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 ԵՏՔ Է ՆԵՐԴՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՋԱՆՔԵՐԸ՝ ՄԵՐ ԶՈՀՎԱԾ
Պ
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ, ՀԱՅՐԵՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՆԱՎԱՐՏ
ԳՈՐԾՆ ԱՎԱՐՏԻՆ ՀԱՍՑՆԵԼՈւ ՀԱՄԱՐ
2020 թվականին լրացավ բժշկական բուհի 100-ամյակը: Համալսարանականների կողմից այդքան
սպասված հոբելյանը ստվերվեց սեպտեմբերի 27-ին Արցախի դեմ հրահրված ադրբեջանաթուրքա
կան պատերազմով: Այն մեզանից խլեց լավագույններին. երեք տասնյակից ավել ԵՊԲՀ շրջանա
վարտներ, ուսանողներ ու սովորողներ անմահացան հայրենիքի պաշտպանության համար մղվող
մարտերում: Նրանց հիշատակը հավերժ է...
Համավարակի պայմաններում և պատերազմի ժամանակ շատ ապագա բժիշկներ, ռազմական
բժիշկներ, ուսանողներ իրենց մարդկային ու մարդասիրական պարտքը կատարեցին, սխրանքներ
գործեցին, ձեռք բերված գիտելիքները ներդրեցին հանուն մարդկային կյանքերի փրկության:
Կրթությունն ու գիտությունը մեր գալիք օրվա երաշխիքն են: Պետք է ներդնել բոլոր ջանքերը՝ մեր
զոհված գործընկերների, հայրենակիցների անավարտ գործն ավարտին հասցնելու համար: Մեր աշ
խատանքի առանցքում շարունակում են մնալ վիրավորում ստացած զինվորների ապաքինումը, վե
րականգնողական բուժումն ու նրանց լիարժեք կյանքի ապահովումը: Սա նվազագույնն է, որ կարող
ենք անել: Այս հարցում ևս մեր ամենօրյա հաջողությունները տեսանելի են:
Սիրելի ապագա բժիշկնե՛ր, սովորողներ, շնորհակալ եմ նաև ձեզ, որ ջանք չխնայեցիք հեռավար ու
սումն ական գործընթացի իրականացման հարցում ձեր կարևոր դերակատարությունն ունենալու հա
մար: Վստահ եմ, որ շուտով հնարավորություն կունենաք առցանց ստացած գիտելիքները կիրառելու
նաև գործնական հարթակում՝ ծառայեցնելով դրանք մեր երկրի և պետության հզորացմանը: Թո՛ղ,
որ ձեզ հաջողվի դառնալ 100-ամյա բժշկական դարբնոցի լավագույն ավանդույթների պահպանողն
ու տարածողը:
Մաղթում եմ բոլորիդ տոկունություն, ամրություն, խաղաղ օրեր: 2021 թվականի համար բարեմաղ
թում եմ նոր սպասումն եր, նոր ակնկալիքներ և ծրագրեր:
ԱՐՄԵՆ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
ԵՊԲՀ ռեկտոր, պրոֆեսոր

«Մերօրյա հերոսները» խորագրի ներքո ներկայացված են երեք

տասնյակից ավել ԵՊԲՀ շրջանավարտներ, ուսանողներ և սովորողներ:
Սեպտեմբերի 27-ին Արցախի դեմ սանձազերծված
ադրբեջանաթուրքական լայնածավալ պատերազմը մեզնից խլեց մեծ թվով
ապագա բժիշկների, զինվորական երդում տված ռազմական
բժիշկների, դեղագետների. նրանք իրենց կյանքը տվեցին հանուն կյանքի:
100-ամյա պատմություն ունեցող բժշկական բուհը հայրենիքի
պաշտպանության համար մղվող մարտերում անմահացած
հերացիականների հիշատակը կփոխանցի ապագա սերունդներին`
նրանց կատարած սխրանքն օրինակ դարձնելով յուրաքանչյուրի համար:
Հանգեք խաղաղությամբ, ձեր հիշատակը հավերժ է, մերօրյա հերոսներ...
«Մերօրյա հերոսներ» շարքը պատրաստեցին՝
ՏԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԸ
ԱՐՓԻՆԵ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆԸ
ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆԸ
ՏԱԹԵՎԻԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆԸ
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Ադրբեջանաթուրքական ուժերը՝ վարձկան ահաբե
կիչների հետ համատեղ, ոտնահարելով մարդասի
րական բոլոր նորմերը, շարունակում էին թիրախա
վորել խաղաղ բնակչությանը, պատմամշակութային
և հոգևոր կենտրոնները, հիվանդանոցները, զինվո
րական հոսպիտալները, վիրավորներ տեղափոխող
շտապօգնության մեքենաններն ու վիրավորներին օգ
նություն ցույց տվող բժիշկներին:
Ռազմական բժիշկները պատերազմի առաջին օր
վանից ռազմաճակատում էին՝ ծառայելով կրկնակի
երդման ներքո՝ զինվորական և Հիպոկրատի: Ստա
նալով բժշկի մասնագիտություն և կրելով զինվորա
կան համազգեստ՝ Սաշա Ռուստամյանն այն նվիր
յալներից է, ով զոհվեց մասնագիտական պարտքը
կատարելիս:
Բուժանձնակազմն առաջնագծից վիրավոր զին
վոր տեղափոխելու ճանապարհին՝ հանդիպելով հայ
կական զինվորական համազգեստով խմբի, կանգ է
առել՝ օգնություն ցույց տալու նպատակով: Շտապօգ
նության մեքենայից առաջինը դուրս գալով՝ Սաշա
Ռուստամյանը հայտնվել է ադրբեջանա-թուրքա-ա
հաբեկչական դիվերսիոն խմբի կրակահերթի տակ:
Օգնության շտապող կոչումով բժիշկը զոհվում է
թշնամու նենգ գնդակից, իսկ հակառակորդի կրակի
տակ հայտնված շտապօգնության մեքենան գլորվում
է ձորը:
Սաշա Ռուստամյանի առաքելությունն անավարտ
չի մնում. չնայած ստացած բազմաթիվ վնասվածքնե
րին՝ վիրավոր զինվորի ու շտապօգնության մեքենայի
վարորդի կյանքը հաջողվում է փրկել:
ԵՊԲՀ ռազմաբժշկական ֆակուլտետի պետ
Վարդան Ծատուրյանը՝ խոսելով Սաշա Ռուստամյանի
մասին, նշում է. «Սաշան աչքի է ընկել ինչպես կրակա
յին, այնպես էլ ֆիզիկական գերազանց պատրաստ
վածությամբ, մշտապես մասնակցել է սպորտային մի
ջոցառումն երի: Նա պատրաստված սպա և երդմանը
հավատարիմ բժիշկ էր»:
Զինվորական գաղափարներով, պետական մտա
ծողությամբ առաջնորդվող ռազմական բժշկի կա
տարած սխրանքը հայ ժողովրդին պետք է մղի դեպի
զարգացած, խաղաղ և հաղթանակած Հայաստան:
Մասնագիտական պարտքը կատարելիս օգնության
շտապող բժիշկ-զինվորականը հայ ժողովրդի պատ
մության մեջ կմնա որպես անմահ հերոս:
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ԱԶԱՏ 
ԶԱՔԱՐՅԱՆ
ԵՊԲՀ ռազմաբժշկական ֆակուլտետը մեկ տասնյա
կից ավելի սովորողներ ու ռազմական բժիշկներ է կորց
րել Արցախի դեմ ադրբեջանաթուրքական ագրեսիայի
հետևանքով հրահրված պատերազմում: Նրանց մի մասն
անմահացել է մասնագիտական, մյուսները՝ հայրենիքի
հանդեպ պարտքը կատարելիս:
Ազատ Զաքարյանը ռազմաբժշկական ֆակուլտետում
սովորել է երեք տարի, որից հետո զորակոչվել է բանակ՝
զինվորական ծառայության: Արցախի հարավային ուղ
ղությամբ մղվող մարտերում նա կատարում է իր առջև
դրված խնդիրները, քաջաբար կանգնում մինչև վերջ և
զոհվում հերոսաբար:
Ռազմաբժշկական ֆակուլտետի 5-րդ կուրսի ուսանող
Նիկոլայ Գրիգորյանը, ով պատերազմի առաջին օրից՝
որպես կամավոր եղել է Ստեփանակերտի հոսպիտա
լում, ավագ գործընկերների հետ բուժօգնություն է տրա
մադրել վիրավորներին, անմահացած ընկերոջ մասին
պատմում է խորը վշտով. «Ազատը խելացի, հոգատար,
հավասարակշռված, նպատակասլաց անձնավորություն
էր»:
Ապագա ռազմական բժիշկը նշում է՝ վիրաբույժ դառ
նալու ցանկությանը զուգահեռ, Ազատը բազմաթիվ նպա
տակներ ու ծրագրեր ուներ, որոնք մտադիր էր կյանքի
կոչել զինվորական ծառայությունն ավարտելուց հետո:
Մեջբերելով Ազատի ՝ «Ամեն ինչ մեր ձեռքերում է
ու գլխում» խոս
քե
րը, Ն
 ի
կո
լայն ընդգ
ծում է, որ ըն
կերն իր աշխարհայացքով տարբերվում էր մյուսնե
րից: Ազատը զոհվել է հոկտեմբերի 10-ին, Հադրութում:
Ռազմաճակատի ամենաթեժ՝ հարավային ուղղությամբ
տեղակայված դիրքերից մեկում հրետանային արկն ընկ
նում է նրանից քիչ հեռու, որի հետևանքով վիրավորվում
են նրա զինակիցները: Անտեսելով վտանգը՝ Ազատը
շտապում է օգնության: Թշնամու արձակած համազարկ
կրակի հետևանքով հերոսը բռնում է հավերժի ճամփան:
Վաշտի հրամանատարը պատմում է, որ կրտսեր սեր
ժանտ Ազատն աչքի է ընկել կազմակերպվածությամբ, իր
առջև դրված խնդիրները պարտաճանաչությամբ կատա
րելու կարողությամբ: Զոհվելուց ժամեր առաջ նա սահ
մանից իր ընկերների և հարազատների միջոցով օգնել
է Արցախից տեղափոխված ընտանիքի՝ ժամանակավոր
կացարան գտնելու հարցում:
Նիկոլայի կարծիքով՝ յուրաքանչյուրս պարտավոր ենք
մեր նահատակված հերոսների նման լինել հայրենասեր
ու նվիրված մայր հողին: «Գիտակցում ենք, որ Ազատի
և բազմաթիվ զինվորների կիսատ թողած գործը մենք
պետք է պատվով շարունակենք: Ուժ ու համբերություն
մեր բոլոր զոհված հերոսների հարազատներին և ընկեր
ներին»,-ասում է ապագա ռազմական բժիշկը:
Հայրենիքի պաշտպանության համար մղվող մարտե
րում Արցախում անմահացած Ազատ Զաքարյանը Հրազ
դան քաղաքից էր: Քաղաքի բակերից մեկում տեղ գտած
նրա՝ զինվորական համազգեստով դիմապատկերն ան
ցորդներին հիշեցնում է՝ հողը արյունով են պահում...
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 ԱՐԵԿ
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 ԵԼԻՔՅԱՆ
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Մի ձեռքում զենք, մյուսում՝ բժշկական պայուսակ,
իսկ սրտում՝ բժշկի առաքելությունը: ԵՊԲՀ ռազ
մաբժշկական ֆակուլտետի շրջանավարտ, Սանասարի
(Կուբաթլու) զորամասերից մեկի բուժծառայության
պետ Նարեկ Մելիքյանն անմահացավ մարտի դաշտում՝
հասցնելով փրկել շատերին:
Ադրբեջանաթուրքական ագրեսիան, որն արցա
խաադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով սեպ
տեմբերի 27-ին վերածվեց լայնածավալ պատերազմի,
բազմաթիվ զոհերի ու վիրավորների պատճառ դար
ձավ: Պատերազմի սաստկությունը երբեմն անհնարին
էր դարձնում առաջնագծից վիրավորների դուրսբերումն
ու բուժօգնության տրամադրումը, բայց մեր ռազմա
կան բժիշկներն անհնարինը դարձնում էին հնարավոր:
Մարտի դաշտում հայրենիքի համար զինվորը կռվում էր
թշնամու, ռազմական բժիշկը՝ մահվան դեմ՝ հանուն այն
կյանքերի փրկության, որոնք պաշտպանում են հայրենի
հողը:
Ռազմական բժիշկ Նարեկ Մելիքյանն անմահացավ
Ջրականում (Ջաբրայիլ): Նա հավերժ կմնա առաջնագ
ծի ամենաթեժ հատվածներում վիրավորված և իր կյան
քի գնով փրկված մարտիկների հիշողության մեջ:
Ավագ եղբոր՝ Մինաս Մելիքյանի խոսքով՝ Նարեկը
իրենց պապի հարուստ գրադարանի ամենապարտա
ճանաչ ընթերցողն էր: Նա փոքր հասակից սիրել է գիր
քը և հոգացել պապի գրադարանի մասին: «Պապին
խոստացել էր, որ բժիշկ է դառնալու: Խոստումը կա
տարեց...»,- հիշում է Մինաս Մելիքյանն՝ ընդգծելով, որ
ԵՊԲՀ ռազմաբժշկական ֆակուլտետ բարձր միավորնե
րով ընդունված Նարեկը նույնկերպ շարունակել է ուսու
մը՝ օրինակելի վարքի և գերազանց առաջադիմությամբ
սովորելու համար արժանանալով շնորհակալագրերի:
Ռազմաբժշկական ֆակուլտետն ավարտելուց հե
տո Նարեկ Մելիքյանը նախընտրում է մասնագիտա
կան ծառայությունն անցնել առաջնագծի՝ Սանասարի
(Կուբաթլու) զորամասերից մեկում: Ռազմական բժիշկը
նպատակ ուներ ծառայությունից հետո վերադառնալ և
շարունակել կրթությունն օրդինատուրայում:
Մինաս Մելիքյանի խոսքով՝ Նարեկը ռազմական
բժշկի մասնագիտությունն ընտրել է, գիտակցելով, որ
պետք է մասնագիտական առաքելությունը կատարի
բարդ իրավիճակներում, հաճախ՝ ոչ բարենպաստ պայ
մաններում. «Սիրում էր դժվարությունները, դրանք հաղ
թահարում էր ժպիտով...»,- ընդգծում է ավագ եղբայրը,
ավելացնելով՝ հայրենքի համար զոհված հերոսները
կապրեն այնքան, որքան սերունդները կհիշեն նրանց:
Նարեկ Մելիքյանն անմահացավ՝ տալով իր կյանքը՝
կյանքի համար, կյանքը՝ կյանքի գնով:
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ՀԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՉՈԲԱՆՅԱՆ
«Բժիշկ Հարութը»՝ այսպես է հանրությունը բնորոշում
Արցախի դեմ Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից սանձա
զերծած պատերազմի ժամանակ իր մասնագիտական
պարտքը կատարելիս նահատակված ռազմական բժիշկ
Հարություն Չոբանյանին:
«Իմ հերոս Հարութը լավ ամուսին, հայր, որդի, եղբայր
ու ընկեր է եղել ու կա։ Իսկ վերջին տարիներին դրան գու
մարվեց նաև լավ մասնագետ՝ ռազմական բժիշկ լինելը։
Իր գործի նվիրյալն էր, սիրում էր և՛ բժշկությունը, և՛ իր
հայրենիքը։ Սերն ու նվիրվածությունը հայրենիքին նրա
հոգում սերմանվել էին դեռևս դպրոցական տարիներից,
մենք նույն դասարանում ենք սովորել»,- պատմում է կի
նը՝ Արմինե Եղիազարյանը: Նրա խոսքով՝ ամուսինը հայ
րենիքի քաղցրությունը զգում էր մարմն ի ամեն մի բջի
ջով։ Հավանաբար հենց այդ էր պատճառը, որ ընտրեց
ռազմական բժիշկի մասնագիտությունը։
Ռազմական բժշկի սիրելի կերպարը ՀՀ ազգային հե
րոս Մոնթե Մելքոնյանն էր։
«Անգիր գիտեր Մոնթեի մասին բոլոր փաստավավե
րագրական ֆիլմերը։ Երեք տարի գործուղված ենք եղել
Հադրութ։ Այդ երեք տարիների ընթացքում արդեն իսկ
հասցրել էր բազում կյանքեր փրկել։ Դրանք հավաստող
պատվոգրեր ունի։ Այս չարաբաստիկ պատերազմից
առաջ արդեն ընդունվել էր օրդինատուրա։ Բայց, ցավոք,
ընդամենը մեկ շաբաթ հասցրեց մասնակցել դասերին։
Երբ իմացավ՝ պատերազմ է, անմիջապես դաշտային
պայուսակը պատրաստեց։ Ժամ առաջ ուզում էր հասնել
իր զինվորներին։ Ասաց՝ ես իմ գործը լավ գիտեմ, պետք
է շուտ գնամ։ Երեք օր հետո նրան թույլատրեցին մեկնել
առաջնագիծ»,- նշում է Արմինե Եղիազարյանը։
Ռազմական բժիշկ, ճառագայթաբան Արա Գոքորյանը՝
խոսելով գործընկերոջ մասին, նշում է, որ ռազմական
բժիշկների շրջանում չգրված օրենք կա՝ բոլորն ընկեր
են, անկախ նրանից՝ ճանաչում են միմյանց, թե՝ ոչ: Նրա
բնորոշմամբ՝ Հարութ Չոբանյանն իրական ռազմական
բժշկի կեցվածք ուներ:
Հոկտեմբերի 1-ին 27-ամյա ռազմական բժիշկն ար
դեն իր սիրելի զինվորների ու ընկերների կողքին էր։
Հարյուրավոր կյանքեր էր հասցրել փրկել, մինչև այժմ
էլ կինը զանգեր ու շնորհակալական խոսքեր է ստանում
այդ զինվորներից ու սպաներից։
Դեպքի օրն էլ իմացել է սպասվող շրջափակման ու
վտանգի մասին։ Բայց չի շտապել դուրս գալ։ Բոլորին
ուղարկել է, ինքը մնացել է վերջում։ Հետո ահազանգ է
ստացել վիրավորի մասին ու շտապել իր մասնագիտա
կան պարտքը կատարելու։ Բայց այդ մի կյանքը չհասց
րեց փրկել... անմահացավ։
Բժիշկ Հարութի ռազմական համազգեստով նկարը,
որը լայն տարարծում է ստացել համացանցում, Հրազ
դանի Հակոբ Պարոնյանի անվան թիվ 12 դպրոցի պա
տին է: Հարություն Չոբանյանը դպրոցի գերազանց
առաջադիմությամբ սովորող շրջանավարտներից էր:
Նախաձեռնությունը դպրոցինն ու ընկերներինն է, նկարի
հեղինակը՝ Արսեն Պետրոսյանը:
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 ԱՆՈւԿՅԱՆ
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Ռազմական բժիշկներն այսօր մարդկային կյան
քի պահպանման ու առողջության համար պայքարի
առաջնագծում են: Զինվորական համազգեստ կրող
մեր հարգելի գործընկերներն ամեն օր կատարում
են անգնահատելի աշխատանք:
Գարիկ Մանուկյանը մեկն էր նրանցից, ով
Հիպոկրատի երդմանը հավատարիմ, զինվորների
կյանքի համար պայքարելով ՝ Արցախի դեմ սանձա
զերծած ադրբեջանաթուրքական ագրեսիայի հետ
ևանքով բռնեց անմահության ճանապարհը:
Ռազմական բժիշկը ծնվել և մեծացել է Արմավի
րի մարզի Լենուղի գյուղում, դպրոցը բարձր առա
ջադիմությամբ ավարտելով՝ ընդունվել է Երևանի
Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական
համալսարանի ռազմաբժշկական ֆակուլտետ:
Բժիշկն իր մասնագիտական պարտքը կատարում
էր Ջրականի (Ջաբրայիլ) զորամասում: Երկու տարի
անց պետք է ընդունվեր կլինիկական օրդինատու
րա՝ որպես վնասվածքաբան-վիրաբույժ, սակայն
ծանր մարտերի ընթացքում սմերչի արկերից վիրա
վորվելով՝ զոհվում է։
Ամուսնացած էր, ունի մեկ տարեկան աղջիկ։ Նրա
կինը՝ Գոհար Հախվերդյանը, նույնպես մասնագի
տությամբ բժիշկ է: Ամուսնուն բնութագրելով՝ նշում
է. «Ուներ ճկուն միտք, հմուտ ձեռքեր։ Անձնվեր էր,
հայրենասեր, բոլորին օգնող ու հասնող»:
Ռազմաբժշկական ֆակուլտետի լավագույն ու
սանողներից Գարիկ Մանուկյանը, չնայած ունեցած
ձեռքբերումն երին, դեռևս շատ նպատակներ ու երա
զանքներ ուներ:
Ազգի արժանի հերոս բժիշկը հավերժ կմնա գոր
ծընկերների հիշողության մեջ:
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 ԱԲԿԵՆ
Բ
ԲԱԶՈւՆՑ
Արցախի դեմ ադրբեջանաթուրքական պատերազմում՝ առաջ
նագծի հարավային ուղղությամբ, մասնագիտական պարտքը
կատարելիս, զոհվել է ԵՊԲՀ շրջանավարտ Բաբկեն Բազունցը`
չհասցնելով իրականացնել բազմաթիվ երազանքներ և նպա
տակներ:
Բաբկեն Բազունցը ծնվել է 1995թ-ի դեկտեմբերի 14-ին, Սյունի
քի մարզի Գորիս քաղաքում, բժիշկների ընտանիքում: Դպրոցում
սովորելու տարիներին աչքի է ընկել ոչ ստանդարտ մտածելա
կերպով, մշտապես մասնակցել թե՛ հումանիտար, թե՛ բնագիտա
մաթեմատիկական առարկաների օլիմպիադաների, զբաղեցրել
պատվավոր հորիզոնականներ: Դպրոցը ոսկե մեդալով ավար
տելով՝ բացարձակ գերազանց հանձնելով բոլոր քննություննե
րը՝ ընդունվել է ԵՊԲՀ-ի բուժական ֆակուլտետը՝ անվճար ու
սումն առելու հիմունքով: Բարձր առաջադիմությամբ սովորելով
համալսարանում՝ վերապատրաստվել է Բուլղարիայում, սրտա
բանական կենտրոնում, որպես կարդիովիրաբույժ, նաև մաս
նակցել է «ԳԼՕԲՈՒՍ» ծրագրին, եղել է ԵՊԲՀ վոլեյբոլի թիմի
անդամ:
Նրա նպատակն էր դառնալ լավ սրտային վիրաբույժ, վերա
պատրաստվել ԱՄՆ-ում և վերադառնալ հայրենիք՝ որևէ նորա
րարություն բերելով բժշկական ոլորտ:
Հասարակագիտական առարկաների ամբիոնի դասախոս Հա
յարփի Սահակյանը տարիներ առաջ դասավանդել է Բաբկեն
Բազունցին: Դասախոսը վաղուց գործընկեր է համարել նախկին
ուսանողին։ Հայարփի Սահակյանը նշում է՝ նրա մեջ էր տեսնում
մեր երկրի առողջապահության ոլորտի առողջացումը:
«Կորցրինք պրոֆեսիոնալ մասնագետի, խելացի, մտածող,
վերլուծող, ըմբոստ անհատի», -ասում է ԵՊԲՀ դասախոսը՝ հա
վելելով, որ պատերազմը բոլորիս սրտերին ու հոգիներին շատ
ծանր հետք է թողել։  Ֆիզիկական դաստիարակության ամբիոնի
դասախոս Նարեկ Շիրինյանը Բաբկենին նկարագրում է որպես
վոլեյբոլի անփոխարինելի խաղացող, թիմի ոգի և շունչ: «Խաղի
ամենահուսահատ վայրկյաններին Բաբկենը թիմը հավաքում էր
հաղթելու գաղափարի շուրջ և առաջ տանում»,-նշում է նա:
Ավարտելով համալսարանը՝ «1+2» ծրագրի շրջանակում, Բաբ
կենը բժիշկի մասնագիտությամբ՝ լեյտենանտի կոչումով, զինվո
րական ծառայության է անցել ՀՀ ՊՆ Բալահովիտի զորամա
սում՝ որպես գնդի բուժկետի պետ: Սեպտեմբերի 27-ին սկսված
Արցախյան պատերազմի առաջին օրը Բաբկենը մեկնել է Երաս
խի պաշտպանական դիրքեր:
Հոկտեմբերի 12-ին, զորամասին տրված առաջադրանքից ել
նելով, պետք է մեկնեին առաջնագիծ: Չնայած ի պաշտոնե
պետք է մնար Կոտայքում և բուժական ծառայությունն իրա
կանացներ զորամասի տարածքում՝ Բաբկենը դիմել է առաջ
նագիծ մեկնելու համար. գերադասել է մեկնել ռազմաճակատ:
Հոկտեմբերի 21-ին առաջադրանք կատարելիս շտապօգնության
մեքենայով Դրախտիկից Շեյխեր ճանապարհին, ազերիների
կողմից փոխհրաձգության արդյունքում, Բաբկենը և 7 ընկերնե
րը զոհվել են: Բաբկեն Բազունցը հետմահու պարգևատրվել է
 Մարտական ծառայության» մեդալով:
«
Նշենք, որ պատերազմի հետևանքով անմահացած հերո
սը Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակից, բժիշկ Բաբկեն
Հարությունի Բազունցի ծոռն է։
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Հայրենիքը պաշտպանող զինվորն ավելի վստահ է կանգնում մայր հո
ղին, երբ գիտի է, որ թիկունքում բժիշկը պատրաստ է վտանգել իր կյանքն
ու զոհվել հանուն կյանքերի փրկության: Արցախի դեմ սանձազերծված ադր
բեջանաթուրքական պատերազմը մի քանի տասնյակ բժիշկների և ապագա
բժիշկների կյանքեր խլեց. նրանք անմահացան՝ հավատարիմ մնալով մաս
նագիտական և զինվորական երդմանը:
Արցախի հարավում` պատերազմի ամենաթեժ օրերին, ամենթեժ կետում
ԵՊԲՀ սովորող Դավիթ Հակոբյանն «1+2» ծրագրի շրջրանկում իրականաց
նում էր բժշկի և հայրենկքի պաշտպանի իր առաքելությունը: Բժշկին բնորոշ
ճշտապահությամբ, կազմակերպվածությամբ ու նվիրվածությամբ աչքի ընկ
նող Դավիթը զինվորական ծառայությունն ավարտելուց հետո որոշել էր մաս
նագիտանալ որպես վիրաբույժ:
Աստղիկ Խաչատրյանը, որը Դավիթի դասընկերն ու համակուրսեցին
է, ընկերոջը բնութագրում է որպես նվիրյալ։ «Մինչև իր կյանքի վերջին
րոպեն հավատարիմ մնաց բժշկի կոչմանն ու հայրենիքին»,-նշում է նա:
Իսկ լավագույն ըներոջ` Ռուբեն Թորոսյանի խոսքով՝ Դավիթն ապագա
յի բոլոր ծրագրերը կապում էր Հայաստանի հետ: «Ընտանիքի անդամն ե
րը` ծնողներն ու քույրերն ապրում են արտերկրում, սակայն Դավիթը որոշեց
մնալ և արարել հայրենիքում: Ծառայությունն ավարտելուց հետո պլանավո
րում էր զարգացնել մասնագիտական հմտությունները. կարճ ժամանակում
գերմաներեն սովորեց՝ Գերմանիայում մասնագիտանալու, հետագայում՝
Հայաստանում մրցունակ վիրաբուժության ինստիտուտ հիմն ելու երազանքը
սրտում»,-նշում է համակուրսեցին՝ ավելացնելով, որ բուհի բոլոր քննություն
ներին միասին էին պատրաստվում: Այդ ընթացքում Դավիթի համար ժա
մանցի լավագույն միջոցը մուլտֆիլմեր դիտելն էր: «Բժշկականում սովորե
լու ընթացքում կոտրվելու շատ առիթներ են եղել, բայց ես վիրաբույժ դարձա
Դավիթի շնորհիվ»,-ընդգծում է Ռուբենը: Դավիթի նախասիրություններին
քաջատեղյակ լինելով՝ Ռուբենը հավելում է՝ հայրենիքի համար կյանքը զո
հած ընկերը նախընտրում էր մոխրագույնն ու խամրած կանաչը, սիրում էր
բուռն, ժամանակ առ ժամանակ ինքնամփոփ էր. երաժշտություն էր միացնում
ու նկարում։ «Իր գրասեղանի մի ամբողջ դարակ հատկացրել էր գրենական
պարագաներին։ Ով ցանկանում էր Դավիթին նվեր անել ու չգիտեր՝ ինչ, գնում
էր նկարչական ինչ-որ պարագա:
Պարտերազմի օրերին Ռուբենն այն եզակի մարդկանցից էր, որը հնա
րավորություն ուներ կապ հաստատել Դավիթի հետ: Պատմում է, որ ընկե
րը մահվան նկատմամբ անվախ էր, հավատում էր Աստծուն և վստահ էր, որ
կյանքն ու մահն ընթացք են ևայստեղից գնալու է վերև և շարունակի իր ըն
թացքը: «Հոկտեմբերի 23-ի լույս 24-ի գիշերը, երբ թեժ մարտեր էին ընթա
նում Մարտունու ուղղությամբ և շատ վիրավորներ ու զոհեր կային, օգնություն
ցույց տալու և տեղափոխելու շտապող բժիշկները դա իրականցրել են առանց
հերթափոխի՝ անընդհատ: Սահմանից վիրավորներ տեղափոխելու ընթաց
քում Դավիթը շտապօգնության մեքենան կանգնեցրել է շոկային վիճակում
գտնվող վիրավորին ցավազրկելու նպատակով: Մինչ Դավիթը կիրականաց
ներ բժշկի իր առաքելությունը, թշնամու անօդաչու սարքը մահացու հարված
է հասցնում վիրավորներ տեղփոխող մեքենային: Հայրենքի պաշտպանները
բռնում են անմահության ճամփան...
«Դավիթի հետաքրքրությունները «Քիմիա» և «Կենսաբանություն» առար
կաների շրջանակում էր: «Անատոմիա» առարկան անցնելիս սիրահարվել է
մարդուն՝ որպես օբյեկտի: «Հետագայում հասկացել էր, որ մարդը ոչ միայն
օբյեկտ է, այլև մի ամբողջ աշխարհ ևիրեն բավարարված կզգա, եթե կա
րո
ղանա այդ աշ
խար
հի որ
ևի
ցե խնդիր լու
ծել և ժ
պիտ պարգ
ևել»-նշում է
Ռուբենն՝ ավելացնելով, որ չնայած Դավիթը սկզբում ցանկանում էր պլաս
տիկ վիրաբույժ դառնալ՝ 3-րդ կուրսում փոխել էր մտադրությունը և կանգ
առել սրտային վիրաբույժի մասնագիտության վրա: Ըստ անմահացած հերո
սի՝ դա ծանր, պատասխանատու, նվիրում պահանջող, բայց ամենակարևորը՝
իսկապես կյանքեր փոխող մասնագիտություն է:
Ինչպես Դավիթի, այնպես էլ հայրենքի պաշտպանության համար մղվող
մարտերում զոհված մյուս հերոսների նպատակներն անկատար մնացին:
Դրանք պարտավոր են իրականացնել գալիք սերունդները՝ հիշելով մերօրյա
հերոսների սխրանքները:
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ՏԻԳՐԱՆ
ԱՎԱԳՅԱՆ
Ռազմաճակատ օգնության շտապող բժիշկը վիրա
վոր զինվորի համար փրկության հույս է:
Ռազմաբժշկական ֆակուլտետի շրջանավարտ,
ռազմական բժիշկ Տիգրան Ավագյանն այն նվիրյալ
ներից էր, որը որպես օրինակ ծառայելու է այս մաս
նագիտությունն ընտրած ներկա ու գալիք սերունդնե
րին:
Արցախի դեմ Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից
իրականացվող լայնածավալ ռազմական գործողութ
յունների ժամանակ, երբ թեժ մարտեր էին ընթանում
սահմանի ողջ երկայնքով, Տիգրան Ավագյանը՝ բժշկի
կոչմանը հավատարիմ, փրկում էր հայրենիքի համար
մարտնչող ռազմիկների կյանքերը:
Անտեսելով պատերազմի սաստկությունը, հաճախ՝
վիրավորներ տեղափոխելու անհնարինությունը,
Տիգրանին հաջողվում է օգնության հասնել տասնյակ
զինվորների՝ առաջին բուժօգնություն ցույց տալուց
հետո առաջնագծի թեժ կետերից նրանց տեղափո
խելով՝ փրկել կյանքեր:
ԵՊԲՀ ռազմաբժշկական ֆակուլտետի պետ
Վարդան Ծատուրյանի խոսքով՝ Տիգրան Ավագյա
նը մարդկային բարձր հատկանիշներով օժտված,
գրագետ և պատրաստված ռազմական բժիշկ էր:
«Տիգրանը պատերազմի սկզբից՝ շուրջ մեկ ամիս,
հարավային սահմանից՝ Հադրութից Ջրական(Ջաբ
րայիլ) շարունակ տեղափոխել է վիրավորված զին
վորներին՝ փրկելով բազմաթիվ կյանքեր»,- նշում է
ռազմաբժշկական ֆակուլտետի պետը:
Կռվի ամենաթեժ կետերից մեկում՝ Կարմիր շուկայի
հատվածում, հոկտեմբերի 28-ին Տիգրան Ավագյանը
բուժանձնակազմի հետ մարտադաշտից ութ զինվոր է
տեղափոխել, շտապելով փրկել մյուսիներին՝ հայտն
վել է թշնամու կրակի տակ, անավարտ թողնելով
բժշկի առաքելությունը, որը սկսել էր պատերազմի
մեկնարկից ընդամենը մեկ ամիս առաջ:
Հավատարիմ մնալով զինվորական և բժշկի երդ
մանը՝ Տիգրան Ավագյանը կատարեց հայրենիքի
և ընտրած մասնագիտության առաջ իր պարտ
քը՝ երախտապարտ թողնելով ազգին, իր կողմից
փրկված զինվորներին ու նրանց հարազատներին:
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ԱՐԱՄԱՅԻՍ
ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀՀ պաշտպանության նախարարության, Արցախի պաշտպանության բանակի
տարբեր տարիների պատվոգրերը, որոնք բժշկական լավագույն ծառայության
մրցույթ-ստուգատեսում առաջին տեղը զբաղեցնելու համար ստացել էր բուժ
ծառայության պետ, բուժծառայության կապիտան Արամայիս Հայրապետյանը,
ընտանիքի անդամն երն առանձնակի խնամքով են պահպանում:
Ճակատագիրը, սակայն, ևս մեկ՝ կյանքի և մահվան դեմ պայքարի ստուգա
տես էր պատրաստել պատերազմում անմահացած հերոսի համար, որը նա ան
ցավ պատվով և արժանապատվությամբ:
28 տարեկան ռազմական բժիշկը Կոտայքի մարզի Զովունի գյուղում է ծնվել:
Երեք տարի մասնագիտական պարտքը կատարել է Մարտունիում։ Այս տարի
էր տեղափոխվել Երևան, քանի որ ընդունվել էր ԵՊԲՀ կլինիկական օրդինա
տուրա. ապագա քիթ-կոկորդ-ականջաբան էր: Մայիսը, ինչպես նրան դիմում
էին ընտանիքում, նշանադրվել էր իր ծննդյան օրը՝ սեպտեմբերի 26-ին։ Հենց
հաջորդ օրը սկսվեց պատերազմը՝ փոխելով շատերի կյանքի ընթացքը:
«Երբ Արցախում գտնվող ընկերներից իմացավ իրավիճակի լրջության մա
սին, հավաքեց անհրաժեշտ իրերն ու սպասում էր առաջնագիծ մեկնելու
հրամանին: Սպասելը Մայիսի համար չէր. սկզբում գնում է Երևանի հոսպի
տալները, որպեսզի տեսնի, թե ինչով կարող է օգնել, հետո ընկերների հետ
դիմում գրեցին, որ նրանց ուղարկեն այն զորամասերը, որտեղ աշխատել են:
Ոչ ոք չգիտեր, որ կամավորագրվել են»,- պատմում է հերոսի քույրը՝ Հասմիկ
Հայրապետյանը:
Սեպտեմբերի 30-ին ընտանիքի անդամն երին տեղեկացնում է, որ մեկնում
է Մարտունի՝ կատարելու բուժծառայության պետի պարտականությունները:
Ասել է, որ այնտեղ շատ է պետք, ամեն մանրուք գիտի, տղաներին չի կարող
մենակ թողնել, պետք է գնա։
Ղարաբաղը հրաշք երկիր համարող Արամայիսն ապագա կնոջը խոստացել
էր, որ կվերադառնա և հարսանիքից հետո կյանքի ընկերոջը կտանի ու կծանո
թացնի Արցախին: Սակայն երիտասարդ զույգի նպատակներն ու երազանքնե
րը, ցավոք, անկատար մնացին…
Ռազմաճակատ մեկնելու նախապատրաստական չորս օրվա ընթացքում
ռազմական բժիշկը հասցրել է մեծ քանակությամբ դեղեր հավաքել ընկերների
և համագյուղացիների օգնությամբ:
Արցախում, հոկտեմբերի 1-ից սկսած, օր ու գիշեր կատարել են վիրավորների
դուրս բերման ու տեղափոխման աշխատանքը:
«Պատերազմում իր հետ եղած բժիշկներից եկել էին մեր տուն, պատմում էին,
որ եղբայրս հանգստանալու և քնելու ժամանակ չի ունեցել»,- մանրամասնում
է Հասմիկը:
Արամայիս Հայրապետյանին խորը ցավ է պատճառում ընկերոջ՝ ռազմա
կան բժիշկ Հարություն Չոբանյանի մահը, որին, ցավոք, չի հասցրել բժշկական
օգնություն ցույց տալ, ինչը հոգեբանական ծանր ազդեցություն է ունեցել նրա
վրա:
Ընկերները պատմում են, որ վիրավորների հերթական խմբին օգնելիս շտա
պօգնության մեքենան պայթեցվել է: Նրա հետ եղած բժիշկն ու վարորդը զոհ
վել են, իսկ նա վիրավորվել: Երկու շաբաթ անց՝ հաղթահարելով մեջքի սաս
տիկ ցավերը, շտապել է առաջնագիծ՝ մասնագիտական պարտքը կատարելու:
Արամայիս Հայրապետյանը թեժ մարտերի ժամանակ կրակահերթի տակ
տեղափոխել է շատ ու շատ վիրավորների, օգնել է կռվի դաշտից դուրս բե
րել բազմաթիվ անմահացած հերոսների մարմինները։ Ընկերները փաստում
են՝ Արամայիսը փրկել է բազմաթիվ զինվորների, սպաների ու կամավորների
կյանքը: Նրանց մեծ մասն առողջացել են, մյուսները շարունակում են իրենց
բուժումը՝ ստանալով նոր կյանքի հնարավորություն՝ շնորհակալ լինելով ան
մահացած բժշկին՝ նրա կատարած մասնագիտական ու մարդկային սխրանք
ների համար։
Հանուն հայրենիքի ու մյուս մարտիկների կյանքերի փրկության համար կյան
քը զոհած հերոսն անմահացավ պատերազմի 40-րդ օրը՝ պայքարերով մինչև
վերջ: Նենգ թշնամու կողմից դարանակալված չարաբաստիկ ականը չխնայեց
նրան։ Հարազատներն ու ծանոթները վստահ են, որ նրա փրկած կյանքները
կշարունակեն իր կիսատ թողած գործն ու առաքելությունը:
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Արեն Վերդյան… Համեստ և զուսպ ռազմական բժիշկ, բուժծառայության մայոր...
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ռազմաբժշ
կական ֆակուլտետի շրջանավարտ, կլինիկական օրդինատոր Արեն Վերդյանն Արցախ
յան վերջին գոյամարտում պատասխանատու ծառայություն է իրականացրել Մարտունիում:
Ցավոք, թշնամու ԱԹՍ-ն չշրջանցեց նրան. Արենը զոհվեց ռազմաճակատից վիրավորներ
դուրս բերելիս:
36-ամյա Արենը Ճամբարակի Թթուջուր գյուղից էր: Ավագ եղբայրը՝ Արտյոմ Վերդյանը,
հիշում է, որ նա բնավորությամբ հանգիստ էր, զուսպ: «Շատ քիչ էր խոսում իր ձեռքբերում
ների և հաջողությունների մասին: Չէր սիրում պատմել իր առաքելության ու կատարած
դժվար գործի մասին»,- ընդգծում է եղբայրը:
Մորաքրոջ աղջկա՝ Մարիամ Սայադյանի գնահատմամբ՝ Արենը քչախոս, միշտ լսողի դե
րում էր:
Արենը տասը տարի շարունակ Հադրութի զորամասերից մեկի բուժծառայության պետն
էր, այնտեղ ծառայությունն ավարտելուց հետո եկել էր Երևան՝ շարունակելու ուսումը կլի
նիկական օրդինատուրայում, բայց քանի որ ի պաշտոնե բուժծառայության պետ էր, պատե
րազմի ընթացքում նրան նշանակեցին Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկա համայնքի բուժ
ծառայության պետ:
Արենի հորաքրոջ տղան՝ ռազմական բժիշկ Արմեն Իսոյանը, նշում է, որ կրտսեր եղբայրը
դեռ փոքրուց քչախոս ու համեստ էր: «Ընդամենը 4-5 տարեկան էր, երբ Արենի ուժեղ լացի
ձայնը լսեցինք, դուրս եկանք ու տեսանք, որ գյուղում առուն անձրևներից վարարել էր, քույրն
ընկել էր ջուրը, իսկ նա փորձում էր հանել քրոջը, բայց չէր կարողանում. ուժը չէր հե
րիքում: Փաստորեն դեռ այդ տարիքից մեր Արենը շտապում էր՝ օգնելու ու փրկելու»,
- ասում է Արմեն Իսոյանը:
Ռազմական առաքելությունն իրականացնելուց հետո Արենը որպես ակնաբույժ պի
տի աշխատեր Վարդենիսում. վստահ էր, որ աչքի առաջին փոխպատվաստումն ինքն
է անելու:
Արենի ընկերը՝ Էդուարդ Ավագյանը, պատմում է, որ ուսանողական տարիներին
միշտ միասին էին: «Երկուսս էլ ռազմական բժիշկներ էինք: Արենը շատ համեստ ու
քչախոս էր, բայց կյանքն էլ կտար ընկերոջ համար: Հադրութի զորամասում իր աշ
խատանքն անում էր շատ պարտաճանաչ, հենց այդ էր պատճառը, որ այնտեղ ամեն
ինչ անթերի էր: Դա խոսում էր Արենի բարձր պատասխանատվության մասին», ընդգծում է ընկերը՝ ավելացնելով, որ Արենը նաև շատ հյուրասեր էր:
Պատերազմի ընթացքում նա ընկերոջը վստահեցրել էր, որ անկախ նրանից՝ իրեն
կկանչեն, թե ոչ, հաստատ գնալու է ռազմաճակատ:
Արենը մասնակցել էր նաև 2016 թվականի Ապրիլյան պատերազմին ու հպարտո
րեն էր ասում, որ կարողացել է բոլոր վիրավորներին օգնել:
2016թ. ՀՀ պաշտպանության նախարարի կողմից Արենն արժանացել է «Անբասիր ծա
ռայության համար» առաջին աստիճանի մեդալի։ Օրեր առաջ ՀՀ նախագահի հրամանով
«Հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս ցուցաբերած խիզախության և անմն ա
ցորդ նվիրումի համար» հետմահու պարգևատրվել է «Մարտական ծառայության»
մեդալով։
Արենի գործընկերը՝ Լիլիթ Հովհաննիսյանը, որի հետ միասին ակնաբուժություն
էին սովորում կլինիկական օրդինատուրայում, նկարագրում է Արենին՝ որպես ծայ
րաստիճան զուսպ, լուռ, շնորհալի, բարի մարդ, որը միշտ պատրաստ էր օգնել: «Նա
քիչ հանդիպող բարի ու խաղաղ մարդկանցից էր, բայց՝ միշտ մտազբաղ ու թախ
ծոտ», - ավելացնում է Լիլիթը:
Ծառայակիցը՝ ԵՊԲՀ ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանող
Հայկ Մարգարյանը, պատմում է, որ բուժծառայության մայոր Արեն Վերդյանը հարգ
ված էր ամբողջ զորամասում։ Զինվորները առանց վարանելու դիմում էին նրան՝
հաստատ իմանալով, որ ինչ էլ լինի՝ մի հնար կգտնի ու կօգնի։ «Երբ ես զորակոչվեցի
բանակ, ավարտել էի ԵՊԲՀ ընդամենը 1-ին կուրսը և ոչ մի պրակտիկ միջամտության
չէի տիրապետում, բայց արդեն մեկ ամիս հետո Արենի ու բուժկետի մնացած բժիշկնե
րի շնորհիվ տիրապետում էի բոլոր անհրաժեշտ հմտություններին։ Մեր մեծ ընկերն
էր Արենը, ինձ համար ծառայության մեջ և՛ մեծ եղբայր էր, և՛ լավ ընկեր էր, և՛ հարազատ
մարդ։ Մի օր ասաց, որ կուրսեցիներիս խնդրեմ՝ առաջին կուրսում անցած դասագրքերն
ուղարկեն զորամաս։ Ու երբ հարցրի՝ ինչի համար, պատասխանեց շատ պարզ. «Որ մեկ
տարվա սովորածդ չմոռանաս»։
Երբ գրքերն ուղարկեցին՝ բուժկետի հենց իր սենյակում տեղ հատկացրեց գրքերը դնելու,
ու ասաց, որ օրվա մեջ անպայման ժամանակ գտնեմ ու վերընթերցեմ»: Այսպես բոլորիս
մասին մտածում էր Արենը», - հիշում է Հայկը՝ այդպես էլ չկարողանալով ընդունել ու համա
կերպվել ավագ ընկերոջ կորստի հետ:
Հրադադարի հաստատումից 2 ժամ հետո՝ նոյեմբերի 10-ին, ժամը 3-ին մոտ (ժամը 1-ին
արդեն հրադադարը հաստատված էր, սակայն օդում դեռ պտտվում էին թշնամու ԱԹՍ-նե
րը), Արենը, կյանքը վտանգելով, շտապել էր՝ մարտադաշտից վիրավորներին դուրս բերել,
բայց չարաբաստիկ ԱԹՍ-ն ընդհատեց ռազմական բժշկի կյանքի ուղին:
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ՆԱՐԵԿ
 ԵՍՐՈՊՅԱՆ
Մ
Նարեկ Մեսրոպյանը բուժծառայության մայոր էր, «Միքայելյան» համալ
սարանական հիվանդանոցի դիմածնոտային վիրաբուժության բաժանմունքի
կլինիկական օրդինատոր: Զոհվել է մարտի դաշտում մասնագիտական պար
տականությունները կատարելիս:
«Փոքրուց փայլում էր բոլոր բնագավառներում՝ դպրոցական օլիմպիադա
ներում, արվեստի ոլորտում... երգում էր, հմուտ դաշնակահար էր, դերասան,
սակայն, ի վերջո կանգ առավ ամենամարդասիրական մասնագիտության՝
կյանքեր փրկելու առաքելության վրա»,-նշում է կինը՝ Աննա Սիմոնյանը և
շարունակում, որ Նարեկը երբեք չէր պատմում իր սխրանքների մասին, չա
փազանց զուսպ ու համեստ էր, այդ իսկ պատճառով իրենք նույնիսկ տեղյակ
չէին, որ այս պատերազմի ընթացքում նա նշանակվել է Խոջալուի հրաձգային
գնդի բուժծառայության պետ:
Պատերազմի առաջին օրվանից՝ որպեզի ընտանիքը չանհանգստանա,
ռազմական բժիշկն ասել է, որ գտնվում է ապահով վայրում: Միայն դեպքից
հետո են ընտանիքի անդամն երն ընկերներից իմացել Նարեկի կատարած
սխրանքների մասին։
«Խոսեցի իր մարտական ընկերոջ հետ, ով ներկայումս ծառայության մեջ է:
Նա խոստացել է, որ անպայման կպատմի Նարեկի բազում հերոսություննե
րի մասին: Նարեկը հասցրել է փրկել շատ զինվորների կյանքեր: Դեպքի օրը,
ինքն ու ընկերը շտապել են առաջնագիծ՝ վիրավորներին օգնություն ցուցա
բերելու և տեղափոխելու, սակայն նա ընկերոջը ստիպել է իջնել մեքենայից՝
ասելով. «Դու այսօր արդեն մեկ անգամ գնացել ես վիրավորների հետևից,
այս անգամ ես կգնամ»: Գնաց ու գնաց անվերադարձ... »,- մանրամասնում է
հերոսի կինը:
Նարեկն ակտիվ մասնակցություն է ունեցել նաև Ապրիլյան պատերազմին՝
գտնվելով ամենավտանգավոր կետերից մեկում`Թալիշում։ Այդ պատերազ
մում նույնպես 100-ից ավելի վիրավորների դուրս բերելով մարտի դաշտից և
փրկելով նրանց կյանքերը՝ պարգևատրվել է «Արիության» մեդալով։
«Ապրիլյան պատերազմից հետո իր հրամանատարը՝ Արցախի հերոս
Կարեն Ջալավյանը և մարտական ընկերը պատմում են, որ ուժեղ ռմբակո
ծոթյան ժամանակ՝ չսպասելով կրակի դադարին, շտապել է մարտի դաշտից
դուրս բերել վիրավորներին՝ րոպե առաջ կանխելով վիրավոր զինվորի ոտքե
րի անդամահատումը: Եվ այսպիսի բազմաթիվ դեպքեր»,- մեջբերում է Աննա
Սիմոնյանը:
Կոնսերվատորիայում Նարեկի քրոջը մոտեցել և հետաքրքրվել են՝ արդ
յոք Մեսրոպյան Նարեկն իր եղբայրն է: Քրոջ պատասխանից հետո երիտա
սարդն ասել է, որ ինքն ապրում է Նարեկի շնորհիվ. ապրիլյան պատերազմի
ժամանակ փրկվել է հենց Նարեկի շնորհիվ:
Կինն առանձնակի հպարտությամբ է ընդգծում, որ Նարեկն անմն ացորդ
նվիրված էր ընտանիքին, հոգատար հայր էր, օրինակելի ամուսին:
«Նարեկը շատ համեստ էր, բարի, աշխատասեր, ընկերասեր ու մարդա
սեր»,- նշում է վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի և դիմածնոտային վիրաբու
ժության ամբիոնի դոցենտ, «Միքայելյան» վիրաբուժության ինստիտուտի դի
մածնոտային վիրաբուժության ծառայության ղեկավար Արթուր Պապիկյանը,
ում ղեկավարած ամբիոնում է ռազմական բժիշկը երկու տարի անցել կլինի
կական օրդինատուրան:
Արթուր Պապիկյանն ընդգծում է, որ անհնար է Նարեկի մասին խոսել
առանց դրական հույզերի:
Մեկ այլ գործընկերոջ՝ դիմածնոտային վիրաբույժ Հայկ Սարգսյանի խոս
քով՝ թեպետ Նարեկը բազմաթիվ կյանք էր փրկել նաև Ապրիլյան պատերազ
մի ընթացքում, սակայն երբեք չի սիրել խոսել ռազմաճակատում կատարած
մասնագիտական սխրանքներից։ Այդ մասին իրենք տեղեկանում էին նրա
մարտական ընկերներից:
Հոկտեմբերի 11-ին՝ ծանր վիրավորում ստանալուց հետո, Նարեկ
Մեսրոպյանը տեղափոխվել էր Երևան:
«Մեկ շաբաթ պայքարում էր կյանքի համար: Աչքերը բացելուն պես առա
ջինը հարցրեց. «Պատերազմն ավարտվել ա՞»: Ասացինք՝ այո, ամեն ինչ վեր
ջացել է, ամեն ինչ լավ է, սակայն ճակատագիրն անարդար գտնվեց Նարեկի
հանդեպ: Հարյուրավոր կյանքեր փրկած բժշկի կյանք փրկել չհաջողվեց:
Հոկտեմբերի 19-ին Նարեկն անմահացավ»,- հավելում է կինը:
Մերօրյա հերոսը հուղարկավորվել է «Եռաբլուր» զինվորական պանթեո
նում։ Ծնունդով Արցախից էր, մեկնել էր պաշտպանելու հայրենի հողը:
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Արթուր Ավետիսյան… Զինվորների սիրելի «դոկ
տորը», մայորն ու ընկերը…
Արթուր Ավետիսյանը Երևանի Մխիթար Հերացու
անվան պետական բժշկական համալսարանի
ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի շրջանավարտ
է: Երկար տարիներ եղել է Արմավիրի Մարշալ
Բաղրամյանի անվան ուսումն ական զորամասի բուժ
ծառայության պետը: 2016 թվականի Ապրիլյան պա
տերազմի կամավոր մասնակիցներից է:
Արցախյան վերջին գոյամարտի հենց առաջին
օրը Արթուրը «Սև հովազ» ջոկատի կազմում կամա
վոր մեկնեց առաջնագիծ: Հոկտեմբերի 7-ին նա իր
48-ամյակը նշեց դիրքերում՝ առաջնագծում: Ընկերոջ՝
Հրաչ Դավթյանի փոխանցմամբ՝ Արթուրն ասում էր,
որ կյանքում չի մոռանա իր ծննդյան այդ օրը: «Շատ
ուրախ էր, աչքերը փայլում էին: Նույնիսկ մի քանի
անգամ փչեց տորթի մոմերը», - հիշում է ընկերը:
Սակայն Արթուրի ուրախությունը կարճատև էր. հոկ
տեմբերի 15-ին նա զոհվեց թշնամու անօդաչու թռչող
սարքի հարվածից:
Արթուրը 2 դուստր ունի. մեծ աղջիկը՝ 15-ամյա Ալ
լան, ապագա բժշկուհի է, հայրենասեր հոր օրինա
կով կյան
քեր պի
տի փրկի, իսկ փոք
րի
կը՝ 7-ամ
յա
Սոֆին, այլևս չի հարցնում, թե երբ է հայրիկը տուն
գալու. նա այս հարցի պատասխանն արդեն գիտի…
Կինը՝ Արփինե Ավետիսյանը, պատմում է, որ Ար
թուրը վայելում էր բոլորի հարգանքը: «Բոլոր իրեն
ճանաչողները կարող են դա փաստել: Արթուրը շատ
նվիրված էր իր աշխատանքին: Եթե զինվորներից
մեկը ջերմություն էր ունենում, ամբողջ ընտանիքով
անհանգիստ էինք լինում. շատ էր սիրում իր զինվոր
ներին», - նշում է Արփինեն:
Դուստրերի մեջ դեռ փոքրուց Արթուրը սերմանում
էր հայրենասիրություն: «Մեծ աղջիկս անգամ զո
րամաս էր գնացել հայրիկի հետ՝ բուժկետի Ամանո
րը շնորհավորելու: Հիմա Ալլան ասում է. «Շատ լավ
բժիշկ պետք է դառնամ, որ հայրիկիս անունը բարձր
պահեմ», - ավելացնում է կինը:
Ծառայակից ընկերը՝ ենթասպա Արմեն Ասլանյա
նը, պատմում է. «Տասը տարի միասին ենք ծառայել:
Արթուրը լավ մարդ էր ու լավ բժիշկ: Հեշտությամբ
ախտորոշում էր ցանկացած հիվանդություն և արա
գորեն բուժում նշանակում»: Արթուրի շփման շրջա
նակն, ընկերոջ խոսքով, շատ մեծ էր, և բ
 ոլորի կող
մից նրա մարդ տեսակը գնահատված էր:
Մյուս ընկերը՝ 30-ամյա Հրաչ Դավթյանը, որն Ար
մավիրի դպրոցում ֆիզիկական կուլտուրա է դասա
վանդում, նշում է, որ Արթուրն իր համար ավագ եղ
բայր էր: «Ինձ միշտ զերծ էր պահում վտանգավոր
քայլերից: Հոկտեմբերի 5-ին, երբ միասին ռազմաճա
կատում էինք, ինձ շնորհավորեց Ուսուցչի օրվա առ
թիվ: Շատ նրբանկատ էր, հավատարիմ, ամեն ինչ հի
շում էր, միշտ լավատես էր ու երբեք չէր տրտնջում»,
- ավելացնում է ընկերը:
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Վահե Ղարիբյան… Արցախյան անհավասար գոյամարտում հերո
սաբար զոհված բժիշկ-դեղագետ…
32-ամյա Վահեն առաջին հայացքից սովորական բժիշկ էր, որն
առաջնագծում փրկեց 40-50 վիրավոր զինվորի կյանք: Նա Երևանի
Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի դե
ղագիտական ֆակուլտետի շրջանավարտ էր:
Պատերազմի ընթացքում Վահեն Ջրականի (Ջաբրայիլ) զորամասե
րից մեկի դեղագետն էր: Բանակ զորակոչվել էր երկու տարի առաջ և
ծառայում էր Ագարակի զորամասում: Սակայն պատերազմի սկսվելուն
պես՝ արդեն սեպտեմբերի 28-ին, շտապել էր առաջնագիծ՝ փոխարինե
լու Ջրականի բժիշկ-գործընկերներին:
Վահեի ընկերը՝ Նարեկ Ռեհանյանը, չի կարողանում համակերպ
վել ընկերոջ կորստի հետ. ասում է, որ Վ
 ահեի բացը երբեք ու ոչ ոք չի
լրացնի: «Իմ ընկեր Վ
 ահեն հերոս է: Վախ չուներ. ասում էր. «Վախս
Աստված է, ինչի՞ց վախենամ»: Կյանքի մարդ էր, ասող-խոսող, անկեղծ:
Երկուսս էլ բժիշկ-դեղագետ ենք: Մ
 ենք միշտ միասին էինք: Մեր ընկե
րությանը շատերն էին նախանձում. իհարկե, երբեմն վիճում էինք, բայց
շատ շուտ՝ հաշտվում», - հիշում է Նարեկը:
Վահեն զոհվել է արկի հարվածից հոկտեմբերի 5-ին, երբ անձնա
զոհաբար նետվել էր՝ փրկելու 18-ամյա վիրավոր զինվորի կյանքը:
«Հրամանատարի հետ եմ խոսել, Վահեի հետ աշխատող բուժքույրը
նույնպես պատմել է, որ 2 օր շարունակ վիրավորներ են տեղափոխել
դիրքերից: Վահեն միշտ շտապում էր առաջնագիծ՝ վիրավորներին
օգնելու: Երբեմն նույնիսկ չեզոք գոտիներում էր հայտնվում՝ առաջին
բուժօգնություն ցույց տալու համար: Մի տղա կար, որի տեսողությունն
էր վնասվել, ինձ ասում էր, որ ապրում է Վ
 ահեի շնորհիվ: Իսկ վեր
ջին անգամ ընկերս, լսելով 18 տարեկան զինվորի օգնության ձայնը և
մոռանալով ամեն ինչի մասին, գնաց՝ փրկելու ևս մե
 կ կյանք», - հպար
տությամբ պատմում է Նարեկը: Փրկեց շատերի կյանքը, սակայն իրենը
փրկել չհաջողվեց. Վահեն անմահացավ… Վիրավոր զինվորը, հանուն
որի նա կյանքը զոհեց, այդ պահին փրկվեց, բայց մեկ շաբաթ անց նա
էլ անմահացավ հոսպիտալում:
Վահեի խաչով թևկապը Ն
 արեկը միշտ իր մոտ է պահում՝ որպես ան
մար հուշ հերոս ընկերոջից:
«Շատ աշխատասեր էր Վահեն,-շարունակում է ընկերը,- սեփական
դեղատնային ցանց ուներ, զբաղվում էր նաև գյուղատնտեսությամբ,
մեծ այգիներ ուներ հայրենի Կարբի գյուղում: «Կյանքի կարևոր երա
զանքն արդեն իրականացել էր. մեծ սիրո վրա հիմնված ընտանիք ունի՝
հիասքանչ կին, որը նույնպես դեղագետ է, և հրաշք տղա՝ 1,8 ամսական
Լևոնը: 2 ամիս էր մնացել զորացրվելուն, դեկտեմբերի 28-ին Վահեն
պիտի զորացրվեր», - ասում է Նարեկը: Զորացրվելուց հետո ընկերոջն
էր խոստացել օգնել դեղատնային ցանց բացելու գործում: «Բոլոր կար
ևոր որոշումն երից առաջ միշտ Վ
 ահեի հետ եմ խոսել, իր խորհրդին եմ
հետևել, որովհետև միշտ ճիշտ խորհուրդներ էր տալիս», - ավելացնում
է Նարեկը:
Վահեի կինը՝ Հելեն Սայադյանը, ասում է, որ նրա մասին անվերջ
կարելի է խոսել, թե՛ որպես սիրող ամուսին, թե՛ որպես հոգատար հայր:
«Միաժամանակ հպարտ եմ, որ նա, իր կյանքը գիտակցաբար նվի
րելով հայրենիքին, օրինակ դարձավ շատերի համար: «Մահ իմացյալ
անմահություն է». այս տողերն ինձ համար այժմ, ավելի քան երբևէ,
հասկանալի և առարկայական են: Ցանկանում եմ որդուս մեջ սերմանել
այն բարձր և վեհ արժեքները, որոնք կրում էր իր մեջ հայրը՝ Վահեն»,
- ասում է հերոսի կինը:
Բարձր արժեքների տեր մարդ լինելով՝ Վահեն պարծանք էր բոլոր
ընկերների ու հարազատների համար. վայելում էր բոլորի սերն ու հար
գանքը:
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Կլինիկական ֆարմակոլոգիայի ամբիոնի դասախոս, հայցորդ Վահե
Մելիքսեթյանը դեղագիտական ֆակուլտետի լավագույն, խաստումն ա
լից շրջանավարտներից էր: Նոյեմբերի 5-ին նա կդառնար 32 տարեկան…
Չնայած երիտասարդ տարիքին՝ հասցրել էր մասնագիտական բեղուն ճա
նապարհ անցնել։ 2012թ. գերազանցությամբ ավարտել էր օրդինատուրան՝
ստանալով կլինիկական դեղագետի որակավորում: Կլինիկական օրդինա
տուրայում ուսումն առության տարիներին վերապատրաստման նպատա
կով մեկնել էր Իտալիայի Կամերինոյի համալսարան:
Կլինիկական ֆարմակոլոգիայի ամբիոնի վարիչ Նարինե Միրզոյանը
Վահեի մասին առանձնակի ջերմությամբ է խոսում։ Պատմում է, որ Վահեի
երազանքն էր Հայաստանում զարգացնել կլինիկական ֆարմացիան և այդ
նպատակին հասնելու համար 2018 թվականին ընկերների հետ հիմն ել էր
«Կլինիկական դեղագիտության հայկական միություն» հասարակական
կազմակերպությունը, որի նախագահը և համահիմն ադիրն էր:
Կլինիկական օրդինատուրան գերազանցությամբ ավարտելուց հետո
Վահե Մելիքսեթյանն աշխատանքի է անցել ԵՊԲՀ կլինիկական ֆարմա
կոլոգիայի ամբիոնում և դասավանդել մինչև զորակոչվելը՝ 2018թ. դեկ
տեմբերը:
Վահե Մելիքսեթյանը, ամբիոնում դասավանդելուն զուգահեռ, զբաղվում
էր նաև գիտական աշխատանքով և 2019 թ. պատրաստվում էր պաշտպա
նել թեկնածուական ատենախոսությունը։ Հեղինակ է տասից ավել գիտա
կան հոդվածների, այդ թվում՝ միջազգային հեղինակավոր պարբերական
ներում։
Ամբիոնի լավագույն դասախոսներից էր. ուսանողները միշտ հիացմուն
քով են խոսել Վահեի, նրա մասնագիտական բարձր որակավորման և
բացառիկ մարդկային հատկանիշների մասին: Տիրապետում էր 3 օտար
լեզվի՝ ռուսերեն, անգլերեն և իտալերեն։
«Նա միշտ մասնակցում էր բարեգործական տարբեր միջոցառումն ե
րի: Հատկապես վերջին տարիներին զբաղվում էր վազքով. մասնակցում
էր գրեթե բոլոր բարեգործական մարաթոններին: Ամեն անգամ բարե
գործական վազքի մրցույթին պատրաստվում էր ամենայն պատասխա
նատվությամբ: Շատ էր սիրում դաշնամուր նվագել, թեև ընդամենն ու
ներ երաժշտական միջնակարգ կրթություն, սակայն կատարում էր շատ
բարդ ստեղծագործություններ։ Սիրում էր Արամ Խաչատրյանի, Ռիչարդ
Կլայդերմանի և Յիռումայի ստեղծագործությունները»,- նշում է Նարինե
Միրզոյանը:
Նրա բնորոշմամբ՝ իրենց հրաշալի Վահեն ինչպես մասնագիտական աս
պարեզում, այնպես էլ ամենուր, ամեն ինչ ձգտում էր հասցնել կատարյալի:
«Եզակի մտածելակերպի տեր մարդ էր, յուրահատուկ խելացի, գի
տեր հարգել դիմացինին՝ անկախ ամեն ինչից, բարի էր, նախաձեռնող և
առանձնահատուկ պատասխանատու, աշխատասեր, չափազանց ընկերա
սեր և լուսավոր մտքի տեր: Մարդ, ով միշտ պատրաստակամ էր օգնության
հասնել: Առանց տրտնջալու միշտ հաղթահարում էր բոլոր դժվարություն
ները և պայքարում արդարության համար»,- նկատում է ավագ գործընկե
րը:
Վահեն պատերազմի առաջին իսկ օրվանից առանց երկմտելու մեկնել
էր ռազմաճակատ՝ իր զինակից ընկերներին բժշկական օգնություն ցուցա
բերելու համար: Զինակիցների խոսքով՝ անգամ մարտեր էր վարել, քա
ջալերելով էր իր ընկերներին։ Պատերազմի ընթացքում վտանգելով իրեն՝
հերոսաբար փրկել էր մի քանի տասնյակ զինվորների: Հոկտեմբերի 8-ին՝
հերթական մարտի ժամանակ, անտեսելով վտանգը, նորից նետվել էր
կյանքեր փրկելու, բայց զոհվել էր թշնամու մահացու հարվածից:
Ամբիոնի աշխատակիցների խոսքով՝ Վահեի հետ ապրած յուրաքանչ
յուր պահն անգին է. մերօրյա հերոսը միշտ կմնա նրանց հուշերում…
Նշենք, որ ՀՀ նախագահի հոկտեմբերի 16-ի հրամանագրով՝ Հայրենիքի
սահմանները պաշտպանելիս ցուցաբերած խիզախության և անմն ացորդ
նվիրումի համար թիվ N զորամասի բուժկետի դեղագետ, բժշկական ծա
ռայության լեյտենանտ Վահե Սամվելի Մելիքսեթյանը հետմահու պարգ
ևատրվել է «Մարտական ծառայության» մեդալով։
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Հայրենիքի համար մղվող անհավասար պայքարում կյանքը չխնա
յեց նաև Գասպարյանների ընտանիքի խիզախ զավակը, քաջարի
զինվոր ու անձնազոհ ապագա բժիշկ 25-ամյա Սամվելը: Երևանի
Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի
ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանող Սամվել
Գասպարյանն Արցախյան 2020 թվականի գոյամարտի առաջին իսկ
օրն ընկերների հետ կամավոր մեկնել էր առաջնագիծ:
Սամվելը Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշեն գյուղից էր:
Դեկտեմբերի 13-ին նա կդառնար 26 տարեկան:
Կուրսընկերուհին՝ Աննան, բնութագրում է նրան որպես շատ հա
մեստ երիտասարդ, որը երբեք որևէ մեկին չէր նեղացնի. «Շատ էր
ուզում լավ բժիշկ դառնալ, սակայն դեռ չէր ընտրել նեղ մասնագի
տացումը»:
Ապագա բժշկի մյուս կուրսընկերուհին՝ Լիլիթը, պատմում է.
«Մենք նույնիսկ չենք իմացել, որ նա առաջնագիծ է մեկնել: Իհարկե,
Սամվելի անսահման հայրենասիրությունն էր նման մղման դրդա
պատճառը»:
Սամվելը ԵՊԲՀ էր տեղափոխվել Երևանի Խաչատուր Աբովյանի
անվան պետական մանկավարժական համալսարանի պատմութ
յան ֆակուլտետից: «Բժշկությունը նրան շատ էր հետաքրքրում: Սի
րում էր նաև խաղալ «Ալյանս»: Մ
 իշտ պարտվում էի նրն, շատ լավ
գիտեր հայոց լեզու, ինչի շնորհիվ էլ կարողանում էր հաղթել: Սիրում
էր երգել «Երևանի սիրուն աղջիկ» երգը, ասում էր՝ Երևանի աղջիկ
ների նման սիրուն աղջիկներ չկան»,-թախծոտ ժպիտով հիշում է
Լիլիթը:
Անմահ հերոսի մեկ այլ կուրսընկերուհին՝ Վարդուհին, նշում է.
«Լավ ընկեր էր մեր Ս
 ամվելը, հասնող ու կամեցող էր: Ափսոս՝ եր
կար չտևեց մեր շփումը: Ուրիշ խումբ տեղափոխվելուց հետո էլ մեզ
չէր մոռանում, սպասում էինք՝ մեր խմբի մյուս տղաները բանակից
գային, որ կարողանայինք հավաքվել»:
«Սամվելը,- շարունակում է Վարդուհին,- մեկ րոպե անգամ չէր
կարողանում հանգիստ նստել: Իրեն միշտ փոփոխություն էր պետք:
Երբ ասում էինք՝ գնանք կինո, ասում էր՝ ես այդքան նույն դիրքով
նստողը չեմ, ուրիշ բան մտածեք: Ս
 ամվելն ասում էր, որ իրեն միշտ
նորություններ են պետք, նոր մարդիկ: Ֆուտբոլ էր շատ սիրում. ամեն
ինչ գիտեր ֆուտբոլի մասին՝ բոլոր դեմքերով ու թվերով: Առաջնա
գիծ մեկնելուց մի քանի օր առաջ խոսում էինք, էլի մեր խմբի հա
վաքվելու մասին էր խոսում, բայց, ցավոք, ոչինչ չհասցրինք: Եթե
իմանայի, որ այսպես է լինելու, հենց նույն օրը բոլորին կհավաքեի»,
- ափսոսանքով ասում է Վարդուհին:
Սամվելի զինակից ընկերն ու եղբայրը՝ Արտաշեսը, որն, ի
դեպ, նույնպես առաջին օրվանից առաջնագծում էր, պատմում է.
«Սամվելը շատ բարի էր, մեծ սիրտ ուներ, բոլորին հասնող էր, անխ
տիր բոլորին: Ուզում էր բժիշկ դառնալ, որ բուժեր բոլոր հիվանդ
հարազատներին: Դեռ չէր որոշել՝ որ ուղղությամբ էր մասնագիտա
նալու, բայց, ամենայն հավանականությամբ, վիրաբույժ կդառնար»:
Ընկերոջ խոսքով՝ Սամվելը 2012-2014 թվականներին ժամ
կ ետա
յին զինվորական ծառայությունն անցել էր Ջրականում, իսկ հա
յությանը պատուհասած վերջին գոյամարտի ժամանակ շտապել էր
առաջնագիծ՝ ցանկանալով անառիկ պահել Քարվաճառի հայկա
կան դիրքերը՝ միաժամանակ կիրառելով իր բժշկական հմտություն
ները: «Մենք Քարվաճառի ամենավտանգավոր դիրքերից մեկում
էինք… Թշնամուն էինք սպասում, բայց, ցավոք, թշնամին վերևից էր
գալիս… Հենց Քարվաճառում էլ մեր Սամվելը զոհվեց», - ավելաց
նում է Արտաշեսը:

18

Մերօրյա հերոսները

ԴԱՎԻԹ
ԲԱԴԱԼՅԱՆ
Արցախի դեմ ադրբեջանաթուրքական ուժերի սանձա
զերծած պատերազմն իրողություն է, որը հայ ժողովր
դից խլեց հայրենի հողի համար մարտնչող մեծաթիվ
քաջ հայորդիների:
Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ընդ
հանուր բժշկության ֆակուլտետի առաջին կուրսի ուսա
նող Դավիթ Բադալյանը Մասիս քաղաքից էր: Որոշել էր
որպես նեղ մասնագիտություն ընտրել պլաստիկ վիրա
բուժությունը:
Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի դեկան Կարինե
Բարոյանը խորը ցավ է ապրում սիրելի ուսանողնե
րի մասին անցյալով խոսելիս: «Դավիթին բնութագրե
լու համար ոչ թե դեկան, այլ որպես դասախոս պետք է
նշեմ, որ յուրահատուկ սովորող էր: Գիրքը ձեռքից չէր
դնում. միշտ ուսանողի կեցվածքով, պատրաստակամ,
բոլորին լսելու, օգնելու կամքով»,-ընդգծում է դեկանը:
Համակուրսեցիները ևս կարոտով են հիշում կուր
սընկերոջ հետ անցկացրած օրերը: Համակուրսեցու՝
Տաթևիկ Զուռնաչյանի խոսքով՝ Դավիթը հասակակից
տղաներից տարբերվում էր նպատակասլացությամբ,
աշխատասիրությամբ, պլանավորած քայլերով. հստակ
գիտեր, թե ինչ պետք է անի բանակից վերադառնալուց
հետո: «Միշտ ժամանակ էր գտնում զանգելու, երբեք չէր
մոռանում խմբեցիների ու դասախոսների մասին. հարց
նում էր ու բարևներ փոխանցում, նույնիսկ հիշում էր բո
լորի տարեդարձները: Ձմռանը՝ մինչև իր բանակ գնա
լը, միասին ենք պարապել բոլոր քննությունները, վաղ
առավոտից մինչև ուշ գիշեր ընկերներով միասին պա
րապում էինք գրադարանում: Դավիթի ներկայությու
նից արդեն մեզ պաշտպանված էինք զգում, որովհետև
գիտեինք, որ ցանկացած հարցում կաջակցի ու մենակ
չի թողնի մեզ»,- նշում է Տաթևիկ Զուռնաչյանը՝ հավե
լելով, որ երբևէ չի հանդիպել տղայի, ով այդքան դաս
տիարակված լիներ և նվիրված ընտանիքին ու սիրելի
մարդկանց:
Տաթևիկը կարոտով հիշում է, որ Դավիթը քաղցրակեր
էր. «Իր բանակ գնալուց մեկ ամիս անց խմբով Դավիթի
համար իր սիրելի քաղցրավենիքից էինք ուղարկել, ինչը
շատ էր ուրախացրել նրան: Ն
 ա անկեղծ ու կյանքով լի
անհատականություն էր»,-հիշում է ուսանողուհին, ընդգ
ծելով՝ անսահման ուրախ է և հպարտ, որ իր կյանքում
ունեցել է Դավիթի նման ընկեր և «մեծ» եղբայր:
Ապագա բժիշկը զոհվել է պատերազմի առաջին օրը՝
սեպտեմբերի 27-ին, տանկ խոցելուց հետո:
«Փամփուշտը մտել էր սրտը: Ընկերները տեսել են
նրան արդեն գետնին ընկած, նա հասցրել է չորս բառ
ասել՝ «Մենակ եղբորս բան չլինի»,-պատմում է հա
մակուրսեցին՝ հավելելով, որ Դավիթի եղբայրը ևս
ծառայության մեջ է. երկուսն էլ եղել են առաջնագծի
տարբեր մասերում:
Դավիթ Բադալյանը, ցավոք, համալրեց անմահութ
յան ճանապարհը բռնած մեր հերոսների շարքերը...
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ՆԱՐԵԿ
ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Մի շարք ապագա բժիշկներ Արցախի դեմ Ադրբեջանի
և Թուրքիայի սանձազերծած պատերազմում հայրենիքի
պաշտպանության համար մղվող մարտերում անմահա
ցան՝ չհասցնելով իրականացնել բժիշկ դառնալու երա
զանքը:
Նարեկ Սարգսյանն Ագարակ քաղաքից էր, սովորել
է տեղի միջնակարգ դպրոցում, այնուհետև ընդունվել
է ԵՊԲՀ ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ: Առաջին
կուրսն ավարտելուց հետո զորակոչվել է բանակ:
Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի դեկան Կարինե
Բարոյանի խոսքով՝ Նարեկն աչքի էր ընկնում բարութ
յամբ, օրինակելի էր, բազմակողմանի զարգացած և
սովորում էր գերազանց առաջադիմությամբ:
Քրոջ՝ Զարե Սարգսյանի խոսքով՝ դպրոցում ևս միշտ
առաջինն էր: «Սովորել է գերազանց, տարբեր առար
կաներից մասնակցել է հանրապետական օլիմպիա
դաների՝ արժանանալով բարձր գնահատականների:
Չկար խնդիր, որից Նարեկը չկարողանար գլուխ հա
նել, միշտ օգնող, ընկերասեր, չափից դուրս՝ պատաս
խանատու: Ցանկանում էր հայրենքի առաջ պարտքը
կատարել, բանակից վերադառնալ և հանգիստ սրտով
շարունակել ուսումը: Վստահ եմ՝ շատ լավ մասնագետ
կդառնար, հայրենիքի համար պիտանի մարդ»,- պատ
մում է Նարեկի քույրը:
Համակուրսեցիները ևս ցավով ու կարոտով են խո
սում Նարեկի մասին: Նրան բնութագրում են որպես
կարգապահ, նպատակասլաց: «Ցավոք մեր երկիրը նրա
նման բժիշկ կորցրեց, իսկ մենք՝ գործընկեր: Նարեկը
կոչված էր լավ բժիշկ դառնալ: Մ
 իշտ օգնության հաս
նող Նարեկը բնավորությամբ անվրդով էր»,- ընդգծում
է Սոնա Մելիքբեկյանը՝ հավելելով, որ հայրենքն իր
կյանքի գնով պաշտպանած ապագա բժիշկի հիշատա
կը միշտ վառ կմնա համակուրսեցիների հիշողություն
ներում:
Նարեկը ծառայել է Մարտակերտի զորամասերից մե
կում, զոհվել է թշնամու անօդաչու սարքի հարվածից՝
բռնելով անմահության ճամփան...
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ԱՆԴՐԱՆԻԿ
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ընդհանուր
բժշկության ֆակուլտետի 5-րդ կուրսի ուսանող Անդրանիկ Գրի
գորյանը պատերազմի առաջին իսկ օրը կամավոր մեկնել է ռազ
մաճակատ։ Թողնելով ուսումն ու ընտրելով զենքը՝ նա բռնեց ան
մահության ճանապարհը...
Անդրանիկ Գրիգորյանը ծնվել է Արարատի մարզի Նոյակերտ
գյուղում, 1996թ. դեկտեմբերի 16-ին։ Ծնողները պատմում են, որ
նա միշտ էլ աչքի է ընկել համառությամբ, ապրել է իր սկզբունք
ներով, չի ընկրկել դժվարություններից, եթե որոշել՝ ուրեմն գոր
ծել է: Բանակը շատ է սիրել, միշտ ցանկացել է կրկին ծառայել:
Անդրանիկը սիրել է նաև գրքեր նվիրել. նրա համոզմամբ՝ ամե
նալավ նվերը գիրքն է: Ապագա բժիշկն ասմունքում էր, ներկա
յացումն եր բեմադրում՝ խաղալով գլխավոր դերերում։ Դպրոցում
սովորած տարիներին մասնակցել է ռազմագիտության օլիմ
պիադայի հանրապետական փուլին, ունեցել է հաջողություններ։
Փոքր հասակից նվիրված է եղել ռազմական գործին։ 2015-2017
թթ. ծառայել է Արցախում։ Մասնագիտությամբ կապավոր է եղել։
Հայոց բանակում ծառայելու տարիներին ստացել է մի շարք
պարգևներ, այդ թվում՝ «Քաջարի մարտիկ» և «Հայոց բանակի
գերազանցիկ» մեդալներ։ Ուներ ավագ սերժանտի կոչում։ Մեր
օրերի հերոսը մասնակցել է նաև 2016-ի Ապրիլյան պատերազ
մին` կրկին լինելով առաջնագծի ամենաթեժ կետերում։
Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի դեկան Կարինե Բարոյանը
Անդրանիկին բնութագրում է որպես աշխատասեր, ընտանիքին
օգնող, լավ սովորող ուսանող. «Դեկանատ էր գալիս միշտ կեն
սախինդ։ Կյանքով լի էր և պատրաստ՝ բազում դժվարություններ
հաղթահարելու»: Կուրսընկերուհին՝ Լիլիթ Առաքելյանը, նշում է,
որ շատ վստահելի մարդ էր՝ նախաձեռնող, շուտ կողմն որոշվում
էր տարբեր իրավիճակներում: «Շատ ենք ափսոսում նրա կորս
տի համար: Շատ բարի էր, շփվող, ընկերասեր: Բնավորության
համաձայն` չսպասեց, թե մյուսներն ինչ կասեն կամ ինչ կանեն,
որոշեց, որ ինքը պետք է գործի ու գործեց: Միշտ զանգում էր
դիրքերից ու ասում՝ չտխրեք և դասերը լավ կսովորեք»,-ցավով
պատմում է Լիլիթը: Անդրանիկի մյուս համակուրսեցին՝ Անահիտ
Բաբայանը շեշտում է՝ ապրեց կարճ, բայց բովանդակալից կյան
քով։ «Անհնար է լիովին պատմել Անդրանիկի մասին. խոսքերը
քիչ են, ճանաչել էր պետք։ Անդրանիկը նրբանկատ էր, տեսնում
էր անտեսանելին: Երբ զգում էր մեկն իր օգնության կարիքն ունի՝
անելիքները թողնում ու ամբողջ էությամբ դառնում էր օգնութ
յուն։ Լռում էր, երբ հասկանում էր, որ խոսքը կցավեցնի: Շատ էր
սիրում երեխաներին, ծով բարություն էր։ Մարդկանց լավ էր ճա
նաչում։ Ցանկացած խնդիր կարողանում էր խորքից դիտարկել,
տարբերվում էր իր հասուն մտքով, դատողությամբ, եռանդով,
անտրտունջ աշխատելու կարողությամբ, ընկերոջ ու անծանոթի
կողքին կանգնելու իր անձնվեր պատրաստակամությամբ։ Արա
րատցի «Ոսկի տղան», ինչպես կոչել են նրան դիրքերում, առանց
երերալու, առանց երկմտելու չխնայեց ամենաթանկը՝ կյանքը՝
ընկերների համար լինելով թե՛ զինվոր, թե՛ բժիշկ»,- պատմում
է Անահիտը: Անդրանիկը՝ հայրենիքի համար իր նվիրական
պարտքը կատարել է Ջրականում (Ջաբրայիլում)։ Հնարավորութ
յուն է ունեցել մի քանի օրով թողնել առաջնագիծը, բայց մենակ
չի թողել իր զինակից ընկերներին: Ստանալով բեկորային վնաս
վածք՝ զոհվել է՝ անավարտ թողնելով բազմաթիվ չիրականացած
երազանքներ ու նպատակներ:

Մերօրյա հերոսները

ԱՐԵԳ
ՀԱՐՈՅԱՆ

Արեգ Հարոյան… Լուսավոր, բարի և հումորասեր սերժանտ Արեգը՝ ապագա պլաստիկ վիրա
բույժը…
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ընդհանուր բժշկութ
յան ֆակուլտետի առաջին կուրսի ուսանող Արեգ Հարոյանը դեկտեմբերի 10-ին կդառնար 20
տարեկան: Ժամ
կ ետային զինվորական ծառայությունն անցնում էր Արցախում՝ Մարտունիում:
Հինգ ամիս էր մնացել զորացրվելուն:
Արեգի ավագ եղբայրը՝ 25-ամյա Արամը, 2016 թվականի Ապրիլյան պատերազմի մասնակից
է: Մյուս եղբայրները՝ մորաքրոջ տղաները՝ Վարդգեսն ու Ռուբենը, Արեգի հետ միասին վերջին
պատերազմի ընթացքում էին անառիկ պահում հայրենիքի սահմանները: Եղբայրները վիրավոր
վեցին, նրանց կյանքը հաջողվեց փրկել, բայց Արեգն անմահացավ…
Կուրսընկերուհին՝ Մերի Համբարձումյանը, ով Արեգին ճանաչել է դեռևս 2015 թվականից, երբ
միասին ընդունվել էին «Հերացի» ավագ դպրոց, պատմում է. «Արեգն իմ ճանաչած ամենակենսու
րախ, բայց, միևնույն ժամանակ, ամեն
 ազուսպ մարդն է, ով ուղղակի մի հայացքով կարող էր իր
մեջ եղած ամբողջ դրական էներգիան փոխանցել: Անվան պես լուսավոր էր, երբեք չէր ասի, որ
տխուր է կամ իրեն վատ է զգում: Ընդհակառակը, միշտ բոլորին փորձում էր օգնել ու դուրս բերել
վատ վիճակից, և, իրոք, նրա մոտ դա ստացվում էր առանց ճիգի»:
Մերիի խոսքով՝ Արեգն ուզում էր լավ բժիշկ դառնալ: «Սիրում էր գրքեր կարդալ, շատ լավ կի
թառ էր նվագում. ինքնուրույն էր սովորել, ժամանակ առ ժամանակ բերում էր կիթառն ու նվագում
մեզ համար: Արեգը շատ խելացի էր, ճկուն միտք ուներ: Դեռ չէր որոշել, թե ինչ ուղղվածություն
է ընտրելու բժշկության մեջ, բայց համոզված կարող եմ ասել՝ մենք հրաշալի ապագա բժիշկ ենք
կորցրել», - ցավով նշում է Մերին:
Արեգը չէր հասցրել ավարտել քննությունները, երբ արդեն մեկնեց հայրենիքը պաշտպանե
լու: Իսկ դասագրքերը տարել էր իր հետ, որ ազատ ժամանակ քննություններին պատրաստվի:
«Խոսքերով անհնար է նկարագրել, թե ինչ նշանակություն ունի Արեգն ինձ համար: Նա ինձ հա
մար այն եղբայրն է, որ ես միշտ երազել եմ ունենալ, մի մարդ, ում հետ ուղղակի կարող էի խոսել
անդադար ու չնկատել, թե ժամերն ինչպես անցան: Երբ բանակում էր, ու լինում էին պահեր, որ
չէր կարողանում զանգել, ասում էի՝ նայիր երկնքում փայլող աստղերին ու պատկերացրու՝ ես էլ եմ
նույն կետին նայում, այդպես կզրուցենք իրար հետ: Հիմա ես նայում եմ երկնքին ու հավատում, որ
այդ փայլող աստղերից մեկը հենց ինքն է», - ասում է Մերին:
Արեգը սիրած աղջիկ ուներ՝ հենց իր դասարանից: «Շատ նուրբ ու բարի աղջիկ... Խոսում էինք
ու որոշում, թե զորացրվելուց հետո ինչպես պետք է սիրտը շահեր», - հիշում է կուրսընկերուհին:
Միշտ ճիշտ խորհուրդներ տալով՝ Արեգն ասում էր, որ պետք է հաճախ ժպտալ, ու ամեն ինչ լավ
կլինի: «Մենք էլ իրեն միշտ հիշելու ու ժպտալու ենք, որովհետև Արեգ ասելով՝ միայն ջերմություն
ու հանգստություն ենք զգում, զգում ենք այն դրականը, որն իր մեջ անվերջ էր: Հրաշալի մարդ,
հրաշալի ընկեր, ում մասին միայն ու միայն լավը կարելի է խոսել: Ց
 ավն ու կարոտը խեղդում են,
բայց, միևնույն ժամանակ, անսահման հպարտ ենք, որ Արեգի պես հերոս ունենք», - ավելացնում
է Մերին:
Հերոսի մայրը՝ Շուշան Մխիթարյանը, լուսավոր որդու մասին խոսելիս չի կարողանում զսպել
արցունքները… «Արեգի հումորն անսպառ էր: Բնորոշ հատկանիշը բարությունն էր, բոլորին օգ
նող ու հասնող էր, երբևէ որևէ մեկին չի մերժել: Երբեք իր խոսքից չէր հրաժարվում. պատվի մարդ
էր: Բացի ընկերասեր ու ընտանիքի արժանի զավակ լինելուց՝ Արեգը շատ պատվախնդիր էր դեռ
մանկուց»: Արեգի մտածելակերպը, շատ էր տարբերվում հասակակիցներից: «Նույնն էին ասում
նաև նրա ուսուցիչները. խնդիրներին միշտ տարբերվող լուծումն եր էր առաջարկում: Դեռ փոք
րուց ավագ եղբոր կենսաբանության ու բուսաբանության դասագրքերն էր թերթում: Սիրում էր նաև
տիեզերքի մասին նյութերը, ոգևորվում էր ԱՄՆ Օդագնացության և տիեզերական տարածութ
յան հետազոտությունների ազգային գործակալության (NASA) հաջողություններով: Մարզվում էր
սպորտդահլիճում: Սիրում էր կյանքը, շատ լեցուն էր, ամեն րոպեն ապրել է լիարժեք: Անհամբեր էր,
ամեն ինչ անում էր ինքնուրույն ու շատ արագ: Շտապում էր ապրել…», - հիշում է տիկին Շուշանը:
Արեգը շատ էր սիրում բնությունը, կենդանիներին: «Անգամ ծառայության ընթացքում դիրքերում
շների, կատուների մասին հոգ էր տանում. կերակրում ու խնամում էր: Ծառայությունից Արեգը չէր
պատմում, ասում են՝ իր հետ ընկերություն էին անում կոչումով բարձր հետախույզները. լավ տրա
մաբանություն ուներ, իրեն շատ էին վստահում և սիրում: Հրամանատարներն Արեգի մասին ասում
էին. «Այդքան փոքրամարմին տղային ո՞րտեղից այդքան մեծ հոգի: Պատերազմի օրերին զանգում
էր, ձայնը զրնգում էր, այնքան ուրախ էր խոսում, կմտածեիր՝ լավ տեղից է զանգում: Մ
 իշտ ամեն
ինչում լավն էր տեսնում, երբևէ չէր բողոքում, շստ լավատես էր»,-շարունակում է հերոսի մայրը:
Դեռ 14 տարեկանում Հովհաննես Թումանյանի քառյակներից Արեգի նախընտրածն էր՝
«Որքան ցավ եմ տեսել ես,
Նենգ ու դավ եմ տեսել ես,
Ներել, սիրել ու տարել,
Վատը լավ եմ տեսել ես»:
«Ինձ ասում էր՝ ամեն ինչ լավ է: Հետո իմացանք, որ իրենց հետախուզական խմբով գնացել էին
թշնամու դիվերսիոն խմբի կողմից շրջափակման մեջ հայտնված զինվորներին փրկելու: Արեգն,
ինչպես միշտ, առաջիններից էր պատրաստակամություն հայտնել՝ օգնության հասնելու ծառայա
կիցներին», - ասում է տիկին Շուշանը: Սակայն թշնամու հրետանու հարվածը չի շրջանցում Արեգի
խրամատը: Ընկերները՝ Վազգենը, Սևադան, անտեսելով սեփական կյանքին սպառնացող վտան
գը, մեկը մյուսի հետևից նետվում են Արեգին փրկելու, բայց վիրավորվում են: Դրանից հետո ար
դեն հրամանատարն է գնում՝ իր զինվորներին փրկելու: Կապ է տալիս՝ «1 զոհ, 2 վիրավոր». զոհը
Արեգն էր…
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 ԻՔԱՅԵԼ
Մ
ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
Միքայել Հովսեփյան… Լուսավոր մարդ, գերազան
ցիկ ուսանող … Այսպես են ընկերներն ու դասախոսնե
րը բնութագրում Արցախյան 2020 թվականի պատերազ
մում զոհված 20-ամյա Միքայելին:
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկա
կան համալսարանի ընդհանուր բժշկության ֆակուլտե
տի 1-ին կուրսի ուսանող Միքայել Հովսեփյանը ծառա
յում էր Ջրականում (Ջաբրայիլ): Այս տարվա հունվարին
պիտի զորացրվեր: Մինչև ԵՊԲՀ ընդունվելը Միքայելն
ավարտել էր «Հերացի» ավագ դպրոցը:
Հերոսի կուրսընկերուհին՝ Գերցինա Պետրոսյանը,
պատմում է, որ Միքայելը ծառայության էր մեկնում շատ
ոգևորված: «Երբ նրան հարցնում էինք՝ ինչու է ընտրել
հենց բժշկի մասնագիտությունը, պատասխանում էր.
«Ես պիտի կյանքեր փրկեմ»: Հ
 ամոզված եմ, որ հրա
շալի մասնագետ էր դառնալու», - ասում է Գերցինան:
Միքայելն ընտանիքի միակ զավակն էր: «Մոր համար
նա ամեն ինչ էր: Եթե ասեմ, որ մեր Միքայելը լուսա
վոր անձ էր, դա կնշանակի ոչինչ չասել նրա մասին: Այդ
տղայի մեջ այնքան ուժեղ ոգի կար: Դժվար է պատկե
րացնել, որ նա այլևս մեզ հետ չէ: Ես, ուղղակի, չեմ կա
րողանում դա գիտակցել: Մենք պիտի նրա անավարտ
գործն ավարտին հասցնենք», - ընդգծում է համակուր
սեցին:
Քննությունների օրերին, շարունակում է նա, ծառա
յության մեջ գտնվող Միքայելը հաճախ էր զանգում ըն
կերներին, անհանգստանում նրանց համար: «Ցավալի
է, որ համավարակի օրերին այդպես էլ չկարողացանք
այցելել նրան», - ափսոսանքով նշում է Գերցինան:
Միքայելի դասախոսներից Գայանե Մխիթարյանը
պատմում է, որ նա շատ խելացի և ընդունակ ուսանող
էր. «Ամեն րոպե միտքը բանակն էր», - ասում է դասա
խոսը:
Բժշկական ֆիզիկայի ամբիոնի դասախոս Քրիստի
նե Եղիազարյանը բարձրահասակ և ուժեղ Միքայելին
բնութագրում է որպես երիտասարդ, բայց արդեն ձևա
վորված տղամարդ: «Երբեք թույլ չէր տա իրեն դիտո
ղություն անել: Ուժերի վերջինը ներդնում էր՝ լավա
գույնը սովորելու համար: Ինքն իր «ես»-ը միշտ ուներ:
Կեցվածքը, միանշանակ, բժշկին հարիր էր: Իսկ պահ
վածքն այնպիսին էր, որ դասախոսներն էլ էին նրան վե
րաբերվում որպես հասուն, ձևավորված մարդու, որպես
արդեն կայացած բժշկի», - նշում է դասախոսը:
Ցանկացած հարցմանը, շարունակում է նա, Միքայելը
կատարյալ գերազանցությամբ պատասխանում էր:
«Տրամաբանությունը շատ ուժեղ էր, գերազանց էր սո
վորում, խմբից լիարժեքորեն տարբերվում էր: Եթե որոշ
ուսանողների մոտ սովորելու ընթացքում դժկամություն
էր լինում, նրա մոտ դա չկար: Մ
 իքայելը շատ լավ վի
րաբույժ էր դառնալու: Իսկական տղամարդուն բնորոշ
բոլոր հատկանիշներն ուներ մեր Միքայելը. նրա ամեն
խոսքն արժեք ու կշիռ ուներ: Նրանից սովորելու շատ
բան ունեին կուրսընկերները», - թախիծով ավելացնում
է դասախոսը:
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ԱՐԹՈւՐ
ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ԵՊԲՀ-ում ուսումն առություն ստացած Արթուր Պողոսյանն
Արցախի դեմ սանձազերծված պատերազմի զոհերից է: Ար
ցախի հարավային հատվածում շուրջ մեկ ամիս պայքարելով
թշնամու հարձակումն երի և հրետակոծությունների դեմ՝ Ար
թուրը և իր զինակից ընկերները քաջաբար զոհվեցին հանուն
հայրենիքի՝ հավերժ մնալով մեր հիշողությունների մեջ:
Արթուր Պողոսյանը ծնվել է 1997թ. հունիսի 5-ին, Շիրակի
մարզի Փոքր Մանթաշ գյուղում: Դպրոցը գերազանց առա
ջադիմությամբ ավարտելուց հետո 2015-ին ընդունվել է Մխի
թար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան:
2019-ի ամռանը զորակոչվել է բանակ՝ հայրենիքի հանդեպ
իր պարտքը կատարելու:
«Արթուրի եռանդը, նպատակասլացությունը կյանքի հան
դեպ ունեցած սերն էր: Ն
 ա երկու քույրերի միակ եղբայրն էր:
Դեռ մանուկ հասակից շատ էր սիրում ֆուտբոլը, բայց որոշել
էր, որ կատարելու է պապիկի երազանքը՝ բժիշկ է դառնալու:
Խելացի, աշխատասեր, պարտաճանաչ մարդ էր: Շրջապա
տում մեծ հարգանք ու սեր էր վայելում: Մանթաշցի Արթուր
Պողոսյանը 2020-ի հոկտեմբերի 31-ին ձուլվեց հայրենիքին,
հիմա նրանք անբաժան են, իրար գրկում հավերժացել են»,ասում է Արթուրի ընկերը՝ Դավիթ Հարությունյանը:
Մեր օրերի հերոսը սիրում էր կարդալ ու ստեղծագործել:
Իր մայրիկի ծննդյան օրը` օգոստոսի 18-ին, նրան նվիրել է
այս տողերը.
Զինվորի մայրը
Լսի՛ր այս խոսքս զինակից ընկեր,
Գովերգիր մորը հայոց զինվորի,
Նրա հասցեին ասա ջերմ խոսքեր,
Որ նրա դեմքին ժպիտ հայտնվի:
Զինվորի մայրը զորավոր է շատ,
Քանզի անդադար աղոթք է անում,
Որ տերը պահի իր մինուճարին,
Մայրը զորեղ է, նա չի թուլանում:
Թե որդին տխրի մայրը դա կզգա
Եվ իր աղոթքով որդուն ուժ կտա,
Ահա ինչու է մայրը սուրբ կոչվում,
Մայրը տաճար է, որ չի փլուզվում:
Մայրը, թե գտնի իր որդուն մեռած,
Կամ էլ ուրիշի կողմից հալածված,
Կբնաջնջի ոսոխին նշված,
Մայրը վահան է, որը չի հանձնվում:
Մայրը պաշտպան է իր տան օջախի,
Մոր հետ լինելիս ոչ ոք չի վախի,
Մոր հետ զավակը անդորր է գտնում,
Մայրը զինվոր է, նա չի հանձնվում:
Եվ բարձրայլ Աստծո լույսով պարուրված՝
Մայրը կանթեղ է տան մեջ հիշեցնում:
Եկեղեցի է այդ տունն օրհնված,
Մայրը սուրբ է, նա չի խավարում:
Կյանքի վերջում իր մոտ կկանչի,
Եվ թաց աչքերով հրաժեշտ կտա,
Բայց մեր սրտերում նա հավերժ կապրի,
Մայրը Աստված է, նա չի մահանում:
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ԱՐՍԵՆ
ՂԱԶԱՐՅԱՆ
Արցախի դեմ սանձազերծված պատերազմը շատերին
խլեց մեզանից. նրանք անմահացան հանուն մեր վաղ
վա խաղաղ օրերի: ԵՊԲՀ ընդհանուր բժշկության ֆա
կուլտետի առաջին կուրսի ուսանող Արսեն Ղազարյանը
նրանց շարքերում է...
Արսեն Ղազարյանը ծնվել է 2001թ. օգոստոսի 29-ին,
Ստեփանակերտում։ Ավարտելով Ստեփանակերտի Վ.
Ջհանգիրյանի անվան թիվ 11 ավագ դպրոցն՝ ընդունվել
է Երևանի պետական բժշկական համալսարան։ Արսենը
զորակոչվում է զինվորական ծառայության՝ կես կիսամ
յակ սովորելուց հետո:
Հարավային ուղղությամբ տեղակայված զորամասե
րից մեկում ԵՊԲՀ ուսանողն իր ծառայությունը շարու
նակում է որպես բուժակ:
Բժշկի մասնագիտությունն ընտրած զինվորը պա
տերազմի ժամանակ կիրառում է բուհում ստացած գի
տելիքները. հրետակոծության տակ ընկած վիրավոր
ընկերներին ցույց է տալիս առաջին բուժօգնություն, վի
րակապում և դուրս բերում մարտի դաշտից։ Ավիացիա
յի հարվածից հետո գումարտակին օգնության շտապող
զինվոր-բուժակը բռնում է անմահության ճանապարհը՝
զոհվելով բեկորային վնասվածքներից:
«Միասին սովորել ենք ընդամենը կես տարի։ Անհնար
էր չնկատել ու չգնահատել նրա անսահման համեստութ
յունն ու պարկեշտությունը, սրտացավությունն ու բոլո
րին անկեղծ օգնելու ցանկությունը։ Մենք կորցրել ենք
հրաշալի ապագա բժիշկ, լավ մարդ։ Ուրախ եմ, որ ճա
նաչել եմ Արսենին»,-պատմում է նրա համակուրսեցին՝
Ալինա Խաչատրյանը։
Կուրսընկեր Ռուբեն Մինասյանն էլ հավելում է՝ «Ար
սենն օրինակելի երիտասարդ էր, հավասարակշռված ու
զուսպ...»։
Արցախյան պատերազմի ժամանակ ան
մահացած Արսենին անսահման կարոտով
են հիշում նաև դպրոցական դասընկերնե
րը:
Մարինա Ջհանգիրյանը, ով դպրոցական
նստարանից մինչև բժշկական համալսա
րան ճանաչել է Արսենին, ցավով ու ափսո
սանքով նշում է. «Դպրոցում Արսենը աչքի
էր ընկնում իր խելացիությամբ։ Նա մեզ
համար անկեղծության, ազնվության, բա
րեխղճության վառ օրինակ էր, հանուն ըն
կերոջ պատրաստ էր ամեն ինչի։ Սիրում ու
հպարտանում ենք նրանով՝ մեր հերոսով»։
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ՍԱՐԳԻՍ
ՂԱԶԱՐՅԱՆ
Արցախի դեմ սանձազերծված ադրբեջանաթուրքական պատե
րազմն անավարտ թողեց մի քանի տասնյակ ապագա բժիշկների
երազանքներն ու նպատակները: ԵՊԲՀ ընդհանուր բժշկության
ֆակուլտետի առաջին կուրսի ուսանող Սարգիս Ղազարյանը ևս
չհասցրեց Հիպոկրատի երդում տալ, խաղաղ օրերին բազմաթիվ
մարդկանց կյանքներ փրկել...
Սարգիս Ղազարյանը ծնվել է 2001-ի դեկտեմբերի 3-ին,
Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ քաղաքում: Ընտանիքի միակ
որդին էր: Սիրած աղջիկ ուներ, ում նպատակները ևս անկատար
մնացին։
Ընկերները նրան հիշում են, որպես յուրահատուկ անհատակա
նություն՝ բարի սրտով, հումորի բարձր զգացմամբ, ով միշտ պատ
րաստ է եղել օգնել, աջակցել բոլորին:
«Բժշկականում ամեն ինչ Սաքոյին է հիշեցնում... Երազում էր
լավ բժիշկ դառնալ: Մեկ կիսամյակ սովորեցինք, հետո զորակոչ
վեց բանակ՝ հայրենիքի հանդեպ իր պարտքը կատարելու, բայց,
ավաղ, հայրենիքը նրան պարտք մնաց: Կյանքումս հան
դիպած ամենահայրենասեր ու ամենաբարի մարդն էր, եր
բեք չէր չարախոսում»,-պատմում է համակուրսեցին՝ Հայկ
Խաչատրյանը:
Սարգիսը սկզբում ծառայել է Հոկտեմբերյանի զորամա
սում, այնուհետև, որպես կրտսեր սերժանտ, դիրքի ավագ,
տեղափոխվել է Մատաղիս, պատերազմի ժամանակ համառ
մարտեր է մղել, փրկել բազմաթիվ զինակիցների կյանքեր:
«Երբ հակառակորդի զորքը հարձակվել է իրենց դիրքի
վրա՝ Սարգիսն ու իր զինակից ընկերները մնացել են դիր
քում, մյուսներին ուղարկել թիկունքը պահելու, այդ ժամա
նակ էլ հրետանու հարվածից զոհվել են՝ փրկելով ավելի քան
50 զինվորի կյանք: Նրա մարտական ընկերները պատմում
են, որ այնքան է կրակել՝ զենքի տաքությունից ձեռքերն այրվել են,
բայց անկախ դրանից, երբ հարցրել են՝ ո՞նց ես, միշտ պատասխա
նել է՝ արջի պես: Ցավոք, մեր ընկերոջը կորցրինք անհավա
սար կռվում»,-ասում է Հայկը:
Սարգիսի հայրը Արցախյան առաջին պատերազմի մասնա
կից է, հոգեպես շատ ամուր, ուժեղ մարդ։ «Նրա դաստիարա
կության արդյունքն է, որ Սարգիսը չնահանջեց, չխուսափեց՝
մինչև վերջին շունչը պաշտպանելով հայրենիքը: Մեր ընկեր
ների կորստով Աստված մեզ պատժեց, որովհետև մեր՝ թե՛ իմ,
թե՛ մյուսների, թե՛ հասարակության վերաբերմունքը նրանց
նկատմամբ շատ տեղերում սխալ է եղել։ Աստված մեզ պատ
ժեց, որպեսզի հասկանանք, թե ինչպես պետք է վերաբերվենք
շրջապատի մարդկանց, պետք է կարողանանք գնահատել բո
լորին ոչ թե մահից հետո, այլև՝ միշտ»,-շեշտում է համակուր
սեցին։
Սարգիս Ղազարյանի մարմինը գտել են զոհվելուց շաբաթ
ներ անց: Ձեռքում եղել է քարտեզ, ծոցագրպանում՝ զինվորա
կան գրքույկ ու հեռախոս:
«Մինչև վերջին պահը հույս ունեինք, որ սխալմունք է եղել,
որ նա ողջ ու առողջ կգտնվի... Պատերազմից հետո Կարմիր
խաչի օգնությամբ գտել են մարմինը, փաստաթղթից ու հեռա
խոսից են հասկացել, որ ինքն է: Սաքոս անմահացավ. գիտակցված
մինչև վերջ մնաց դիրքում, դարձավ մեր հերոսը...», - ցավով նշում
է Հայկը՝ հավելելով, որ պատերազմում շատ ընկերներ է կորցրել,
այս տարիքում այդքան կորստի ցավ ու ծանրություն է զգացել։
Սարգիսը հուղարկավորվել է նոյեմբերի 19-ին՝ Ճամբարակի գե
րեզմանատանը։
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 ԱԳԻԿ
Գ
 ԱԿԱՐՅԱՆ
Մ
Բժշկության և նկարչության նկատմամբ միախառն
ված սերը լավագույնս է բնութագրում ԵՊԲՀ սովորող
Գագիկ Մակարյանին, ով այդպես էլ չիրականաց
րեց իր բազմաթիվ երազանքներն ու նպատակները:
Արցախի դեմ իրականացված պատերազմն իր հետ
տարավ բժշկական բուհը գերազանց առաջադիմութ
յամբ ավարտած շրջանավարտին, ով իր ապագան
տեսնում էր ուրոլոգիայի ոլորտում՝ այն համարելով
հետաքրքիր և բժշկության մեջ առաջադեմ ճյուղ:
Գագիկ Մակարյանը՝ ավարտելով ընդհանուր
բժշկության ֆակուլտետը, «1+2» ծրագրի շրջանա
կում բժշկի մասնագիտությամբ զինվորական ծա
ռայության է անցել ՀՀ ՊՆ զորամասերից մեկում:
Սեպտեմբերի 27-ին Արցախի դեմ սանձազերծված
ադրբեջանաթուրքական պատերազմի ընթացքում
մասնագիտական առաքելությունն իրականացրել է
Արցախի հարավային ուղղությամբ:
Ինչպես նշում է կուրսընկերը՝ ԵՊԲՀ մասնագի
տական և շարունակական զարգացման կենտրոնի
անեսթեզիոլոգիա և ռեանիմատոլոգիա մասնագի
տությամբ 1-ին կուրսի ուսանող Տիգրան Օհանյանը,
Գագիկը դեռ դպրոցական տարիքից ուներ նկարե
լու ձիրք, զբաղվում էր նաև լուսանկարչությամբ, այդ
թվում սիրում էր իր կողմից արված լուսանկարները
ենթարկել ծրագրային մշակման՝ ստանալով այն
պիսի պատկերներ, որոնք արտացոլում էին նրա
ներաշխարհն ու պատկերացնումն երը: Սերը դեպի
արվեստը՝ նկարչությունն ու լուսանկարչությունն
արտահայտվում է նրա ստեղծագործություններում,
որոնք տեղ են գտել www.500px.com/p/gagikmakaryan/about կայքում:
«Գագիկը ստեղծագործ, արվեստն ու բժշկությունը
սիրող անհատ էր, որը խելացի լինելուն զուգահեռ՝
աչքի էր ընկնում համեստությամբ ու ընկերներին
օգնելու պատրաստակամությամբ»,-նշում է կուրսըն
կերը՝ հավելելով, որ Գագիկին միշտ հաջողվում էր
ամենաբարդ առարկաներն ու թեմաները մատու
ցել կուրսընկերների համար մատչելի ու հասկանա
լի՝ նրանց օգնելով պատրաստվել ու հանձնել բուհի
քննությունները: Տիգրան Օհանյանի խոսքով՝ մաս
նագիտացման ընտրության թեմայի շուրջ հաճախ
են քննարկումն եր ունեցել: Հետաքրքրությունների
շրջանակում ունենալով նաև վիրաբուժությունն ու
ռեանիմատոլոգիան՝ ի վերջո Գագիկը կանգ էր առել
ուրոլոգիա մասնագիտության վրա, որն էլ պատ
րաստվում էր ընտրել զինվորական ծառայությունն
ավարտելուց հետո:
Պատերազմը բժշկական բուհից խլեց նաև Գագիկ
Մակարյանին: Նա համալրեց մերօրյա հերոսների
շարքը, որոնք, կոչված լինելով փրկել կյանքեր, իրենց
կյանքը նվիրեցին հայենիքին:
Գագիկ Մակարյանը զոհվել է նոյեմբերի 1-ին Ջրա
կանում՝ թշնամու անօդաչու սարքի հարվածից:
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ԱՎԵՏԻՍ 
ՊՈւԼՈւԶՅԱՆ
Հանուն հայրենիքի կյանքը զոհած քաջոր
դիների թվում է նաև ապագա բժիշկ Ավետիս
Պուլուզյանը: Մերօրյա հերոսը ծնվել է 2000թ.
հոկտեմբերի 15-ին, Ստեփանակերտում: Ավար
տելով
Ստեփանակերտի
Խաչատուր
Աբով
յանի անվան դպրոցը, ուսումը շարունակել է
Թամարա Քամալյանի անվան քոլեջում՝ սերտելով
«Բուժակ՝ զինված ուժերում» մասնագիտությունը:
2018 թ. ընդունվել է ԵՊԲՀ ընդհանուր բժշկության
ֆակուլտետ, 2019 թ. հուլիսին զորակոչվել Արցախի
պաշտպանության բանակ: Նույն թվականի նոյեմ
բեր-դեկտեմբերին Երևանում մասնակցել է սանհ
րահանգիչների պատրաստման դասընթացներին
և լավագույն արդյունք ցուցաբերելու համար պարգ
ևատրվել պատվոգրով:
Վերադառնալով Արցախ, շարունակել է զինվորա
կան ծառայությունը որպես սանհրահանգիչ՝ ստա
նալով կրտսեր սերժանտի զինվորական կոչում:
Ընկերները նրան բնութագրում են որպես ազնիվ ու
բարեկիրթ անձնավորության:
«Ավետի հետ սովորեցինք ընդամենը մեկ ու
սումն ական կիսամյակ, սակայն այդ տար
վա ընթացքում նա հասցրեց տպավորվել մեր
մտքերում, որպես դաստիարակված, խելացի և
հետաքրքիր անձնավորություն»,-ցավով նշում է
համակուրսեցին՝ Մարինե Հակոբյանը՝ հավելե
լով, որ Ավետիսը ոչ մի բան չի խնայել զինակից
ներին բժշկական օգնություն ցույց տալու համար:
Ավետիսը 2020 թ. սեպտեմբերի 27-ից եղել է դիրքե
րում: Հոկտեմբերի 2-ից 9-ը Արցախի հարավ-ար
ևելյան ճակատում՝ Արա լեռի շրջանում, այնուհետև
Հադրութի մեձակայքում մասնակցել է թեժ մարտերի:
Զոհվել է 2020 թ. հոկտեմբերի 10-ին՝ վիրավոր զի
նակցին օգնություն ցուցաբերելու պահին՝ հրետա
նային արկի բեկորից: Հուղարկավորված է «Եռաբ
լուր» զինվորական պանթեոնում:
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ԱՐԶՈւ
ՄԱՆ
ԹՈՐՈՍՅԱՆ
Արզուման Թորոսյան… Նպատակասլաց, ծնողասեր ու ըն
կերասեր ապագա ստոմատոլոգը…
Արզումանը ծնվել է 2001 թվականի ապրիլի 12-ին, Գյում
րիում՝ զինվորականի ընտանիքում։ 2007-2016 թվական
ներին զբաղվել է կարատե սպորտաձևով: Հայաստանում,
Թուրքիայում, Ռուսաստանում կայացած առաջնություննե
րում ի պատիվ նրա հաղթանակների բազմիցս հպարտորեն
բարձրացել է հայոց եռագույնը: Արժանացել է «Սև գոտի»
անվանակարգի:
2018-2019 ուսումն ական տարում Արզումանն ընդունվել
է Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկա
կան համալսարանի ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ և
զորակոչվել բանակ։ 2019 թվականի հուլիսի 28-ին զինվորա
կան ծառայության է անցել Մեղրիի զորամասում, սակայն
2020 թվականի հոկտեմբերի 2-ին նրան տեղափոխել էին
Ջրական (Ջաբրայիլ):
Մայրը՝ Լիանա Ռոստոմյանը, պատմում է, որ 19-ամյա
ապագա ստոմատոլոգը շատ էր սիրում սպորտը: «Շատ
գեղեցիկ կեցվածք ուներ: Երբ 12 տարեկանում կարատեի՝
Ստամբուլում անցկացված աշխարհի և Մոսկվայում անց
կացված Եվրոպայի առաջնություններում բարձրացրեց մեր
եռագույնը, այնքան հպարտորեն էր դա անում: Միշտ առա
ջինը պիտի լիներ, թե՛ սպորտում, թե՛ ուսման մեջ: Չէր սիրում
նաև կրկնվել», - պատմում է տիկին Լ
 իանան: «Վերջին զան
գին»,-շարունակում է մայրը,- երբ ուսուցիչը ելույթի՝ նախօ
րոք գրված տեքստ էր տվել Ար
զու
մա
նին, նա հրա
ժար
վել
էր՝ ասելով, որ կրկնվող խոսքեր են: Տ
 ատիկին խնդրել էր իր
համար ելույթի նոր տեքստ գրել: Եվ հենց Արզումանն էլ իր
հայրենասիրական ելույթով եզրափակեց «Վերջին զանգի»
միջոցառումը», - ավելացնում է տիկին Լիանան:
Հերոսը սիրում էր բժշկությունը: Բժշկի մասնագիտութ
յամբ ոգեշնչվել էր, քանի որ հարազատները մեծամասամբ
բժիշկներ էին: «Ամեն անգամ, երբ խոսում էինք հեռախոսով,
պատմում էր իր երազանքների մասին: Հուլիսին պետք է զո
րացրվեր. հաշվում էր օրերը, որպեսզի վերադառնար ու դա
սի գնար սեպտեմբերին», - հիշում է տիկին Լիանան ՝ շեշտե
լով, որ Արզումանը շատ ընկերասեր ու ծնողասեր էր:
Արցախում պատերազմի օրերին մերօրյա հերոսը շատ թեժ
մարտերի էր մասնակցել: «Իրենց վրա դրված բոլոր պար
տականնությունները լիարժեք կատարելուց հետո արդեն
պետք է վերադառնային Մեղրի՝ իրենց զորամաս, սակայն
ընկերները շրջափակման մեջ էին հայտնվել: Արզումանն իր
9 ընկերների հետ շտապել էր օգնության», - ասում է տիկին
Լիանան: Բայց, ցավոք, խրամատում նրանց վիճակված էր
իրենց վրա վերցնել թշնամու անօդաչու թռչող սարքի հար
վածը: Ընկերներից միայն մեկին հաջողվեց ողջ մնալ:
Վերջին անգամ հերոսը մայրիկի հետ էր խոսել, խնդրել էր
անդադար աղոթել իրենց համար։
«Երբ վերջին անգամ թեժ մարտի ընթացքում ինձ զանգեց,
հարցրեց՝ ի՞նչ եմ անում, ես պատասխանեցի՝ աղոթում եմ,
տղաս խնդրեց անդադար աղոթել, որովհետև միայն Աստ
ված կարող էր օգնել նրանց՝ ողջ դուրս գալու այդ մարտից»,
- ցավով վերհիշում է տիկին Լիանան:
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ԿԱՐՈ
ՀՈՎԱԳԻՄՅԱՆ
Բժշկական համալսարանում օրեր առաջ բաց
ված պատերազմում զոհված հերոսներին նվիրված
հուշատախտակին փակցված է նաև ստոմատոլո
գիական ֆակուլտետի 1-ին կուրսի ուսանող Կարո
Հովագիմյանի անունը: Ի տարբերություն մյուս զոհ
ված հերոսների՝ Կարոն Հայաստանում չէր ծնվել:
Հովագիմյանների ընտանիքը Սիրիայից 2003 թվակա
նին են տեղափոխվել Երևան, երբ ընտանիքի ավագ
զավակը՝ Կարոն, ընդամենը երկուսուկես տարեկան
էր: Հայրենիքում է մանկապարտեզ հաճախել: 2012
թվականին ստացել է ՀՀ քաղաքացիություն: Ստոմա
տոլոգիական ֆակուլտետի առաջին կուրսի երկրորդ
կիսամյակից զորակոչվել է բանակ: Կարոյի՝ ստո
մատոլոգիական ֆակուլտետ ընդունվելու որոշումը
պատահական չէր: Նա ցանկանում էր լրացնել հոր`
Սարգիս Հովագիմյանի հիմն ած ատամն ատեխնիկա
կան լաբորատորիայի գործունեությունը: Փոքր հասա
կից ծանոթ է եղել այս ոլորտի նրբություններին, ևերբ
եկել է մասնագիտություն ընտրելու ժամանակը, որո
շել է համատեղել բժշկությունն ու տեխնոլոգիաները՝
սովորել ստոմատոլոգիա:
Հայրն էլ քաջալերել է որդուն՝ ապագա մասնագի
տության ընտրության հարցում:
Սարգիս Հովագիմյանն ընդգծում է, որ որդին ընկե
րասեր ու խաղաղասեր էր: Նա հաճախել է մարտար
վեստի, կիթառի, մշտապես ուսումն ական հաջողութ
յուններ է գրանցել ու բարձր միավորներով ընդունվել
բժշկական բուհ:
Մեր օրերի հերոսը բուժակների ռազմական ուսում
նարանում վերապատրաստվելուց հետո Ջրականի
(Ջաբրաիլի) գնդում ծառայում էր որպես բուժակ:
Ծառայության
ընթացքում
սերժանտ
Կարո
Հովագիմյանը դիրքապահ գումարտակի տղաների
հետ իրականացնում էր հերթապահություն, առաջ
նագծում ակտիվորեն մասնակցում վիրավորների տե
ղափոխման, բուժօգնության ցուցաբերման գործըն
թացին, օգնում նորակոչիկներին:
Սեպտեմբերի 27-ից մինչև հոկտեմբերի 8-ը՝ կապի
մեջ լինելով ընտանիքի հետ, միշտ նշել է, որ իր մոտ
ամեն ինչ լավ է, ևինքը որևէ բանի կարիք չունի: Ըն
տանիքի տեղեկությամբ՝ Կարոն զոհվել է Հադրութում:
Հանուն հայրենիքի կյանքը զոհած հերոսը հունվարի
9-ին հուղարկավորվել է «Եռաբլուր» զինվորական
պանթեոնում:
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ՌՈւՍՏԱՄ
ԳԱԼՍՏՅԱՆ
Սեպտեմբերի 27-ին սկսված և ավելի քան մեկ ամիս տևողությամբ
պատերազմի հետևանքով, ցավոք, զոհվեցին նաև ապագա բժիշկներ:
Նրանց մի մասը զինվորական ծառայություն էր անցնում, մի մասն
ինքնակամ էր մեկնել առաջնագիծ՝ հայրենիքը պաշտպանելու:
Ռուստամ Գալստյանը մեկն է այն հերոսներից, ով հայրենիքի
պաշտպանության գործում կյանքը չխնայեց: Ծնվել է 2001 թվականին,
Ջերմուկում։ 2 տարեկան հասակում ընտանիքով տեղափոխվել են Եր
ևան։
Սովորել է Երևանի թիվ 142 ավագ դպրոցում, այնուհետև ուսումը
շարունակել է «Քվանտ» վարժարանում: Կրթական այս հաստատութ
յունը նրան լավագույն շրջանավարտներից է համարում: ԵՊԲՀ ուսա
նողը հետաքրքիր նախասիրություններ ուներ: Վաղ տարիքից սկսել
է զբաղվել բիթբոքսով և այդ ասպարեզում գրանցել է լուրջ արդյունք։
2016 թվականին կայացած Հայաստանի բիթբոքսի առաջնությունում
գրավել է 2-րդ, իսկ 2018-ին՝ 3-րդ պատվավոր հորիզոնականները։
Ստոմատոլոգիական ֆակուլտետում մեկ տարի սովորելուց հետո
Ռուստամ Գալստյանը զորակոչվել է բանակ:
«Յուրաքանչյուր զինվորի, երիտասարդի կորուստը ցավ է բոլորիս
համար: Խորապես ցավում եմ և ցավակցում եմ նրանց ընտանիքնե
րին և հարազատներին»,- նշում է ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի
դեկան Լազար Եսայանը:
Անհատապես ճանաչելով հանուն հայրենիքի կյանքը զոհած բոլոր
ապագա ստոմատոլոգ տղաներին՝ ավելացնում է. «Շատ դժվար է այս
լուսավոր երիտասարդների մասին խոսել անցյալ ժամանակով…»:
ԵՊԲՀ ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի 2-րդ կուրսի ուսանող
Անուշիկ Գասպարյանի խոսքով՝ Ռուստամի մասին կարելի է անվերջ
խոսել: «Նա մեր խմբի ուրախությունն էր, եզակի անհատականութ
յուն: Միասին ավարտել ենք տոմատոլոգիական ֆակուլտետի առա
ջին կուրսը: Նրա ծառայությունը վեց ամսով հետաձգվել էր. բանակ է
գնացել առաջին կուրսն ավարտելուց հետո»,- պատմում է համակուր
սեցին՝ ավելացնելով, որ զինվորական ծառայության մասին խոսելիս
երիտասարդ մարտիկը հպարտությամբ ասել է, որ բանակ է գնալու
և վերադառնալու է, այնպես որ կուրսընկերները չեն էլ հասցնի կա
րոտել իրեն: «Ցավոք գնաց ու հավերժ զինվոր մնաց»,- ասում է կուր
սընկերուհին:
Զահված ընկերոջ մասին խոսելը հեշտ չէ, բայց նա չի կարող չնշել,
որ Ռուստամն իր դրական էներգետիկան է փոխանցել բոլորին: Միշտ
լավ տրամադրությամբ է հաղորդակցվել մարդկանց հետ, սիրել է կա
տակել:
Ռուստամը նվիրված ընկեր էր և ծնողասեր զա
վակ, նրան հիշելու են միայն լավ ու դրական հիշո
ղություններով:
«Ռուստամս գնաց ու Զինվոր դարձավ,
Ուրախ ու զվարթ օրերը անցան,
Սիրտը բարի էր, աչքերը ժպտուն,
Տվեց իր կյանքը, անե՛ծք թշնամուն:
Աստված, եղբորս լույսի մեջ պահի՛ր,
Միայն խնդրում եմ նրան լավ նայիր
Սիրուն ժպիտը երբեք չկորչի հավերժ Զինվորիս...
Ռուստամս....
Դու կաս ու կլինես հավերժ մեր սրտերում»...
Բանաստեղծությունը՝ Ռուստամ Գալստյանի
ֆեյսբուքյան էջից
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ԷՄԻԼ
 ԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
Մ
Հետմահու գրված բազմաթիվ տողերն առաց հուզ
մունքի կարդալը դժվար է: Բ
 ոլոր գրառումն երն էլ հպար
տության և լուսավորության որոշակի չափաբաժին ու
նեն և դ
 ա պատահական չէ, քանի որ նա, ում ուղղված
են այդ տողերը լուսավոր և լավատես երիտասարդ
էր: Ադրբեջանի հրահրած պատերազմը չխնայեց նաև
ապագա ստոմատոլոգ Էմիլ Մարտիրոսյանի կյանքը:
«Ոմանք արևը միայն խավարման ժամանակ են նկա
տում»,- ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի ուսանող
Էմիլ Մարտիրոսյանը սիրում էր մեջբերել ռազմաքաղա
քական անվանի գործիչ Գարեգին Նժդեհի խոսքերը:  
Հարազատների բնորոշմամբ՝ Էմիլը սիրում էր կյան
քը: Նրա համար կյանքը ինքնին ամենալավ բանն էր,
որը կարող էր լինել։
Ապագա բժիշկ-մարտիկը ծնվել է 2001 թվականի հոկ
տեմբերի 19-ին, Արտաշատում: Երկու քույրերի փոքր
եղբայրն ու հայրենիքի պաշտպանը սովորել է Սամվել
Գևորգյանի անվան միջնակարգ դպրոցում, այնու
հետև ընդունվել է Երևանի Մխիթար Հերացու անվան
պետական բժշկական համալսարան։ Առաջին կուրսն
ավարտելուց հետո՝ 2020 թվականի օգոստոսի 14-ին,
զորակոչվել է բանակ։ Ծառայությունն անցնում էր
Հադրութում:  Շատ ժամանակ չէր անցել ծառայությու
նից, երբ սկսվեց պատերազմը։ Էմիլը զոհվում է հոկ
տեմբերի 1-ին՝ զինվորական պարտքը կատարելիս:
«Տարբեր նախասիրություններ ուներ, շատ էր կար
դում: Նրա հետ կարելի էր զրուցել ամենատարբեր թե
մաներով՝ Մոնթեի հայրենասիրական հայացքներից
մինչև Սթիվ Ջոբս, որոնք նրա համար մարդկային ար
ժանիքներով լի կենսագրություն ունեցող կերպարներ
էին: Ունենալով հարազատ քրոջ օրինակը՝ մեծ հպար
տությամբ էր նշում, որ բժիշկ է դառնալու: Բազում երա
զանքներ ու նպատակներ ուներ, որոնք անկատար մնա
ցին»,- պատմում է քույրը՝ Մարիամ Մարտիրոսյանը:
Էմիլը ծնողասեր զավակ էր, հոգատար ընկեր և եղ
բայր: Մոր հետ վերջին հեռախոսային խոսակցության
ժամանակ նշել էր, որ ծառայությունը շատ լավ է անց
նում և իր զորամասն ամենալավերից է:
«Մարդկային տեսակն էր այդպիսին. թույլին կարեկ
ցող էր և սատարող, անարդարությունը՝ չհանդուժող:
Հպարտությամբ էր կրում զինվորական հագուստը:
Պատերազմն սկսվելուց երեք օր անց զանգահարեց.
վերջին խոսակցությունն էր: Կարևորը ձայնը լսեցինք և
հանգիստ էինք: Նա այդպես էլ չհասցրեց իմանալ, որ
մեծ քույրն առաջնեկին լույս աշխարհ բերեց հենց նրա
ծննդյան օրը՝ հոկտեմբերի 19-ին»,- նշում է Մարիամը:
«Էմիլն ասում էր՝ ցանկացած օր պետք է այնպես ապ
րել, ա
սես դա մեր կյան
քի վեր
ջին օրն է»:  
Միա
սին
հասցրեցինք սովորել ընդամենը մեկ տարի»,- պատմում
է համակուրսեցին՝ Աննա Ավագյանը:

32

Մերօրյա հերոսները

ԱՐՏՅՈՄ
ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
Արտյոմ Առաքելյանն այն սովորողներից է, որի մասին
ևս պատերազմի հետևանքով ստիպված ենք խոսել անց
յալ ժամանակով։ Ժպտադեմ երիտասարդը ծնվել է 1997
թվականին, Երևանում։ Սովորել է Դ. Դեմիրճյանի ան
վան թիվ 27 դպրոցում։
2015 թվականին ընդունվել է ԵՊԲՀ դեղագիտական
ֆակուլտետ։ Մեկ տարի անց փոխել է ֆակուլտետը և ու
սումը շարունակել ստոմատոլոգիական ֆակուլտետում։
Նպատակ ուներ դառնալ ստոմատոլոգ՝ շարունակել իր
երջանկահիշատակ հայրիկի գործը։ Տան միակ տղան էր,
ուներ ավագ քույր։
«Շատ բարի, հոգատար, խաղաղասեր ու մարդասեր
ընկեր էր։ Այս տեսակ մարդ գտնելը մեր օրերում շատ
դժվար է, իսկ այդ
պի
սի ըն
կեր ու
նե
նալն ար
դեն մեծ
բախտավորություն։ Սովորելուն զուգահեռ ակտիվ ու
սանողական կյանք էր վարում։ Միասին կազմակերպել
և մասնակցել ենք տարբեր ուսանողական միջոցառում
ների»,-պատմում է ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի
5-րդ կուրսի ուսանող Ստյոպա Ասրյանը, ով Արտյոմի
հետ սովորել է երեք ու կես տարի՝ մինչև չորրորդ կուր
սի կեսը։ Նրա խոսքով՝ Արտյոմն անհամբերությամբ էր
սպասում ծառայությունից վերադառնալուն, որպեսզի
միասին իրականացնեին հզոր համալսարան ունենա
լուն ուղղված բազմաթիվ ծրագրեր։ Ապագա ստոմատո
լոգը շատ էր սիրում բժշկականը։ Ընկերներին խոստո
վանել է, որ կարոտել է համալսարանի հետ կապված
ամեն ինչը։ «Հաշվի առնելով իր խառնվածքն ու բնավո
րությունը՝ վստահ կասեմ, որ բժշկի մասնագիտությունն
ամբողջությամբ իր համար էր»,- նկատում է Ստյոպա
Ասրյանը։ Արտյոմ Առաքելյանը բանակ զորակոչվել էր
2020 թվականի ձմռանը։ Ծառայում էր Մատաղիսում։
Բավականին կարճ ժամանակում հարմարվել էր ծա
ռայությանը, հիմն ական ծառայակիցներն իրենից տա
րիքով փոքր էին։ «Պատերազմական գործողություննե
րի ժամանակ Մատաղիսից տեղափոխվել են, բայց մեզ
տեղը չէր ասում։ Միայն ասում էր, որ ամեն ինչ լավ է,
չանհանգստանանք։ Վերջինն ինձ հետ է հեռախոսով
խոսել՝ հոկտեմբերի 20-ին։ Ասաց նորից տեղափոխվում
են, հնարավոր է կապ չլինի»,- նշում է համակուրսեցին։
Այդ օրվանից հետո մեկ շաբաթ չի զանգահարել։ Կարճ
ժամանակ հետո տեղեկացել են, որ Արտյոմ Առաքելյանը
զոհվել է հոկտեմբերի 23-ին։
Ծառայության ընթացքում երիտասարդ մարտիկը
հասցրել է աչքի ընկնել հերոսությամբ՝ խոցված, այր
վող տանկից փրկելով զինակից ընկերոջը։ Հոկտեմբերի
31-ին մեր օրերի հերոսը կդառնար 23 տարեկան։ Շատ
էր սպասում այդ օրվան: Պատերազմից առաջ հույս էր
հայտնել, որ այդ օրը արձակուրդում կլինի և ընկերների
հետ կնշի ծննդյան տարեդարձը։
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ԿԻՄ
 ԱՉԱՏՐՅԱՆ
Խ
Հանուն հայրենիքի կյանքը զոհած մերօրյա հե
րոսներին պետք է ճանաչել անուն առ անուն։ Կիմ
Խաչատրյանը՝ լուսանկարի տղան, ստոմատոլոգիա
կան ֆակուլտետի ուսանող էր: Մերօրյա հերոսի կող
մից հնչեցված խոսքերն ընկերները նրա մահից հետո
հաճախ են կրկնում՝ ավելի զգալով դրանց խորությու
նը. «Բախտը մեկն է զինվորի՝ կամ մահ, կամ ազա
տություն»:
«Շատ դժվար է Կիմի մասին խոսել անցյալով։ Մեր
Կիմը յուրահատուկ, մեծատառով մարդ էր։ Նրա նման
հայրենասեր, բարի, անկեղծ, պարզ ու արդար մար
դիկ քիչ են»,- պատմում է համակուրսեցին՝ Մանոն
Գևորգյանը՝ շարունակելով, որ Կիմը յուրահատուկ
արժեհամակարգի տեր էր՝ ազգային արժեքներին ու
գաղափարներին նվիրված։
Հենց այդ գաղափարներին էլ հավատարիմ մնալով
հոկտեմբերի 12-ին ՀՅԴ «Նիկոլ Աղբալյան» ուսանո
ղական միության իր ընկերների հետ մեկնեց ռազմա
ճակատ։
«Մեկնեցին բոլորով, բայց վերադարձան առանց
Կիմի»,-ընդգծում է համակուրսեցին։
Ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի ուսանողը հայ
րենասեր լինելուց բացի նաև շատ ընկերասեր էր, հա
ճախ էր ամբողջ խմբին հրավիրում իր ծննդավայր
Արենի՝ գինի խմելու, տեսարժան վայրերը տեսնելու։
Կուրսընկերները Կիմի հրավերն անպատասխան
չեն թողնելու։ Խմբով, չնայած այն հանգամանքին, որ
արդեն ավարտել են, որոշել են ու խոստացել, որ գնա
լու են Արենի՝ Կիմի հիշատակի համար գինի խմելու։
«Մեր Կիմը լուսավոր էր։ Երբեք չեմ մոռանա, թե
ինչպես էր բիոէթիկայի դասի ընթացքում երգում
«Գետաշենը», իրեն բնորոշ ռազմահայրենասիրական
ոգով։ Շատ լավ հումորի զգացում ուներ, հիշում եմ՝
ինչպես մի անգամ առանց գլխարկի պատիվ տվեց,
մենք էլ ասեցիք, որ դատարկ գլխին պատիվ չեն տա
լիս, ինչին Կիմը պատասխանեց: «Ինչի է դատարկ՝
մեջը լիքը խելք կա»»,- հիշում է Մանոնը։
Նա վստահ է, որ ավել բան ասել պետք չէ. լուսան
կարներին նայելով շատ բան կարելի է նկատել հերո
սի հայացքում ու կեցվածքում։
Երիտասարդ մարտիկը ծնվել էր 1995թ. մարտի 17ին, Վայոց Ձորի մարզի Արենի գյուղում: 2001-2012
թթ. սովորել է Արենիի միջնակարգ դպրոցում։ 20132015թթ. ծառայել ՀՀ զինված ուժերում (Մեղրիում)։
Նպատակ ուներ ուսումն ավարտելուց հետո մասնա
գիտական գործունեություն ծավալել հայրենի գյու
ղում՝ այնտեղ հիմն ել ատամն աբուժարան։
Կիմ Խաչատրյանը տևական ժամանակ եղել է
առաջնագծում, զոհվել է հոկտեմբերի 31-ին։
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ԱՂԱՋԱՆ
ՋԱՆՈՅԱՆ
Ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի ուսանող
Աղաջան Ջանոյանը զոհվել է ադրբեջանական ագ
րեսիայի դեմ հայրենիքի պաշտպանության համար
մղված մարտերում։ Աղաջանին կուրսընկերներն
ու ֆակուլտետի աշխատակիցները բնորոշում են
որպես կարգապահ, խելացի, համեստ երիտասար
դի:
«Չէինք կարող չնկատել նրա բարի, դրական և
ընկերասեր վերաբերմունքը բոլորի հանդեպ»,ասում է համակուրսեցին՝ Լաուրա Սողոմոնյանը։
Աղաջան Ջանոյանն ամռանն է զորակոչվել բա
նակ: Մեծ էր ապագա ստոմատոլոգի ցանկությու
նը՝ վերադառնալ զինվորական ծառայությունից և
շարունակել ուսումն առությունը կարճ ժամանակա
հատվածում հարազատ դարձած համալսարանում:
«Միշտ բավականին վաղ էր գալիս համալսա
րան ու նստում ընթերցասրահում, շատ էր սիրում
տարբեր տեսակի, այդ թվում մարտական խա
ղեր խաղալ»,- նշում է դասընկերուհին՝ Միլենա
Մելքումյանը:
Կուրսընկերուհիները փաստում են, որ Աղաջանը
չափազանց դրական կերպար էր, միշտ լավ տրա
մադրություն ուներ և փորձում էր դրականը տարա
ծել նաև շրջապատում: Դժվար իրավիճակներում
էլ փորձել է լավատես լինել և արժանապատվութ
յամբ հաղթահարել ցանկացած խոչընդոտ:
Պատերազմում անմահացած զինվորը ծնվել էր
2002 թվականին, Վայոց ձորի մարզի Ազատեկ
գյուղում: Աղաջանը ծառայել է Մարտակերտում,
զոհվել է Ներքին Հոռաթաղ գյուղում՝ արկի պայթ
յունից:
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ՋԱՆԻԿ
ՆԱԶԱՐՅԱՆ
Արցախյան վերջին հերոսամարտում անմահացավ նաև դեղագիտա
կան ֆակուլտետի ուսանող Ջանիկ Արմենի Նազարյանը: Հանուն հայ
րենիքի կյանքը զոհած հերոսը դեղագիտականում սովորել է ընդամենը
մեկ ուսումն ական կիսամյակ, այնուհետև հանձնել քննությունները և 2020
թվականի հունվարին զորակոչվել է զինվորական ծառայության:
«Ջանիկ Նազարյանը կարգապահ, համեստ և խելացի ուսանող էր,
այդպես են բնութագրում նրան ընկերները, այդպիսին ենք նրան հիշում
մենք: Խորը ցավով տեղեկացանք, որ Ջանիկը հայրենիքին իր պարտքը
կատարելիս զոհվել է: Ցավակցում ենք նրա ծնողներին, հարազատնե
րին, ընկերներին: Ջանիկի և բոլոր անմահացած հերոսների հիշատակը
վառ կմնա մեր սրտերում»,- նշում է դեղագիտական ֆակուլտետի դեկան
Բագրատ Ենոքյանը:
Համալսարանականների ասելիքը Ջանիկի մասին շատ է:
«Սիրում էր շատ հարցեր տալ, նույնիսկ դասի թեմայից դուրս: Անգամ
նոր դասը սկսելուց՝ դեռ միտքս չավարտած, անհամբերությամբ հարցեր
էր տալիս: Ամեն անգամ ասում էի՝ Ջանի´կ, սպասի՛ր, դասը պատմեմ
վերջացնեմ, հարցերիդ պատասխանը ընթացքում կստանաս, եթե ոչ՝ ան
պայման կպատասխանեմ: Ասում էր՝ լավ, ընկե´ր Սարգսյան: Մի քանի
րոպե հետո նորից սկսում էր հարցեր տալ. արդեն սովորել էի ու որոշե
ցի հենց նույն պահին էլ հարցին պատասխանել: Երբ արդեն գիտեր, որ
բանակ է գնալու, ժպիտը դեմքին ասում էր. «Ընկե՛ր Սարգսյան, շուտով
բանակ կգնամ, հանգիստ կպատմեք Ձեր դասը, Ձեզ ընդհատող չի լի
նի»»,- պատմում է բժշկական ֆիզիկայի ամբիոնի դասախոս Շուշանիկ
Սարգսյանը:
Կուրսընկերուհու՝ Սաֆիյա Մադաթյանի համոզմամբ՝ Ջանիկը տար
բերվում էր բոլորից իր առանձնահատուկ տեսակով։ Լավ է հիշում, թե
ինչպես էին միասին անցյալ տարի այս օրերին ամանորյա նվերներ գնում
խմբեցիների համար ու քննարկում, թե խմբով ինչպես կարող են նշել տո
նը:
Մյուս կուրսընկերուհու՝ Նատալյա Ստեփանյանի գնահատմամբ՝
Ջանիկն իրենց 178 խմբի լուսավոր կետն էր, անսահման էր նրա բարութ
յունը:
Ջանիկ Նազարյանը ծնվել է 2001թ. նոյեմբերի 29-ին, Արմավիր մարզի
Նորավան համայնքում։ Ծառայել է Ջրականում (Ջաբրաիլ):
«Քանի որ սովորում էր բժշկական համալսարանում, մեկ ամիս եկել է Եր
ևան վերապատրաստման, դարձել է սանհրահանգիչ և ստացել կրտսեր
սերժանտի կոչում։ Ընկերները պատմում են, որ բազում զինվորների
կյանքեր է փրկել մարտերի ժամանակ»,- ասում է քույրը՝ ԵՊՀ ժուռնալիս
տիկայի ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Մարիամ Նազարյանը։
Հոկտեմբերի 3-ին վաշտի վիրավորներին առաջին բուժօգնություն է
ցուցաբերել և դուրս բերել դիվերսիոն խմբի շրջափակումից։ Օրեր անց՝
հոկտեմբերի 21-ին, Ֆիզուլիի շրջանի պաշտպանական մարտերի ժամա
նակ զինակից ընկերներից մեկը վիրավորվել է:
- Տղե՛րք, գնամ բերեմ,-ասել է Ջանիկը...
-Ջանի՛կ, վտանգավոր է, սպասի՛ր:
-Չէ, արնաքամ կլինի, ու՞ր սպասեմ...
«Առաջին օգնություն ցույց տալու ընթացքում էլ կյանքով լեցուն, կյանքը
սիրող եղբայրս վիրավորվում է հակառակորդի դիպուկահարի կրակոցից
ևանմահանում… Ընտանիքի միակ տղան էր, ես և ք
 ույրս մեծ ենք։ Ն
 ա
մեր տան փոքրն էր ու շատ սիրված»,- ընդգծում է քույրը:
Ավագ քույրերի կրտսեր եղբայրը՝ չնայած տարիքին, խորհրդատու էր
նրանց համար ու լավ ընկեր։ Միշտ կյանքով լի, ամեն պահի նոր բան
սովորելու ձգտումով, կյանքից ամենալավն ու ամենադրականը վերցնող:
Մանրուքը տոն էր դարձնում ու այդ տոնը փոխանցում շրջապատին։
 Մարիամի խոսքով՝ մարտերում հերոսի մահով ընկած եղբայրն օրի
նակ էր հավատալու, սիրելու, ապրելու, ոչ մի պահ չտրտնջալու ու կյան
քին շնորհակալ լինելու։
Զինվորական ծառայությունից հետո Ջանիկը ծրագրում էր փոխել մաս
նագիտությունը՝ տեղափոխվելով Ստամատոլոգիական ֆակուլտետ:
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ՀԱՐԳԱՆՔԻ ՏՈւՐՔ «ԵՌԱԲԼՈւՐ»
ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՊԱՆԹԵՈՆՈւՄ
ԵՊԲՀ ուսանողները, ռազմաբժշկական ֆակուլտետի անձնակազմն ու կուրսան
տական կազմն այցելեց «Եռաբլուր» զինվորական պանթեոն: Ծաղիկներ խոնար
հելով անմահացած հերոսների շիրիմն երին՝ հարգանքի տուրք մատուցեցին իրենց
կյանքը հայրենիքի համար զոհաբերած պատերազմի զոհերի հիշատակին:

ԴՈՒՔ ՀՊԱՐՏՈՐԵՆ ՁԵՐ ՊԱՐՏՔԸ ՏՎԵՑԻՔ,
ՄԵՆՔ ՁԵԶ ՊԱՐՏՔ ՄՆԱՑԻՆՔ.
ԵՊԲՀ-ՈՒՄ  ԲԱՑՎԵՑ ՄԵՐՕՐՅԱ ՀԵՐՈՍՆԵՐԻ
ՀԻՇԱՏԱԿԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ՀՈՒՇԱՏԱԽՏԱԿ
Բժշկական համալսարանում հունվարի 28-ին բաց
վեց Արցախի դեմ սանձազերծված ադրբեջանաթուր
քական լայնածավալ պատերազմում զոհված հերոսնե
րին նվիրված հուշատախտակ:
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նա
խարար Վահրամ Դումանյանի, ԵՊԲՀ ռեկտոր Ար
մեն Մուրադյանի, ԵՊԲՀ հոգաբարձուների խորհրդի
նախագահ Միքայել Ադամյանի և մերօրյա հերոսների
հարազատների ու համալսարանականների մասնակ
ցությամբ բացված՝ «Դուք հպարտորեն ձեր պարտքը
տվեցիք, մենք ձեզ պարտք մնացինք» գրությամբ հու
շատախտակն անուն առ անուն կհավերժացնի հերա
ցիականների հիշատակը:
«Հայոց բանակի հիմն ադրման օրը մենք հավաքվել
ենք բժշկական մայր բուհում, որպեսզի կատարենք
ամենապատվարժան պարտականություններից մե
կը՝ հավերժացնենք մեր գործընկերների անունները,
որոնք չհասցրին հազարավոր կյանքեր փրկել խաղաղ
պայմաններում, բայց հերոսացան՝ փրկելով մեր զին
վորներին՝ պատերազմական պայմաններում: Նրանք
հավերժ ներկա են լինելու մեր համալսարանում:
Յուրաքանչյուր երիտասարդ ուսանող այստեղ գտնվե
լով պետք է հիշի. այս հերոսները՝ պարտավորություն
կրելով ժողովրդի առջև, նվիրեցին ամենաթանկը՝
չխնայելով ոչ երիտասարդություն, ոչ հեռանկարներ, ոչ
ապագա, անգամ ձեր և մեր արցունքները»,- նշեց ԵՊԲՀ
ռեկտորը՝ ավելացնելով, որ անմահացած տղաներից
շատերը տաղանդավոր էին ոչ միայն բժշկության մեջ,
այլև, այլ ոլորտներում: «Տղե՛րք, դուք ամբողջությամբ
տվե
ցիք ձեր պարտ
քը, մենք մնա
ցինք ձեզ պարտք:
Համալսարանը ջանք ու եռանդ չի խնայելու, որպեսզի
այդ պարտքի հնարավոր մասն ապահովի ապագա սե
րունդների համար»,- ընդգծեց Արմեն Մուրադյանը:
ԿԳՄՍ նախարարը՝ շնորհավորելով բանակի ստեղծ
ման օրվա առիթով, նշեց, որ արդեն 1 տարի է բժիշկնե
րը պատերազմ են մղում 2 ճակատով: «Համավարակի
դեմ պայքարին ավելացավ իրական պատերազմը:
Վերքերը թարմ են, արյունը չի չորացել, սպիանալու
մասին դեռ չենք կարող խոսել, սակայն առանց ընկճ
վելու պետք է առաջ շարժվենք՝ հանուն մեր սերունդ
ների»,- ասաց նախարարը՝ բանակին մաղթելով մար
տական ոգի:
Ինչպես նշեց ԵՊԲՀ հոգաբարձուների խորհրդի նա
խագահ Միքայել Ադամյանը, հուշատախտակի վրա
գրված տողերն առավել քան պարտավորեցնող են և
առաջարկեց դրանք առաջիկայում օգտագործել նաև
բժշկական տարբեր միջոցառումն երում՝ որպես ապա
գա բժիշկների երդման տեքստ՝ ի հիշատակ բոլոր
զոհված տղաների: Այս միջոցառմանը դժվար էր մաս
նակցել առանց հուզմունքի և արցունքների: Մերօրյա
հերոսներին նվիրված փոքրիկ տեսանյութից հետո

ելույթներով հանդես եկան ԵՊԲՀ ընդհանուր բժշկութ
յան, ստոմատոլոգիական և դեղագիտական ֆակուլ
տետների դեկանները, ինչպես նաև ռազմաբժշկական
ֆակուլտետի դասախոսները:
Համալսարանականները խոստացան անուն առ
անուն հիշել զոհերին ու վառ պահել նրանց հիշատա
կը: «Արիության համար» մեդալի արժանացած ՌԲՖ
5-րդ կուրսի ուսանող Նիկոլայ Գրիգորյանի խոսքով՝
ռազմաբժշկական ծառայությունն այս պատերազմում
անդառնալի կորուստներ ունեցավ: «Դա չի խոսում այն
մասին, որ մենք թերացանք կամ պատրաստ չէինք մեր
առջև դրված խնդիրներին: Հիվանդանոցներ, ծննդա
տուն և շտապօգնության մեքենաններ թիրախավորող
ու շտապօգնության մեքենաններով դիվերսիոն գործո
ղություններ իրականացնող թշնամու գործողություն
ները դեմ էին բոլոր մարդասիրական կանոններին»,ընդգծեց պատերազմի մասնակիցը՝ ավելացնելով, որ
թիկունքում լսել ընկերոջ զոհվելու մասին լուրը, հա
վասարազոր է զոհվելուն: «Ինձ համար պատերազմի
ընթացքում ամենածանր օրը ընկերոջս թաղման օրն
էր: 
Մենք պարտք մնա
ցինք նրանց»,- նշեց Ն
 ի
կո
լայ
Գրիգորյանը՝ շեշտելով, որ սեփական երկրի համար
զոհվելը կարևոր է, սակայն առավել կարևոր է ապրել՝
հերոս տղաների անունները մեր մտքում դաջելով ու
հաշվետու լինելով մեր խղճի առաջ: Նշենք, որ պատե
րազմի հետևանքով զոհվեցին նաև շուրջ 3 տասնյակ
ապագա բժիշկներ, զինվորական երդում տված ռազ
մական բժիշկներ, դեղագետներ. նրանք իրենց կյանքը
տվեցին հանուն կյանքի:
Ամփոփելով միջոցառումը՝ Արմեն Մուրադյանն ընդգ
ծեց, որ ոչ միայն այսօր, այլև բազմաթիվ այլ միջոցա
ռումն երի, շարունակական ծրագրերի միջոցով 100-ամ
յա բժշկական կադրերի դարբնոցի պատերի ներսում
վառ է պահվելու մարտի դաշտում ընկած հերոսների
հիշատակը:
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