կի նը:

 Նա րեկն ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն է ու նե ցել նաև Ապ րիլ յան պա տե րազ մին՝ 
գտնվե լով ա մե նավ տան գա վոր կե տե րից մե կում` Թա լի շում։ Այդ պա տե րազ-
մում նույն պես 100-ից ա վե լի վի րա վոր նե րի դուրս բե րե լով մար տի դաշ տից և 
փր կե լով նրանց կյան քե րը՝ պարգ ևատր վել է «Ա րիութ յան» մե դա լով։

«Ապ րիլ յան պա տե րազ մից հե տո իր հրա մա նա տա րը՝ Ար ցա խի հե րոս 
 Կա րեն  Ջա լավ յա նը և  մար տա կան ըն կե րը պատ մում են, որ ու ժեղ ռմբա կո-
ծոթ յան ժա մա նակ՝ չսպա սե լով կրա կի դա դա րին, շտա պել է մար տի դաշ տից 
դուրս բե րել վի րա վոր նե րին՝ րո պե ա ռաջ կան խե լով վի րա վոր զին վո րի ոտ քե-
րի ան դա մա հա տու մը: Եվ այս պի սի բազ մա թիվ դեպ քեր»,- մեջ բե րում է Ան նա 
 Սի մոն յա նը:  

 Կոն սեր վա տո րիա յում  Նա րե կի քրո ջը մո տե ցել և  հե տաքրքր վել են՝ արդ-
յոք  Մես րոպ յան  Նա րեկն իր եղ բայրն է: Ք րոջ պա տաս խա նից հե տո ե րի տա-
սարդն ա սել է, որ ինքն ապ րում է  Նա րե կի շնոր հիվ. ապ րիլ յան պա տե րազ մի 
ժա մա նակ փրկվել է հենց  Նա րե կի շնոր հիվ:

 Կինն ա ռանձ նա կի հպար տութ յամբ է ընդգ ծում, որ  Նա րեկն անմն ա ցորդ 
նվիր ված էր ըն տա նի քին, հո գա տար հայր էր, օ րի նա կե լի ա մու սին:

« Նա րե կը շատ հա մեստ էր, բա րի, աշ խա տա սեր, ըն կե րա սեր ու մար դա-
սեր»,- նշում է վի րա բու ժա կան ստո մա տո լո գիա յի և  դի մած նո տա յին վի րա բու-
ժութ յան ամ բիո նի դո ցենտ, « Մի քա յել յան» վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տի դի-
մած նո տա յին վի րա բու ժութ յան ծա ռա յութ յան ղե կա վար Ար թուր  Պա պիկ յա նը, 
ում ղե կա վա րած ամ բիո նում է ռազ մա կան բժիշ կը եր կու տա րի ան ցել կլի նի-
կա կան օր դի նա տու րան:

Ար թուր  Պա պիկ յանն ընդգ ծում է, որ անհ նար է  Նա րե կի մա սին խո սել 
ա ռանց դրա կան հույ զե րի:

 Մեկ այլ գոր ծըն կե րոջ՝ դի մած նո տա յին վի րա բույժ  Հայկ  Սարգս յա նի խոս-
քով՝ թե պետ  Նա րե կը բազ մա թիվ կյանք էր փրկել նաև Ապ րիլ յան պա տե րազ-
մի ըն թաց քում, սա կայն եր բեք չի սի րել խո սել ռազ մա ճա կա տում կա տա րած 
մաս նա գի տա կան սխրանք նե րից։ Այդ մա սին ի րենք տե ղե կա նում էին նրա 
մար տա կան ըն կեր նե րից:

 Հոկ տեմ բե րի 11-ին՝ ծանր վի րա վո րում ստա նա լուց հե տո,  Նա րեկ 
 Մես րոպ յա նը տե ղա փոխ վել էր Եր ևան:

« Մեկ շա բաթ պայ քա րում էր կյան քի հա մար: Աչ քե րը բա ցե լուն պես ա ռա-
ջի նը հարց րեց. « Պա տե րազմն ա վարտ վել ա՞»: Ա սա ցինք՝ ա յո, ա մեն ինչ վեր-
ջա ցել է, ա մեն ինչ լավ է, սա կայն ճա կա տա գիրն ա նար դար գտնվեց  Նա րե կի 
հան դեպ:  Հար յու րա վոր կյան քեր փրկած բժշկի կյանք փրկել չհա ջող վեց: 
 Հոկ տեմ բե րի 19-ին  Նա րեկն ան մա հա ցավ»,- հա վե լում է կի նը:  

 Մե րօր յա հե րո սը հու ղար կա վոր վել է «Ե ռաբ լուր» զին վո րա կան պան թեո-
նում։ Ծ նուն դով Ար ցա խից էր, մեկ նել էր պաշտ պա նե լու հայ րե նի հո ղը:

ՆԱՐԵԿ
ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ
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Ար թուր Ա վե տիս յան…  Զին վոր նե րի սի րե լի «դոկ-
տո րը», մա յորն ու ըն կե րը…

Ար թուր Ա վե տիս յա նը Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու 
ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի շրջա նա վարտ 
է: Եր կար տա րի ներ ե ղել  է Ար մա վի րի  Մար շալ 
 Բաղ րամ յա նի ան վան ու սումն ա կան զո րա մա սի բուժ-
ծա ռա յութ յան պե տը: 2016 թվա կա նի Ապ րիլ յան պա-
տե րազ մի կա մա վոր մաս նա կից նե րից է:

Ար ցախ յան վեր ջին գո յա մար տի հենց ա ռա ջին 
օ րը Ար թու րը «Սև հո վազ» ջո կա տի կազ մում կա մա-
վոր մեկ նեց ա ռաջ նա գիծ:  Հոկ տեմ բե րի 7-ին նա իր 
48-ամ յա կը նշեց դիր քե րում՝ ա ռաջ նագ ծում: Ըն կե րոջ՝ 
Հ րաչ  Դավթ յա նի փո խանց մամբ՝ Ար թուրն ա սում էր, 
որ կյան քում չի մո ռա նա իր ծննդյան այդ օ րը: « Շատ 
ու րախ էր, աչ քե րը փայ լում էին:  Նույ նիսկ մի քա նի 
ան գամ փչեց տոր թի մո մե րը», - հի շում է ըն կե րը: 
 Սա կայն Ար թու րի ու րա խութ յու նը կար ճատև էր. հոկ-
տեմ բե րի 15-ին նա զոհ վեց թշնա մու ա նօ դա չու թռչող 
սար քի հար վա ծից:  

Ար թու րը 2 դուստր ու նի. մեծ աղ ջի կը՝ 15-ամ յա Ալ-
լան, ա պա գա բժշկու հի է, հայ րե նա սեր հոր օ րի նա-
կով կյան քեր պի տի փրկի, իսկ փոք րի կը՝ 7-ամ յա 
 Սո ֆին, այլևս չի հարց նում, թե երբ է հայ րի կը տուն 
գա լու. նա այս հար ցի պա տաս խանն ար դեն գի տի…

 Կի նը՝ Ար փի նե Ա վե տիս յա նը, պատ մում է, որ Ար-
թու րը վա յե լում էր բո լո րի հար գան քը: « Բո լոր ի րեն 
ճա նա չող նե րը կա րող են դա փաս տել: Ար թու րը շատ 
նվիր ված էր իր աշ խա տան քին: Ե թե զին վոր նե րից 
մե կը ջեր մութ յուն էր ու նե նում, ամ բողջ ըն տա նի քով 
ան հան գիստ էինք լի նում. շատ էր սի րում իր զին վոր-
նե րին», - նշում է Ար փի նեն:

 Դուստ րե րի մեջ դեռ փոք րուց Ար թու րը սեր մա նում 
էր հայ րե նա սի րութ յուն: « Մեծ աղ ջիկս ան գամ զո-
րա մաս էր գնա ցել հայ րի կի հետ՝ բուժ կե տի Ա մա նո-
րը շնոր հա վո րե լու:  Հի մա Ալ լան ա սում է. « Շատ լավ 
բժիշկ պետք է դառ նամ, որ հայ րի կիս ա նու նը բարձր 
պա հեմ», - ա վե լաց նում է կի նը:

 Ծա ռա յա կից ըն կե րը՝ են թաս պա Ար մեն Աս լան յա-
նը, պատ մում է. « Տա սը տա րի միա սին ենք ծա ռա յել: 
Ար թու րը լավ մարդ էր ու լավ բժիշկ:  Հեշ տութ յամբ 
ախ տո րո շում էր ցան կա ցած հի վան դութ յուն և  ա րա-
գո րեն բու ժում նշա նա կում»: Ար թու րի շփման շրջա-
նակն, ըն կե րոջ խոս քով, շատ մեծ էր, և  բո լո րի կող-
մից նրա մարդ տե սա կը գնա հատ ված էր:

Մ յուս ըն կե րը՝ 30-ամ յա Հ րաչ  Դավթ յա նը, որն Ար-
մա վի րի դպրո ցում ֆի զի կա կան կուլ տու րա է դա սա-
վան դում, նշում է, որ Ար թուրն իր հա մար ա վագ եղ-
բայր էր: «Ինձ միշտ զերծ էր պա հում վտան գա վոր 
քայ լե րից:  Հոկ տեմ բե րի 5-ին, երբ միա սին ռազ մա ճա-
կա տում էինք, ինձ շնոր հա վո րեց Ու սուց չի օր վա առ-
թիվ:  Շատ նրբան կատ էր, հա վա տա րիմ, ա մեն ինչ հի-
շում էր, միշտ լա վա տես էր ու եր բեք չէր տրտնջում», 
- ա վե լաց նում է ըն կե րը:

ԱՐԹՈւՐ
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
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 Վա հե  Ղա րիբ յան… Ար ցախ յան ան հա վա սար գո յա մար տում հե րո-
սա բար զոհ ված բժիշկ-դե ղա գետ…

32-ամ յա  Վա հեն ա ռա ջին հա յաց քից սո վո րա կան բժիշկ էր, որն 
ա ռաջ նագ ծում փրկեց 40-50 վի րա վոր զին վո րի կյանք:  Նա Եր ևա նի 
Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի դե-
ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի շրջա նա վարտ էր:

 Պա տե րազ մի ըն թաց քում  Վա հեն Ջ րա կա նի ( Ջաբ րա յիլ) զո րա մա սե-
րից մե կի դե ղա գետն էր:  Բա նակ զո րա կոչ վել էր եր կու տա րի ա ռաջ և 
 ծա ռա յում էր Ա գա րա կի զո րա մա սում:  Սա կայն պա տե րազ մի սկսվե լուն 
պես՝ ար դեն սեպ տեմ բե րի 28-ին, շտա պել էր ա ռաջ նա գիծ՝ փո խա րի նե-
լու Ջ րա կա նի բժիշկ-գոր ծըն կեր նե րին:

 Վա հեի ըն կե րը՝  Նա րեկ  Ռե հան յա նը, չի կա րո ղա նում հա մա կերպ-
վել ըն կե րոջ կորս տի հետ. ա սում է, որ  Վա հեի բա ցը եր բեք ու ոչ ոք չի 
լրաց նի: «Իմ ըն կեր  Վա հեն հե րոս է:  Վախ չու ներ. ա սում էր. « Վախս 
Աստ ված է, ին չի՞ց վա խե նամ»: Կ յան քի մարդ էր, ա սող-խո սող, ան կեղծ: 
Եր կուսս էլ բժիշկ-դե ղա գետ ենք:  Մենք միշտ միա սին էինք:  Մեր ըն կե-
րութ յա նը շա տերն էին նա խան ձում. ի հար կե, եր բեմն վի ճում էինք, բայց 
շատ շուտ՝ հաշտ վում», - հի շում է  Նա րե կը:

 Վա հեն զոհ վել է ար կի հար վա ծից հոկ տեմ բե րի 5-ին, երբ անձ նա-
զո հա բար նետ վել էր՝ փրկե լու  18-ամ յա վի րա վոր զին վո րի կյան քը: 
«Հ րա մա նա տա րի հետ եմ խո սել,  Վա հեի հետ աշ խա տող բուժ քույ րը 
նույն պես պատ մել է, որ 2 օր շա րու նակ վի րա վոր ներ են տե ղա փո խել 
դիր քե րից:  Վա հեն միշտ շտա պում էր ա ռաջ նա գիծ՝ վի րա վոր նե րին 
օգ նե լու: Եր բեմն նույ նիսկ չե զոք գո տի նե րում էր հայտն վում՝ ա ռա ջին 
բու ժօգ նութ յուն ցույց տա լու հա մար:  Մի տղա կար, ո րի տե սո ղութ յունն 
էր վնաս վել, ինձ ա սում էր, որ ապ րում է  Վա հեի շնոր հիվ: Իսկ վեր-
ջին ան գամ ըն կերս, լսե լով 18 տա րե կան զին վո րի օգ նութ յան ձայ նը և 
 մո ռա նա լով ա մեն ին չի մա սին, գնաց՝ փրկե լու ևս  մեկ կյանք», - հպար-
տութ յամբ պատ մում է  Նա րե կը: Փր կեց շա տե րի կյան քը, սա կայն ի րե նը 
փրկել չհա ջող վեց.  Վա հեն ան մա հա ցավ…  Վի րա վոր զին վո րը, հա նուն 
ո րի նա կյան քը զո հեց, այդ պա հին փրկվեց, բայց մեկ շա բաթ անց նա 
էլ ան մա հա ցավ հոս պի տա լում:

 Վա հեի խա չով թևկա պը  Նա րե կը միշտ իր մոտ է պա հում՝ որ պես ան-
մար հուշ հե րոս ըն կե րո ջից:

« Շատ աշ խա տա սեր էր  Վա հեն,-շա րու նա կում է ըն կե րը,- սե փա կան 
դե ղատ նա յին ցանց ու ներ, զբաղ վում էր նաև գյու ղատն տե սութ յամբ, 
մեծ այ գի ներ ու ներ հայ րե նի  Կար բի գյու ղում: «Կ յան քի կար ևոր ե րա-
զանքն ար դեն ի րա կա նա ցել էր. մեծ սի րո վրա հիմն ված ըն տա նիք ու նի՝ 
հիաս քանչ կին, ո րը նույն պես դե ղա գետ է, և հ րաշք տղա՝ 1,8 ամ սա կան 
Լ ևո նը: 2 ա միս էր մնա ցել զո րացր վե լուն, դեկ տեմ բե րի 28-ին  Վա հեն 
պի տի զո րացր վեր», - ա սում է  Նա րե կը:  Զո րացր վե լուց հե տո ըն կե րոջն 
էր խոս տա ցել օգ նել դե ղատ նա յին ցանց բա ցե լու գոր ծում: « Բո լոր կար-
ևոր ո րո շումն ե րից ա ռաջ միշտ  Վա հեի հետ եմ խո սել, իր խորհր դին եմ 
հետ ևել, ո րով հետև միշտ ճիշտ խոր հուրդ ներ էր տա լիս», - ա վե լաց նում 
է  Նա րե կը:

 Վա հեի կի նը՝  Հե լեն  Սա յադ յա նը, ա սում է, որ նրա մա սին ան վերջ 
կա րե լի է խո սել, թե՛ որ պես սի րող ա մու սին, թե՛ որ պես հո գա տար հայր: 
« Միա ժա մա նակ հպարտ եմ, որ նա, իր կյան քը գի տակ ցա բար նվի-
րե լով հայ րե նի քին, օ րի նակ դար ձավ շա տե րի հա մար: « Մահ ի մաց յալ 
ան մա հութ յուն է». այս տո ղերն ինձ հա մար այժմ, ա վե լի քան երբ ևէ, 
հաս կա նա լի և  ա ռար կա յա կան են:  Ցան կա նում եմ որ դուս մեջ սեր մա նել 
այն բարձր և  վեհ ար ժեք նե րը, ո րոնք կրում էր իր մեջ հայ րը՝  Վա հեն», 
- ա սում է հե րո սի կի նը:

 Բարձր ար ժեք նե րի տեր մարդ լի նե լով՝  Վա հեն պար ծանք էր բո լոր 
ըն կեր նե րի ու հա րա զատ նե րի հա մար. վա յե լում էր բո լո րի սերն ու հար-
գան քը:

ՎԱՀԵ
ՂԱՐԻԲՅԱՆ
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Կլի նի կա կան ֆար մա կո լո գիա յի ամ բիո նի դա սա խոս, հայ ցորդ  Վա հե 
 Մե լիք սեթ յա նը դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի լա վա գույն, խաս տումն ա-
լից շրջա նա վարտ նե րից էր:  Նո յեմ բե րի 5-ին նա կդառ նար 32 տա րե կան… 
Չ նա յած ե րի տա սարդ տա րի քին՝ հասց րել էր մաս նա գի տա կան բե ղուն ճա-
նա պարհ անց նել։  2012թ. գե րա զան ցութ յամբ ա վար տել էր օր դի նա տու րան՝ 
ստա նա լով կլի նի կա կան դե ղա գե տի ո րա կա վո րում: Կ լի նի կա կան օր դի նա-
տու րա յում ու սումն ա ռութ յան տա րի նե րին վե րա պատ րաստ ման նպա տա-
կով մեկ նել էր Ի տա լիա յի  Կա մե րի նո յի հա մալ սա րան:

Կ լի նի կա կան ֆար մա կո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ  Նա րի նե  Միր զո յա նը 
 Վա հեի մա սին ա ռանձ նա կի ջեր մութ յամբ է խո սում։  Պատ մում է, որ  Վա հեի 
ե րա զանքն էր  Հա յաս տա նում զար գաց նել կլի նի կա կան ֆար մա ցիան և  այդ 
նպա տա կին հաս նե լու հա մար 2018 թվա կա նին ըն կեր նե րի հետ  հիմն ել էր 
«Կ լի նի կա կան դե ղա գի տութ յան հայ կա կան միութ յուն»  հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յու նը, ո րի նա խա գա հը և  հա մա հիմն ա դիրն էր:

Կ լի նի կա կան օր դի նա տու րան գե րա զան ցութ յամբ ա վար տե լուց հե տո 
 Վա հե  Մե լիք սեթ յանն աշ խա տան քի է ան ցել ԵՊԲՀ կլի նի կա կան ֆար մա-
կո լո գիա յի ամ բիո նում և  դա սա վան դել մինչև զո րա կոչ վե լը՝ 2018թ. դեկ-
տեմ բե րը:

 Վա հե  Մե լիք սեթ յա նը, ամ բիո նում դա սա վան դե լուն զու գա հեռ, զբաղ վում 
էր նաև գի տա կան աշ խա տան քով և 2019 թ. պատ րաստ վում էր պաշտ պա-
նել թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յու նը։  Հե ղի նակ է տա սից ա վել գի տա-
կան հոդ ված նե րի, այդ թվում՝ մի ջազ գա յին հե ղի նա կա վոր պար բե րա կան-
նե րում։

Ամ բիո նի լա վա գույն դա սա խոս նե րից էր . ու սա նող նե րը միշտ հիաց մուն-
քով են խո սել  Վա հեի, նրա մաս նա գի տա կան բարձր ո րա կա վոր ման և 
 բա ցա ռիկ մարդ կա յին հատ կա նիշ նե րի մա սին:  Տի րա պե տում էր 3 օ տար 
լեզ վի՝ ռու սե րեն, անգ լե րեն և  ի տա լե րեն։

« Նա միշտ մաս նակ ցում էր բա րե գոր ծա կան տար բեր մի ջո ցա ռումն ե-
րի:  Հատ կա պես վեր ջին տա րի նե րին զբաղ վում էր վազ քով. մաս նակ ցում 
էր գրե թե բո լոր բա րե գոր ծա կան մա րա թոն նե րին: Ա մեն ան գամ բա րե-
գոր ծա կան վազ քի մրցույ թին պատ րաստ վում էր ա մե նայն պա տաս խա-
նատ վութ յամբ:  Շատ էր սի րում դաշ նա մուր նվա գել, թեև ըն դա մենն ու-
ներ ե րաժշ տա կան միջ նա կարգ կրթութ յուն, սա կայն կա տա րում էր շատ 
բարդ ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ։  Սի րում էր Ա րամ  Խա չատր յա նի,  Ռի չարդ 
Կ լայ դեր մա նի և Յի ռու մա յի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը»,- նշում է  Նա րի նե 
 Միր զո յա նը:  

Ն րա բնո րոշ մամբ՝ ի րենց հրա շա լի  Վա հեն ինչ պես մաս նա գի տա կան աս-
պա րե զում, այն պես էլ ա մե նուր, ա մեն ինչ ձգտում էր հասց նել կա տար յա լի:  

«Ե զա կի մտա ծե լա կեր պի տեր մարդ էր, յու րա հա տուկ խե լա ցի, գի-
տեր հար գել դի մա ցի նին՝ ան կախ ա մեն ին չից, բա րի էր, նա խա ձեռ նող և  
ա ռանձ նա հա տուկ պա տաս խա նա տու, աշ խա տա սեր, չա փա զանց ըն կե րա-
սեր և  լու սա վոր մտքի տեր:  Մարդ, ով միշտ պատ րաս տա կամ էր օգ նութ յան 
հաս նել: Ա ռանց տրտնջա լու միշտ հաղ թա հա րում էր բո լոր դժվա րութ յուն-
նե րը և  պայ քա րում ար դա րութ յան հա մար»,- նկա տում է ա վագ գոր ծըն կե-
րը:

 Վա հեն պա տե րազ մի ա ռա ջին իսկ օր վա նից ա ռանց երկմ տե լու մեկ նել 
էր ռազ մա ճա կատ՝ իր զի նա կից ըն կեր նե րին բժշկա կան օգ նութ յուն ցու ցա-
բե րե լու հա մար:  Զի նա կից նե րի խոս քով՝ ան գամ մար տեր էր վա րել, քա-
ջա լե րե լով էր իր ըն կեր նե րին։  Պա տե րազ մի ըն թաց քում վտան գե լով ի րեն՝ 
հե րո սա բար փրկել էր մի քա նի տասն յակ զին վոր նե րի:  Հոկ տեմ բե րի 8-ին՝ 
հեր թա կան մար տի ժա մա նակ, ան տե սե լով վտան գը, նո րից նետ վել էր 
կյան քեր փրկե լու, բայց զոհ վել էր թշնա մու մա հա ցու հար վա ծից:

Ամ բիո նի աշ խա տա կից նե րի խոս քով՝  Վա հեի հետ ապ րած յու րա քանչ-
յուր պահն ան գին է. մե րօր յա հե րո սը միշտ կմնա նրանց հու շե րում…

Ն շենք, որ ՀՀ նա խա գա հի հոկ տեմ բե րի 16-ի հրա մա նագ րով՝  Հայ րե նի քի 
սահ ման նե րը պաշտ պա նե լիս ցու ցա բե րած խի զա խութ յան և  անմն ա ցորդ 
նվի րու մի հա մար թիվ N զո րա մա սի բուժ կե տի դե ղա գետ, բժշկա կան ծա-
ռա յութ յան լեյ տե նանտ  Վա հե  Սամ վե լի  Մե լիք սեթ յա նը հետ մա հու պարգ-
ևատր վել է « Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով։
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 Հայ րե նի քի հա մար մղվող ան հա վա սար պայ քա րում կյան քը չխնա-
յեց նաև  Գաս պար յան նե րի ըն տա նի քի խի զախ զա վա կը, քա ջա րի 
զին վոր ու անձ նա զոհ ա պա գա բժիշկ 25-ամ յա  Սամ վե լը: Եր ևա նի 
Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 3-րդ  կուր սի ու սա նող  Սամ վել 
 Գաս պար յանն Ար ցախ յան 2020 թվա կա նի գո յա մար տի ա ռա ջին իսկ 
օրն ըն կեր նե րի հետ կա մա վոր մեկ նել էր ա ռաջ նա գիծ:

 Սամ վե լը Գե ղար քու նի քի մար զի  Վա ղա շեն գյու ղից էր: 
 Դեկ տեմ բե րի 13-ին նա կդառ նար 26 տա րե կան:

 Կուր սըն կե րու հին՝ Ան նան, բնու թագ րում է նրան որ պես շատ հա-
մեստ ե րի տա սարդ, ո րը եր բեք որ ևէ մե կին չէր նե ղաց նի. « Շատ էր 
ու զում լավ բժիշկ դառ նալ, սա կայն դեռ չէր ընտ րել նեղ մաս նա գի-
տա ցու մը»:

Ա պա գա բժշկի մյուս կուր սըն կե րու հին՝  Լի լի թը, պատ մում է. 
« Մենք նույ նիսկ չենք ի մա ցել, որ նա ա ռաջ նա գիծ է մեկ նել: Ի հար կե, 
 Սամ վե լի ան սահ ման հայ րե նա սի րութ յունն էր նման մղման դրդա-
պատ ճա ռը»:

 Սամ վե լը ԵՊԲՀ էր տե ղա փոխ վել Եր ևա նի  Խա չա տուր Ա բով յա նի 
ան վան պե տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի պատ մութ-
յան ֆա կուլ տե տից: «Բժշ կութ յունը նրան շատ էր հե տաքրք րում: Սի-
րում էր նաև խա ղալ «Ալ յանս»:   Միշտ պարտ վում էի ն րն, շատ լավ 
գիտեր հա յոց լե զու, ին չի շնոր հիվ էլ կա րո ղա նում էր հաղ թել:  Սի րում 
էր եր գել «Եր ևա նի սի րուն աղ ջիկ» եր գը, ա սում էր՝ Եր ևա նի աղ ջիկ-
նե րի նման սի րուն աղ ջիկ ներ չկան»,-թախ ծոտ ժպի տով հի շում է 
 Լի լի թը:

Ան մահ հե րո սի մեկ այլ կուր սըն կե րու հին՝  Վար դու հին, նշում է. 
« Լավ ըն կեր էր մեր  Սամ վե լը, հաս նող ու կա մե ցող էր: Ափ սոս՝ եր-
կար չտևեց մեր շփու մը: Ու րիշ խումբ տե ղա փոխ վե լուց հե տո էլ մեզ 
չէր մո ռա նում, սպա սում էինք՝ մեր խմբի մյուս տղա նե րը բա նա կից 
գա յին, որ կա րո ղա նա յինք հա վաք վել»:

« Սամ վե լը,- շա րու նա կում է  Վար դու հին,- մեկ րո պե ան գամ չէր 
կա րո ղա նում հան գիստ նստել: Ի րեն միշտ փո փո խութ յուն էր պետք: 
Երբ ա սում էինք՝ գնանք կի նո, ա սում էր՝ ես այդ քան նույն դիր քով 
նստո ղը չեմ, ու րիշ բան մտա ծեք:  Սամ վելն ա սում էր, որ ի րեն միշտ 
նո րութ յուն ներ են պետք, նոր մար դիկ:  Ֆուտ բոլ էր շատ սի րում. ա մեն 
ինչ գի տեր ֆուտ բո լի մա սին՝ բո լոր դեմ քե րով ու թվե րով: Ա ռաջ նա-
գիծ մեկ նե լուց մի քա նի օր ա ռաջ խո սում էինք, է լի մեր խմբի հա-
վաք վե լու մա սին էր խո սում, բայց, ցա վոք, ո չինչ չհասց րինք: Ե թե 
ի մա նա յի, որ այս պես է լի նե լու, հենց նույն օ րը բո լո րին կհա վա քեի», 
- ափ սո սան քով ա սում է  Վար դու հին:

 Սամ վե լի զի նա կից ըն կերն ու եղ բայ րը՝ Ար տա շե սը, որն, ի 
դեպ, նույն պես ա ռա ջին օր վա նից ա ռաջ նագ ծում էր, պատ մում է. 
« Սամ վե լը շատ բա րի էր, մեծ սիրտ ու ներ, բո լո րին հաս նող էր, անխ-
տիր բո լո րին: Ու զում էր բժիշկ դառ նալ, որ բու ժեր բո լոր հի վանդ 
հա րա զատ նե րին:  Դեռ չէր ո րո շել՝ որ ուղ ղութ յամբ էր մաս նա գի տա-
նա լու, բայց, ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, վի րա բույժ կդառ նար»:

Ըն կե րոջ խոս քով՝  Սամ վե լը 2012-2014 թվա կան նե րին ժամ ե տա-
յին զին վո րա կան ծա ռա յութ յունն ան ցել էր Ջ րա կա նում, իսկ հա-
յութ յա նը պա տու հա սած վեր ջին գո յա մար տի ժա մա նակ շտա պել էր 
ա ռաջ նա գիծ՝ ցանկանալով ա նա ռիկ պա հել  Քար վա ճա ռի հայ կա-
կան դիր քե րը՝ միա ժա մա նակ կի րա ռե լով իր բժշկա կան հմտութ յուն-
նե րը: « Մենք  Քար վա ճա ռի ա մե նավ տան գա վոր դիր քե րից մե կում 
էինք… Թշ նա մուն էինք սպա սում, բայց, ցա վոք, թշնա մին վեր ևից էր 
գա լիս…  Հենց  Քար վա ճա ռում էլ մեր  Սամ վե լը զոհ վեց», - ա վե լաց-
նում է Ար տա շե սը:

ՍԱՄՎԵԼ
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Ար ցա խի դեմ ադր բե ջա նա թուր քա կան ու ժե րի սան ձա-
զեր ծած պա տե րազմն ի րո ղութ յուն է, ո րը հայ ժո ղովր-
դից խլեց հայ րե նի հո ղի հա մար մարտն չող մե ծա թիվ 
քաջ հա յոր դի նե րի: 

Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի ընդ-
հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի ա ռա ջին կուր սի ու սա-
նող  Դա վիթ  Բա դալ յա նը  Մա սիս քա ղա քից էր: Ո րո շել էր 
որ պես նեղ մաս նա գի տութ յուն ընտ րել պլաս տիկ վի րա-
բու ժութ յու նը: 

Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի դե կան  Կա րի նե 
 Բա րո յա նը խո րը ցավ է ապ րում սի րե լի ու սա նող նե-
րի մա սին անց յա լով խո սե լիս: « Դա վի թին բնու թագ րե-
լու հա մար ոչ թե դե կան, այլ որ պես դա սա խոս պետք է 
նշեմ, որ յու րա հա տուկ սո վո րող էր:  Գիր քը ձեռ քից չէր 
դնում. միշտ ու սա նո ղի կեց ված քով, պատ րաս տա կամ, 
բո լո րին լսե լու, օգ նե լու կամ քով»,-ընդգ ծում է դե կա նը: 

 Հա մա կուր սե ցի նե րը ևս  կա րո տով են հի շում կուր-
սըն կե րոջ հետ անց կաց րած օ րե րը:  Հա մա կուր սե ցու՝ 
 Տաթ ևիկ  Զուռ նաչ յա նի խոս քով՝  Դա վի թը հա սա կա կից 
տղա նե րից տար բեր վում էր նպա տա կաս լա ցութ յամբ, 
աշ խա տա սի րութ յամբ, պլա նա վո րած քայ լե րով. հստակ 
գի տեր, թե ինչ պետք է ա նի բա նա կից վե րա դառ նա լուց 
հե տո: « Միշտ ժա մա նակ էր գտնում զան գե լու, եր բեք չէր 
մո ռա նում խմբե ցի նե րի ու դա սա խոս նե րի մա սին. հարց-
նում էր ու բարև ներ փո խան ցում, նույ նիսկ հի շում էր բո-
լո րի տա րե դարձ նե րը: Ձմ ռա նը՝ մինչև իր բա նակ գնա-
լը, միա սին ենք պա րա պել բո լոր քննութ յուն նե րը, վաղ 
ա ռա վո տից մինչև ուշ գի շեր ըն կեր նե րով միա սին պա-
րա պում էինք գրա դա րա նում:  Դա վի թի ներ կա յութ յու-
նից ար դեն մեզ պաշտ պան ված էինք զգում, ո րով հետև 
գի տեինք, որ ցան կա ցած հար ցում կա ջակ ցի ու մե նակ 
չի թող նի մեզ»,- նշում է  Տաթ ևիկ  Զուռ նաչ յա նը՝ հա վե-
լե լով, որ երբ ևէ չի հան դի պել տղա յի, ով այդ քան դաս-
տիա րակ ված լի ներ և ն վիր ված ըն տա նի քին ու սի րե լի 
մարդ կանց: 

 Տաթ ևի կը կա րո տով հի շում է, որ  Դա վի թը քաղց րա կեր 
էր. «Իր բա նակ գնա լուց մեկ ա միս անց խմբով  Դա վի թի 
հա մար իր սի րե լի քաղց րա վե նի քից էինք ու ղար կել, ին չը 
շատ էր ու րա խաց րել նրան:  Նա ան կեղծ ու կյան քով լի 
ան հա տա կա նութ յուն էր»,-հի շում է ու սա նո ղու հին, ընդգ-
ծե լով՝ ան սահ ման ու րախ է և հ պարտ, որ իր կյան քում 
ու նե ցել է  Դա վի թի նման ըն կեր և «մեծ» եղ բայր: 

Ա պա գա բժիշ կը զոհ վել է պա տե րազ մի ա ռա ջին օ րը՝ 
սեպ տեմ բե րի 27-ին, տանկ խո ցե լուց հե տո: 

« Փամ փուշ տը մտել էր սրտը: Ըն կեր նե րը տե սել են 
նրան ար դեն գետ նին ըն կած, նա հասց րել է չորս բառ 
ա սել՝ « Մե նակ եղ բորս բան չլի նի»,-պատ մում է հա-
մա կուր սե ցին՝ հա վե լե լով, որ  Դա վի թի եղ բայ րը ևս 
 ծա ռա յութ յան մեջ է. եր կուսն էլ ե ղել են ա ռաջ նագ ծի 
տար բեր մա սե րում: 

 Դա վիթ  Բա դալ յա նը, ցա վոք, հա մալ րեց ան մա հութ-
յան ճա նա պար հը բռնած մեր հե րոս նե րի շար քե րը...

ԴԱՎԻԹ
ԲԱԴԱԼՅԱՆ
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Մի շարք ա պա գա բժիշկ ներ Ար ցա խի դեմ Ադր բե ջա նի 
և  Թուր քիա յի սան ձա զեր ծած պա տե րազ մում հայ րե նի քի 
պաշտ պա նութ յան հա մար մղվող մար տե րում ան մա հա-
ցան՝ չհասց նե լով ի րա կա նաց նել բժիշկ դառ նա լու ե րա-
զան քը:

 Նա րեկ  Սարգս յանն Ա գա րակ քա ղա քից էր, սո վո րել 
է տե ղի միջ նա կարգ դպրո ցում, այ նու հետև ըն դուն վել 
է ԵՊԲՀ ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տետ: Ա ռա ջին 
կուրսն ա վար տե լուց հե տո զո րա կոչ վել է բա նակ:

Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի դե կան  Կա րի նե 
 Բա րո յա նի խոս քով՝  Նա րեկն աչ քի էր ընկ նում բա րութ-
յամբ, օ րի նա կե լի էր, բազ մա կող մա նի զար գա ցած և 
 սո վո րում էր գե րա զանց ա ռա ջա դի մութ յամբ:

Ք րոջ՝  Զա րե  Սարգս յա նի խոս քով՝ դպրո ցում ևս  միշտ 
ա ռա ջինն էր: « Սո վո րել է գե րա զանց, տար բեր ա ռար-
կա նե րից մաս նակ ցել է հան րա պե տա կան օ լիմ պիա-
դա նե րի՝ ար ժա նա նա լով բարձր գնա հա տա կան նե րի: 
Չ կար խնդիր, ո րից  Նա րե կը չկա րո ղա նար գլուխ հա-
նել, միշտ օգ նող, ըն կե րա սեր, չա փից դուրս՝ պա տաս-
խա նա տու:  Ցան կա նում էր հայ րեն քի ա ռաջ պարտ քը 
կա տա րել, բա նա կից վե րա դառ նալ և  հան գիստ սրտով 
շա րու նա կել ու սու մը: Վս տահ եմ՝ շատ լավ մաս նա գետ 
կդառ նար, հայ րե նի քի հա մար պի տա նի մարդ»,- պատ-
մում է  Նա րե կի քույ րը:

 Հա մա կուր սե ցի նե րը ևս  ցա վով ու կա րո տով են խո-
սում  Նա րե կի մա սին: Ն րան բնու թագ րում են որ պես 
կար գա պահ, նպա տա կաս լաց: « Ցա վոք մեր եր կի րը նրա 
նման բժիշկ կորց րեց, իսկ մենք՝ գոր ծըն կեր:  Նա րե կը 
կոչ ված էր լավ բժիշկ դառ նալ:  Միշտ օգ նութ յան հաս-
նող  Նա րե կը բնա վո րութ յամբ անվր դով էր»,- ընդգ ծում 
է  Սո նա  Մե լիք բեկ յա նը՝ հա վե լե լով, որ հայ րենքն իր 
կյան քի գնով պաշտ պա նած ա պա գա բժիշ կի հի շա տա-
կը միշտ վառ կմնա հա մա կուր սե ցի նե րի հի շո ղութ յուն-
նե րում:

 Նա րե կը ծա ռա յել է  Մար տա կեր տի զո րա մա սե րից մե-
կում, զոհ վել է թշնա մու ա նօ դա չու սար քի հար վա ծից՝ 
բռնե լով ան մա հութ յան ճամ փան...

ՆԱՐԵԿ
ՍԱՐԳՍՅԱՆ
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Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի ընդ հա նուր 
բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 5-րդ  կուր սի ու սա նող Անդ րա նիկ Գ րի-
գոր յա նը պա տե րազ մի ա ռա ջին իսկ օ րը կա մա վոր մեկ նել է ռազ-
մա ճա կատ։  Թող նե լով ու սումն ու ընտ րե լով զեն քը՝ նա բռնեց ան-
մա հութ յան ճա նա պար հը...

Անդ րա նիկ Գ րի գոր յա նը ծնվել է Ա րա րա տի մար զի  Նո յա կերտ 
գյու ղում, 1996թ. դեկ տեմ բե րի 16-ին։ Ծ նող նե րը պատ մում են, որ 
նա միշտ էլ աչ քի է ըն կել հա մա ռութ յամբ, ապ րել է իր սկզբունք-
նե րով, չի ընկր կել դժվա րութ յուն նե րից, ե թե ո րո շել՝ ու րեմն գոր-
ծել է:  Բա նա կը շատ է սի րել, միշտ ցան կա ցել է կրկին ծա ռա յել:

Անդ րա նի կը սի րել է նաև գրքեր նվի րել. նրա հա մոզ մամբ՝ ա մե-
նա լավ նվե րը գիրքն է: Ա պա գա բժիշկն աս մուն քում էր, ներ կա-
յա ցումն եր բե մադ րում՝ խա ղա լով գլխա վոր դե րե րում։ Դպ րո ցում 
սո վո րած տա րի նե րին մաս նակ ցել է ռազ մա գի տութ յան օ լիմ-
պիա դա յի հան րա պե տա կան փու լին, ու նե ցել է հա ջո ղութ յուն ներ։ 
 Փոքր հա սա կից նվիր ված է ե ղել ռազ մա կան գոր ծին։ 2015-2017 
թթ. ծա ռա յել է Ար ցա խում։  Մաս նա գի տութ յամբ կա պա վոր է ե ղել։ 
 Հա յոց բա նա կում ծա ռա յե լու տա րի նե րին ստա ցել է մի շարք 
պարգև ներ, այդ թվում՝ « Քա ջա րի մար տիկ» և « Հա յոց բա նա կի 
գե րա զան ցիկ» մե դալ ներ։ Ու ներ ա վագ սեր ժան տի կո չում։  Մեր 
օ րե րի հե րո սը մաս նակ ցել է նաև 2016-ի Ապ րիլ յան պա տե րազ-
մին` կրկին լի նե լով ա ռաջ նագ ծի ա մե նա թեժ կե տե րում։

Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի դե կան  Կա րի նե  Բա րո յա նը 
Անդ րա նի կին բնու թագ րում է որ պես աշ խա տա սեր, ըն տա նի քին 
օգ նող, լավ սո վո րող ու սա նող. « Դե կա նատ էր գա լիս միշտ կեն-
սա խինդ։ Կ յան քով լի էր և  պատ րաստ՝ բա զում դժվա րութ յուն ներ 
հաղ թա հա րե լու»:  Կուր սըն կե րու հին՝  Լի լիթ Ա ռա քել յա նը, նշում է, 
որ շատ վստա հե լի մարդ էր՝ նա խա ձեռ նող, շուտ կողմն ո րոշ վում 
էր տար բեր ի րա վի ճակ նե րում: « Շատ ենք ափ սո սում նրա կորս-
տի հա մար:  Շատ բա րի էր, շփվող, ըն կե րա սեր: Բ նա վո րութ յան 
հա մա ձայն` չսպա սեց, թե մյուս ներն ինչ կա սեն կամ ինչ կա նեն, 
ո րո շեց, որ ին քը պետք է գոր ծի ու գոր ծեց:  Միշտ զան գում էր 
դիր քե րից ու ա սում՝ չտխրեք և  դա սե րը լավ կսո վո րեք»,-ցա վով 
պատ մում է  Լի լի թը: Անդ րա նի կի մյուս հա մա կուր սե ցին՝ Ա նա հիտ 
 Բա բա յա նը շեշ տում է՝ ապ րեց կարճ, բայց բո վան դա կա լից կյան-
քով։ «Անհ նար է լիո վին պատ մել Անդ րա նի կի մա սին. խոս քե րը 
քիչ են, ճա նա չել էր պետք։ Անդ րա նի կը նրբան կատ էր, տես նում 
էր ան տե սա նե լին: Երբ զգում էր մեկն իր օգ նութ յան կա րիքն ու նի՝ 
ա նե լիք նե րը թող նում ու ամ բողջ էութ յամբ դառ նում էր օգ նութ-
յուն։ Լ ռում էր, երբ հաս կա նում էր, որ խոս քը կցա վեց նի:  Շատ էր 
սի րում ե րե խա նե րին, ծով բա րութ յուն էր։  Մարդ կանց լավ էր ճա-
նա չում։  Ցան կա ցած խնդիր կա րո ղա նում էր խոր քից դի տար կել, 
տար բեր վում էր իր հա սուն մտքով, դա տո ղութ յամբ, ե ռան դով, 
անտր տունջ աշ խա տե լու կա րո ղութ յամբ, ըն կե րոջ ու ան ծա նո թի 
կող քին կանգ նե լու իր անձն վեր պատ րաս տա կա մութ յամբ։ Ա րա-
րատ ցի «Ոս կի տղան», ինչ պես կո չել են նրան դիր քե րում, ա ռանց 
ե րե րա լու, ա ռանց երկմ տե լու չխնա յեց ա մե նա թան կը՝ կյան քը՝ 
ըն կեր նե րի հա մար լի նե լով թե՛ զին վոր, թե՛ բժիշկ»,- պատ մում 
է Ա նա հի տը: Անդ րա նի կը՝ հայ րե նի քի հա մար իր նվի րա կան 
պարտ քը կա տա րել է Ջ րա կա նում ( Ջաբ րա յի լում)։ Հ նա րա վո րութ-
յուն է ու նե ցել մի քա նի օ րով թող նել ա ռաջ նա գի ծը, բայց մե նակ 
չի թող ել իր զի նա կից ըն կեր նե րին: Ս տա նա լով բե կո րա յին վնաս-
վածք՝ զոհ վել է՝ ա նա վարտ թող նե լով բազ մա թիվ չի րա կա նա ցած 
ե րա զանք ներ ու նպա տակ ներ:

ԱՆԴՐԱՆԻԿ
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Մերօրյա հերոսները



Ա րեգ  Հա րո յան…  Լու սա վոր, բա րի և  հու մո րա սեր սեր ժանտ Ա րե գը՝ ա պա գա պլաս տիկ վի րա-
բույ ժը…

Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի ընդ հա նուր բժշկութ-
յան ֆա կուլ տե տի ա ռա ջին կուր սի ու սա նող Ա րեգ  Հա րո յա նը դեկ տեմ բե րի 10-ին կդառ նար 20 
տա րե կան:  Ժամ ե տա յին զին վո րա կան ծա ռա յութ յունն անց նում էր Ար ցա խում՝  Մար տու նիում: 
 Հինգ  ա միս էր մնա ցել զո րացր վե լուն:

Ա րե գի ա վագ եղ բայ րը՝ 25-ամ յա Ա րա մը, 2016 թվա կա նի Ապ րիլ յան պա տե րազ մի մաս նա կից 
է: Մ յուս եղ բայր նե րը՝ մո րաք րոջ տղա նե րը՝  Վարդ գեսն ու  Ռու բե նը, Ա րե գի հետ միա սին վեր ջին 
պա տե րազ մի ըն թաց քում էին ա նա ռիկ պա հում հայ րե նի քի սահ ման նե րը: Եղ բայր նե րը վի րա վոր-
վե ցին, նրանց կյան քը հա ջող վեց փրկել, բայց Ա րեգն ան մա հա ցավ…

 Կուր սըն կե րու հին՝  Մե րի  Համ բար ձում յա նը, ով Ա րե գին ճա նա չել է դեռևս 2015 թվա կա նից, երբ 
միա սին ըն դուն վել էին « Հե րա ցի» ա վագ դպրոց, պատ մում է. «Ա րեգն իմ ճա նա չած ա մե նա կեն սու-
րախ, բայց, միև նույն ժա մա նակ, ա մե նա զուսպ մարդն է, ով ուղ ղա կի մի հա յաց քով կա րող էր իր 
մեջ ե ղած ամ բողջ դրա կան է ներ գիան փո խան ցել: Ան վան պես լու սա վոր էր, եր բեք չէր ա սի, որ 
տխուր է կամ ի րեն վատ է զգում: Ընդ հա կա ռա կը, միշտ բո լո րին փոր ձում էր օգ նել ու դուրս բե րել 
վատ վի ճա կից, և, ի րոք, նրա մոտ դա ստաց վում էր ա ռանց ճի գի»:

 Մե րիի խոս քով՝ Ա րեգն ու զում էր լավ բժիշկ դառ նալ: « Սի րում էր գրքեր կար դալ, շատ լավ կի-
թառ էր նվա գում. ինք նու րույն էր սո վո րել, ժա մա նակ առ ժա մա նակ բե րում էր կի թառն ու նվա գում 
մեզ հա մար: Ա րե գը շատ խե լա ցի էր, ճկուն միտք ու ներ:  Դեռ չէր ո րո շել, թե ինչ ուղղ վա ծութ յուն 
է ընտ րե լու բժշկութ յան մեջ, բայց հա մոզ ված կա րող եմ ա սել՝ մենք հրա շա լի ա պա գա բժիշկ ենք 
կորց րել», - ցա վով նշում է  Մե րին:

Ա րե գը չէր հասց րել ա վար տել քննութ յուն նե րը, երբ ար դեն մեկ նեց հայ րե նի քը պաշտ պա նե-
լու: Իսկ դա սագր քե րը տա րել էր իր հետ, որ ա զատ ժա մա նակ քննութ յուն նե րին պատ րաստ վի: 
« Խոս քե րով անհ նար է նկա րագ րել, թե ինչ նշա նա կութ յուն ու նի Ա րեգն ինձ հա մար:  Նա ինձ հա-
մար այն եղ բայրն է, որ ես միշտ ե րա զել եմ ու նե նալ, մի մարդ, ում հետ ուղ ղա կի կա րող էի խո սել 
ան դա դար ու չնկա տել, թե ժա մերն ինչ պես ան ցան: Երբ բա նա կում էր, ու լի նում էին պա հեր, որ 
չէր կա րո ղա նում զան գել, ա սում էի՝ նա յիր երկն քում փայ լող աստ ղե րին ու պատ կե րաց րու՝ ես էլ եմ 
նույն կե տին նա յում, այդ պես կզրու ցենք ի րար հետ:  Հի մա ես նա յում եմ երկն քին ու հա վա տում, որ 
այդ փայ լող աստ ղե րից մե կը հենց ինքն է», - ա սում է  Մե րին:

Ա րե գը սի րած աղ ջիկ ու ներ՝ հենց իր դա սա րա նից: « Շատ նուրբ ու բա րի աղ ջիկ...  Խո սում էինք 
ու ո րո շում, թե զո րացր վե լուց հե տո ինչ պես պետք է սիր տը շա հեր», - հի շում է կուր սըն կե րու հին:

 Միշտ ճիշտ խոր հուրդ ներ տա լով՝ Ա րեգն ա սում էր, որ պետք է հա ճախ ժպտալ, ու ա մեն ինչ լավ 
կլի նի: « Մենք էլ ի րեն միշտ հի շե լու ու ժպտա լու ենք, ո րով հետև Ա րեգ ա սե լով՝ միայն ջեր մութ յուն 
ու հանգս տութ յուն ենք զգում, զգում ենք այն դրա կա նը, որն իր մեջ ան վերջ էր: Հ րա շա լի մարդ, 
հրա շա լի ըն կեր, ում մա սին միայն ու միայն լա վը կա րե լի է խո սել:  Ցավն ու կա րո տը խեղ դում են, 
բայց, միև նույն ժա մա նակ, ան սահ ման հպարտ ենք, որ Ա րե գի պես հե րոս ու նենք», - ա վե լաց նում 
է  Մե րին:

 Հե րո սի մայ րը՝  Շու շան Մ խի թար յա նը, լու սա վոր որ դու մա սին խո սե լիս չի կա րո ղա նում զսպել 
ար ցունք նե րը… «Ա րե գի հու մորն անս պառ էր: Բ նո րոշ հատ կա նի շը բա րութ յունն էր, բո լո րին օգ-
նող ու հաս նող էր, երբ ևէ որ ևէ մե կին չի մեր ժել: Եր բեք իր խոս քից չէր հրա ժար վում. պատ վի մարդ 
էր:  Բա ցի ըն կե րա սեր ու ըն տա նի քի ար ժա նի զա վակ լի նե լուց՝ Ա րե գը շատ պատ վախն դիր էր դեռ 
ման կուց»: Ա րե գի մտա ծե լա կեր պը, շատ էր տար բեր վում հա սա կա կից նե րից: « Նույնն էին ա սում 
նաև նրա ու սու ցիչ նե րը. խնդիր նե րին միշտ տար բեր վող լու ծումն եր էր ա ռա ջար կում:  Դեռ փոք-
րուց ա վագ եղ բոր կեն սա բա նութ յան ու բու սա բա նութ յան դա սագր քերն էր թեր թում:  Սի րում էր նաև 
տիե զեր քի մա սին նյու թե րը, ոգ ևոր վում էր ԱՄՆ Օ դագ նա ցութ յան և  տիե զե րա կան տա րա ծութ-
յան հե տա զո տութ յուն նե րի ազ գա յին գոր ծա կա լութ յան (NASA) հա ջո ղութ յուն նե րով:  Մարզ վում էր 
սպորտ դահ լի ճում:  Սի րում էր կյան քը, շատ լե ցուն էր, ա մեն րո պեն ապ րել է լիար ժեք: Ան համ բեր էր, 
ա մեն ինչ ա նում էր ինք նու րույն ու շատ ա րագ: Շ տա պում էր ապ րել…», - հի շում է տի կին  Շու շա նը:

Ա րե գը շատ էր սի րում բնութ յու նը, կեն դա նի նե րին: «Ան գամ ծա ռա յութ յան ըն թաց քում դիր քե րում 
շնե րի, կա տու նե րի մա սին հոգ էր տա նում. կե րակ րում ու խնա մում էր:  Ծա ռա յութ յու նից Ա րե գը չէր 
պատ մում, ա սում են՝ իր հետ ըն կե րութ յուն էին ա նում կո չու մով բարձր հե տա խույզ նե րը. լավ տրա-
մա բա նութ յուն ու ներ, ի րեն շատ էին վստա հում և  սի րում: Հ րա մա նա տար ներն Ա րե գի մա սին ա սում 
էին. «Այդ քան փոք րա մար մին տղա յին ո՞ր տե ղից այդ քան մեծ հո գի:  Պա տե րազ մի օ րե րին զան գում 
էր, ձայ նը զրնգում էր, այն քան ու րախ էր խո սում, կմտա ծեիր՝ լավ տե ղից է զան գում:  Միշտ ա մեն 
ին չում լավն էր տես նում, երբ ևէ չէր բո ղո քում, շստ  լա վա տես էր»,-շա րու նա կում է հե րո սի մայ րը:

 Դեռ 14 տա րե կա նում  Հով հան նես  Թու ման յա նի քառ յակ նե րից Ա րե գի նա խընտ րածն էր՝
«Որ քան ցավ եմ տե սել ես,
 Նենգ ու դավ եմ տե սել ես,
 Նե րել, սի րել ու տա րել,
 Վա տը լավ եմ տե սել ես»:
«Ինձ ա սում էր՝ ա մեն ինչ լավ է:  Հե տո ի մա ցանք, որ ի րենց հե տա խու զա կան խմբով գնա ցել էին 

թշնա մու դի վեր սիոն խմբի կող մից շրջա փակ ման մեջ հայտն ված զին վոր նե րին փրկե լու: Ա րեգն, 
ինչ պես միշտ, ա ռա ջին նե րից էր պատ րաս տա կա մութ յուն հայտ նել՝ օգ նութ յան  հաս նե լու ծա ռա յա-
կից նե րին», - ա սում է տի կին  Շու շա նը:  Սա կայն թշնա մու հրե տա նու հար վա ծը չի շրջան ցում Ա րե գի 
խրա մա տը: Ըն կեր նե րը՝  Վազ գե նը, Ս ևա դան, ան տե սե լով սե փա կան կյան քին սպառ նա ցող վտան-
գը, մե կը մյու սի հետ ևից նետ վում են Ա րե գին փրկե լու, բայց վի րա վոր վում են: Դ րա նից հե տո ար-
դեն հրա մա նա տարն է գնում՝ իր զին վոր նե րին փրկե լու:  Կապ է տա լիս՝ «1 զոհ, 2 վի րա վոր». զո հը 
Ա րեգն էր…

ԱՐԵԳ
ՀԱՐՈՅԱՆ
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 Մի քա յել  Հով սեփ յան…  Լու սա վոր մարդ, գե րա զան-
ցիկ ու սա նող … Այս պես են ըն կեր ներն ու դա սա խոս նե-
րը բնու թագ րում Ար ցախ յան 2020 թվա կա նի պա տե րազ-
մում զոհ ված 20-ամ յա  Մի քա յե լին:  

Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա-
կան հա մալ սա րա նի ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե-
տի 1-ին  կուր սի ու սա նող  Մի քա յել  Հով սեփ յա նը ծա ռա-
յում էր Ջ րա կա նում ( Ջաբ րա յիլ): Այս տար վա հուն վա րին 
պի տի զո րացր վեր:  Մինչև ԵՊԲՀ ըն դուն վե լը  Մի քա յելն 
ա վար տել էր « Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցը:

 Հե րո սի կուր սըն կե րու հին՝  Գեր ցի նա  Պետ րոս յա նը, 
պատ մում է, որ  Մի քա յե լը ծա ռա յութ յան էր մեկ նում շատ 
ոգ ևոր ված: «Երբ նրան հարց նում էինք՝ ին չու է ընտ րել 
հենց բժշկի մաս նա գի տութ յու նը, պա տաս խա նում էր. 
«Ես պի տի կյան քեր փրկեմ»:  Հա մոզ ված եմ, որ հրա-
շա լի մաս նա գետ էր դառ նա լու», - ա սում է  Գեր ցի նան: 
 Մի քա յելն  ըն տա նի քի միակ զա վակն էր: « Մոր հա մար 
նա ա մեն ինչ էր: Ե թե ա սեմ, որ մեր  Մի քա յե լը լու սա-
վոր անձ էր, դա կնշա նա կի ո չինչ չա սել նրա մա սին: Այդ 
տղա յի մեջ այն քան ու ժեղ ո գի կար: Դժ վար է պատ կե-
րաց նել, որ նա այլևս մեզ հետ չէ: Ես, ուղ ղա կի, չեմ կա-
րո ղա նում դա գի տակ ցել:  Մենք պի տի նրա ա նա վարտ 
գործն ա վար տին հասց նենք», - ընդգ ծում է հա մա կուր-
սե ցին:

Քն նութ յուն նե րի օ րե րին, շա րու նա կում է նա, ծա ռա-
յութ յան մեջ գտնվող  Մի քա յե լը հա ճախ էր զան գում ըն-
կեր նե րին, ան հանգս տա նում նրանց հա մար: « Ցա վա լի 
է, որ հա մա վա րա կի օ րե րին այդ պես էլ չկա րո ղա ցանք 
այ ցե լել նրան», - ափ սո սան քով նշում է  Գեր ցի նան:

 Մի քա յե լի դա սա խոս նե րից  Գա յա նե Մ խի թար յա նը 
պատ մում է, որ նա շատ խե լա ցի և  ըն դու նակ ու սա նող 
էր. «Ա մեն րո պե միտ քը բա նակն էր», - ա սում է դա սա-
խո սը:

Բժշ կա կան ֆի զի կա յի ամ բիո նի դա սա խոս Ք րիս տի-
նե Ե ղիա զար յա նը բարձ րա հա սակ և  ու ժեղ  Մի քա յե լին 
բնու թագ րում է որ պես ե րի տա սարդ, բայց ար դեն ձևա-
վոր ված տղա մարդ: «Եր բեք թույլ չէր տա ի րեն դի տո-
ղութ յուն ա նել: Ու ժե րի վեր ջի նը ներդ նում էր՝ լա վա-
գույ նը սո վո րե լու հա մար: Ինքն իր «ես»-ը միշտ ու ներ: 
 Կեց ված քը, միան շա նակ, բժշկին հա րիր էր: Իսկ պահ-
վածքն այն պի սին էր, որ դա սա խոս ներն էլ էին նրան վե-
րա բեր վում որ պես հա սուն, ձևա վոր ված մար դու, որ պես 
ար դեն կա յա ցած բժշկի», - նշում է դա սա խո սը:

 Ցան կա ցած հարց մա նը, շա րու նա կում է նա,  Մի քա յե լը 
կա տար յալ գե րա զան ցութ յամբ պա տաս խա նում էր: 
«Տ րա մա բա նութ յու նը շատ ու ժեղ էր, գե րա զանց էր սո-
վո րում, խմբից լիար ժե քո րեն տար բեր վում էր: Ե թե ո րոշ 
ու սա նող նե րի մոտ սո վո րե լու ըն թաց քում դժկա մութ յուն 
էր լի նում, նրա մոտ դա չկար:  Մի քա յե լը շատ լավ վի-
րա բույժ էր դառ նա լու:  Իս կա կան տղա մար դուն բնո րոշ 
բո լոր հատ կա նիշ ներն ու ներ մեր  Մի քա յե լը. նրա ա մեն 
խոսքն ար ժեք ու կշիռ ու ներ: Ն րա նից սո վո րե լու շատ 
բան ու նեին կուր սըն կեր նե րը», - թա խի ծով ա վե լաց նում 
է դա սա խո սը:

ՄԻՔԱՅԵԼ
ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
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ԵՊԲՀ-ում ու սումն ա ռութ յուն ստա ցած Ար թուր  Պո ղոս յանն 
Ար ցա խի դեմ սան ձա զերծ ված պա տե րազ մի զո հե րից է: Ար-
ցա խի հա րա վա յին հատ վա ծում շուրջ մեկ ա միս պայ քա րե լով 
թշնա մու հար ձա կումն ե րի և հ րե տա  կո ծութ յուն նե րի դեմ՝ Ար-
թու րը և  իր զի նա կից ըն կեր նե րը քա ջա բար զոհ վե ցին հա նուն 
հայ րե նի քի՝ հա վերժ մնա լով մեր հի շո ղութ յուն նե րի մեջ:

Ար թուր  Պո ղոս յա նը ծնվել է 1997թ. հու նի սի 5-ին,  Շի րա կի 
մար զի  Փոքր  Ման թաշ գյու ղում: Դպ րո ցը գե րա զանց ա ռա-
ջա դի մութ յամբ ա վար տե լուց հե տո 2015-ին ըն դուն վել է Մ խի-
թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րան: 
2019-ի ամ ռա նը զո րա կոչ վել է բա նակ՝ հայ րե նի քի հան դեպ 
իր պարտ քը կա տա րե լու:

«Ար թու րի ե ռան դը, նպա տա կաս լա ցութ յու նը կյան քի հան-
դեպ ու նե ցած սերն էր:  Նա եր կու քույ րե րի միակ եղ բայրն էր: 
 Դեռ մա նուկ հա սա կից շատ էր սի րում ֆուտ բո լը, բայց ո րո շել 
էր, որ կա տա րե լու է պա պի կի ե րա զան քը՝ բժիշկ է դառ նա լու: 
 Խե լա ցի, աշ խա տա սեր, պար տա ճա նաչ մարդ էր: Շր ջա պա-
տում մեծ հար գանք ու սեր էր վա յե լում:  Ման թաշ ցի Ար թուր 
 Պո ղոս յա նը 2020-ի հոկ տեմ բե րի 31-ին ձուլ վեց հայ րե նի քին, 
հի մա նրանք ան բա ժան են, ի րար գրկում հա վեր ժա ցել են»,- 
ա սում է Ար թու րի ըն կե րը՝  Դա վիթ  Հա րութ յուն յա նը:

 Մեր օ րե րի հե րո սը սի րում էր կար դալ ու ստեղ ծա գոր ծել: 
Իր մայ րի կի ծննդյան օ րը` օ գոս տո սի 18-ին, նրան նվի րել է 
այս տո ղե րը.

 
 Զին վո րի մայ րը

Լ սի՛ր այս խոսքս զի նա կից ըն կեր,
 Գո վեր գիր մո րը հա յոց զին վո րի,

Ն րա հաս ցեին ա սա ջերմ խոս քեր,
Որ նրա դեմ քին ժպիտ հայտն վի:
 Զին վո րի մայ րը զո րա վոր է շատ,

 Քան զի ան դա դար ա ղոթք է ա նում,
Որ տե րը պա հի իր մի նու ճա րին,
 Մայ րը զո րեղ է, նա չի թու լա նում:
 Թե որ դին տխրի մայ րը դա կզգա
Եվ իր ա ղոթ քով որ դուն ուժ կտա,
Ա հա ին չու է մայ րը սուրբ կոչ վում,
 Մայ րը տա ճար է, որ չի փլուզ վում:

 Մայ րը, թե գտնի իր որ դուն մե ռած,
 Կամ էլ ու րի շի կող մից հա լած ված,

Կբ նաջն ջի ո սո խին նշված,
 Մայ րը վա հան է, ո րը չի հանձն վում:
 Մայ րը պաշտ պան է իր տան օ ջա խի,

 Մոր հետ լի նե լիս ոչ ոք չի վա խի,
 Մոր հետ զա վա կը ան դորր է գտնում,
 Մայ րը զին վոր է, նա չի հանձն վում:

Եվ բարձ րայլ Աստ ծո լույ սով պա րուր ված՝
 Մայ րը կան թեղ է տան մեջ հի շեց նում:

Ե կե ղե ցի է այդ տունն օրհն ված,
 Մայ րը սուրբ է, նա չի խա վա րում:
Կ յան քի վեր ջում իր մոտ կկան չի,
Եվ թաց աչ քե րով հրա ժեշտ կտա,

 Բայց մեր սրտե րում նա հա վերժ կապ րի,
 Մայ րը Աստ ված է, նա չի մա հա նում:

ԱՐԹՈւՐ
ՊՈՂՈՍՅԱՆ
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Ար ցա խի դեմ սան ձա զերծ ված պա տե րազ մը շա տե րին 
խլեց մե զա նից. նրանք ան մա հա ցան հա նուն մեր վաղ-
վա խա ղաղ օ րե րի: ԵՊԲՀ ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա-
կուլ տե տի ա ռա ջին կուր սի ու սա նող Ար սեն  Ղա զար յա նը 
նրանց շար քե րում է...

Ար սեն  Ղա զար յա նը ծնվել է 2001թ. օ գոս տո սի 29-ին, 
Ս տե փա նա կեր տում։ Ա վար տե լով Ս տե փա նա կեր տի Վ. 
Ջ հան գիր յա նի ան վան թիվ 11 ա վագ դպրոցն՝ ըն դուն վել 
է Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րան։ Ար սե նը 
զո րա կոչ վում է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան՝ կես կի սամ-
յակ սո վո րե լուց հե տո:  

 Հա րա վա յին ուղ ղութ յամբ տե ղա կայ ված զո րա մա սե-
րից մե կում ԵՊԲՀ ու սա նողն իր ծա ռա յութ յու նը շա րու-
նա կում է որ պես բու ժակ:

Բժշ կի մաս նա գի տութ յունն ընտ րած զին վո րը պա-
տե րազ մի ժա մա նակ կի րա ռում է բու հում ստա ցած գի-
տե լիք նե րը. հրե տա կո ծութ յան տակ ըն կած վի րա վոր 
ըն կեր նե րին ցույց է տա լիս ա ռա ջին բու ժօգ նութ յուն, վի-
րա կա պում և  դուրս բե րում մար տի դաշ տից։ Ա վիա ցիա-
յի հար վա ծից հե տո գու մար տա կին օգ նութ յան շտա պող 
զին վոր-բու ժա կը բռնում է ան մա հութ յան ճա նա պար հը՝ 
զոհ վե լով բե կո րա յին վնաս վածք նե րից:

« Միա սին սո վո րել ենք ըն դա մե նը կես տա րի։ Անհ նար 
էր չնկա տել ու չգնա հա տել նրա ան սահ ման հա մես տութ-
յունն ու պար կեշ տութ յու նը, սրտա ցա վութ յունն ու բո լո-
րին ան կեղծ օգ նե լու ցան կութ յու նը։  Մենք կորց րել ենք 
հրա շա լի ա պա գա բժիշկ, լավ մարդ։ Ու րախ եմ, որ ճա-
նա չել եմ Ար սե նին»,-պատ մում է նրա հա մա կուր սե ցին՝ 
Ա լի նա  Խա չատր յա նը։

 Կուր սըն կեր  Ռու բեն  Մի նաս յանն էլ հա վե լում է՝ «Ար-
սենն օ րի նա կե լի ե րի տա սարդ էր, հա վա սա րակշռ ված ու 
զուսպ...»։

Ար ցախ յան պա տե րազ մի ժա մա նակ ան-
մա հա ցած Ար սե նին ան սահ ման կա րո տով 
են հի շում նաև դպրո ցա կան դա սըն կեր նե-
րը:

 Մա րի նա Ջ հան գիր յա նը, ով դպրո ցա կան 
նստա րա նից մինչև բժշկա կան հա մալ սա-
րան ճա նա չել է Ար սե նին, ցա վով ու ափ սո-
սան քով նշում է. «Դպ րո ցում Ար սե նը աչ քի 
էր ընկ նում իր խե լա ցիութ յամբ։  Նա մեզ 
հա մար ան կեղ ծութ յան, ազն վութ յան, բա-
րեխղ ճութ յան վառ օ րի նակ էր, հա նուն ըն-
կե րոջ պատ րաստ էր ա մեն ին չի։  Սի րում ու 
հպար տա նում ենք նրա նով՝ մեր հե րո սով»։
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Ար ցա խի դեմ սան ձա զերծ ված ադր բե ջա նա թուր քա կան պա տե-
րազմն ա նա վարտ թո ղեց մի քա նի տասն յակ ա պա գա բժիշկ նե րի 
ե րա զանք ներն ու նպա տակ նե րը: ԵՊԲՀ ընդ հա նուր բժշկութ յան 
ֆա կուլ տե տի ա ռա ջին կուր սի ու սա նող  Սար գիս  Ղա զար յա նը ևս 
չ հասց րեց  Հի պոկ րա տի եր դում տալ, խա ղաղ օ րե րին բազ մա թիվ 
մարդ կանց կյանք ներ փրկել... 

 Սար գիս  Ղա զար յա նը ծնվել է 2001-ի դեկ տեմ բե րի 3-ին, 
 Գե ղար քու նի քի մար զի  Ճամ բա րակ քա ղա քում: Ըն տա նի քի միակ 
որ դին էր:  Սի րած աղ ջիկ ու ներ, ում նպա տակ նե րը ևս  ան կա տար 
մնա ցին։ 

Ըն կեր նե րը նրան հի շում են, որ պես յու րա հա տուկ ան հա տա կա-
նութ յուն՝ բա րի սրտով, հու մո րի բարձր զգաց մամբ, ով միշտ պատ-
րաստ է ե ղել օգ նել, ա ջակ ցել բո լո րին:

«Բժշ կա կա նում ա մեն ինչ  Սա քո յին է հի շեց նում... Ե րա զում էր 
լավ բժիշկ դառ նալ:  Մեկ կի սամ յակ սո վո րե ցինք, հե տո զո րա կոչ-
վեց բա նակ՝ հայ րե նի քի հան դեպ իր պարտ քը կա տա րե լու, բայց, 

ա վաղ, հայ րե նի քը նրան պարտք մնաց: Կ յան քումս հան-
դի պած ա մե նա հայ րե նա սեր ու ա մե նա բա րի մարդն էր, եր-
բեք չէր չա րա խո սում»,-պատ մում է հա մա կուր սե ցին՝  Հայկ 
 Խա չատր յա նը: 

 Սար գի սը սկզբում ծա ռա յել է  Հոկ տեմ բեր յա նի զո րա մա-
սում, այ նու հետև, որ պես կրտսեր սեր ժանտ, դիր քի ա վագ, 
տե ղա փոխ վել է  Մա տա ղիս, պա տե րազ մի ժա մա նակ հա մառ 
մար տեր է մղել, փրկել բազ մա թիվ զի նա կից նե րի կյան քեր:

«Երբ հա կա ռա կոր դի զոր քը հար ձակ վել է ի րենց դիր քի 
վրա՝  Սար գիսն ու իր զի նա կից ըն կեր նե րը մնա ցել են դիր-
քում, մյուս նե րին ու ղար կել թի կուն քը պա հե լու, այդ ժա մա-
նակ էլ հրե տա նու հար վա ծից զոհ վել են՝ փրկե լով ա վե լի քան 
50 զին վո րի կյանք: Ն րա մար տա կան ըն կեր նե րը պատ մում 

են, որ այն քան է կրա կել՝ զեն քի տա քութ յու նից ձեռ քերն այր վել են, 
բայց ան կախ դրա նից, երբ հարց րել են՝ ո՞նց ես, միշտ պա տաս խա-

նել է՝ ար ջի պես:  Ցա վոք, մեր ըն կե րո ջը կորց րինք ան հա վա-
սար կռվում»,-ա սում է  Հայ կը:

 Սար գի սի հայ րը Ար ցախ յան ա ռա ջին պա տե րազ մի մաս նա-
կից է, հո գե պես շատ ա մուր, ու ժեղ մարդ։ «Ն րա դաս տիա րա-
կութ յան արդ յունքն է, որ  Սար գի սը չնա հան ջեց, չխու սա փեց՝ 
մինչև վեր ջին շուն չը պաշտ պա նե լով հայ րե նի քը:  Մեր ըն կեր-
նե րի կորս տով Աստ ված մեզ պատ ժեց, ո րով հետև մեր՝ թե՛ իմ, 
թե՛ մյուս նե րի, թե՛ հա սա րա կութ յան վե րա բեր մուն քը նրանց 
նկատ մամբ շատ տե ղե րում սխալ է ե ղել։ Աստ ված մեզ պատ-
ժեց, որ պես զի հաս կա նանք, թե ինչ պես պետք է վե րա բեր վենք 
շրջա պա տի մարդ կանց, պետք է կա րո ղա նանք գնա հա տել բո-
լո րին ոչ թե մա հից հե տո, այլև՝ միշտ»,-շեշ տում է հա մա կուր-
սե ցին։

 Սար գիս  Ղա զար յա նի մար մի նը գտել են զոհ վե լուց շա բաթ-
ներ անց:  Ձեռ քում ե ղել է քար տեզ, ծո ցագր պա նում՝ զին վո րա-
կան գրքույկ ու հե ռա խոս:

 « Մինչև վեր ջին պա հը հույս ու նեինք, որ սխալ մունք է ե ղել, 
որ նա ողջ ու ա ռողջ կգտնվի...  Պա տե րազ մից հե տո  Կար միր 
խա չի օգ նութ յամբ գտել են մար մի նը, փաս տաթղ թից ու հե ռա-

խո սից են հաս կա ցել, որ ինքն է:  Սա քոս ան մա հա ցավ. գի տակց ված 
մինչև վերջ մնաց դիր քում, դար ձավ մեր հե րո սը...», - ցա վով նշում 
է  Հայ կը՝ հա վե լե լով, որ պա տե րազ մում շատ ըն կեր ներ է կորց րել, 
այս տա րի քում այդ քան կորս տի ցավ ու ծան րութ յուն է զգա ցել։

 Սար գի սը հու ղար կա վոր վել է նո յեմ բե րի 19-ին՝  Ճամ բա րա կի գե-
րեզ մա նա տա նը։
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Բժշ կութ յան և ն կար չութ յան նկատ մամբ միա խառն-
ված սե րը լա վա գույնս է բնու թագ րում ԵՊԲՀ սո վո րող 
 Գա գիկ  Մա կար յա նին, ով այդ պես էլ չի րա կա նաց-
րեց իր բազ մա թիվ ե րա զանք ներն ու նպա տակ նե րը: 
Ար ցա խի դեմ ի րա կա նաց ված պա տե րազմն իր հետ 
տա րավ բժշկա կան բու հը գե րա զանց ա ռա ջա դի մութ-
յամբ ա վար տած շրջա նա վար տին, ով իր ա պա գան 
տես նում էր ու րո լո գիա յի ո լոր տում՝ այն հա մա րե լով 
հե տաքր քիր և բժշ կութ յան մեջ ա ռա ջա դեմ ճյուղ:

 Գա գիկ  Մա կար յա նը՝ ա վար տե լով ընդ հա նուր 
բժշկութ յան ֆա կուլ տե տը, «1+2» ծրագ րի շրջա նա-
կում բժշկի մաս նա գի տութ յամբ զին վո րա կան ծա-
ռա յութ յան է ան ցել ՀՀ ՊՆ զո րա մա սե րից մե կում: 
 Սեպ տեմ բե րի 27-ին Ար ցա խի դեմ սան ձա զերծ ված 
ադր բե ջա նա թուր քա կան պա տե րազ մի ըն թաց քում 
մաս նա գի տա կան ա ռա քե լութ յունն ի րա կա նաց րել է 
Ար ցա խի հա րա վա յին ուղ ղութ յամբ:

Ինչ պես նշում է կուր սըն կե րը՝ ԵՊԲՀ մաս նա գի-
տա կան և  շա րու նա կա կան զար գաց ման կենտ րո նի 
ա նես թե զիո լո գիա և  ռեա նի մա տո լո գիա մաս նա գի-
տութ յամբ 1-ին կուր սի ու սա նող  Տիգ րան Օ հան յա նը, 
 Գա գի կը դեռ դպրո ցա կան տա րի քից ու ներ նկա րե-
լու ձիրք, զբաղ վում էր նաև լու սան կար չութ յամբ, այդ 
թվում սի րում էր իր կող մից ար ված լու սան կար նե րը 
են թար կել ծրագ րա յին մշակ ման՝ ստա նա լով այն-
պի սի պատ կեր ներ, ո րոնք ար տա ցո լում էին նրա 
նե րաշ խարհն ու պատ կե րաց նումն ե րը:  Սե րը դե պի 
ար վես տը՝ նկար չութ յունն ու լու սան կար չութ յունն 
ար տա հայտ վում է նրա ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րում, 
ո րոնք տեղ են գտել www.500px.com/p/gagikmakary-
an/about կայ քում:

« Գա գի կը ստեղ ծա գործ, ար վեստն ու բժշկութ յու նը 
սի րող ան հատ էր, ո րը խե լա ցի լի նե լուն զու գա հեռ՝ 
աչ քի էր ընկ նում հա մես տութ յամբ ու ըն կեր նե րին 
օգ նե լու պատ րաս տա կա մութ յամբ»,-նշում է կուր սըն-
կե րը՝ հա վե լե լով, որ  Գա գի կին միշտ հա ջող վում էր 
ա մե նա բարդ ա ռար կա ներն ու թե մա նե րը մա տու-
ցել կուր սըն կեր նե րի հա մար մատ չե լի ու հաս կա նա-
լի՝ նրանց օգ նե լով պատ րաստ վել ու հանձ նել բու հի 
քննութ յուն նե րը:  Տիգ րան Օ հան յա նի խոս քով՝ մաս-
նա գի տաց ման ընտ րութ յան թե մա յի շուրջ հա ճախ 
են քննար կումն եր ու նե ցել:  Հե տաքրք րութ յուն նե րի 
շրջա նա կում ու նե նա լով նաև վի րա բու ժութ յունն ու 
ռեա նի մա տո լո գիան՝ ի վեր ջո  Գա գի կը կանգ էր ա ռել 
ու րո լո գիա մաս նա գի տութ յան վրա, որն էլ պատ-
րաստ վում էր ընտ րել զին վո րա կան ծա ռա յութ յունն 
ա վար տե լուց հե տո:

 Պա տե րազ մը բժշկա կան բու հից խլեց նաև  Գա գիկ 
 Մա կար յա նին:  Նա հա մալ րեց մե րօր յա հե րոս նե րի 
շար քը, ո րոնք, կոչ ված լի նե լով փրկել կյան քեր, ի րենց 
կյան քը նվի րե ցին հա յե նի քին:

 Գա գիկ  Մա կար յա նը զոհ վել է նո յեմ բե րի 1-ին Ջ րա-
կա նում՝ թշնա մու ա նօ դա չու սար քի հար վա ծից:

ԳԱԳԻԿ
ՄԱԿԱՐՅԱՆ
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 Հա նուն հայ րե նի քի կյան քը զո հած քա ջոր-
դի նե րի թվում է նաև ա պա գա բժիշկ Ա վե տիս 
 Պու լուզ յա նը:  Մե րօր յա հե րո սը ծնվել է 2000թ. 
հոկ տեմ բե րի 15-ին, Ս տե փա նա կեր տում: Ա վար-
տե լով Ս տե փա նա կեր տի  Խա չա տուր Ա բով-
յա նի ան վան դպրո ցը, ու սու մը շա րու նա կել է 
 Թա մա րա  Քա մալ յա նի ան վան քո լե ջում՝ սեր տե լով 
« Բու ժակ՝ զին ված ու ժե րում» մաս նա գի տութ յու նը: 
 
2018 թ. ըն դուն վել է ԵՊԲՀ ընդ հա նուր բժշկութ յան 
ֆա կուլ տետ, 2019 թ. հու լի սին զո րա կոչ վել Ար ցա խի 
պաշտ պա նութ յան բա նակ:  Նույն թվա կա նի նո յեմ-
բեր-դեկ տեմ բե րին Եր ևա նում մաս նակ ցել է սանհ-
րա հան գիչ նե րի պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րին 
և  լա վա գույն արդ յունք ցու ցա բե րե լու հա մար պարգ-
ևատր վել պատ վոգ րով:

 Վե րա դառ նա լով Ար ցախ, շա րու նա կել է զին վո րա-
կան ծա ռա յութ յու նը որ պես սանհ րա հան գիչ՝ ստա-
նա լով կրտսեր սեր ժան տի զին վո րա կան կո չում: 
Ըն կեր նե րը նրան բնու թագ րում են որ պես ազ նիվ ու 
բա րե կիրթ անձ նա վո րութ յան:

«Ա վե տի հետ սո վո րե ցինք ըն դա մե նը մեկ ու-
սումն ա կան կի սամ յակ, սա կայն այդ տար-
վա ըն թաց քում նա հասց րեց տպա վոր վել մեր 
մտքե րում, որ պես դաս տիա րակ ված, խե լա ցի և 
 հե տաքր քիր անձ նա վո րութ յուն»,-ցա վով նշում է 
հա մա կուր սե ցին՝  Մա րի նե  Հա կոբ յա նը՝ հա վե լե-
լով, որ Ա վե տի սը ոչ մի բան չի խնա յել զի նա կից-
նե րին բժշկա կան օգ նութ յուն ցույց տա լու հա մար: 
 
Ա վե տի սը 2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ից ե ղել է դիր քե-
րում:  Հոկ տեմ բե րի 2-ից 9-ը Ար ցա խի հա րավ-ար-
ևել յան ճա կա տում՝ Ա րա լե ռի շրջա նում, այ նու հետև 
 Հադ րու թի մե ձա կայ քում մաս նակ ցել է թեժ մար տե րի: 
 Զոհ վել է 2020 թ. հոկ տեմ բե րի 10-ին՝ վի րա վոր զի-
նակ ցին օգ նութ յուն ցու ցա բե րե լու պա հին՝ հրե տա-
նա յին ար կի բե կո րից:  Հու ղար կա վոր ված է «Ե ռաբ-
լուր» զին վո րա կան պան թեո նում:

ԱՎԵՏԻՍ
ՊՈւԼՈւԶՅԱՆ
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Ար զու ման  Թո րոս յան… Ն պա տա կաս լաց, ծնո ղա սեր ու ըն-
կե րա սեր ա պա գա ստո մա տո լո գը… 

Ար զու մա նը ծնվել է 2001 թվա կա նի ապ րի լի 12-ին, Գ յում-
րիում՝ զին վո րա կա նի ըն տա նի քում։ 2007-2016 թվա կան-
նե րին զբաղ վել է կա րա տե սպոր տաձ ևով:  Հա յաս տա նում, 
 Թուր քիա յում,  Ռու սաս տա նում կա յա ցած ա ռաջ նութ յուն նե-
րում ի պա տիվ նրա հաղ թա նակ նե րի բազ միցս հպար տո րեն 
բարձ րա ցել է հա յոց ե ռա գույ նը: Ար ժա նա ցել է «Սև գո տի» 
ան վա նա կար գի:

2018-2019 ու սումն ա կան տա րում Ար զու մանն ըն դուն վել 
է Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա-
կան հա մալ սա րա նի ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տետ և 
 զո րա կոչ վել բա նակ։ 2019 թվա կա նի հու լի սի 28-ին զին վո րա-
կան ծա ռա յութ յան է ան ցել  Մեղ րիի զո րա մա սում, սա կայն 
2020 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 2-ին նրան տե ղա փո խել էին 
Ջ րա կան ( Ջաբ րա յիլ):

 Մայ րը՝  Լիա նա  Ռոս տոմ յա նը, պատ մում է, որ 19-ամ յա 
ա պա գա ստո մա տո լո գը շատ էր սի րում սպոր տը: « Շատ 
գե ղե ցիկ կեց վածք ու ներ: Երբ 12 տա րե կա նում կա րա տեի՝ 
Ս տամ բու լում անց կաց ված աշ խար հի և  Մոսկ վա յում անց-
կաց ված Եվ րո պա յի ա ռաջ նութ յուն նե րում բարձ րաց րեց մեր 
ե ռա գույ նը, այն քան հպար տո րեն էր դա ա նում:  Միշտ ա ռա-
ջի նը պի տի լի ներ, թե՛ սպոր տում, թե՛ ուս ման մեջ:  Չէր սի րում 
նաև կրկնվել», - պատ մում է տի կին  Լիա նան: « Վեր ջին զան-
գին»,-շա րու նա կում է մայ րը,- երբ ու սու ցի չը ե լույ թի՝ նա խօ-
րոք գրված տեքստ էր տվել Ար զու մա նին, նա հրա ժար վել 
էր՝ ա սե լով, որ կրկնվող խոս քեր են:  Տա տի կին խնդրել էր իր 
հա մար ե լույ թի նոր տեքստ գրել: Եվ հենց Ար զու մանն էլ իր 
հայ րե նա սի րա կան ե լույ թով եզ րա փա կեց « Վեր ջին զան գի» 
մի ջո ցա ռու մը», - ա վե լաց նում է տի կին  Լիա նան:

 Հե րո սը սի րում էր բժշկութ յու նը: Բժշ կի մաս նա գի տութ-
յամբ ո գեշնչ վել էր, քա նի որ հա րա զատ նե րը մե ծա մա սամբ 
բժիշկ ներ էին: «Ա մեն ան գամ, երբ խո սում էինք հե ռա խո սով, 
պատ մում էր իր ե րա զանք նե րի մա սին:  Հու լի սին պետք է զո-
րացր վեր. հաշ վում էր օ րե րը, որ պես զի վե րա դառ նար ու դա-
սի գնար սեպ տեմ բե րին», - հի շում է տի կին  Լիա նան ՝ շեշ տե-
լով, որ Ար զու մա նը շատ ըն կե րա սեր ու ծնո ղա սեր էր:

Ար ցա խում պա տե րազ մի օ րե րին մե րօր յա հե րո սը շատ թեժ 
մար տե րի էր մաս նակ ցել: «Ի րենց վրա դրված բո լոր պար-
տա կան նութ յուն նե րը լիար ժեք կա տա րե լուց հե տո ար դեն 
պետք է վե րա դառ նա յին  Մեղ րի՝ ի րենց զո րա մաս, սա կայն 
ըն կեր նե րը շրջա փակ ման մեջ էին հայտն վել: Ար զու մանն իր 
9 ըն կեր նե րի հետ շտա պել էր օգ նութ յան», - ա սում է տի կին 
 Լիա նան:  Բայց, ցա վոք, խրա մա տում նրանց վի ճակ ված էր 
ի րենց վրա վերց նել թշնա մու ա նօ դա չու թռչող սար քի հար-
վա ծը: Ըն կեր նե րից միայն մե կին հա ջող վեց ողջ մնալ:

 Վեր ջին ան գամ հե րո սը մայ րի կի հետ էր խո սել, խնդրել էր 
ան դա դար ա ղո թել ի րենց հա մար։ 

«Երբ վեր ջին ան գամ թեժ մար տի ըն թաց քում ինձ զան գեց, 
հարց րեց՝ ի՞նչ եմ ա նում, ես պա տաս խա նե ցի՝ ա ղո թում եմ, 
տղաս խնդրեց ան դա դար ա ղո թել, ո րով հետև միայն Աստ-
ված կա րող էր օգ նել նրանց՝ ողջ դուրս գա լու այդ մար տից», 
- ցա վով վեր հի շում է տի կին  Լիա նան:

ԱՐԶՈւՄԱՆ
ԹՈՐՈՍՅԱՆ
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Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում օ րեր ա ռաջ բաց-
ված պա տե րազ մում զոհ ված հե րոս նե րին նվիր ված 
հու շա տախ տա կին փակց ված է նաև ստո մա տո լո-
գիա կան ֆա կուլ տե տի 1-ին կուր սի ու սա նող  Կա րո 
 Հո վա գիմ յա նի ա նու նը: Ի տար բե րութ յուն մյուս զոհ-
ված հե րոս նե րի՝  Կա րոն  Հա յաս տա նում չէր ծնվել: 
 Հո վա գիմ յան նե րի ըն տա նի քը  Սի րիա յից 2003 թվա կա-
նին են տե ղա փոխ վել Եր ևան, երբ ըն տա նի քի ա վագ 
զա վա կը՝  Կա րոն, ըն դա մե նը եր կու սու կես տա րե կան 
էր:  Հայ րե նի քում է ման կա պար տեզ հա ճա խել: 2012 
թվա կա նին ստա ցել է ՀՀ քա ղա քա ցիութ յուն: Ս տո մա-
տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի ա ռա ջին կուր սի երկ րորդ 
կի սամ յա կից զո րա կոչ վել է բա նակ:  Կա րո յի՝ ստո-
մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տետ ըն դուն վե լու ո րո շու մը 
պա տա հա կան չէր:  Նա ցան կա նում էր լրաց նել հոր` 
 Սար գիս  Հո վա գիմ յա նի հիմն ած ա տամն ա տեխ նի կա-
կան լա բո րա տո րիա յի գոր ծու նեութ յու նը:  Փոքր հա սա-
կից  ծա նոթ է ե ղել այս ո լոր տի նրբութ յուն նե րին, և  երբ 
ե կել է մաս նա գի տութ յուն ընտ րե լու ժա մա նա կը, ո րո-
շել է հա մա տե ղել բժշկութ յունն ու տեխ նո լո գիա նե րը՝ 
սո վո րել ստո մա տո լո գիա:

 Հայրն էլ քա ջա լե րել է որ դուն՝ ա պա գա մաս նա գի-
տութ յան ընտ րութ յան հար ցում:

 Սար գիս  Հո վա գիմ յանն ընդգ ծում է, որ որ դին ըն կե-
րա սեր ու խա ղա ղա սեր էր:  Նա հա ճա խել է մար տար-
վես տի, կի թա ռի, մշտա պես ու սումն ա կան հա ջո ղութ-
յուն ներ է գրան ցել ու բարձր միա վոր նե րով ըն դուն վել 
բժշկա կան բուհ:

 Մեր օ րե րի հե րո սը բու ժակ նե րի ռազ մա կան ու սում-
նա րա նում վե րա պատ րաստ վե լուց հե տո Ջ րա կա նի 
( Ջաբ րաի լի) գնդում ծա ռա յում էր որ պես բու ժակ:

 Ծա ռա յութ յան ըն թաց քում սեր ժանտ  Կա րո 
 Հո վա գիմ յա նը դիր քա պահ գու մար տա կի տղա նե րի 
հետ ի րա կա նաց նում էր հեր թա պա հութ յուն, ա ռաջ-
նագ ծում ակ տի վո րեն մաս նակ ցում վի րա վոր նե րի տե-
ղա փոխ ման, բու ժօգ նութ յան ցու ցա բեր ման գոր ծըն-
թա ցին, օգ նում նո րա կո չիկ նե րին:

 Սեպ տեմ բե րի 27-ից մինչև հոկ տեմ բե րի 8-ը՝ կա պի 
մեջ լի նե լով ըն տա նի քի հետ, միշտ նշել է, որ իր մոտ 
ա մեն ինչ լավ է, և  ին քը որ ևէ բա նի կա րիք չու նի: Ըն-
տա նի քի տե ղե կութ յամբ՝  Կա րոն զոհ վել է  Հադ րու թում: 
 Հա նուն հայ րե նի քի կյան քը զո հած հե րո սը հուն վա րի 
9-ին հու ղար կա վոր վել է «Ե ռաբ լուր» զին վո րա կան 
պան թեո նում:
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 Սեպ տեմ բե րի 27-ին սկսված և  ա վե լի քան մեկ ա միս տևո ղութ յամբ 
պա տե րազ մի հետ ևան քով, ցա վոք, զոհ վե ցին նաև ա պա գա բժիշկ ներ: 
Ն րանց մի մա սը զին վո րա կան ծա ռա յութ յուն էր անց նում, մի մասն 
ինք նա կամ էր մեկ նել ա ռաջ նա գիծ՝ հայ րե նի քը պաշտ պա նե լու:

 Ռուս տամ  Գալստ յա նը մեկն է այն հե րոս նե րից, ով հայ րե նի քի 
պաշտ պա նութ յան գոր ծում կյան քը չխնա յեց: Ծն վել է 2001 թվա կա նին, 
 Ջեր մու կում։ 2 տա րե կան հա սա կում ըն տա նի քով տե ղա փոխ վել են Եր-
ևան։

 Սո վո րել է Եր ևա նի թիվ 142 ա վագ դպրո ցում, այ նու հետև ու սու մը 
շա րու նա կել է «Ք վանտ» վար ժա րա նում: Կր թա կան այս հաս տա տութ-
յու նը նրան լա վա գույն շրջա նա վարտ նե րից է հա մա րում:  ԵՊԲՀ ու սա-
նո ղը հե տաքր քիր նա խա սի րութ յուն ներ ու ներ:  Վաղ տա րի քից սկսել 
է զբաղ վել բիթ բոք սով և  այդ աս պա րե զում գրան ցել է լուրջ արդ յունք։ 
2016 թվա կա նին կա յա ցած  Հա յաս տա նի բիթ բոք սի ա ռաջ նութ յու նում 
գրա վել է 2-րդ, իսկ 2018-ին՝ 3-րդ  պատ վա վոր հո րի զո նա կան նե րը։

Ս տո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տում մեկ տա րի սո վո րե լուց հե տո 
 Ռուս տամ  Գալստ յա նը զո րա կոչ վել է բա նակ:

« Յու րա քանչ յուր զին վո րի, ե րի տա սար դի կո րուս տը ցավ է բո լո րիս 
հա մար:  Խո րա պես ցա վում եմ և  ցա վակ ցում եմ նրանց ըն տա նիք նե-
րին և  հա րա զատ նե րին»,- նշում է ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի 
դե կան  Լա զար Ե սա յա նը:

Ան հա տա պես ճա նա չե լով հա նուն հայ րե նի քի կյան քը զո հած բո լոր 
ա պա գա ստո մա տո լոգ տղա նե րին՝ ա վե լաց նում է. « Շատ դժվար է այս 
լու սա վոր ե րի տա սարդ նե րի մա սին խո սել անց յալ ժա մա նա կով…»:

ԵՊԲՀ ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի 2-րդ  կուր սի ու սա նող 
Ա նու շիկ  Գաս պար յա նի խոս քով՝  Ռուս տա մի մա սին կա րե լի է ան վերջ 
խո սել: « Նա մեր խմբի ու րա խութ յունն էր, ե զա կի ան հա տա կա նութ-
յուն:  Միա սին ա վար տել ենք տո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի ա ռա-
ջին կուր սը: Ն րա ծա ռա յութ յու նը վեց ամ սով հե տաձգ վել էր. բա նակ է 
գնա ցել ա ռա ջին կուրսն ա վար տե լուց հե տո»,- պատ մում է հա մա կուր-
սե ցին՝ ա վե լաց նե լով, որ զին վո րա կան ծա ռա յութ յան մա սին խո սե լիս 
ե րի տա սարդ մար տի կը հպար տութ յամբ ա սել է, որ բա նակ է գնա լու 
և  վե րա դառ նա լու է, այն պես որ կուր սըն կեր նե րը չեն էլ հասց նի կա-
րո տել ի րեն: « Ցա վոք գնաց ու հա վերժ զին վոր մնաց»,- ա սում է կուր-
սըն կե րու հին:

 Զահ ված ըն կե րոջ մա սին խո սե լը հեշտ չէ, բայց նա չի կա րող չնշել, 
որ  Ռուս տամն իր դրա կան է ներ գե տի կան է փո խան ցել բո լո րին:  Միշտ 
լավ տրա մադ րութ յամբ է հա ղոր դակց վել մարդ կանց հետ, սի րել է կա-
տա կել:

 Ռուս տա մը նվիր ված ըն կեր էր և ծ նո ղա սեր զա-
վակ,  նրան հի շե լու են միայն լավ ու դրա կան հի շո-
ղութ յուն նե րով:

 
« Ռուս տամս գնաց ու  Զին վոր դար ձավ,
Ու րախ ու զվարթ օ րե րը ան ցան,
 Սիր տը բա րի էր, աչ քե րը ժպտուն,
Տ վեց իր կյան քը, ա նե՛ծք թշնա մուն:
Աստ ված, եղ բորս լույ սի մեջ պա հի՛ր,
 Միայն խնդրում եմ նրան լավ նա յիր
 Սի րուն ժպի տը եր բեք չկոր չի հա վերժ  Զին վո րիս...
 Ռուս տամս....
 Դու կաս ու կլի նես հա վերժ մեր սրտե րում»... 
 
 Բա նաս տեղ ծութ յու նը՝  Ռուս տամ  Գալստ յա նի
 ֆեյս բուք յան է ջից
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 Հետ մա հու գրված բազ մա թիվ տո ղերն ա ռաց հուզ-
մուն քի կար դա լը դժվար է:  Բո լոր գրա ռումն երն էլ հպար-
տութ յան և  լու սա վո րութ յան ո րո շա կի չա փա բա ժին ու-
նեն և  դա պա տա հա կան չէ, քա նի որ նա, ում ուղղ ված 
են այդ տո ղե րը լու սա վոր և  լա վա տես ե րի տա սարդ 
էր: Ադր բե ջա նի հրահ րած պա տե րազ մը չխնա յեց նաև 
ա պա գա ստո մա տո լոգ Է միլ  Մար տի րոս յա նի կյան քը: 
«Ո մանք ար ևը միայն խա վար ման ժա մա նակ են նկա-
տում»,- ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի ու սա նող 
Է միլ  Մար տի րոս յա նը սի րում էր մեջ բե րել ռազ մա քա ղա-
քա կան ան վա նի գոր ծիչ  Գա րե գին Նժ դե հի խոս քե րը:  

 Հա րա զատ նե րի բնո րոշ մամբ՝ Է մի լը սի րում էր կյան-
քը: Ն րա հա մար կյան քը ինք նին ա մե նա լավ բանն էր, 
ո րը կա րող էր լի նել։

Ա պա գա բժիշկ-մար տի կը ծնվել է 2001 թվա կա նի հոկ-
տեմ բե րի 19-ին, Ար տա շա տում: Եր կու քույ րե րի փոքր 
եղ բայրն ու հայ րե նի քի պաշտ պա նը սո վո րել է  Սամ վել 
Գ ևորգ յա նի ան վան միջ նա կարգ դպրո ցում, այ նու-
հետև ըն դուն վել է Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան 
պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րան։ Ա ռա ջին կուրսն 
ա վար տե լուց հե տո՝ 2020 թվա կա նի օ գոս տո սի 14-ին, 
զո րա կոչ վել է բա նակ։  Ծա ռա յութ յունն անց նում էր 
 Հադ րու թում:   Շատ ժա մա նակ չէր  ան ցել ծա ռա յութ յու-
նից, երբ սկսվեց պա տե րազ մը։ Է մի լը զոհ վում է հոկ-
տեմ բե րի 1-ին՝ զին վո րա կան պարտ քը կա տա րե լիս:

« Տար բեր նա խա սի րութ յուն ներ ու ներ, շատ էր կար-
դում: Ն րա հետ կա րե լի էր զրու ցել ա մե նա տար բեր թե-
մա նե րով՝  Մոն թեի հայ րե նա սի րա կան հա յացք նե րից 
մինչև Ս թիվ  Ջոբս, ո րոնք նրա հա մար մարդ կա յին ար-
ժա նիք նե րով լի կեն սագ րութ յուն ու նե ցող կեր պար ներ 
էին: Ու նե նա լով հա րա զատ քրոջ օ րի նա կը՝ մեծ հպար-
տութ յամբ էր նշում, որ բժիշկ է դառ նա լու:   Բա զում ե րա-
զանք ներ ու նպա տակ ներ ու ներ, ո րոնք ան կա տար մնա-
ցին»,- պատ մում է քույ րը՝  Մա րիամ  Մար տի րոս յա նը:

Է մի լը ծնո ղա սեր զա վակ էր, հո գա տար ըն կեր և  եղ-
բայր:  Մոր հետ վեր ջին հե ռա խո սա յին խո սակ ցութ յան 
ժա մա նակ նշել էր, որ ծա ռա յութ յու նը շատ լավ է անց-
նում և  իր զո րա մասն ա մե նա լա վե րից է: 

« Մարդ կա յին տե սակն էր այդ պի սին. թույ լին կա րեկ-
ցող էր և  սա տա րող, ա նար դա րութ յու նը՝ չհան դու ժող:  
Հ պար տութ յամբ էր կրում զին վո րա կան հա գուս տը: 
 Պա տե րազմն սկսվե լուց ե րեք օր անց զան գա հա րեց. 
վեր ջին խո սակ ցութ յունն էր:  Կար ևո րը ձայ նը լսե ցինք և 
 հան գիստ էինք:  Նա այդ պես էլ չհասց րեց ի մա նալ, որ 
մեծ քույրն ա ռաջ նե կին լույս աշ խարհ բե րեց հենց նրա 
ծննդյան օ րը՝ հոկ տեմ բե րի 19-ին»,- նշում է  Մա րիա մը: 

«Է միլն ա սում էր՝ ցան կա ցած օր պետք է այն պես ապ-
րել, ա սես դա մեր կյան քի վեր ջին օրն է»:   Միա սին 
հասց րե ցինք սո վո րել ըն դա մե նը մեկ տա րի»,- պատ մում 
է հա մա կուր սե ցին՝ Ան նա Ա վագ յա նը:
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Արտ յոմ Ա ռա քել յա նն այն սո վո րող նե րից է, ո րի մա սին 
ևս  պա տե րազ մի հետ ևան քով ստիպ ված ենք խո սել անց-
յալ ժա մա նա կով։ Ժպ տա դեմ ե րի տա սար դը ծնվել է 1997 
թվա կա նին, Եր ևա նում։  Սո վո րել է Դ.  Դե միրճ յա նի ան-
վան թիվ 27 դպրո ցում։

2015 թվա կա նին ըն դուն վել է ԵՊԲՀ դե ղա գի տա կան 
ֆա կուլ տետ։  Մեկ տա րի անց փո խել է ֆա կուլ տե տը և  ու-
սու մը շա րու նա կել ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տում։ 
Ն պա տակ ու ներ դառ նալ ստո մա տո լոգ՝ շա րու նա կել իր 
եր ջան կա հի շա տակ հայ րի կի գոր ծը։  Տան միակ տղան էր, 
ու ներ ա վագ քույր։

« Շատ բա րի, հո գա տար, խա ղա ղա սեր ու մար դա սեր 
ըն կեր էր։ Այս տե սակ մարդ գտնե լը մեր օ րե րում շատ 
դժվար է, իսկ այդ պի սի ըն կեր ու նե նալն ար դեն մեծ 
բախ տա վո րութ յուն։  Սո վո րե լուն զու գա հեռ ակ տիվ ու-
սա նո ղա կան կյանք էր վա րում։  Միա սին կազ մա կեր պել 
և  մաս նակ ցել ենք տար բեր ու սա նո ղա կան մի ջո ցա ռում-
նե րի»,-պատ մում է ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի 
5-րդ  կուր սի ու սա նող Ստ յո պա Ասր յա նը, ով Արտ յո մի 
հետ սո վո րել է ե րեք ու կես տա րի՝ մինչև չոր րորդ կուր-
սի կե սը։ Ն րա խոս քով՝ Արտ յոմն ան համ բե րութ յամբ էր 
սպա սում ծա ռա յութ յու նից վե րա դառ նա լուն, որ պես զի 
միա սին ի րա կա նաց նեին հզոր հա մալ սա րան ու նե նա-
լուն ուղղ ված բազ մա թիվ ծրագ րեր։ Ա պա գա ստո մա տո-
լո գը շատ էր սի րում բժշկա կա նը։ Ըն կեր նե րին խոս տո-
վա նել է, որ կա րո տել է հա մալ սա րա նի հետ կապ ված 
ա մեն ին չը։ « Հաշ վի առ նե լով իր խառն վածքն ու բնա վո-
րութ յու նը՝ վստահ կա սեմ, որ բժշկի մաս նա գի տութ յունն 
ամ բող ջութ յամբ իր հա մար էր»,- նկա տում է Ստ յո պա 
Ասր յա նը։ Արտ յոմ Ա ռա քել յա նը բա նակ զո րա կոչ վել էր 
2020 թվա կա նի ձմռա նը։  Ծա ռա յում էր  Մա տա ղի սում։ 
 Բա վա կա նին կարճ ժա մա նա կում հար մար վել էր ծա-
ռա յութ յա նը, հիմն ա կան ծա ռա յա կից ներն ի րե նից տա-
րի քով փոքր էին։ « Պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե-
րի ժա մա նակ  Մա տա ղի սից տե ղա փոխ վել են, բայց մեզ 
տե ղը չէր ա սում։  Միայն ա սում էր, որ ա մեն ինչ լավ է, 
չան հանգս տա նանք։  Վեր ջինն ինձ հետ է հե ռա խո սով 
խո սել՝ հոկ տեմ բե րի 20-ին։ Ա սաց նո րից տե ղա փոխ վում 
են, հնա րա վոր է կապ չլի նի»,- նշում է հա մա կուր սե ցին։ 
Այդ օր վա նից հե տո մեկ շա բաթ չի զան գա հա րել։  Կարճ 
ժա մա նակ հե տո տե ղե կա ցել են, որ Արտ յոմ Ա ռա քել յա նը 
զոհ վել է հոկ տեմ բե րի 23-ին։

 Ծա ռա յութ յան ըն թաց քում ե րի տա սարդ մար տի կը 
հասց րել է աչ քի ընկ նել հե րո սութ յամբ՝ խոց ված, այր-
վող տան կից փրկե լով զի նա կից ըն կե րո ջը։  Հոկ տեմ բե րի 
31-ին մեր օ րե րի հե րո սը կդառ նար 23 տա րե կան։  Շատ 
էր սպա սում այդ օր վան:  Պա տե րազ մից ա ռաջ հույս էր 
հայտ նել, որ այդ օ րը ար ձա կուր դում կլի նի և  ըն կեր նե րի 
հետ կնշի ծննդյան տա րե դար ձը։
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 Հա նուն հայ րե նի քի կյան քը զո հած մե րօր յա հե-
րոս նե րին պետք է ճա նա չել ա նուն առ ա նուն։  Կիմ 
 Խա չատր յա նը՝  լու սան կա րի տղան, ստո մա տո լո գիա-
կան ֆա կուլ տե տի ու սա նող էր:   Մե րօր յա հե րո սի կող-
մից հնչեց ված խոս քերն ըն կեր նե րը նրա մա հից հե տո 
հա ճախ են կրկնում՝ ա վե լի զգա լով դրանց խո րութ յու-
նը. « Բախ տը մեկն է զին վո րի՝ կամ մահ, կամ ա զա-
տութ յուն»:  

« Շատ դժվար է  Կի մի մա սին խո սել անց յա լով։  Մեր 
 Կի մը յու րա հա տուկ, մե ծա տա ռով մարդ էր։ Ն րա նման 
հայ րե նա սեր, բա րի, ան կեղծ, պարզ ու ար դար մար-
դիկ քիչ են»,- պատ մում է հա մա կուր սե ցին՝  Մա նոն 
Գ ևորգ յա նը՝ շա րու նա կե լով, որ  Կի մը յու րա հա տուկ 
ար ժե հա մա կար գի տեր էր՝ ազ գա յին ար ժեք նե րին ու 
գա ղա փար նե րին նվիր ված։

 Հենց այդ գա ղա փար նե րին էլ հա վա տա րիմ մնա լով 
հոկ տեմ բե րի 12-ին ՀՅԴ « Նի կոլ Աղ բալ յան» ու սա նո-
ղա կան միութ յան իր ըն կեր նե րի հետ մեկ նեց ռազ մա-
ճա կատ։

« Մեկ նե ցին բո լո րով, բայց վե րա դար ձան ա ռանց 
 Կի մի»,-ընդգ ծում է հա մա կուր սե ցին։

Ս տո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի ու սա նո ղը հայ-
րե նա սեր լի նե լուց բա ցի նաև շատ ըն կե րա սեր էր, հա-
ճախ էր ամ բողջ խմբին հրա վի րում  իր ծննդա վայր 
Ա րե նի՝ գի նի խմե լու, տե սար ժան վայ րե րը տես նե լու։

 Կուր սըն կեր նե րը  Կի մի հրա վերն ան պա տաս խան 
չեն թող նե լու։ Խմ բով, չնա յած այն հան գա ման քին, որ 
ար դեն ա վար տել են, ո րո շել են ու խոս տա ցել, որ գնա-
լու են Ա րե նի՝  Կի մի հի շա տա կի հա մար գի նի խմե լու։

« Մեր  Կի մը լու սա վոր էր։ Եր բեք չեմ մո ռա նա, թե 
ինչ պես էր բիոէ թի կա յի դա սի ըն թաց քում եր գում 
« Գե տա շե նը», ի րեն բնո րոշ ռազ մա հայ րե նա սի րա կան 
ո գով։  Շատ լավ հու մո րի զգա ցում ու ներ, հի շում եմ՝ 
ինչ պես մի ան գամ ա ռանց գլխար կի պա տիվ տվեց, 
մենք էլ ա սե ցիք, որ դա տարկ գլխին պա տիվ չեն տա-
լիս, ին չին  Կի մը պա տաս խա նեց: «Ին չի է դա տարկ՝  
մե ջը լի քը խելք կա»»,- հի շում է  Մա նո նը։

 Նա վստահ է, որ ա վել բան ա սել պետք չէ. լու սան-
կար նե րին նա յե լով շատ բան կա րե լի է նկա տել հե րո-
սի հա յաց քում ու կեց ված քում։

Ե րի տա սարդ մար տի կը ծնվել էր 1995թ. մար տի 17-
ին,  Վա յոց  Ձո րի մար զի Ա րե նի գյու ղում: 2001-2012 
թթ. սո վո րել է Ա րե նիի միջ նա կարգ դպրո ցում։ 2013-
2015թթ. ծա ռա յել ՀՀ զին ված ու ժե րում ( Մեղ րիում)։ 
Ն պա տակ ու ներ ու սումն ա վար տե լուց հե տո մաս նա-
գի տա կան գոր ծու նեութ յուն ծա վա լել հայ րե նի գյու-
ղում՝ այն տեղ հիմն ել ա տամն ա բու ժա րան։

 Կիմ  Խա չատր յա նը տևա կան ժա մա նակ ե ղել է 
ա ռաջ նագ ծում, զոհ վել է հոկ տեմ բե րի 31-ին։
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Ս տո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի ու սա նող 
Ա ղա ջան  Ջա նո յա նը զոհ վել է ադր բե ջա նա կան ագ-
րե սիա յի դեմ հայ րե նի քի պաշտ պա նութ յան հա մար 
մղված մար տե րում։  Ա ղա ջա նին կուր սըն կեր ներն 
ու ֆա կուլ տե տի աշ խա տա կից նե րը բնո րո շում են 
որ պես կար գա պահ, խե լա ցի, հա մեստ ե րի տա սար-
դի:

« Չէինք կա րող չնկա տել նրա բա րի, դրա կան և  
ըն կե րա սեր վե րա բեր մուն քը բո լո րի հան դեպ»,- 
ա սում է հա մա կուր սե ցին՝  Լաու րա  Սո ղո մոն յա նը։

Ա ղա ջան  Ջա նո յանն ամ ռանն է զո րա կոչ վել բա-
նակ:  Մեծ էր ա պա գա ստո մա տո լո գի ցան կութ յու-
նը՝ վե րա դառ նալ զին վո րա կան ծա ռա յութ յու նից և 
 շա րու նա կել ու սումն ա ռութ յու նը կարճ ժա մա նա կա-
հատ վա ծում հա րա զատ դար ձած հա մալ սա րա նում:  

« Միշտ բա վա կա նին վաղ էր գա լիս հա մալ սա-
րան ու նստում ըն թեր ցաս րա հում, շատ էր սի րում 
տար բեր տե սա կի, այդ թվում մար տա կան խա-
ղեր խա ղալ»,- նշում է դա սըն կե րու հին՝  Մի լե նա 
 Մել քում յա նը:

 Կուր սըն կե րու հի նե րը փաս տում են, որ Ա ղա ջա նը 
չա փա զանց դրա կան կեր պար էր, միշտ լավ տրա-
մադ րութ յուն ու ներ և  փոր ձում էր դրա կա նը տա րա-
ծել նաև շրջա պա տում: Դժ վար ի րա վի ճակ նե րում 
էլ փոր ձել է լա վա տես լի նել և  ար ժա նա պատ վութ-
յամբ հաղ թա հա րել ցան կա ցած խո չըն դոտ:

 Պա տե րազ մում ան մա հա ցած զին վո րը ծնվել էր 
2002 թվա կա նին,  Վա յոց ձո րի մար զի Ա զա տեկ 
գյու ղում:  Ա ղա ջա նը ծա ռա յել է  Մար տա կեր տում, 
զոհ վել է  Ներ քին  Հո ռա թաղ գյու ղում՝ ար կի պայթ-
յու նից:

ԱՂԱՋԱՆ
ՋԱՆՈՅԱՆ
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Ար ցախ յան վեր ջին հե րո սա մար տում ան մա հա ցավ նաև դե ղա գի տա-
կան ֆա կուլ տե տի ու սա նող  Ջա նիկ Ար մե նի  Նա զար յա նը:  Հա նուն հայ-
րե նի քի կյան քը զո հած հե րո սը դե ղա գի տա կա նում սո վո րել է ըն դա մե նը 
մեկ ու սումն ա կան կի սամ յակ, այ նու հետև հանձ նել քննութ յուն նե րը և 2020 
թվա կա նի հուն վա րին զո րա կոչ վել է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան:

 « Ջա նիկ  Նա զար յա նը կար գա պահ, հա մեստ և  խե լա ցի ու սա նող էր, 
այդ պես են բնու թագ րում նրան ըն կեր նե րը, այդ պի սին ենք նրան հի շում 
մենք:  Խո րը ցա վով տե ղե կա ցանք, որ  Ջա նի կը հայ րե նի քին իր պարտ քը 
կա տա րե լիս զոհ վել է:  Ցա վակ ցում ենք նրա ծնող նե րին, հա րա զատ նե-
րին, ըն կեր նե րին:  Ջա նի կի և բո լոր ան մա հա ցած հե րոս նե րի հի շա տա կը 
վառ կմնա մեր սրտե րում»,- նշում է դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի դե կան 
 Բագ րատ Ե նոք յա նը:

 Հա մալ սա րա նա կան նե րի ա սե լի քը Ջա նի կի մա սին շատ է :
« Սի րում էր շատ հար ցեր տալ, նույ նիսկ դա սի թե մա յից դուրս: Ան գամ 

նոր դա սը սկսե լուց՝ դեռ միտքս չա վար տած, ան համ բե րութ յամբ հար ցեր 
էր տա լիս: Ա մեն ան գամ ա սում էի՝  Ջա նի´կ, սպա սի՛ր, դա սը պատ մեմ 
վեր ջաց նեմ, հար ցե րիդ պա տաս խա նը ըն թաց քում կստա նաս, ե թե ոչ՝ ան-
պայ ման կպա տաս խա նեմ: Ա սում էր՝ լավ, ըն կե´ր  Սարգս յան:  Մի քա նի 
րո պե հե տո նո րից սկսում էր հար ցեր տալ. ար դեն սո վո րել էի ու ո րո շե-
ցի հենց նույն պա հին էլ հար ցին պա տաս խա նել: Երբ ար դեն գի տեր, որ 
բա նակ է գնա լու, ժպի տը դեմ քին ա սում էր. «Ըն կե՛ր  Սարգս յան, շու տով 
բա նակ կգնամ, հան գիստ կպատ մեք  Ձեր դա սը,  Ձեզ ընդ հա տող չի լի-
նի»»,- պատ մում է բժշկա կան ֆի զի կա յի ամ բիո նի դա սա խոս  Շու շա նիկ 
 Սարգս յա նը:

 Կուր սըն կե րու հու՝  Սաֆ իյա  Մա դաթ յա նի հա մոզ մամբ՝  Ջա նի կը տար-
բեր վում էր բո լո րից իր ա ռանձ նա հա տուկ տե սա կով։  Լավ է հի շում, թե 
ինչ պես էին միա սին անց յալ տա րի այս օ րե րին ա մա նոր յա նվեր ներ գնում 
խմբե ցի նե րի հա մար ու քննար կում, թե խմբով ինչ պես կա րող են նշել տո-
նը:

Մ յուս կուր սըն կե րու հու՝  Նա տալ յա Ս տե փան յա նի գնա հատ մամբ՝ 
 Ջա նիկն ի րենց 178 խմբի լու սա վոր կետն էր, ան սահ ման էր նրա բա րութ-
յու նը:

 Ջա նիկ  Նա զար յա նը ծնվել է 2001թ. նո յեմ բե րի 29-ին, Ար մա վիր մար զի 
 Նո րա վան հա մայն քում։  Ծա ռա յել է Ջ րա կա նում ( Ջաբ րաիլ):

« Քա նի որ սո վո րում էր բժշկա կան հա մալ սա րա նում, մեկ ա միս ե կել է Եր-
ևան վե րա պատ րաստ ման, դար ձել է սանհ րա հան գիչ և ս տա ցել կրտսեր 
սեր ժան տի կո չում։ Ըն կեր նե րը պատ մում են, որ բա զում զին վոր նե րի 
կյան քեր է փրկել մար տե րի ժա մա նակ»,- ա սում է քույ րը՝ ԵՊՀ ժուռ նա լիս-
տի կա յի ֆա կուլ տե տի 4-րդ  կուր սի ու սա նո ղու հի  Մա րիամ  Նա զար յա նը։

 Հոկ տեմ բե րի 3-ին վաշ տի վի րա վոր նե րին ա ռա ջին բու ժօգ նութ յուն է 
ցու ցա բե րել և  դուրս բե րել դի վեր սիոն խմբի շրջա փա կու մից։ Օ րեր անց՝ 
հոկ տեմ բե րի 21-ին,  Ֆի զու լիի շրջա նի պաշտ պա նա կան մար տե րի ժա մա-
նակ զի նա կից ըն կեր նե րից մե կը վի րա վոր վել է:

- Տ ղե՛րք, գնամ բե րեմ,-ա սել է  Ջա նի կը...
- Ջա նի՛կ, վտան գա վոր է, սպա սի՛ր:
- Չէ, ար նա քամ կլի նի, ու՞ր սպա սեմ...
«Ա ռա ջին օգ նութ յուն ցույց տա լու ըն թաց քում էլ կյան քով լե ցուն, կյան քը 

սի րող եղ բայրս վի րա վոր վում է հա կա ռա կոր դի դի պու կա հա րի կրա կո ցից 
և  ան մա հա նում… Ըն տա նի քի միակ տղան էր, ես և  քույրս մեծ ենք։  Նա 
մեր տան փոքրն էր ու շատ սիր ված»,- ընդգ ծում է քույ րը:

Ա վագ քույ րե րի կրտսեր եղ բայ րը՝ չնա յած տա րի քին, խորհր դա տու էր 
նրանց հա մար ու լավ ըն կեր։  Միշտ կյան քով լի, ա մեն պա հի նոր բան 
սո վո րե լու ձգտու մով, կյան քից ա մե նա լավն ու ա մե նադ րա կա նը վերց նող: 
 Ման րու քը տոն էր դարձ նում ու այդ տո նը փո խան ցում շրջա պա տին։

  Մա րիա մի խոս քով՝ մար տե րում հե րո սի մա հով ըն կած եղ բայրն օ րի-
նակ էր հա վա տա լու, սի րե լու, ապ րե լու, ոչ մի պահ չտրտնջա լու ու կյան-
քին շնոր հա կալ լի նե լու։

 Զին վո րա կան ծա ռա յութ յու նից հե տո  Ջա նի կը ծրագ րում էր փո խել մաս-
նա գի տութ յու նը՝ տե ղա փոխ վե լով Ս տա մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տետ:

ՋԱՆԻԿ
ՆԱԶԱՐՅԱՆ
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 ԵՊԲՀ ու սա նող նե րը, ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի անձ նա կազմն ու կուր սան-
տա կան կազմն այ ցե լեց «Ե ռաբ լուր» զին վո րա կան պան թեոն: Ծա ղիկ ներ խո նար-
հե լով ան մա հա ցած հե րոս նե րի շի րիմն ե րին՝ հար գան քի տուրք մա տու ցե ցին ի րենց 
կյան քը հայ րե նի քի հա մար զո հա բե րած պա տե րազ մի զո հե րի հի շա տա կին:

ՀԱՐԳԱՆՔԻՏՈւՐՔ«ԵՌԱԲԼՈւՐ»
ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆՊԱՆԹԵՈՆՈւՄ



Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում հունվարի 28-ին բաց-
վեց Ար ցա խի դեմ սան ձա զերծ ված ադր բե ջա նա թուր-
քա կան լայ նա ծա վալ պա տե րազ մում զոհ ված հե րոս նե-
րին նվիր ված հու շա տախ տակ:

Կր թութ յան, գի տութ յան, մշա կույ թի և ս պոր տի նա-
խա րար  Վահ րամ  Դու ման յա նի, ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար-
մեն  Մու րադ յա նի, ԵՊԲՀ հո գա բար ձու նե րի խորհր դի 
նա խա գահ  Մի քա յել Ա դամ յա նի և  մե րօր յա հե րոս նե րի 
հա րա զատ նե րի ու հա մալ սա րա նա կան նե րի մաս նակ-
ցութ յամբ բաց ված՝ « Դուք հպար տո րեն ձեր պարտ քը 
տվե ցիք, մենք ձեզ պարտք մնա ցինք» գրութ յամբ հու-
շա տախ տակն ա նուն առ ա նուն կհա վեր ժաց նի հե րա-
ցիա կան նե րի հի շա տա կը:

« Հա յոց բա նա կի հիմն ադր ման օ րը մենք հա վաք վել 
ենք բժշկա կան մայր բու հում, որ պես զի կա տա րենք 
ա մե նա պատ վար ժան պար տա կա նութ յուն նե րից մե-
կը՝ հա վեր ժաց նենք մեր գոր ծըն կեր նե րի ա նուն նե րը, 
որոնք չհասց րին հա զա րա վոր կյան քեր փրկել խա ղաղ 
պայ ման նե րում, բայց հե րո սա ցան՝ փրկե լով մեր զին-
վոր նե րին՝ պա տե րազ մա կան պայ ման նե րում: Ն րանք 
հա վերժ ներ կա են լի նե լու մեր հա մալ սա րա նում: 
 Յու րա քանչ յուր ե րի տա սարդ ու սա նող այս տեղ գտնվե-
լով պետք է հի շի. այս հե րոս նե րը՝ պար տա վո րութ յուն 
կրե լով ժո ղովր դի առջև, նվի րե ցին ա մե նա թան կը՝ 
չխնա յե լով ոչ ե րի տա սար դութ յուն, ոչ հե ռան կար ներ, ոչ 
ա պա գա, ան գամ ձեր և  մեր ար ցունք նե րը»,- նշեց ԵՊԲՀ 
ռեկ տո րը՝ ա վե լաց նե լով, որ ան մա հա ցած տղա նե րից 
շա տե րը տա ղան դա վոր էին ոչ միայն բժշկութ յան մեջ, 
այլև, այլ ո լորտ նե րում: «Տ ղե՛րք, դուք ամ բող ջութ յամբ 
տվե ցիք ձեր պարտ քը, մենք մնա ցինք ձեզ պարտք: 
 Հա մալ սա րա նը ջանք ու ե ռանդ չի խնա յե լու, որ պես զի 
այդ պարտ քի հնա րա վոր մասն ա պա հո վի ա պա գա սե-
րունդ նե րի հա մար»,- ընդգ ծեց Ար մեն  Մու րադ յա նը:

ԿԳՄՍ նա խա րա րը՝ շնոր հա վո րե լով բա նա կի ստեղծ-
ման օր վա ա ռի թով, նշեց, որ ար դեն 1 տա րի է բժիշկ նե-
րը պա տե րազմ են մղում 2 ճա կա տով: « Հա մա վա րա կի 
դեմ պայ քա րին ա վե լա ցավ ի րա կան պա տե րազ մը: 
 Վեր քե րը թարմ են, ար յու նը չի չո րա ցել, սպիա նա լու 
մա սին դեռ չենք կա րող խո սել, սա կայն ա ռանց ընկճ-
վե լու պետք է ա ռաջ շարժ վենք՝ հա նուն մեր սե րունդ-
նե րի»,- ա սաց նա խա րա րը՝ բա նա կին մաղ թե լով մար-
տա կան ո գի:

Ինչ պես նշեց ԵՊԲՀ հո գա բար ձու նե րի խորհր դի նա-
խա գահ  Մի քա յել Ա դամ յա նը, հու շա տախ տա կի վրա 
գրված տո ղերն ա ռա վել քան պար տա վո րեց նող են և  
ա ռա ջար կեց դրանք ա ռա ջի կա յում օգ տա գոր ծել նաև 
բժշկա կան տար բեր մի ջո ցա ռումն ե րում՝ որ պես ա պա-
գա բժիշկ նե րի երդ ման տեքստ՝ ի հի շա տակ բո լոր 
զոհ ված տղա նե րի: Այս մի ջո ցառ մա նը դժվար էր մաս-
նակ ցել ա ռանց հուզ մուն քի և  ար ցունք նե րի:  Մե րօր յա 
հե րոս նե րին նվիր ված փոք րիկ տե սան յու թից հե տո 

ե լույթ նե րով հան դես ե կան ԵՊԲՀ ընդ հա նուր բժշկութ-
յան, ստո մա տո լո գիա կան և  դե ղա գի տա կան ֆա կուլ-
տետ նե րի դե կան նե րը, ինչ պես նաև ռազ մաբժշ կա կան 
ֆա կուլ տե տի դա սա խոս նե րը: 

 Հա մալ սա րա նա կան նե րը խոս տա ցան ա նուն առ 
ա նուն հի շել զո հե րին ու վառ պա հել նրանց հի շա տա-
կը: «Ա րիութ յան հա մար» մե դա լի ար ժա նա ցած ՌԲՖ 
5-րդ  կուր սի ու սա նող  Նի կո լայ Գ րի գոր յա նի խոս քով՝ 
ռազ մաբժշ կա կան ծա ռա յութ յունն այս պա տե րազ մում 
ան դառ նա լի կո րուստ ներ ու նե ցավ: « Դա չի խո սում այն 
մա սին, որ մենք թե րա ցանք կամ պատ րաստ չէինք մեր 
առջև դրված խնդիր նե րին:  Հի վան դա նոց ներ, ծննդա-
տուն և շ տա պօգ նութ յան մե քե նան ներ թի րա խա վո րող 
ու շտա պօգ նութ յան մե քե նան նե րով դի վեր սիոն գոր ծո-
ղութ յուն ներ ի րա կա նաց նող թշնա մու գոր ծո ղութ յուն-
նե րը դեմ էին բո լոր մար դա սի րա կան կա նոն նե րին»,-
ընդգ ծեց պա տե րազ մի մաս նա կի ցը՝ ա վե լաց նե լով, որ 
թի կուն քում լսել ըն կե րոջ զոհ վե լու մա սին լու րը, հա-
վա սա րա զոր է զոհ վե լուն: «Ինձ հա մար պա տե րազ մի 
ըն թաց քում ա մե նա ծանր օ րը ըն կե րոջս թաղ ման օրն 
էր:  Մենք պարտք մնա ցինք նրանց»,- նշեց  Նի կո լայ 
Գ րի գոր յա նը՝ շեշ տե լով, որ սե փա կան երկ րի հա մար 
զոհ վե լը կար ևոր է, սա կայն ա ռա վել կար ևոր է ապ րել՝ 
հե րոս տղա նե րի ա նուն նե րը մեր մտքում դա ջե լով ու 
հաշ վե տու լի նե լով մեր խղճի ա ռաջ: Ն շենք, որ պա տե-
րազ մի հետ ևան քով զոհ վե ցին նաև շուրջ 3 տասն յակ 
ա պա գա բժիշկ ներ, զին վո րա կան եր դում տված ռազ-
մա կան բժիշկ ներ, դե ղա գետ ներ. նրանք ի րենց կյան քը 
տվե ցին հա նուն կյան քի:

Ամ փո փե լով մի ջո ցա ռու մը՝ Ար մեն  Մու րադ յանն ընդգ-
ծեց, որ ոչ միայն այ սօր, այլև բազ մա թիվ այլ մի ջո ցա-
ռումն ե րի, շա րու նա կա կան ծրագ րե րի մի ջո ցով 100-ամ-
յա բժշկա կան կադ րե րի դարբ նո ցի պա տե րի ներ սում 
վառ է պահ վե լու մար տի դաշ տում ըն կած հե րոս նե րի 
հի շա տա կը:

ԴՈՒՔՀՊԱՐՏՈՐԵՆՁԵՐՊԱՐՏՔԸՏՎԵՑԻՔ,

ՄԵՆՔՁԵԶՊԱՐՏՔՄՆԱՑԻՆՔ.
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