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 Տո նա կան բա ցիկ ներ` ծա ռա յութ յան 
ժա մա նակ վի րա վո րված զին վոր նե րից

Էլեկտրոնային գրադարանն արդեն 
հասանելի է բոլորին

Երևանի համալսարանի բժշկական 
ֆակուլտետի ծնունդը և կայացումը

Մեր երախտավորները. Համբարձում Քեչեկ

Ստեղծագործում են մեր ուսանողները

Հերացի արհեստակցական 
կազմակերպություն

For international students

Ապրիլը հաղթած ապագա բժիշկը

Ծառատունկ՝ շարունակվող կյանքի համար

«Վերադարձ» ապրիլից հետո

Գիտելիքն ամենամեծ առավելությունն է

1972 թվական. բացվեց բժշկական ինստիտ5 տի 
դեղագիտական ֆակ5 լտետը, որը ինստիտ5 տի 

այդ տարիների ռեկտոր Է. Գաբրիելյանի
բացառիկ ջանքերի արդյ5 նքն էր. այդ մասին են

Է. Գաբրիելյանի հ5 շերը

Ուսանողը դիրքերում
Պահ է լինում՝ չեմ ուզում իջնել դիրքերից

Դարին մոտեցող նյարդավիրաբույժն ամեն 
օր շտապում է աշխատանքի 

Մշակութային հաղորդակցություն

Ֆիզարձակուրդ, որը ձգվեց շուրջ 20 տարի
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Բժշ կկա կան ևև  հայ-ռու սսա կան հաամալ սա րան նեե րը կհա մա գոր ծաակ ցեն ա ռող ջա պա հա-
կան իի րա վուն քքի զար գաաց ման ոլլոր տում:  Միջ բու հա կան գոր ծաակ ցութ յու նը խթա նե լու 
մա սինն հու շա գգի րը ստո րագ րել ենն ԲՈւՀ-ե րի ռեեկ տոր ներ Ար մե ն  Մու րադ յա նը և Ար մե ն 
 Դար բբին յա նը:: 

ԵՊԲԲՀ ռեկտտոր Ար մե մեն  Մու րադ յա նը ստո մմա տո լո գիա կան ֆֆա կուլ տե տի դեկան 
 Լա զաար Ե սա յաա նի ու ղեեկ ցութ յամմբ շրջայց է կկա տա րել հա մալլ սարա նա կան թիվ 2 
ստո մաա տո լոգիիա կան պպո լիկլի նի կկա յում, ծա նո թթա ցել շեն քա յին ևև  տեխ նիկա կան հա-
գեցվաա ծութ յանն պայմանն նե րին:

« Լա վվա գույն ու սա նո ղ մրցույ թիի 37 հաղ թող ոու սա նող նե րին շնոոր հա վո րե լով՝ ԵՊԲՀ 
ռեկ տոոր Ար մեմե ն  Մու րադդ յա նը նշեել է. «Ու սա նո ղղը ԲՈւՀ-ի շար ժիչ ուժն է, գի տե լիք նե-
րի, արր հես տաա վար ժութ յյան, հա սաարա կա կան կկեց ված քի, ԲՈւՀ-իի շուն չը:  Լա վա գույն 
ու սա ննող նե րը պարգ ևաատր վել ենն հա վաս տագգրե րով և ՀՀ ԿԳ ննա խա րա րի սահ մա-
նած մեմե  կան գաամ յա անվվա նա կանն կրթա թո շակկ նե րով: Մր ցա նակկ նե րը հանձ նել է ՀՀ 
ԿԳ նաա խա րարր Լ ևոն ՄՄկրտչ յա նըը:

« Մոււրա ցա ն և « Հե րրա ցի թիիվ 1 հի վան դդա նո ցա յին հա մաա լիր ներն ամ փո փել 
են 20016-ի աշխխա տանքք նե րը, ա մեմե  նամ յա հաշշ վետ վութ յու նը և  ա ռա ջի կա ծրագ րե-
րը նեեր կա յաց րել ԵՊԲՀ կլի նի կաա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր Ար մե ն 
 Մի նաաս յա նին:: Բժշ կակկան եր կոււ կազ մա կեր պպութ յուն նե րը ստտա ցել են բու ժօգ նու-
թյան ո րա կի բա րե լավվ մանն ու աաշ խա տանք ննե րի արդ յու նա վեետութ յան բարձ րաց-
մանն ուղղ վածծ հանձ նաա րա րա կաան ներ:

 Մար տի 29-ի ԵՊԲՀ-ի գիտ խորրհր դի նիս տը նվիիր ված էր ԲՈււՀ-ի մի  ջաազ գայ նացցման գոր ծըն-
թա ցին, կա տար ված աշ խա տաանք նե րին և  հե ռաան կար նե րին: Բժշ կա կաան  մայր ԲՈւՀ-ումմ այս 
պա հին սո վո րում է 26 երկ րի 1.6636 քաղաքացի: ԵԵՊԲՀ ռեկ տոոր Ար մե ն  ՄՄու րադ յաա նը նշելլ է, որ 
ծրագր վում է ընդ լայ նել այս թի վվը՝ զու գա հե ռա բաար հզո րաց նե լլով և  կա տտա րե լա գոոր ծե լով աառ կա 
նե րու ժը:

Կար ևո րե լով գի տակրր թա կան, ա ռող ջջա պա հա կանն հա մակկար գե րումմ նո րաա գույն 
տեխ նո լո գիա նե րի ներդդ րումն  ու ա ռա վվել լայն կի րաա ռու մը՝ ԵԵՊԲՀ ռեեկ տոր ԱԱր մե ն 
Մու րադ յա նը և « Թեք նոո լո ջի ընդ  Սայնս դայ նա մի ք ս ըն կե րոււթ յան հիմնմն  ա դիր տնօ-
րեն  Վա հան  Շա քար յա ննը ստո րագ րել ենն գոր ծակ ցութթ յան հու շաա գիր: « ԹԹեք նո լո ջիի ընդ 
Սայնս դայ նա մի ք ս ըն կե րութ յու նը բաց  է տեխ նի կաա պես ու ֆֆի նան սա պպես ա ջաակ ցել 
նոր գա ղա փար նե րով ոու ա ռա ջարկ նե րովվ հան դես ե կոող ա պա գգա բժիշկ ննե րի ն,-փաս-
տա թուղ թը կնքե լուց հե տտո ա սել է  Վա հաան  Շա քար յա ննը:

Ապ րիլ յան պա տե րաազ մը հաղ թա նա կկած ա պա գաա բժիշկ նեե րի մասս նակ ցութթ յամբ 
ԵՊԲՀ-ում նշվել է Վաար դա նան ց տո նը:  Հայ րե նի քի պպաշտ պանն նե րին նվվիր ված մի  ջո-
առ մա նը մաս նակ ցել է նաև ՀՀ պաշտտ պա նութ յան ննա խա րարրը:  Վի գենն  Սարգսս յա նը 

Ար մե ն  Մու րադ յա նի ու ղեկ ցութ յամբ աայ ցե լել է ԲՈՈւՀ-ի ռազզ մաբժշ կաա կան ֆաա կուլ-
տետ, վստա հեց րել՝ եե թե ան հրա ժեշ տտութ յուն լի նի,, տղա ներրը կկրկնեեն ապ րիիլ յան 
խի զա խութ յու նը:  Տո ննա կան օ րը ԵՊԲՀՀ ռեկ տոր Արր մե ն  Մու րրադ յա նը հայ տա րրա րել 

հա մալ սա րա նա կանն հի վան դա նո ցում զին հաշ մանն դամն  ե րիի վե րա կաանգ նո ղաա կան 
ր ի ղ իենտ րո նի ստեղծ մանն մա սին:
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 « Ժա մա նա կի պա հան ջով՝ 100-ամ յա կին 
ըն դա ռա ջ մի  ջո ցա ռումն  ե րի շրջա նա կում
ու սա նող նե րին ներ կա յաց վեց «Է լեկտ րո-
նա յին բժշկա կան գրա դա րա նը: Այ սու-
հետև հա մալ սա րա նի ա պա գա բժիշկ նե-
րը հնա րա վո րութ յուն կու նե նան օգտ վե լու 
է լեկտ րո նա յին բժշկա կան գրա դա րա նից: 
Մ.  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի ու սա նո ղա կան խորհր դա-
րա նի և   Հա յաս տա նի ե րի տա սար դա կան 
հիմն  ադ րա մի  նա խա ձեռ նութ յամբ տեղծ վել 
է ե ռա բա ղադ րիչ է լեկտ րո նա յին կայք: 

 Յու րա քանչ յուր ու սա նող և կ լի նի կա կան 
օր դի նա տոր իր ծած կագ րով հնա րա վո րութ-
յուն կու նե նա մուտք գոր ծել նշված թվա յին 
տի րույթ և,  ըստ ու սումն  ա կան տա րի նե րի,
օգտ վել բու հա կան կրթութ յան հա մար անհ-
րա ժեշտ գրա կա նութ յու նից:
«Է լեկտ րո նա յին բժշկա կան գրա դա րա-

նում ներ բեռն ված ու սումն  ա կան թես-
տե րի մի  ջո ցով ու սա նող նե րը կստու գեն և 
 կամ րապն դեն ի րենց գի տե լիք նե րը:  Կայքն 
ու նե նա լու է նաև տե սա դա սըն թա ցի բա ժին, 
որ տեղ զե տեղ ված կլի նեն հա մա պա տաս-
խան դա սա խո սութ յուն նե ր, ո րոնք հնա րա-
վո րութ յուն կտան վեր հի շե լու անհ րա ժեշտ 
ու սումն  ա կան նյու թը:



ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մե ն  Մու րադ յանն ընդգ-
ծեց, որ է լեկտ րո նա յին գրա դա րա նի մե կ-
նար կը ԲՈւՀ-ի մի  ջազ գայ նաց ման կար ևոր
ա պա ցույց նե րից է և ն պա տակ ու նի ու սում-
նա կան գոր ծըն թացն ա ռա վել դյու րին և
մատ չե լի դարձ նել: 
Ծ րագ րի հա մա կար գող  Զա վեն  Քո լո յա նը,

ներ կա յաց նե լով է լեկտ րո նա յին գրա դա րա-
նի հնա րա վո րութ յուն նե րը, նշեց՝ որ պես
ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ ու րախ է, որ հա րա-
զատ ԲՈւՀ-ի զար գաց ման վեկ տորն ուղղ-
ված է դե պի թվայ նա ցում:
Ն շենք, որ է լեկտ րո նա յին գրա դա րա նը հա-

սա նե լի է www.ysmubooks.amy  էլեկտրոնային
հասցեով, իսկ  առաջարկների և հարցերի
համար  կարող եք գրել info@ysmubooks.amy
հասցեով: 
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Շ նոր հա վո րա կան բա ցի կով
գար նա նա յին գե ղե ցիկ տո նե րի
առ թիվ կա րե լի էր ոչ մի այն շնոր-
հա վո րել կա նանց, այլև ա ջակ ցել
վի րա վոր ված ու մի նչ օրս վե րա-
կականգնգն նոո ղաղակ կանան բբուուժժ մամանն կակար րիքիք
ու նե ցող հայ զին վո րին: 
 Հայ զին վո րի ձեռ քով պատ-

րաստ ված հար յու րա վոր բա-
ցիկ նե ր գտան ի րենց հաս ցեա-
տիրոջը: 
 Յու րա քանչ յուր ցան կա ցող կա-

րող էր ու նե նալ մե ր երկ րի ի րա-
կան պաշտ պա նի ձեռ քի ար ժե-
քա վոր աշ խա տան քը՝ դրանով
կար ևոր ներդ րում ու նե նա լով վի-
րա վոր զին վո րին լիար ժեք կյանք
վե րա դար ձնելու գործընթացին:
Բ Բաա ցիցիկկ նեներ րիի վավաճ ճառառք քիցից սստատացց-

ված ողջ հա սույ թը կտրա մադր վի
ԵՊԲՀ « Հե րա ցի թիվ 1 հի վան-
դա նո ցա յին հա մա լի րում զին հաշ-
ման դամն  ե րի հա մար նա խա տես-
վավ ծ վեվ  րրա կակ նգգ նո ղաղ  կկան կկենտ-
րո նին:
 Սո ցիա լա կան կար ևոր նշա նա-

կութ յուն ունեցող այս նա խա ձեռ-
նութ յու նը մե ծ ար ձա գանք  ստա-
ցավ ոչ մի այն  Հա յաս տա նում,
այլև հայ րե նի քի սահ ման նե րից
դուրս:
« Բա ցիկ ներ հայ կա նանց` վի-

րա վոր զին վոր նե րի ց ԵՊԲՀ-ի
նա խագ ծին մի ա ցան  Տիգ րան
 Ման սուր յա նը,   Ռու բեն  Բա բա յա նը, 
 Նի կո լայ  Ծա տուր յանը,  Դա վիթ
 Հա կոբ յա նը,  Գա գիկ  Գի նոս յանը, 
 Նա րեկ  Դուր յա նը,  Հեն րիխ Մ խի-
թար յա նը, Լ ևոն Ա րոն յա նը, եր-
գիչ  Հայ կոն, դի զայ ներ  Նու ռը, 
ջու թա կա հար և  դի րի ժոր Վ լա-
դի մի ր Ս պի վա կո վի ըն տա նի քը,
մշա կու թա յին և  քա ղա քա կան 
գոր ծիչ ներ, ու սա նող ներ, ա շա-
կերտ ներ, գե րա տես չութ յուն ներ
և  կազ մա կեր պութ յուն ներ, ան-
հատ ներ:  Նա խա ձեռ նութ յու նից 
ան մասն չմն ա ցին « Մու րա ցա ն
հա մալ սա րա նա կան հի վան դա-
նո ցում բու ժում ստա ցող ե րե խա-
նե րը:

Նախաձեռնություն, որը մեծ արձագանք ստացավ

Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի ռեկ տոր Ար մե ն  Մու րադ յա նի գա ղա փարն 
ի րա կա նութ յուն  դարձ նե լու ծրագ րին մե  ծա պես ա ջակ ցեցին  Փա նոս  Թեր լե մե զ յա նի ան-
վան գե ղար վես տի պե տա կան քո լե ջը և լ րագ րող  Հայ կու հի  Մի նաս յա նը: 
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Ա պա գա բժշկի զին վո րա կան ու ղին 

հա մըն կավ ապ րիլ յան պա տե րազ մի  
հետ: Մ խի թար Մ խի թար յա նը հա կա ռա-
կոր դի ձե ռագ րին ի սկզբա նե ծա նոթ էր:
 Հայ զին վո րը  Տա վու շի մար զի  Վե րին 
Կար մի  րաղբ յուր գյու ղից է, որ տեղ գրե-
թե ամե ն օր լսվում են հա կա ռա կոր-
դի կրակա հեր թե րի ձայնե րը: Դպ րոցն 
ա վար տե լուց հե տո Մ խի թա րը ըն դուն-
վեց Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա-
մալ սա րա նի ստոմատոլոգիական ֆա-
կուլ տետ, հինգ ա մի ս սո վո րեց և  մե կ նեց՝ 
հայ րե նի քի հան դեպ պարտ քը կա տա-
րե լու: 14 ամս վա զին ծա ռա յո ղի հա մար 
ապ րի լը գլխա վոր փոր ձութ յունն էր: 
« Չէինք պատ կե րաց նի, որ պա տե րազմ 
կլի նի, որ կմաս նակ ցենք մե  ծա ծա վալ 
ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի, թեև 
պատ րաստ էինք ա մե ն ին չի,-ա սում է 
նախ կին զին վո րը և  ա պա գա բժիշկը:
Մ խի թա րը ծա ռա յեց Ջ րա կա նում, որ-
տեղ ադր բե ջա նա կան մե  ծա թիվ զոր-
քի դեմ հե րո սա բար մարտն չե ցին նաև 
սերժանտ Ա դամ  Սա հակ յա նը,  Սա շա 
 Գալստ յա նը և  մյուս բո լոր հե րոս նե րը: 
Ն րանք մե կ քայլ  ան գամ չնա հան ջե ցին:
«Ա դա մի  հետ  հինգ ա մի ս նույն վաշ-
տում ենք ծա ռա յել,  Սա շա  Գալստ յա նի
հետ մե կ ա մի ս վե րա պատ րաս տում 
ենք ան ցել: Կռ վից ա ռաջ հան դի պել եմ 
Ա դա մի ն:  Մի քիչ վա տա ռողջ էր, ջեր-
մութ յուն ու ներ, դե ղա հաբ ըն դու նեց և 
 բարձ րա ցավ ա ռաջ նա գիծ՝ զին վո րա-
կան հեր թա պա հութ յան:  Դիր քի ա վագն 
էր:  Հա ջո ղութ յուն մաղ թե ցինք մի մ յանց, 
չգի տեի, որ վեր ջին ան գամ եմ տես նում 
նրրան......::
Մ խի թա րը ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն-

նե րին հետ ևում էր հրա մա նա տա րա-
կան դի տա կե տից:  Ֆելդ շե րը մար տա-

կան հե նա կե տում ա ռա ջին օգ նութ յուն 
էր ցու ցա բե րում վի րա վոր տղա նե րին,
մի նչև կհաս ներ շտա պօգ նութ յան խում-
բը: Մ խի թա րի զի նա կից նե րից մե կն էլ 
 Նա րեկ  Մալ խաս յանն է՝ ադր բե ջա նա-
կան ուղ ղա թի ռը ջախ ջա խած հայ զին-
վո րը: Մ խի թա րի խոս քով՝ դժվար է մե կ 
տա րի անց ա սել, թե ինչ հնա րա վոր 
հետ ևանք ներ կլի նեին, ե թե  Նա րե կը 
չխո ցեր հա կա ռա կորդի ուղ ղա թի ռը:
« Մի գու ցե մե նք էլ չլի նեինք:  Նա րե կի 
հանգս տի ժամն  էր: Երբ բարձր ձայ ներ 
լսվե ցին, թվաց, թե զրա հա մե ք նա ներ 
են: Ա րագ կողմն  ո րոշ վե լով՝  Նա րե կը
մե կ հար վա ծով խո ցեց մե ր դիր քե րի 
գլխին պտտվող թշնա մու ուղ ղա թի ռը,-
ա սում է Մ խի թա րը: Ապ րի լին կորց րած 
ըն կեր նե րին Մ խի թա րը չի մո ռա նում,
իր հա մար նրանք զոհ ված չեն, շա-
րու նա կում են ապ րել ի րենց գոր ծած 
սխրան քով: «Այն պես չէր, որ հա կա ռա-
կոր դը ե կել էր մի  քա նի դիրք գրա վելու 
մտադրությամբ, նրանք ե կել էին մե ծ 
նկրտումն  ե րով: Այդ պա հին մե ր մտքում 
մե կ նպա տակ էր. կան խել թշնա մու 
ա ռաջ խա ղա ցու մը: Հ պար տութ յամբ եմ 
նշում, որ ապ րիլ յան քա ռօր յան հաղ-
թա նակ էր... հաղ թա նակ այն քա նով, որ,
ճիշտ է, ու նե ցանք կո րուստ ներ, բայց
կան խե ցինք Ադր բե ջա նի նպա տա կա-
դրու մը:
Ապ րիլ յան պա տե րազ մի  մաս նա կի ցը 

զեն քը հի մա գրչով է փո խա րի նել, վե-
րա դար ձել  է բա նա կից, շա րու նա կում 
է ուսումն առությունը: «Իմ նպա տակն է 
ԲՈւՀ-ն ա վար տել և զ բաղ վել  մաս նա-
գի տութ յամբ: Իմ տու նը հա կա ռա կոր-
դիդի դդիրիրք քիցից միմի  քաքան նիի կիկիլլոո մեմե տրտր էէ հհեե ռոռու:ւ: 
Ե թե կա րի քը լի նի, րո պե ներ անց կլի նեմ 
սահ մա նի ն:



 Մաս նա կից նե րի խոս քով՝ վի րա-
վոր տղա նե րի, ար վես տա գետ նե րի 
և  ա պա գա բժիշկ նե րի մաս նա կ ցութ-
յամբ այս խորհր դան շա կան ծա ռա-
տունկն ա ռա ջին հեր թին կեն դա-
նութ յան, շա րու նակ վող կյան քի և  
ո գու ամ րութ յան խորհր դա նիշ էր:
  ԵՊԲՀ  ռեկ տոր Ար մե ն  Մու րադ յա նը

լրագ րող նե րի հետ զրույ ցում նշեց,
որ ծա ռա տուն կի հա մար սրա նից 
ա ռա վել լավ վայր չէր կա րող ընտր-
վել՝ հենց այս տա րած քում են բազ-
մա թիվ կյան քեր փրկվում:
«Տ ղա նե րի տո կու նութ յու նը, օպ տի-

մի զ մը տղա նե րի՝ կյան քին լիա րժեք
ձգտու մը մե ծ ուժ են տա լիս բո լո րիս,
որ լիա հույս լի նեն ք,- ա սում է Ար-
մե ն  Մու րադ յա նը:   
Ն շենք, որ հե րոս տղա նե րից շա-

տե րը հենց հա մալ սա րա նա կան հի-
վան դա նո ցա յին հա մա լի րում են բու-
ժում ստա նում: Ար մե ն  Մու րադ յանն
ա սում է, որ նրանք ար դեն իր լավ
ըն կեր ներն են դար ձել: Ա ռա ջի կա-
յում ծրագր վում է հի վան դա նո ցի
տա րած քում հիմն  ել վի րա վոր տղա-
նե րի հա մար վե րա կանգ նո ղա կան
կենտ րոն: Ոչ մի այն ապ րիլ յան օ րե-

րին, այլև նա խորդ տա րի նե րին վի-
րա վոր ված տղա նե րի վե րա կանգ-
նո ղա կան բու ժու մը կազ մա կեր պե լու 
հար ցում ա մի ս ներ շա րու նակ ջանք 
չի խնա յում կա մա վոր նե րի թի մը՝ 
լրագ րող  Հայ կու հի  Մի նաս յա նի 
գլխա վո րութ յամբ: Ե րի տա սարդ նե-
րի խում բը գնա լով շա տա ցող հա մա-
կիր նե րի շնոր հիվ վի րա վո րում ստա-
ցած տղա նե րին ա ջակ ցե լու տասն-
յակ նա խա ձեռ նութ յուն ներ է կյան քի 
կո չում: 
9 տա րի սայ լա կի վրա ան ց կաց նե-

լուց հե տո զին հա շմ անդամ Ար կա դի 
Մկրտչ յա նը քայ լեց:  Քայ լեց՝ շնոր հիվ 
իր հետ աշ խա տող մաս նա գետ նե րի, 
ինչպես նաև հա վա տի ու ա պա գա յի 
հան դեպ լա վա տե սութ յան:
 Ար կա դին ևս  իր ծա ռը տնկեց հի-

վան դա նո ցի պու րա կում՝ այն հույ-
սով և  հաս տա տա կա մութ յամբ, որ 
ա ռա ջի կա յում կյան քը շա րու նակ վե-
լու է ա ռա վել լավ ու խա ղաղ հու նով: 

Ծա ռա տ% նկ ապ րիլ յան քա ռօր յա պա տե րազ մի  մաս նա կից  տղա-
նե րի հետ, նրանց  փո խա րեն %  զոհերի հի շա տա կին: Այս պես կա-
րե լի է բն%  թագ րել ապ րիլ յան պա տե րազ մի ց %  ղիղ մե կ տա րի անց,
ապ րի լի 1-ին « Հե րա ցի թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի պ% -
րա կ% մ անց կաց ված խորհր դան շա կան մի  ջո ցա ռ%  մը, ո րին մար-
տա կան գոր ծո ղ% թ յ% ն նե րի հետ ևան քով վի րա վո րված զին վոր նե-
րը մշա կ% յ թի գոր ծիչ նե րի հետ մաս նակ ցե ցին խորհր դան շա կան 
ծա ռա տ% ն կի՝ ի հի շա տակ զոհ ված մար տա կան ըն կեր նե րի։



Դա նիել  Դավթ յա նը ապ րի լի 
3-ին  Մատա ղի ս% մ է վի րա վո րվել: 
 Զո րացր վե լ% ց հե տո նպա տակ էր 
դրել աշ խա տել %  ա մ% ս նա նալ, 

բայց ծրագ րե րը փոքր-ինչ հե տաձգ-
վե ցին, այժմ  մի այն շ%  տա փ% յթ 
ա ռողջացման մա սին է մտա ծ% մ:
« Շատ հպարտ եմ, որ նման մարդ-

կանց հետ եմ ծա ռա տ% նկ ա ն%  մմմ ,- 
ընդգ ծեց  Դա նիել  Դավթ յա նը:
«Եր կ%  սով ենք՝ պապ %  թոռ,

հի մա այս ծա ռը մե ր հա րա զա-
տ% թ յան վկա յ% թ յ% նն է:  Տ% ր 

ձեռքդ,  Դա նիել, Աստ վա ծաշն չի 
Դա նիելն ես դ% , ո րին չկա րո ղա-
ցան առ յ% ծ ներն %  տել, ա պե րի՜կ, 
ինչ ա ն%շ տղա ես դ% , ես էլ քո 
պա պիկն ե մմմ ,- ա ս% մ է  Տիգ րան 

 Ման ս% ր յանն %   Դա նիել  Դավթ յա նի 
հետ տնկ% մ ի րենց ծա ռը։

Տ ղա նե րի հետ ծա ռա տուն կին մաս-
նակ ցե ցին կոմ պո զի տոր Տիգ րան 
Ման սուր յա նը, օ պե րա յի և  բա լե տի 
ազ գա յին ա կա դե մի ա կան թատ րո-
նի տնօ րեն, դի րի ժոր Կոնս տան-
տին Օր բել յա նը, «Կ յանք ու կռի վ
ֆիլ մի  գլխա վոր դե րա կա տար Սամ-
վել Թադ ևոս յա նը, եր գա հան Ա րա 
Գ ևորգ յա նը, «ЕрМИ թի մի  ան դամ 
Կա րեն Ղա զար յա նը և այլոք:
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« Նա րե կա ցի» ար վես տի մի ու թյու-
նում տե ղի ու նե ցավ ապ րիլ յան քա-
ռօր յա պա տե րազ մի  ըն թաց քում 
Ջ րա կա նի ( Ջաբ րա յիլ) մար տա-
կան դիր քե րից մե  կում հա կա ռա-
կոր դի դեմ հե րո սա բար մարտն չած 
և  զոհ ված զին ծա ռա յող  Բագ րատ 
Ա լեք սան յա նի` « Վե րա դարձ» խո-
րագ րով բա նաս տեղ ծա կան ժո ղո վա-
ծո ւի շնոր հան դե սը:  Մի ջո ցառ մա նը 
ներ կա էին  Բագ րա տի ծնող նե րը, 
ըն կեր նե րը, զոհ ված այլ զին ծա ռա-

յող նե րի ծնող ներ: Ապ րիլ յան պա-
տե րազ մի  հե րո սի մայ րը՝  Նա րի նե 
Ասր յա նը, « Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ-
սա րա նա կան կլի նի կա յի աշ խա տա-
կից նե րից է: Ըստ նրա՝  Բագ րա տը 
բա նաս տեղ ծութ յուն ներ սկսել է 
գրել 11 տա րե կա նից, գրել է հայ րե-
նի քի, մոր, սի րո մա սին:  Մինչև բա-
նակ զո րա կոչ վե լը  Բագ րա տը նպա-

տակ է ու նե ցել ար ձակն ու չա փա ծոն 
մե կ գրքով տպագ րել: 
 Ցա վոք, զին վո րի օ րագ րե րը, 

ու ղարկ ված ու չու ղարկ ված նա-
մակ նե րը լույս են տես նում նրա 
զոհ վե լուց հե տո: « Մեկ տա րի անց 
 Բագ րատս վե րա դառ նում է՝ բե րե լով 
հպար տութ յան այն զգա ցո ղութ յու-
նը, որ ես մի շտ ու նե ցել եմ իմ եր կու 

որ դի նե րի առն չութ յամբ:  Բագ րա տը 
վե րա դառ նում է իր գրած բա նաս-
տեղ ծութ յուն նե րով` բե րե լով իր շուն-
չը և  կեն դա նի ո գին»,- ա սաց հե րո սի 
մայ րը: 
Տի կին  Նա րի նեն ներ կա նե րի հա-

մար ըն թեր ցեց «Կ յան քը» վեր նա-
գրով բա նաս տեղ ծութ յու նը՝ նշե լով, 
որ  Բագ րա տի բո լոր բա նաս տեղ-
ծութ յուն ներն են իր «սրտին մոտ»:
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Ա մե  նա բարձր արդ յունք ցու ցա բե րած ԵՊԲՀ 
28 ու սա նող ներն ար դեն երկ րորդ ա մի սն է՝ 
շա րու նա կում են  գեր լար ված օ րա կար գով 
բժշկա կան ու սու ցու մը: «ԳԼՕԲ-Ու ս ծրագ րի 
այս՝ տե սա կան փու լում ա պա գա բժիշկ նե րը 
տե սագր ված դա սա խո սութ յուն նե րով, թես-
տե րով և գր քե րով  մաս նակ ցում են անգ լա լե-
զու դա սըն թաց նե րի:
Ծ րագ րի մաս նա կից նե րի հետ հան դիպ-

ման ըն թաց քում ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մե ն 
Մու րադ յա նը, անդ րա դառ նա լով «ԳԼՕԲ-Ուս
ծրագրի ըն թացքին, նշեց՝ գի տելի քը, ո րը 
ստա նում են մաս նա կից նե րը, ա մե  նա մե ծ և 
լր ջա գույն ա ռա վե լութ յունն է:
« Մարդ կութ յան ամ բողջ պատ մութ յան մե ջ 

կան ար ժեք ներ, ո րոնք չենք քննարկ վում. 
կրթութ յուն նը, իիննչ պեես ևև  ա ռող ջութ յուն նը, բա-
ցար ձակ ար ժեք ներ ե ն,- ա սաց ռեկ տո-
րը՝ հա վե լե լով, որ գեր լար ված օ րա կար գով 
ու սու ցում ստա ցող ու սա նող նե րը մատ չե լի
ճա նա պար հով ո րակ յալ կրթութ յուն են ձեռք
բերում:
Ծ րագ րի գլխա վոր նպա տակ նե րից է ա պա-

հո վել այն պի սի բժշկա կան կրթութ յուն, ո րը 
մրցու նակ է մի  ջազ գա յին դաշ տում:
Յոթ ա մի ս տևո ղութ յամբ ծրագ րի կար ևոր 

ա ռա քե լու թյուն նե րից է լա վա գույն ու սա նող-
նե րի խրա խու սու մը, ինչ պես նաև հնա րա-
վո րութ յու նը՝ անվ ճար հի մունք նե րով ի րենց 
ու ժե րը փոր ձել մի  ջազ գայ նո րեն հաս տատ-
ված բժշկա կան թես տեր հանձ նե լու գործ-
ընթա ցում: Ըստ ու սու ցան վող թե մա նե րի՝ 
ու սա նող նե րը յու րա քանչ յուր շա բաթ այ-
ցե լում են տար բեր լա բո րա տո րիա ներ և 
գի տա հե տա զո տա կան կենտ րոն ներ: Ծ րա գի-
րը ոչ մի այն սո վո րեց նում է  ու սա նող նե րին,
այլև ամ բիոն նե րի հետ մշա կում  և  անգ լե րե-
նից թարգ մա նում է  անհ րա ժեշտ կրթա կան 
նյու թեր:
«ԳԼՕԲ-Ու ս ծրագիրն աշ խա տանք նե րը 

կամ փո փի օ գոս տո սին:



Երբ    Սեյ մը բա նաձև ըն դու նեց Անդր կով կա սը ան կախ Անդր-
կով կա սի    Դե մոկ րա տա կան    Ֆե դե րա տիվ    Հան րա պե տութ յուն 
(ԱԴՖՀ) հռչա կե լու մա սին, Անդր կով կա սի Սեյ մը ինք նա լու ծար-
ման հայ տա րա րութ յուն արեց:   Նույն օ րը Վ րաս տանն ան կա խութ-
յուն հռչա կեց՝ Վ րաս տա նի    Դե մոկ րա տա կան    Հան րա պե տութ յուն 
հռչա կվե լով:    Մա յի սի 27-ին ան կա խութ յուն հռչա կեց Ադր բե ջա-
նը: Ի վեր ջո՝    մա յի սի 28-ին   Թիֆ լի սում տե ղա կայ ված Հայ ազ-
գա յին խոր հուր դը որոշեց անկախություն հռչակել, ունենալ իր 
կառույցները՝ այդ թվում սեփական համալսարանը, ո րը բաց վեց 
1920 թվա կա նին՝ սկիզբ դնե լով նաև բժշկա կան բարձ րա գույն 
կրթությանը:

ՀՀ հան րա յին կրթութ յան նա խա րա րութ յու նում 1919 
թվա կա նի հուն վա րի 25-ին տե ղի ու նե ցավ խորհր դակ-
ցութ յուն՝ նվիր ված Անդր կով կաս յան մաս նա վոր հա-
մալ սա րա նը   Թիֆ լի սից Եր ևան տե ղա փո խե լու նպա-
տա կա հար մա րութ յա նը:
Հեն վե լով այս խորհր դակ ցութ յան արդ յունք-

նե րի վրա՝ հան րա յին կրթութ յան նա խա րար Գ. 
  Մե լիք-  Ղա րագ յոզ յա նը դի մե ց նա խա րար նե րի խոր-
հուրդ՝ Անդր կով կաս յան հա մալ սա րա նը   Թիֆ լի սից Եր-
ևան տե ղա փո խե լու ա ռա ջար կով:   Զե կու ցագ րին կից 
ներ կա յաց վե ցին նաև ու ղեկ ցող փաս տաթղ թեր:
Իր զե կու ցագ րին կից նա խա րա րը մի ա ժա մա նակ ներ-

կա յաց նում է Եր ևա նում հա մալ սա րան հիմն  ե լու օ րի նա-
գի ծը, ո րի ա ռա ջին կե տում աս ված է. «Եր ևան քա ղա քում 
հիմն  ել հա մալ սա րան՝ 4 ֆա կուլ տետ նե րով՝ պատ մա-
բա նա սի րա կան, ի րա վատն տե սա գի տա կան, բժշկա-
կան և  ֆի զի կա մա թե մա տի կա կան:   Հա մալ սա րա նի 
բաց ման ժա  ե տը 1919 թվա կա ն, սեպ տեմ բե ր»:
Հա յաս տա նում հա մալ սա րան ստեղ ծե լու գոր ծըն թա-

ցին զու գա հեռ հետևո ղա կան աշ խա տանք էր տար վում 
բժշկա կան ֆա կուլ տե տի բաց ման ուղ ղութ յամբ:   Մինչև 
1919 թվ  ա կա նի մա յիս և  հու նիս ա մի ս նե րը կա յա ցավ 
այս հիմն  ախնդ րին նվիր ված խորհր դակ ցութ յուն նե րի 
3 նիստ: 
Ա ռա ջին նիս տում (25.05.1919թ.) մաս նա վո րա պես 

նշվում է, որ բո լոր ֆա կուլ տետ նե րի ու սա նող նե րը 
պետք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նան ստա նա լ լրիվ և  
ամ բող ջա կան կրթութ յուն:
2-րդ  նիս տում (30.05.1919թ.) քննարկ վում են բժշկա կան 

ֆա կուլ տե տի կար գա վի ճա կի, նրա հաս տի քա ցու ցա-
կի նվա զա գույն նա խա հաշ վի կազմ ման, ամ բիոն նե րի 
դա սա խո սա կան կազ մի  թեկ նա ծու նե րի, ինչ պես նաև 
տար բեր երկր նե րից հա յազ գի պրո ֆե սոր նե րի հրա վիր-
ման հար ցե րը:
3-րդ ն ի ստում (06.06.1919թ.) քննարկ վում են բժշկա-

կան ֆա կուլ տե տի ծրագ րե րը, պրո ֆե սոր ներ հրա վի րե-
լու հար ցը և ն րանց ան վա նա թեր թե րի բո վան դա կութ-
յու նը:

Այս պի սով՝ բժշկակ ան ֆա կուլ տե տի 
կազ մա կերպ ման 

անհ րա ժեշ տութ յու նը գնա լով 
ա վե լի մե ծ ու ի րա տե սա կան է 

դառ նում:   Հատ կա պես այդ 
ուղ ղութ յամբ տար վող 

կազ մա կեր պչա կան աշ խա տանք ներն 
ա վե լի ակ տիվ ու գործ նա կան են 
դառ նում 1920 թվա կա նի աշ նա նը: 

Մխիթար Հերաց%  
անվան Երևանի 

պետական բժշկական 
համալսարան կոչվել% ց 

առաջ բժշկականը 
եղել է ինստիտ% տ, 

իսկ ավելի վաղ՝ 
Երևանի համալսարանի 
բժշկական ֆակ% լտետ: 



Հոդ ված 1.   Բա նալ ս.թ. նո յեմ-
բե րի 1-ից բժշկա կան ֆա կ% լ տե-
տի 1-ին և 4-րդ  կ% ր սե րը հետև-
յալ շտա տով՝ պրո ֆե սոր՝ 6, դո-
ցենտ՝ 3, ըն թե րա կա՝ 8, դե կան՝ 
1, քար տ%  ղար՝ 1 (նշվ% մ են նաև 
նրանց ամ սա կան աշ խա տա-
վար ձի չա փե րը):
  Հոդ ված 2.  Հա նրա յին կրթ% թ-

յան և  ար վես տի նա խա րա ր% թ-
յան ա ն%  նով հա մալ սա րա նի 
բժշկա կան ֆա կ% լ տե տի անձ-
նա կազ մը ռո ճիկ նե րով բա վա-
րա րե լ%  հա մար բա նալ 768.320 
ռ% բ լ%  վարկ:
  

Նա խա րա րա պետ՝ 
Հ. Օ հան ջան յան

  Հան րա յին կրթ5 թ յան 
նա խա րար՝ Գ.   Ղա զար յան

Շուրջ 2 տար վա հետ ևո ղա կան աշ խա տանք ից ու 
բա նակ ցու թյուն նե րից հե տո ՀՀ կա ռա վա րութ յու-
նը 1920 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի վեր ջին ընդու նում 
է «  Հա մալ սա րա նում բժշկա կան ֆա կուլ տե տի բաց-
ման մա սին» օ րեն քը:

Այդ տա րի նե րին չա փա զանց մե ծ դժվա րութ-
յուն ներ կա յին Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա-
րա նի, այդ թվում նաև բժշկա կան ֆա կուլ տե տի 
աշ խա տանք նե րի արդ յու նա վետ կազ մա կերպ-
ման ուղ ղութ յամբ, ո րոնք հաղ թա հա րե լու հա-
մար պա հանջ վում էր մե ծ ջան քե րի գոր ծա դրում: 
   Ղե կա վար աշ խա տող նե րի, ան գամ բժիշկ նե-

րի մի  մա սի մե ջ գնա լով ար մա տա նում էր այն 
թյուր կար ծի քը, որ անհ նար է հաղ թա հա րել առ-
կա դժվա րութ յուն նե րը և, որ ֆա կուլ տե տը, չկա-
րո ղա նա լով դրանք հաղ թա հա րել, կանգ նած է 
փլուզ ման շե մի ն:    Սա կայն մե  ծա մաս նութ յու նը 
դեմ էր այդ կար ծի քին և  հա մոզ ված էր, որ բո-
լոր դժվա րութ յուն նե րը հաղ թա հա րե լի են, և 
 ժա մա նակն է, որ    Հա յաս տա նը պատ րաս տի իր 
սե փա կան բժշկա կան կադ րե րը, ա ռանց ո րի 
անհ նար էր ի րա գոր ծել հան րա պե տու թյու նում 
առ կա այն սար սա փե լի վի ճա կը, ո րի արդ յուն-
քում մի այն 1919 թվա կա նի մա յի սից հե տո մե -
կու կես տա րում Եր ևա նի փո ղոց նե րից հա վաք-
վել էին 9 հա զա րից ա վե լի դիակ ներ, մի այն 
   Վա ղար շա պա տում նույն թվա կա նին ծնվել էր 
228 և  մա հա ցել 4.196 հո գի…
   Լա վա տե սո րեն տրա մադր ված մարդ կան ցից 

էր նաև լու սա վո րութ յան ժող կոմ Աս քա նազ 
Մ ռավ յա նը:

1922 թվա կա նի մար տին հիմն  ադր վ5 մ է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի բժշկա կան 
մաս նաճ յ5  ղը, ո րի դե կան է նշա նակ վ5 մ ա ռող ջա պա հ5 թ յան հմ5 տ կազ մա կեր պիչ, 

բժիշկ Ս պան դա րատ    Կամ սա րա կա նը:
Ա հա այս պի սին է պե տա կան հա մալ սա րա նի բժշկա կան ֆա կ5 լ տե տի կազ մա վոր ման 

մի նչ խորհր դա յին շրջա նի հա մա ռոտ պատ մ5 թ յ5  նը: 
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Բժշ կա կան ֆա կուլ տե տի լի նել-չլի նե լու հար ցը 
քննարկ ման ա ռար կա է դառ նում 1923 թվա կա նի 
մար տին՝    Հա յաս տա նի կո  ու սի 2-րդ հա մա գու-
մա րում: Ար տա հայ տե լով ֆա կուլ տե տի գո յութ յան 
և  ա մե ն կերպ նրան ա ջակ ցե լու կողմն  ա կից նե-
րի մի ան գա մայն ճիշտ տե սա կե տը՝ Ա. Մ ռավ յա նը 
իր զե կուց ման մե ջ նշում է. «Գու ցե ճիշտ է, որ մե ր 
բժշկա կան ֆա կուլ տետն ա վար տած բժշկին հարկ 
է լի նում 1.5 տա րի աշ խա տել և սո վո րել, որ պես զի 
հա մե  մատ վի մոս կով յան շրջա նա վարտ նե րի հետ, 
բայց, հա մե  նայն դեպս, ել նե լով մե ր պա հանջ նե րից 
և  կա րիք նե րից՝ մե զ ձեռն տու է բաց թող նել բժիշկ-
նե րի, թե կուզ դրանք լի նեն մի  ջակ և սո վո րա կա ն»: 
Բժշ կա կան ֆա կուլ տե տում ու սումն  ա կան գործ-

ըն թա ցի կազ մա կեր պու մը կապ ված էր մե ծ դժվա-
րութ յուն նե րի հետ: Դա սա խո սութ յուն նե րի և գործ-
նա կան պա րապ մունք նե րի հա մար չկա յին լսա-
րան ներ, լա բո րա տո րիա ներ, աշ խա տա սեն յակ ներ, 
դիա հեր ձա րա նի հա տուկ մաս նա շենք, կլի նի կա-
կան հի վան դա նոց ներ, բժշկա կան հա մա պա տաս-
խան սար քա վո րում-գոր ծիք ներ, դա սագր քեր, ու-
սումն  ա կան ձեռ նարկ ներ: Ան գամ հա յե րեն բժշկա-
կան տեր մի ն ներ չկա յին: 

Իր գոր ծու նեութ յան ա ռա ջին տա րի նե րին բժշկա-
կան ֆա կուլ տե տը դա սա խոս նե րի մե ծ կա րիք ու ներ: 
Եր ևա նում և հան րա պե տութ յան մյուս քա ղաք նե րում 
չկա յին հա մա պա տաս խան թվով բժիշկ-մաս նա-
գետ ներ, ով քեր բար ձրո րակ դա սա խո սութ յուն ներ 
կար դա լու հետ մե կ տեղ, կա րո ղա նա յին զբաղ վել 
կլի նի կա նե րի ղե կա վար ման, հի վանդ նե րի բուժ ման 
և բժշ կա գի տու-
թյան զար գաց ման 
հար ցե րով: Ճիշտ 
է՝ բժշկա կան ո րոշ 
մաս նա գի տութ յուն-
նե րի գծով Եր ևա-
նում աշ խա տում 
էին մի  խումբ հմուտ 
բժիշկ ներ, սա կայն 
նրանց թի վը քիչ էր 
և չէր կա րող բա վա-
րա րել նո րաս տեղծ 
ֆա կուլ տե տի բո-
լոր պա հանջ նե րը: 
Կա յին շնոր հա լի 
թե րապևտ ներ, վի-
րա բույժ ներ, մաշ-
կա վե նե րո լոգ ներ, 
ման րէա բան ներ, ման կա բարձ գի նե կո լոգ ներ և այլ 
մաս նա գետ ներ, ո րոնց մի  մասն ընդգրկ վեց բժշկա-
կան ֆա կուլ տե տի գոր ծու նեութ յան մե ջ: Դ րան ցից 
նախ և ա ռաջ պետք է նշել Վա հան Արծ րու նուն, 
Գ րի գոր Ա րեշ յա նին, Լևոն Հով հան նիս յա նին, Գ րո-
յին, Հարություն Միր զա-Ա վագ յա նին, Աբ գար Ի սա-
հակ յա նին, Ար շակ Հա կոբ յա նին, Ե ղի շե Շեկ-   Հով-
սեփ յա նին և այ լոց: 

   Քա նի որ սե փա կան կադ րե րով անհ նար էր բա վա-
րա րել ֆա կուլ տե տի պա հանջ նե րը և  դա սա վան դու մը 
բարձ րաց նել պատ շաճ մա կար դա կի, հա մալ սա րա-
նի ղե կա վա րութ յու նը և  ֆա կուլ տե տի դե կա նա տը 
դի մում են գործ նա կան մի  ջոց նե րի՝ կապ հաս տա տե-
լով Վ րաս տա նում, Ադր բե ջա նում,    Ռու սա ստա նում, 
Ուկ րաի նա յում աշ խա տող հայ ան վա նի բժիշկ ների 

հետ, նրանց հրա-
վի րում են Եր-
ևան՝ աշ խա տե լու 
բժշկա կան ֆա-
կուլ տե տում: Այդ 
ջան քե րը ան հետե-
վանք չեն մն ում, 
և  ար ձա գանք ե լով 
հայ րե նի քի կո չին՝ 
   Հա յաս տան մշտա-
կան բնա կութ յան 
և  աշ խա տե լու են 
գա լիս բազ մա թիվ 
հայ բժիշկ ներ, հե-
տա գա յում ան-
վա նի պրո ֆե սոր-
ներ    Համ բար ձում 
   Քե չե կը, Գ րի գոր 

  Մեդ նիկ յա նը,    Խա չա տուր Ար խիպ յան ցը,    Հովն  ան 
   Գաբ րիել յա նը, Ար տա շես    Մե լիք-Ա դամ յա նը, Անդ-
րեաս Ար զու ման յա նը և  ու րիշ ներ: Բժշ կա կան ֆա-
կուլ տե տի ա ռա ջին պրո ֆե սոր ներն էին   Վա հան 
Արծ րու նին և    Համ բար ձում    Քե չե կը, ով քեր դեռևս 
   Հոկ տեմ բեր յան հե ղա փո խութ յու նից շատ ա ռաջ 
պաշտ պա նել էին դոկ տո րա կան ա տե նա խո սութ յուն-
ներ:
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Բժշ կա կան ֆա կուլ տե տի հիմն  ադր ման և ն րա աշ-
խա տանք նե րի բա րե լավ ման գոր ծում նշա նա կա լի 
ծա ռա յութ յուն ներ ու նեցան ժա մա նա կի կենտ գործ կո-
մի  նա խա գահ Սա քո    Համ բար ձում յա նը, առ ժող կոմ 
Սիմե ոն Լա զարևը, լուս ժող կոմ Աս քա նազ Մ ռավ յա-
նը, հա մալ սա րա նի ռեկ տոր Հա կոբ Հով հան նիս յա նը, 
ինչ պես նաև հայ բժիշկ նե րի ա վագ սերն դի ներ կա-
յա ցու ցիչ ներ և ֆա կուլ տե տի ա ռա ջին դա սա խոս ներ 
Վա հան Արծ րու նին, Ս պան դա րատ Կամ սա րա կա նը, 
Գ րի գոր Ա րեշ յա նը, Լ ևոն    Հով հան նիս յա նը, Ար շակ Հա-
կոբ յա նը, Համ բար ձում Քե չե կը, Աբ գար Ի սա հակ յա-
նը, Գ րի գոր Մեդ նիկ յա նը, Փայ լակ Հա կոբ յա նը, Ե ղի շե 
   Շեկ-   Հով սեփ յա նը և ու րիշ ներ: 
Ֆ րան սիա յում կրթութ յուն ստա ցած    Վա հան Արծ-

րու նին, իր ու րա խութ յու նը ար տա հայ տե լով ա ռա ջին 
դա սա խո սու թյան ժա մա նակ, դի մե  լով բժշկա կան ֆա-

կուլ տե տի ու սա նող նե րին՝ ա սել է. «Երևա նում ու նենք 
բժշկա կան ֆա կուլ տետ, ուր գի տութ յունն ա վանդ վե լու 
է մայ րե նի լեզ վով, և  ես ան չափ հպարտ եմ և ու րախ, 
որ ինձ վի ճակ վեց կար դալ ա ռա ջին դա սա խո սութ յու-
նը: Սի րե լի ու սա նող ներ,  սի րե ցեք գի տութ յու նը, հար-
գե ցեք ձեր ու սու ցիչ նե րին, սրբութ յամբ պահ պա նե ցեք 
մե ր սի րած գոր ծը, հա մար ձակ ըն թա ցեք ա ռա ջ»: 
Հա յաս տա նում բժշկա կան կադ րե րի պատ րաստ ման 

պատ մութ յան մե ջ նոր էջ գրվեց 1927 թվա կա նին: Հա-
յաս տա նի պատ մութ յան մե ջ ա ռա ջին ան գամ բարձ րա-
գույն բժշկա կան հաս տա տութ յու նը տվեց իր շրջա նա-
վարտ նե րը:
Պե տա կան հա մալ սա րա նի բժշկա կան ֆա կուլ տե տը 

ա վար տե ցին 32 բժիշկ ներ, ով քեր նվիր վե ցին ժո ղովր-
դի ա ռող ջութ յան պահ պան ման և բժշ կա գի տութ յան 
զար գաց ման հայ րե նան վեր գոր ծին:    

Եր ևա նի հա մալ սա րա նի  բժշկա-
կան ֆա կուլ տե տը գո յատ ևում է 
մի նչև 1930 թվա կա նը:
Մինչև 1930 թվա կա նը պետ հա-

մալ սա րա նի բժշկա կան ֆա կուլ-
տետն ու ներ բժշկա կան ԲՈւՀ-ին 
անհ րա ժեշտ հա մար յա բո լոր ամ-
բիոն նե րը՝ ա վե լի քան 30 ամ բիոն:
Եր ևա նի պետ հա մալ սա րա նի 

բժշկա կան ֆա կուլ տե տը, չնա յած 
իր հա մե ստ կա րո ղութ յուն նե րին, 
գոր ծու նեութ յան ութ տա րի նե րի 
ըն թաց քում նշա նա կա լից դեր խա-
ղաց բժշկա կան կադ րե րի պատ-
րաստ ման և  հան րա պե տութ յան 
ա ռող ջա պա հութ յան հա մա կար-
գի զար գաց ման գոր ծում: Ճիշտ է՝ 
այդ տա րի նե րի ըն թաց քում ֆա կուլ տե տի հզո րութ-
յու նը չա փա զանց փոքր էր, և  մի նչև 1930 թվա կա նը 
նրա շրջա նա վարտ նե րի թի վը կազ մում էր ըն դա մե -
նը 136 բժիշկ, բայց այդ տա րի նե րի հա մար դա, ան-
կաս կած, կա րե լի է  հա մա րել ա ռա ջա դի մու թյուն: 

Այս քա նով ա վարտ վում է պե տա կան հա մալ սա րա-
նի բժշկա կան ֆա կուլ տե տի ու թամ յա գոր ծու նեու-
թյան պատ մութ յու նը, քա նի որ կա ռա վա րու թյան 
ո րոշ մամբ 1930 թվա կա նին բժշկա կան ֆա կուլ տե տն  
ան ջատ վում է հա մալ սա րա նից, և ն րա հեն քի վրա 
ստեղծ վում է Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան ինս տի-
տու տը՝ որ պես ինք նու րույն ու սումն  ա կան հաս տա-
տութ յուն:
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Ո րո շե ցի ար մա տա կան վե րա կա ռուց ման են թար-
կել ինս տի տու տի շքա մուտ քը։
Ի տա լիա կա տա րած իմ ուղ ևո րութ յան ա մե -

նա վառ տպավորություններից մե  կը   Վա տի կա նում 
  Մի քե լան ջե լո յի կող մի ց ստեղ ծած   Սիքս տին յան կա պել-
լա յի հան ճա րեղ որմն  ան կար ներն էին, ո րոնք անջն ջե-
լի դրոշմ էին թո ղել իմ հի շո ղութ յան և  եր ևա կա յութ յան 
շտե մա րա նում։ Բժշ կա կան ինս տի տու տի շքա մուտ քի 
նա խաս րա հը հե տաքր քիր ճար տա րա պե տա կան լու-
ծում ու ներ, սա կայն տեսքն ան շուք էր։ Գմ բե թից մի այն 
սար դոս տայն ներ էին կախ վում, ո րոնք ժա մա նակ առ 
ժա մա նակ տանջ վե լով մաք րում էին հա վա քա րար նե րը։ 
Ի հար կե, ա ռաս տա ղը և՛  իր չա փե րով, և՛  իր ձևով շատ 
հե ռու էր   Վա տի կա նի այդ շի նութ յան ա ռաս տա ղից, 
բայց այն կա րե լի էր ծած կել բժշկա կան ինս տի տու տին 
հա մա պա տաս խան բո վան դա կութ յուն ու նե ցող որմն  ա-
նկար նե րով։ Բժշ կութ յան կրթա կան տա ճարն էլ պետք 
է ու նե նար ին տե րիե րա յին բո վան դա կութ յուն։ Այս 
խնդի րը լու ծե լու հա մար հրա վի րե ցի իմ լավ բա րե կամ, 
ե րի տա սարդ, շնոր հա լի մո նու մե ն տա լիստ   Ռու դոլֆ 
  Գար գալո յա նին և  ա սա ցի.
-   Ռու դի՛կ ջան, դու, ի հար կե, շատ լավ գի տես, թե ինչ պես 

ստեղծ վեց   Սիքս տին յան կա պել լան, և  ինչ պես ա մի ս ներ
շա րու նակ   Մի քե լան ջե լո   Բո ւո նա րո տին վայր չէր իջ նում
տախ տա կա մա ծից և  խե լա գար մո լե ռան դութ յամբ իր
հան ճա րեղ գործն էր ստեղ ծում։ Ու զում եմ քեզ խնդրել
մե ր գմբե թի ա ռաս տա ղը ծած կել մե ր կրթօ ջա խին հա-
մա պա տաս խան թե մա տիկ որմն  ան կար նե րով։
- Կ փոր ձեմ հա ճույ քով այն կա տա րել, չնա յած ոչ ա ռաս-

տաղն է   Սիքս տին յան, ոչ էլ ծաղ կողն է   Մի քե լան ջե լո,–
քր քի ջով պատաս խա նեց   Ռու դոլ ֆը։
  - Դե ոչ էլ պատ վի րա տուն է Հ ռո մի    Պապ,–

 պա տաս խա նե ցի ես նրան՝ նույն պես ծի ծա ղե լով։
Ո րոշ ժա մա նակ անց   Ռու դոլ ֆը ներ կա յաց րեց ա ռաս-

տա ղի էս քի զը, ո րը հա վա նութ յուն գտավ ռեկ տո րա-
տի ան դամն  ե րի կող մի ց, և  մե նք ձեռ նա մուխ ե ղանք
աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ մա նը։   Նա խաս րա հում
պատ րաստ վեց մի նչև ա ռաս տա ղը հաս նող մի  մե ծ
տախ տա կա մած, և   Ռու դոլ ֆը  մի  քե լան ջե լո յա կան խան-
դա վա ռութ յամբ ան ցավ գոր ծի։   Գի շեր-ցե րեկ նա իր
ստեղ ծա գոր ծա կան մո լուց քի մե ջ էր։ Ե րեք ա մի ս անց
որմն  ան կա րը պատ րաստ էր։   Բա ցու մը կա տար վեց հան-
դի սա վոր պայ ման նե րում։ Հ րա վիր վել էին շատ հյու րեր։
Դր վա տան քի շատ խոս քեր աս վե ցին…

Մեջբեր% մն երը կատարվել են Է.Ս. Գաբրիելյանի Բեկորներ անցյալի հուշերից» գրքից



Այդ տա րի նե րին ինձ մտա-
հո գում էր ինս տի տու տի 
ան վա նա կո չութ յան հար-

ցը, մա նա վանդ բժշկութ յան պատ-
մութ յան գեր մա նա ցի հայ տ  նի
մաս նա գետ   Զեյ դե լի մի  քա նի հոդ-
ված նե րը կար դա լուց հե տո։   Նա 
Մ խի թար   Հե րա ցուն տվել էր չա-
փա զանց բարձր գնա հա տա կան և 
հոդ ված նե րից մե  կում նշել, որ ա մե ն
մի  ազգ կե րա զեր ու նե նալ այն պի սի
մի  մե  ծութ յուն, ինչ պի սին Մ խի թար
Հե րա ցին էր։ Ինձ մոտ մի տք հղա-
ցավ աշ խա տանք ներ ծա վա լել մե ծ 
բժշկա պե տի ա նու նով կո չե լու Երե-
վա նի պե տա կան բժշկա կան ինս-
տի տու տը։ Այդ մա սին ես խորհր-
դակ ցե ցի   Հա յաս տա նի կո  ու սի
կենտ կո մի  քար տու ղար Ս տե փան
Թով մաս յա նի հետ։   Նա ա սաց, որ
ա ռա ջարկն, ի հար կե, խոր ի մաստ
ու նի, և  որ, ան տա րա կույս,   Հե րա ցու
ա նու նը մի այն կա րող է զար դա րել
ինս տի տու տը, սա կայն խնդի րը բա-
վա կա նին բարդ է.   Մոսկ վան յու րա-
քանչ յուր նման քայլ գնա հա տում է 
որ պես ազ գայ նա մո լութ յան դրսևո-
րում, և  որ խնդի րը պետք է քննար կել
ան պայ ման ա ռա ջին քար տու ղա րի՝
Ան տոն   Քո չին յա նի հետ, և  խոր հուրդ
տվեց ա ռա ջին իսկ պա տեհ ա ռի թի
դեպ քում խո սել նրա հետ... Այս մա-
սին ես պատ մե  ցի պրո ֆե սոր Լ ևոն
Բոգ դա նիչ  Հա րութ յուն յա նին, ով այդ
ժա մա նակ իմ խնդրան քով աշ խա-
տում էր որ պես բժշկա կան ինս տի-
տու տի գի տա կան աշ խա տանք նե րի 
գծով պրո ռեկ տոր։   Մինչ այդ ես հան-
դի պե ցի   Մա տե նա դա րա նի տնօ րեն,
ա կա դե մի  կոս Լ ևոն   Խա չիկ յա նին
և խնդ րե ցի Մ խի թար   Հե րա ցու
ծննդյան տա րե դար ձի վե րա բեր յալ 
մո տա վոր տվ  յալ ներ, ո րոնք կհիմ-
նա վո րեին ծննդյան տո նա կա տա-
րութ յան անհ րա ժեշ տութ յու նը ...
Մենք ջեր մո րեն բա ժան վե ցինք

մի մ յան ցից։   Մի քա նի օր հե տո ես
ա կա դե մի  կոս Ա րտո  Խա չիկ յա նից
ստա ցա մի  շատ գե ղե ցիկ, թեթ ևա կի
գրա բար յան ոճ հի շեց նող նա մակ, 
ո րում նա գրում Էր, որ ի պատաս-
խան իմ գրութ յան՝ պա տիվ ու նի 
հա յտ  նե լու, որ պատ մա գի տա կան
բո լոր տվյալ նե րը հնա րա վո րութ յուն
են տա լիս են թադ րել, որ այս տա րի 
լրա նում է մե ծ մտա ծող և բժշ կա պետ
Մ խի թար   Հե րա ցու ծննդյան 850-ամ-
յա կը։   Նա նույ նիսկ նշել էր այն մա-
սին, որ  Ռուս թա վե լու ծննդյան դարն
ան գամ ան հայտ լի նե լու պա րա գա-
յում վրա ցի նե րը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մա-
կար դա կով ժա մա նա կին նշել են նրա 

ծննդյան 850-ամ յա կը։ Ա կադ եմի  կոս 
  Խա չիկ յա նի այս նա մա կը ինձ շատ 
ոգ ևո րեց, և Լ ևոն   Բոգ դա նի չի հետ 
մե նք գնա ցինք հան դիպ ման Ան տոն 
  Քո չին յա նի հետ։ Ան տոն Եր վան դի-
չը մե զ ըն դու նեց ջեր մո րեն։ Լ ևոն 
  Բոգ դա նի չի հետ զրու ցեց ձկնոր-
սութ յու նից, ինձ հետ ինս տի տու-
տին հու զող հար ցե րից, նշեց, որ 
գոհ է ըն դու նե լութ յան քննութ յուն-
նե րի արդ յունք նե րից, ա պա մե նք 
ան ցանք բուն խնդրի քննարկ մա-
նը։   Շատ հա մա ռոտ ներ կա յաց րինք 
Մ խի թար   Հե րա ցու դի ման կա րը՝ 
նշե լով նրա դե րը մի ջ նա դար յան 
բժշկութ յան զար գաց ման գոր ծում՝ 
բե րե լով այն հաս տա տող   Զեյ դե լի 
գնա հա տա կան նե րը, ո րից հե տո ես 
սե ղա նին դրե ցի ա կա դե մի  կոս Լ ևոն 
  Խա չիկ յա նի նա մա կը։ Ան տոն Եր-
վան դի չը ու շա դիր կար դաց նա մա-
կը, մտազ բաղ նա յեց պա տու հա նից 
դուրս՝ ա սես խոր հե լով խնդրի հնա-
րա վո րութ յուն նե րի  մա սին և  ա պա 
ա սաց.
- Ի հար կե, մե նք ա նու շադ րութ յան 

չենք մատ նի հայ մե ծ բժշկա պե տի 
ծննդյան հո բել յա նը։ Ես կհանձ նա-
րա րեմ, որ այն մե ծ շու քով տո նենք, 
սա կայն ան վա նա կո չութ յան հար-
ցում դժվա րա նում եմ ո րո շա կի պա-
տաս խան տալ։ Կ տես նենք, թե ինչ-
պես կստաց վի։ Իսկ գու ցե մտա ծենք 
ինս տի տու տը Լ ևոն Օր բե լու ան վա՞մբ 
կո չե լու։   Չէ  ՞ որ նա նույն պես հա մաշ-
խար հա յին մե  ծութ յուն է,-  ա սաց և 
 հար ցա կան նա յեց ինձ։
-   Դուք ի րա վա ցի եք, Ան տոն Եր-

վան դո վիչ,-պա տաս խա նե ցի ես 
տրված հար ցին,-այն պի սի մե  ծութ-
յուն է, որ Ի վան   Պավ լո վը 1900-ա կան 
թվա կան նե րին նրա աշ խա տանք նե-
րը ներ կա յաց րել էր   Նո բել յան մրցա-
նա կի, սա կայն Օր բե լին հայ կա կան 
եր ևույթ չէ, ա ռա վել ևս  հայ բժշկութ-
յան զար գաց ման մե ջ այն պի սին չի 
ե ղել, ինչ պի սին ե ղել է  Հե րա ցին։ 
  Բա ցի այդ՝ Օր բե լին 20-րդ  դա րի 
գոր ծիչ է, իսկ   Հե րա ցին՝ 12-րդ  դա րի։ 
  Նա   Հի պոկ րա տի, Իբն   Սի նա յի կար-
գի մե  ծութ յուն է և  խորհր դան շում է 
այն փաս տը, որ մե նք դեռևս 12-րդ 
 դա րում ու նե ցել ենք բար ձր զար-
գաց ման հա սած բժշկութ յուն։   Չէ՞ որ 
հենց   Մոսկ վա յում և   Լե նինգ րա դում 
կան բժշկա կան հա ստա տութ յուն-
ներ   Պի րո գո վի,   Բոտ կի նի,   Սե չե նո վի 
ան վամբ,-ա վար տե ցի ես իմ «ճա ռը»՝ 
ոգ ևոր ված ինքս ինձ նից։
- Է՜, տ  ղա ջան, դու այդ մտքե րով 

շատ հե ռու կգնաս։   Շա տե րը կա րող 
են քեզ այլ կերպ հաս կա նալ, կամ 

կու զե նան այլ կերպ հաս կա նալ։
  Մենք հրա ժեշտ տվե ցինք Ան տոն 

Եր վան դի չին՝ հաս կա նա լով, որ ան-
վա նա կո չութ յան հար ցը հա վա նա-
բար չի լուծ վի։ ժա մա նակ ներն այն-
պի սին էին, որ, ինչ պես ա սում են, 
«ե զան տակ հորթ էին ման գա լի ս»։ 
Ինչ ևէ՝ Ա նտոն   Քո չին յա նի հանձ-
նա րա րութ յամբ ստեղծ վեց Մ խի-
թար   Հե րա ցու ծննդյան 850-ամ յա կի 
տո նա կատա րութ յան հո բել յա նա-
կան հանձ նա ժո ղով՝   Մի նիստր նե րի 
խորհր դի նա խա գա հի տե ղա կալ 
  Լա րի սա Ս տե փան յա նի նա խա գա-
հութ յամբ, և Ս պեն դիար յա նի ան-
վան օ պե րա յի և  բա լե տի ա կա դե-
մի ա կան թատ րո նի դահ լի ճում մե ծ 
հան դի սա վո րութ յամբ նշվեց մի ջ-
նա դա րի հայ խո շո րա գույն մտա-
ծող և բ ժիշկ Մ խի թար   Հե րա ցու 
ծննդյան 850-ամ յա կը, սահ ման վեց 
նրա ան վան ու սա նո ղա կան թո շակ, 
  Գե տա ռի վրա յով անց նող փո ղո ցը 
կոչ վեց նրա ա նու նով, ի րա կա նաց-
վե ցին մի  շարք այլ մի  ջո ցա ռումն  եր, 
իսկ բժշկա կան ինս տի տու տը մն աց 
այդ պես էլ բժշկա կան ինս տի տուտ…
 Խորհր դա յին մի ութ յան փլու զու-

մի ց և  Հա յաս տա նի ան կա խութ յան 
հռչա կու մի ց հե տո ինս տի տու տի 
ռեկ տոր  Վի լեն Հա կոբ յա նի ներ կա-
յաց մամբ, ով լավ գի տեր ժա մա նա-
կին իմ ծա վա լած աշ խա տանք ներն 
այդ ուղ ղութ յամբ,  Հա յաս տա նի կա-
ռա վա րութ յու նը Եր ևա նի պե տա կան 
բժշկա կան ինս տի տու տը կո չեց մե ծ 
բժշկա պետ Մ խի թար  Հե րա ցու ան-
վամբ:
 Հե տա գա յում ինձ հայտ նի դար-

ձավ, որ խնդրի դրա կան լուծ մա նը 
ժա մա նա կին, ի րոք, հա վա նութ-
յուն չէր տվել ԽՄԿԿ կենտ կո մը. 
 Կո մու նիս տա կան  Մոսկ վա յին դուր 
չէր գա լիս ազ գա յին ար ժեք նե րի հա-
վեր ժա ցու մը:
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Ընտր վե լով բժշկա կան ինս տի-
տու տի կու սակ ցա կան կո մի -
տեի ա ռա ջին քար տու ղար՝ 

ես կազ մա կեր պե ցի հան գա նա կութ-
յուն   Հայ րե նա կան մե ծ պա տե րազ մում 
զոհ ված հայ բժիշկ նե րի հի շա տա կին 
հու շար ձան կանգ նեց նե լու հա մար։
Խնդ րե ցի իմ լավ բա րե կամն  եր քան-
դա կա գործ   Ռու զան նա Ք յուրքչ յա նին 
և  ճար տա րա պետ Ս տե փան Ք յուրքչ յա-
նին՝ ստեղ ծե լու պա տե րազ մում հե րո-
սա բար զոհ ված բժիշկ նե րի հի շա տա կը 
հա վեր ժաց նող հու շար ձան։ 
Ն րանք այդ աշ խա տան-
քը կա տա րե ցին մե ծ սի-
րով։ Այ սօր այդ հու շար ձա-
նը կանգ նած է բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի բա կում։ 
Ես շատ կարճ աշ խա տե ցի 

որ պես բժշկա կան ինս տի տու տի կու-
սակ ցա կան կո մի  տեի ա ռա ջին քար-
տու ղար, քա նի որ իմ ներ կա յաց րած 
գի տա կան նա խա գի ծը հա վա նութ յուն 
գտավ Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ-
խար հա յին կազ մա կեր պութ յան կող-
մի ց, և 1968 թվա կա նի սեպ տեմ բե րին
ես մե կ նե ցի գի տա կան գոր ծուղ ման
  Մեծ Բ րի տա նիա՝ Գ լազ գո յի հա մալ սա-
րա նի   Վել քո մի  ան վան վի րա բու ժա կան 
գի տա հե տազո տա կան լա բո րա տո րիա
(հե տա գա յում՝ ինս տի տուտ):

Հ% շարձանի բացման օրվանից ամե ն տարի՝ մայիսի 9-ին, համալսարանի ՝ մայիսի 9 ին համալսարանի
ռեկտորները այս հ% շարձանի ֆոնի վրա նկարվ% մ էին համաշխարհային երկրորդ 

պատերազմի  մասնակիցների օրեցօր պակասող խմբի հետ: Համալսարանի աշխատակից՝ 
Հայրենական պատերազմի  վերջին մասնակցի մահով այդ գեղեցիկ ավանդ% յթը ավարտվեց: 

Թերևս լավ կլիներ, որ հ% շարձանը լրացվեր Արցախի ազատամարտի հերոսներին և 
զոհերին նվիրված լինել%  փաստարկով՝ դրանով շար% նակելով այն գեղեցիկ ավանդ% յթը, 

որը կար ժամանակին՝ մե ծարել հերոսներին, խնկարկել զոհերի հիշատակը:

Այդ տա րի նե րին   Հա յաս տա նը բարձ րա գույն կրթու-
թյամբ դե ղա գի տա կան կադ րեր չէր պատ րաս տում։
Ա ռող ջա պա հութ յան հա մա կար գը բա վա րար վում

էր մի  ջին մաս նա գի տա կան կադ րե րի պատ րաստ մամբ,
որն ի րա կա նաց վում էր բժշկա կան ու սումն  ա րան նե րում։
  Բարձ րա գույն կրթութ յամբ կադ րե րը հիմն  ա կա նում պատ-
րաստ վում էին հե ռա կա ու սուց ման ճա նա պար հով, որն,
ի հար կե, չէր կա րող ա պա հո վել անհ րա ժեշտ ո րակ և
 մաս նա գի տա կան վար պե տութ յուն։
Ա ռանց սե փա կան ո րակ յալ կադ րեր պատ րաս տե լու՝ այս

բնա գավա ռը դա տա պարտ ված էր մն ա լու ան հե ռան կար 
զար գաց ման շրջա նակ նե րում, որն, ի հար կե, իր լուրջ բա-
ցա սա կան անդ րա դար ձը կու նե նար ողջ ա ռող ջա պա հութ-
յան հե տա գա զար գաց ման և  ա ռա ջըն թա ցի վրա։   Սա կայն
ո րոշ պե տա կան կա ռույց նե րի չի նովն  իկ ներ չէին ցան կա-
նամ ըմբռ նել այս ի րո ղութ յու նը և  ա մե ն կերպ ար գե լա-

փա կում էին դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի ստեղծ ման իմ 
ա ռա ջար կի ի րա կա նութ յուն դառ նա լը։
  Նույ նիսկ ո րոշ տգետ չի նովն  իկ ներ այն ան հե թե թու թյունն 

էին դրել շրջա նա ռութ յան մե ջ, թե իբր այդ ֆա կուլ տե-
տը ես ստեղ ծում եմ ինձ հա մար, քա նի որ դե ղա բան եմ՝ 
չի մա նա լով, որ էա կան տար բե րութ յուն կար բժիշկ-դե-
ղա բա նի և  դե ղա գե տի մի ջև։   Մի խոս քով՝ բա վա կա նին
եր կար և  հա մառ պայ քար ծա վալ վեց, մի նչև ինձ հա ջող-
վեց ա պա ցու ցել, որ դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի ստեղ-
ծու մը   Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա հութ յան զար գաց ման և
 հա սա րա կութ յան շա հե րի հա մար ու նի կեն սա կան նշա-
նա կութ յուն: Ո մանք պնդում էին, թե մե կ-եր կու տա րուց 
հե տո   Հա յաս տանն այլևս դե ղա գի տա կան կադ րե րի պա-
հան ջարկ չի ու նե նա, և շր ջա նա վարտ նե րը կմն ան ան գործ։
Կ յան քը ցույց տվեց բո լո րո վին հա կա ռա կը։

 Սի րե լի ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ,
 Մենք ծա նո թա ցել ենք անց յալ դա րի 

հի ս%  նա կան թվա կան նե րին, երբ դ%  
ըն դա մե  նը մե կ տա րե կան էիր, իսկ ես՝ 
ե րի տա սարդ մի  բժիշկ, ով նոր էր վե-
րա դար ձել շրջա նից՝ հնգամ յա աշ խա-
տան քա յին գոր ծ%  նե% թ յ% նն ա վար-
տե լ% ց հե տո։  Դ%  դե ռև ս շատ փոք րիկ 
էիր, քայ լ% մ էիր ե րե րա լով, բայց բո-
լոր տվյալ նե րից ե րև  % մ էր, որ ա մ% ր 
կանգ նե լ%  ես գետ նին և  %  նե նա լ%  
ես սե փա կան առ նա կան դի ման կար՝ 
ս% ր %  ի մաս տ% ն մտքի հետ մե կ տեղ։
Ես ն% յն պես նո րե լ% կ էի և  նոր էի 

մտն% մ գի տ% թ յան և  ման կա վար-
ժ% թ յան բնա գա վա ռը, քաջ գի տակ-
ցե լով, որ ոտք եմ դն% մ մի  աշ խարհ, 
որ տեղ ան հայ տը ա վե լի շատ էր, քան՝ 
հա վաս տի ճիշ տը...
Եվ ես մե ծ բա վա կա ն% թ յ% ն %  նե ցա, 

եր կար ժա մա նակ քայ լե ցի քեզ հետ,
տե սա քո նվա ճ% մն  երն %  նաև սայ-
թա ք% մն  ե րը, քո առ նա կա նաց ման 
ողջ ո դի սա կա նը, ո րոշ ժա մա նա կա-
հատ վա ծ% մ նաև  ա ջակ ցե լով և  ան մի -
ջա կա նո րեն նպաս տե լով քո զար գաց-

մա նը և  հաղ թա կան կա յաց մա նը...
 Հեշտ չէր քո ա ռա քե լ% թ յ% նն, ի հար-

կե։  Դ%  բարդ մաս նա գի տա կան դի-
ման կար և  բո վան դա կ% թ յ% ն %  նե ցող 
ԲՈւՀ-ի զա վակ էիր և  պետք է կա րո-
ղա նա յիր ճիշտ հա մակշ ռել լրագ րո-
ղա կան ար վես տին և  բժշկա կան գի-
տ% թ յանն %  մաս նա գի տ% թ յ% ն նե րին 
հա տ% կ բար դ% թ յ% ն նե րը, որ պես զի 
հա վա սա րա չափ սի րե լի լի նեիր բո լո-
րին, որ պես զի բժշկ% թ յան մե ջ լի նեիր 
ա մե  նահ մա յիչ լրա գի րը, իսկ լրագ րե-
րի մե ջ՝ ա մե  նաի մաս տ% ն բժիշ կը։ Եվ 
դ%  ան ցար ա րար ման սքան չե լի ճա-
նա պարհ կյան քի դժվա րանց կա ծան-
նե րով, մա քա ռե ցիր ճշմար տ% թ յան 
և  ար դա ր% թ յան, ո րակ յալ բժիշկ նե-
րի և բժշ կա գի տ% թ յան նվիր յալ նե-
րի կերտ ման հա մար, պայ քա րե ցիր 
մարդ կա յին վեհ գա ղա փար նե րի ար-
մա տա վոր ման հա մար, դ% րս գա լով 
ա վե լի լայ նա հ% ն և  լ%  սա վոր ճա նա-
պարհ՝ թեր թից վե րա ճե լով գ%  նա-
զարդ և  հմա յիչ մի  հան դե սի։ Այ սօր 
դ%  ըն դա մե  նը հի ս% ն տա րե կան ես։ 
 Ման կա կան տա րիք՝ մի  հան դե սի հա-

մար, ո րը մի տ ված է դե պի ա պա գան,
ո րը զին վո րագր վել է ա պա գա բժիշկ-
ներ կեր տե լ%  վեհ ա ռա քե լ% թ յա նը։ 
 Դա է քո ստեղ ծա գոր ծա կան կո չ%  մը,
քա նի որ քո ա րար ման կեն սո լոր տը 
մշտա պես հա գե ցած է ե րի տա սար-
դ% թ յան ե ռան դի %  խան դա վա ռ% թ-
յան հզոր է ներ գիա յով։
Իմ ջեր մա գին շնոր հա վո րանք նե րը 

քեզ, սի րե լի՛ «ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿԿԿ ։

Ա կա դե մի  կոս ԷՄԻԼ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
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Անվանի վի րա բույժ, ման կա վարժ, 
հա սա րա կա կան գոր ծիչ, բժշ կա-
կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր 
(1910), պրո ֆե սոր (1925), ՀԽՍՀ գի-
տութ յուն նե րի վաս տա կա վոր գոր-
ծիչ (1935), ՀԽՍՀ-ում վի րա բու ժա-
կան ծա ռա յութ յան հիմն  ա դիր նե րից 
մե կը՝  Համ բար ձում  Քե չե կը, գիմն  ա-
զիան ա վար տե լուց հե տո մի ան գա-
մի ց ըն դուն վել է  Լե նինգ րա դի զին-
վո րա կան բժշկա կան ա կա դե մի ա:
1897 թվա կա նին ա վար տել է 

Մոսկ վա յի հա մալ սա րա նի բժշկա-
կան ֆա կուլ տե տը, այ նու հետև աշ-
խա տել  Դո նի  Ռոս տո վում, Վ լա դի-
կավ կա զում։ 1900-10թթ. աշ խա տել 
է  Պե տեր բուր գի  ռազ մաբժշկա կան 
ա կա դե մի ա յում։ 1901-05թթ. աշ-
խա տել է  Գեր մա նիա յի, Ֆ րան-
սիա յի, Անգ լիա յի և  Դա նիա յի մի  
շարք ա ռա ջատար  կլի նի կա նե րում։ 
1910 թվա կա նին նշա նակ վել է  Նոր 
 Նա խիջ ևա նի քա ղա քա յին հի վան-
դա նո ցի գլխա վոր բժիշկ և  այս տեղ 
հիմն  ել վի րա բու ժա կան բա ժան-
մունք։ Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին 
պա տե րազ մի  տա րի նե րին ղե կա վա-
րել է  Դո նի  Ռոս տո վի օր թո պե դիա յի 
ինս տի տու տը և ս պա յա կան լա զա րե-
թը։ 1916 թվա կա նին  Դո նի  Ռոս տո վի 
Վար շավ յան հա մալ սա րա նում դա-
սա վան դել է ու րո լո գիա, 1919-23 թթ. 
աշ խա տել է Վ րաս տա նում։
1923-ի գար նա նը նա հրա վեր է 

ստա նում Եր ևա նի հա մալ սա րա նում 
աշ խա տե լու, իսկ նույն թվա կա նի 
ամ ռա նը  հրավեր է ստանում նաև 
Բաք վի հա մալ սա րա նից: Չ նա յած
աշ խա տան քի ա վե լի նպաս տա վոր
պա յ ման նե րին  Բաք վում՝ նա նա-
խընտ րում է Եր ևա նը: Երբ  Քե չե կին
հարց նում էին, թե ի՞ն չը նրան բե րեց
 Հա յաս տան, նա պա տաս խա նում
էր. Իմ ժո ղովր դի նկատ մամբ տա-
ծած սե րը, նրան օգ տա կար լի նե լու 
ձգտու մը:
1923-ի աշ նա նը  Քե չե կը ըն տա նի քով 

տե ղա փոխ վում է Եր ևան, սկզբնա-
կան շրջա նում ստիպ ված էին ապ րել 
հի վան դա նո ցում:
Բժշկական ֆակուլտետում գոր ծում 

էին մի այն ա ռա ջին եր կու կուր սե րը,
քիչ էին դա սա խոս նե րը, քիչ էին նաև 
ու սա նող նե րը: Ա մե ն կուր սում կար
մո տա վո րա պես 40 ու սա նող: Ա մե ն 
ինչ պետք էր սկսել ոչն չից, չկա յին 
պլա կատ ներ, գոր ծիք ներ, կմախք-
ներ:  Բա ցի ընդ հա նուր վի րա բու-
ժութ յու նից, որ նա դա սա խո սում էր, 
1924-25 ու սումն  ա կան տա րում, կապ-
ված ո րոշ ամ բիոն նե րում դա սա խոս-
նե րի պա կա սի հետ, հա մալ սա րա նի 
ռեկ տո րի ա ռա ջար կութ յամբ  Քե չե կը
կար դում է նաև ախ տա բա նա կան 
ա նա տո մի ա, իսկ հա ջորդ տա րի՝
ախ տա բա նա կան ֆի զիո լո գիա: 
 Քե չե կը ու սա նող նե րին ոչ մի այն
բժշկութ յուն էր սո վո րեց նում, նա 

Մեր երախտավորները

ու սա նող նե րի հա մար բա րո յա կան 
բարձր սկզբունք նե րին ծա ռա յե լու 
օ րի նակ էր հան դի սա նում, պա հանջ-
կոտ էր: Ու սա նող նե րի հետ զրույ ցի 
ժա մա նակ Քե չեկը հա ճախ էր ա սում,
որ վի րա բույ ժը չպետք է սխալ վի,
ո րով հետև մե ծ մա սամբ նրա գոր ծած 
սխա լն ա նուղ ղե լի է:  Համ բար ձում 
 Քե չե կի դա սա խո սութ յուն նե րը մի շտ 
մար դա շատ էին, սկզբից մի նչև վերջ 
ու սա նող նե րը նրան լսում էին մե ծ 
հե տաքրք րութ յամբ: 
1925 թվա կա նի սկզբին  Քե չեկն

ընտր վում է բժշկա կան ֆա կուլ տե տի
դե կան: Ն րա կող մի ց  Լե նինգ րա դից
հրա վիր վում են Ա.Ի. Ար զու ման յա-
նը և Խ. Ար խիպ յան ցը:  Նա իր շուր-
ջը կա րո ղա նում էր ստեղ ծել փո խա-
դարձ բար յաց ակա մութ յան մթնո-
լորտ: 



Այդ տա րի նե րին նա մե ր հան րա-
պե տութ յու նում բժշկա կան գի տու-
թյուն նե րի ա ռա ջին և  մի ակ դոկ տորն
էր:  Քե չեկն ու ներ մե ծ ծրագ րեր: Երբ
նրան հարց նում էին, թե քա նի տա-
րի կպա հանջ վի այդ բո լոր ծրագ-
րե րի ի րա կա նաց ման հա մար, նա
պա տաս խա նում էր.  Կաշ խա տեմ
ապ րել ա րագ, գի տութ յու նը չի սի-
րում այն մարդ կանց, ով քեր ի րենց
խնա յում են, չի կա րե լի ա նել ա վե լի 
քիչ, քան կա րող ես:  Չի կա րե լի ա նել
քո հնա րա վո րութ յուն նե րից պա կաս: 
 Գի տութ յու նը պետք է ծա ռա յի մարդ-
կանց այ սօր, այս րո պեին:
Ա ռա ջին գոր ծու ղու մը ե ղել է 1901 և

1905 թվա կան նե րին, երկ րորդ ան-
գամ  Քե չեկը գոր ծուղ վեց  Փա րիզ և
Անգ լիա, այ նու հետև  Բեռ լին, ի վեր-
ջո՝  Կո պեն հա գեն՝  Ֆին զե նի կլի նի-
կա: Դանիացի ֆիզիոթերապևտ 
Նիլս Ֆինզենի կլինիկայում նա 
կատարում է մի  շարք գիտական
հետազոտություննր և 1910-ին փայ-
լուն կեր պով պաշտ պա նե լով դի սեր-
տա ցիան՝ ստա նում է բժշկա կան գի-
տութ յուն նե րի դոկ տո րի աս տի ճան: 
Ի դեպ՝ ուլտ րա մա նու շա կա գույն ճա-
ռա գայթ նե րի կեն սա բա նա կան ազ-
դե ցութ յան և  բուժ ման նպա տա կով
կի րա ռութ յան հա մար  Ֆին զե նին
շնորհ վեց  Նո բել յան մրցա նակ:
 Ռու սաս տա նում ա ռա ջին ան գամ
տու բե րկու լո զա յին գայ լախ տը բու-
ժե լու ժա մա նակ  Քե չե կն օգ տա գոր-
ծեց  Ֆի զե նի կող մի ց ա ռա ջարկ ված
լամ պը:
Ար տա սահ մա նից վե րա դառ նա լուց 

հե տո,  Նոր  Նա խիջ ևա նի քա ղա քա-
յին վար չութ յան հրա վե րով  Քե չեկն
ըն դու նում է քա ղա քա յին հի վան դա-
նո ցի գլխա վոր բժշկի և  վի րա բույ ժի
պաշ տո նը:  Քա նի որ հի վան դա նո-
ցը չու ներ իս կա կան վի րա բու ժա-
կան բա ժան մունք,  Քե չեկն ա ռա ջին 
հեր թին ձեռ նա մուխ ե ղավ այդ պի-
սի բա ժան մունք ստեղ ծե լու գոր ծին:
 Հի վան դա նո ցի հա մար վի րա բու-
ժա կան գոր ծիք ներ և  սար քեր ձեռք 
բե րե լու նպա տա կով  նա եր րորդ ան-
գամ գոր ծուղ վում է ար տա սահ ման,
լի նում է  Գեր մա նիա յում, Ավստ րիա-
յում, Ի տա լիա յում:  Գոր ծու ղու մի ց
վե րա դառ նա լուց հե տո  Քե չե կի ան-
մի  ջա կան մաս նակ ցութ յամբ հի-
վան դա նո ցում բաց վում է վի րա բու-
ժա կան բա ժան մունք: Նրա գրչին
են պատ կա նում շուրջ 30 գի տա կան 
աշ խա տութ յուն ներ: 1925-ից սկսած
 Քե չե կը դա սա խո սում էր ֆա կուլ տե-
տի վի րա բու ժութ յան դա սըն թա ցը, 
իսկ 4-5-րդ  կու րսե րում դա սա խո սում
էր ֆա կուլ տե տա յին և  հոս պի տալ վի-

րա բու ժութ յուն: 1931-ին,
երբ անհ րա ժեշ տութ-
յուն զգաց վեց բա ցել
ար յան փոխ նե րարկ-
ման կա յան, դի րեկ-
տո րի պաշ տո նը ա ռա-
ջարկ վեց Համ բար ձում
Քե չե կին: Նա ե ղավ
այդ գոր ծի ա ռա ջին
կազ մա կեր պիչն ու ղե-
կա վա րը: Ակ տիվ հա-
սա րա կա կան գոր ծիչ
էր, 1925-37 թվա կան նե-
րին նա Երևան քա ղա-
քի մի աց յալ բժշկա կան
ըն կե րութ յան նա խա-
գահն էր: Անձ նա կան
ծա նո թութ յուն ու ներ
Խորհր դա յին Միութ-
յան մի  շարք նշա նա վոր
բժիշկ-գիտ նա կան նե րի
հետ: 1932-ին Քե չե կի
ան մի  ջա կան նա խա-
ձեռ նութ յամբ ա ռա ջին
ան գամ հան րա պե տու-
թյու նում բաց վեց վի-
րա բու ժա կան կլի նի կա՝
28 մահ ճա կա լով: Դա
մե ծ ի րա դար ձութ յուն
էր հան րա պե տու թյան ա ռող ջա պա-
հութ յան զար գաց ման գոր ծում, ո րի
ղե կա վա րութ յու նը հանձ նա րար վեց
Հ. Քե չե կին: 1935-ին նրան շնորհ վեց
գի տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծչի
կո չում: 
 Կա ռա վա րութ յու նը բարձր է գնա-

հա տել Հ.  Քե չե կի ծա ռա յութ յուն նե-
րը: 1943-ին նա պարգ ևատր վել է Աշ-
խա տան քա յին  Կար մի ր դրո շի շքան-
շա նով, 1946-ին՝ Աշ խա տան քա յին
Ա րիութ յան հա մար մե  դա լով:
Իր կյան քի 52 տա րին Հ.  Քե չե կը

նվի րա բե րել է հայ ժո ղովր դի ա ռող-
ջա պա հութ յան կազ մա կերպ ման
շնոր հա կալ գոր ծին:  Նա սո վե տա-
հայ վի րա բու ժութ յան գի տութ յան
մե ջ մե ծ ա վանդ ներդ րեց, պատ-
րաս տեց և  դաս տիա րա կեց վի րա-

բույժ նե րի մի  ամ բողջ բա նակ, ո րոնք ժնե ի մի մ ն կ ն
այ սօր շա րու նա կում են ի րենց սի րե-
լի ու սուց չի գործը:
 Ն կա տի ու նե նա լով նրա մա տու-

ցած ծա ռա յութ յուն նե րը՝ հան րա պե-
տութ յան մի  նիստր նե րի խորհր դի 
ո րոշ մամբ 1957-ից  Քե չե կի ա նու նով 
է կոչ վում Եր ևա նի թիվ 1 կլի նի կա-
կան հի վան դա նո ցի վի րա բու ժա կան 
բա ժան մուն քը, որ տեղ նա շուրջ 18 
տա րի աշ խա տել է:
Իսկ 1980-2001թթ. Եր ևա նի պե տա-

կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում 
սահ ման վել է  ՀԽՍՀ վի րա բույժ նե րի 
գի տա կան ըն կե րութ յան նա խա գահ, 
պատ վա վոր ան դամ Համբարձում 
Քեչեկի ան վան ու սա նո ղա կան 
կրթա թո շակ։

ՄԱՀԱՑՈՒ ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ
Քեչեկի առարկայից չափազանց թույլ մի  ուսանող ստանում է 

անբավարար գնահատական: Հաջորդ օրը համակուրսեցիները Քեչեկին 
տեղեկացնում են, որ երկուսի պատճառով իրենց համակուրսեցին, 
ցանկանալով ինքնասպանություն գործել, թույն է խմե լ:
Սարսափահար Քեչեկը գոռում է. Եվ ինչ, մահացե՞լ է:
- Ոչ, նա հիմա իրեն լավ է զգում, քանի որ ընդունած դոզան մահացու 

չի եղել:
Հանգիստ շունչ քաշելուց հետո պրոֆեսորը վերցնում է ստուգման 

թերթիկը և այդ ուսանողի ազգանվան դիմաց նախորդ երկուսի կողքին 
ավելացնում է ևս մե կ անբավարար գնահատական:
- Իսկ դա՞ ինչի համար, - հարցնում են համակուրսեցիները:
- Իսկ սա այն բանի համար, որ ապագա բժիշկը նույնիսկ չգիտի թույնի 

մահացու չափաբաժինը:
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Լե նինգ րա դում սո վո րե լու տա րի նե-
րին Քե չե կին ա ռա ջար կում են Նա-
խիջ ևա նից սո վո րե լու բե րել շնոր-
հա լի և օժտ ված մի  ե րե խա յի: Քե-
չե կի ընտ րութ յու նը կանգ է առ նում
մի  պա տա նու վրա, ով հե տա գա յում
դար ձավ մե  ծա նուն նկա րիչ՝ խոս քը
Մար տի րոս Սար յա նի մա սին է: Հե-
տա գա յում նրանց բա րե կա մութ յու նը
շա րու նակ վեց և Մար տի րոս Սար յա-
նը ստեղ ծեց Քե չե կի դի ման կա րը և
ն վի րեց վեր ջի նիս:
Դո նի Ռոս տո վում մե  ծա հա րուստ 

Տեր-Կ րի կո րո վի որ դին լուրջ վն ա-
սեց ոտ քը: Բ ժիշկ ներն ա ռա ջար կում
էին հե ռաց նել ծայ րան դա մը: Վեր-

ջին խոս քը քա ղա քում հայտ նի բժիշկ
Քե չե կինն էր, ով խոս տա ցավ բու ժել 
վն աս ված քը: Ճիշտ է՝ տղան մն աց 
կաղ ամ բողջ կյան քում, փո խա րե նը 
Մար կոս Տեր-Կ րի կո րո վը՝ հե տա գա-
յում Եր ևա նում հայտ նի ճար տա րա-
պետ Մարկ Գ րի գոր յա նը ա մուս նա-
ցավ Քե չե կի դստեր՝ գե ղեց կու հի 
Նի նա յի հետ:
  Հե ղա փո խութ յան ժա մա նակ 

  Քե չե կը գլխա վո րում էր Ռոս տո-
վի Ս պի տակ գվար դիա կան նե րի 
հոս պի տալ նե րից մե  կը: Երբ Ս պի-
տակ նե րը նա հան ջում էին, նրանք 
բոլշ ևիկ նե րից փախ չում էին սայ լե-
րով: Ն րանց սայ լին մո տե ցավ մի  
շատ եր ևե լի, ժա մա նա կին չա փա-
զանց հայտ նի մե  ծա նուն մի   սպա, 
ով խնդրեց տեղ տալ ի րենց սայ լում: 
  Ճա նա պար հին նա սկսեց սի րա հե-
տել   Քե չե կի կնո ջը, ով այդ ժա մա նակ 
5 ե րե խա նե րի մայր էր, բայց շատ գե-
ղե ցիկ և հ մա յիչ կին:   Քե չե կը չդի մա-
ցավ և   վռնդեց սայ լից այդ մար դուն: 
Ս պի տակ գվար դիա յի ղե կա վար նե-
րից մե  կին՝ Անդ րեյ Շ կու ռոյին վռնդե-
լը մե ծ խնդիր ներ ա ռա ջաց րեց... 
Նո վո ռո սիս կում, որ տեղ կու տակ-

վել էին տասն յակ հա զար ա վոր 
փախս տա կան ներ, բո լո րը փոր ձում 
էին մի  կերպ նավ նստել ու փախ չել 
Եվ րո պա: Նա վա մա տույ ցում պա-
տահ մամբ Քե չե կը հան դի պում է իր 
նախ կին ու սա նող նե րից մե  կին, ով 

հոգ է տա նում, որ Քե չե կի ըն տա-
նի քը տե ղա վոր վի վեր ջին նա վե րից
մե  կում:   Սա կայն   Բա թու մի  հաս նե-
լով՝ Քե չե կը ի ջեց նում է ըն տա նի քը 
նա վից, քա նի որ նրա կրտ սեր աղ-
ջի կը՝   Յուլ յան, ծո վա յին հի վան դու-
թյուն ու ներ:   Բա թու մի ում   Քե չե կին
հա ջող վում է աշ խա տան ք գտ նել, այ-
նու հետև ըն տա նի քը տե ղա փոխ վում
է Թիֆ լիս, իսկ 1923-ին՝ Եր ևան, որ-
տեղ նա դար ձավ բժշկա կան ֆա կուլ-
տե տի հիմն  ա դիր նե րից մե  կը:
1937-ին   Բաք վում գնդա կա հա րում 

են նրա որ դի նե րից մե  կին՝ Ա լեք-
սանդ րին, ով    Բաք վում նավ թա յին 
գոր ծա րան նե րից մե  կի գլխա վոր ին-
ժե ներն էր:
Մինչև իր կյան քի վեր ջը Քե չե կը 

հույս ու ներ, որ տղա յին չեն գնդա կա-
հա րել: Նա ա նընդ հատ նա մակ ներ
էր գրում  ՍՍՌՄ կա ռա վա րու թյա-
նը՝ խնդրե լով, որ վե րա նա յեն որ դու 
գոր ծը:
1944-ին Հա յաս տա նի կենտ կո-

մի  ա ռա ջին քար տու ղա ր Գ րի գո-
րի   Հա րութ յուն յա նը պատ վի րում 
է իր մոտ կան չել Քե չե կին՝ ա ռող-
ջա կան նկա տա ռումն  ե րից ել նե լով:
  Կար ծե լով, որ իր հետ ևից ե կել են 
աք սո րե լու նպա տա կով, նա վերց-
նում է իր փոք րիկ ճամպ րու կը՝ հա-
մա պա տաս խան պա րու նա կութ յամբ
և գ նում՝ ա ռանց հույս ու նե նա լու, 
որ հետ կվե րա դառ նա:  Զն նե լով

ւ,
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հի վան դին՝ Քե չե կը վի րա հա տութ յան
առա ջարկ է ա նում՝ մի ա ժա մա նակ
մե ր ժե լով Հա րութ յուն յա նի խնդրան-
քը, որ ի րեն հենց Քե չե կը վի րա հա-
տի. Ոչ, ես չեմ կա րող վի րա հա տել,
քա նի որ տղա յիս գնդա կա հա րու-
թյու նից հե տո ձեռ քերս դո ղում են,
և  ես այլևս վի րա հա տութ յուն ներ չեմ
կա տա րում:   Բայց   Մոսկ վա յում կա մի  
բժիշկ, ո րին խոր հուրդ կտայի հրա-
վի րել...: Վի րա հա տութ յան ողջ ըն-
թաց քում հի վան դի կող քին կանգ նած
Քե չե կին ա ռող ջա նա լուց հե տո իր
մոտ է հրա վի րում Գ րի գո րի Հա րութ-
յուն յա նը՝ ա ռա ջար կե լով ներ կա յաց-
նել ցան կա ցած խնդրանք:   Քե չեկն 
ա սում է. Ես խնդրում եմ մի ջ նոր-
դել գնդա կա հար ված որ դուս կնո ջը
Ղա զախս տա նի աք սո րից ա զա տե լու
հար ցում: Խնդ րան քը կա տար վում
է:
Վե րա դար ձից հե տո նույն այդ հար-

սը ակա դե մի ա յի գի տա կան գրա դա-
րա նին նվի րեց Քե չե կի չա փա զանց
հա րուստ գրա դա րա նը:
1920-ա կան թվա կան նե րի վեր ջից

մի նչև 1930-ա կան թվա կան նե րի կե-
սե րը   Կա պույտ մզկի թի բա կում՝   Փակ
շու կա յի դի մաց հա մար յա ա մե ն օր, 
ե րե կո յան հա վաք վում էին մտա վո-
րա կան ներ, հայտ նի մար դիկ, գիտ-
նա կան ներ, գրող ներ: Այն տեղ կար
մի  փոք րիկ ջրա վա զան, ո րը մի նչև

հի մա էլ գո յութ յուն ու նի: Այդ ջրա-
վա զա նը ամ բող ջութ յամբ լցնում էին 
ձմե  րուկ նե րով, կող քը կար փոք րիկ
թե յա տուն՝ չայ խա նա, որ տեղ նստում
և խ մում էին թեյ, ո գե լից խմի չք, ձմե -
րուկ նե րը հա նում էին ջրից, կտրում
և  ըմ բոշխ նում, զրու ցում էին տար-
բեր թե մա նե րով: Այդ հա վա քույթ-
նե րը կոչ վում էին ա կա դե մի ա՝ հու-
նա կան ա վան դա կան ա կա դե մի ա-
նե րի օ րի նա կով:   Սա էր հենց այն
Եր ևան յան ա կա դե մի ան, ո րը ըստ
էութ յան նման վում էր թիֆ լիս յան
Վեր նա տա նը և  ո րի ան դամն  երն
էին Ե.   Չա րեն ցը, Ավ. Ի սա հակ յա նը,
Դ.   Դե մի րճ յա նը: Ն րանց շար քե րում 
էր նաև  Համ բար ձում   Քե չե կը, ով
բժշկա գի տու թյու նից բա ցի քա ջա ծա-
նոթ էր ընդ հա նուր պատ մութ յա նը,
լավ գի տեր գրա բար, լա տի նե րեն,
հին հու նա րեն, տի րա պե տում էր
գեր մա նե րեն, ֆրան սե րեն, անգ լե-
րեն, հու նա րեն, ի տա լե րեն լե զու նե-
րին, ծա նոթ էր ռուս և  եվ րո պա կան
դա սա կան գե ղար վես տա կան գրա-
կա նութ յա նը, հե տաքրքր վում էր ֆի-
զի կա յով, աստ ղա գի տութ յամբ, իսկ
մա թե մա տի կան նրա տա րերքն էր.

ծանր աշ խա տան քա յին օր վա վեր-
ջում նրա հա մար լա վա գույն հան-
գիս տը մա թե մա տի կա կան բարդ 
խնդիր նե րի լու ծումն  էր: Ն րա տա-
նը հա ճախ էին հյու րըն կալ վում
նշա նա վոր ան ձինք, բժիշկ նե րից
հատ կա պես մոտ էր   Վա հան Արծ-
րու նու, Գ րի գոր Ա րեշ յա նի, Լ ևոն 
  Հով հան նիս յա նի,   Մե լիք Ա դամ-
յա նի,   Հով հան նես   Գաբ րիել յա նի, 
  Հայ կան դուխտ   Չախ մախչ յա նի և  այ-
լոց հետ:
Քա նի որ   Քե չե կը շատ լավ գի տեր 

  Հա յաս տա նի պատ մութ յու նը, գրա-
կա նութ յու նը, հա յոց լեզ վի ի մա ցութ-
յու նը նրա մոտ այն քան պրո ֆե սիո-
նալ էր, որ նա կա րո ղա նում էր զրու ցել 
և  վի ճել Գ րի գոր   Ղա փանց յա նի հետ, 
ով 1930-ա կան նե րին ար դեն լեզ վի 
ինս տի տու տի տնօ րենն էր: Ն րանք 
հար ևան ներ էին, և  ա կա նա տես նե րը 
պատ մում էին, թե ինչ պես էին նրանք 
պատշ գամ բից պատշ գամբ վի ճում 
հա յոց լեզ վի քե րա կա նութ յան շուրջ:

ՍԵԴԱ ԹՈՐՈՍՅԱՆ
Ժուռնալիստների մի ջազգային

մի ության անդամ

Ե րախ տա գի տա կան մե ր հղ%  մը  Քե չե կի ծո ռա նը՝  Նի նա 
դստեր թո ռա նը՝ լրագ րող  Մարկ Գ րի գոր յա նին, % մ հետ զր% յ-
ցի ըն թաց ք% մ ար ծարծ ված հար ցե րից շա տե րը օգ տա գոր ծել 
ենք հոդ վա ծը պատ րաս տե լիս:
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Հի վան դա նո ցի հա մե ստ աշ խա տա սեն յա կում փակց-
ված յու րա քանչ յուր սև  ու սպի տակ լու սան կար, բժշկա-
կան գոր ծիք ու անձ նա կան իր խնամ քով փայ փայ ված 
պատ մութ յուն է:
Հան րա ճա նաչ ու պաշ տո նա տար ան ձանց հետ հան դի-

պումն  երն ու աշ խար հի տար բեր անկ յուն ներ ուղ ևո րու-
թյուն նե րը բժիշկ-գիտ նա կա նի ար դեն 7 տաս նամ յա կից 
ա վելի ձգվող մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յան ան-
բա ժա նե լի մասն են: « Մարդ-լե գեն դ, այս պես կա րե լի է 
բնո րո շել  Սու րեն  Զոհ րաբ յա նին, ով մե ր երկ րի բժշկա-
գի տութ յան ի րա կան նվիր յալ նե րից է: 96-ամ յա բժիշկն 
ա մե ն օր վաղ ա ռա վոտ յան աշ խա տա վայ րում է՝ իր կա-
րիքն ու նե ցող հի վանդ նե րին ըն դու նե լու և  պար զա պես 
սիր ված աշ խա տանքն ա նե լու նպա տա կով:

Ա ՂԱՎ ՆԱՏ ՆԻՑ ԴԵ ՊԻ ՄԵԾ ԱՇ ԽԱՐՀ
ՀՀ Ար մա վի րի մար զի Ա ղավն  ա տուն գյու ղում է ծնվել 

նյար դա բան, նյար դա վի րա բույժ, պրո ֆե սոր, ՀՀ գի-
տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծի չը: Այս օ րե րին թոռ նի-
կի՝  Սու րեն  Զոհ րաբ յան կրտսե րի նա խա ձեռ նութ յամբ 
իր մա սին ֆիլմ է նկա րա հան վում, որ տեղ, ինչ պես ինքն 
է ա սում, հենց Աղավն  ա տուն գյու ղից նա ուղ ևոր վում է 
դե պի մե ծ աշ խարհ: ԱՄՆ, Անգլիա,  Նոր  Զե լան դիա, 
Ի րաք, Ավստ րա լիա, Աֆ րի կա,  Ռու սաս տան. լայն է այն 
երկր նե րի աշխար հագ րութ յու նը, ուր իր գոր ծի նվիր յա-
լը ծա վա լել է մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յուն: Որ ևէ 
եր կիր մյու սի հետ հա մե  մա տել չի ցան կա նում, խոս տո-
վա նում է, որ յու րա քանչ յուրն ու նի իր գե ղեցկութ յունն ու 
հմայ քը:

 ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ _  ՂԻՆ ՍԿՍՎԵՑ 
ՌԱԶ ՄԱ ՃԱ ԿԱ Տ_ Մ

Սու րեն  Զոհ րաբ յանն այն մարդ կան ցից է, ով բժշկա-
կան աշ խար հում լե գենդ է դար ձել հենց կեն դա նութ յան 
օ րոք:  Հա յաս տա նում նյար դա վի րա բու ժութ յան հիմն  ա-
դիր  նե րից մե  կը, որ եր կիր էլ մե կ ներ՝ ձեռ նա մուխ էր 
լի նում ոչ մի այն բժշկա կան, այլև կրթա կան ծրագ րե րի 
ի րա կա նաց մանն ու ներդր մա նը:
«1960 թվա կա նին գոր ծուղ վել եմ Ի րաք, եր կու տա րի 

աշ խա տե ցի՝ այն տեղ կազ մա կեր պե լով նյար դա վի րա-
բու ժա կան կլի նի կա, մի ա ժա մա նակ դա սա վան դում էի 
Բաղ դա դի բժշկա կան ինս տի տու տում, այն տեղ կա տա-
րել եմ բազ մա թիվ վի րա հա տութ յուն ներ, մոտ մե կ տա րի 
աշ խա տել եմ ԱՄՆ-ում, ա պա նաև՝ գոր ծուղ վել եմ Աֆ-
րի կա: Աշ խա տե ցի Հ յու սի սա յին  Զամ բիա յի հա մալ սա-
րա նում, որն ու ներ մի այն եր գի ու պա րի բա ժին, նրանց 
հոր դո րով ես կազ մա կեր պե ցի բժշկա կան ֆա կուլ տետ: 
Ե րե սուն տա րի անց հրա վիր վել եմ այդ ֆա կուլ տե տի 
30-ամ յա կին, մի նչև այ սօր իմ նկարն այն տեղ փակց-
ված է, - պատ մում է Եվ րո պա կան նեյ րո վի րա բու ժա-
կան ա կա դե մի ա յի ա կա դե մի  կո սը, ով 1942 թվա կա նից 
ա նընդ հատ բժշկութ յան մե ջ է:
Մաս նա գի տա կան հա րուստ ու ղին սկսվեց ռազ մա ճա-

կա տում, երբ բժշկա կան ինս տի տու տի եր րորդ կուր սում՝
1942 թվա կա նի սկզբին, ի րեն որ պես բժիշկ տա րան պա-
տե րազմ:  Հայ րե նա կան մե ծ պա տե րազ մի  տա րի նե րին 
ե րի տա սարդ բժիշ կը շար ժա կան դաշ տա յին հոս պի տալ-

նե րում էր:  Պա տա հա կան չէ, որ իր ա ռա ջին ու սու ցի չը
հա մա րում է այն փոր ձը, որ ձեռք բե րեց պա տե րազ մի  
դաշ տում՝ հար յու րա վոր վի րա վոր նե րի բու ժօգ նութ յուն
տրա մադ րե լիս:  Միայն պա տե րազ մի  տա րի նե րին կա-
տա րել է 2.500-ից ա վե լի վի րա բու ժա կան մի  ջամ տու-
թյուն:

ԿԱ ՊԸ ԵՊԲՀՀ-Ի ՀԵՏ ԵՐ ԲԵՔ ՉԸՆԴ ՀԱՏ ՎԵՑ
Ար դեն 1958 թվա կա նին, լի նե լով Եր ևա նի Մ խի թար 

 Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա-
նի պրո ռեկ տոր,  Մոսկ վա յի հետ բա նակ ցութ յուն նե րի
շնոր հիվ  Զոհ րաբ յա նին հա ջող վել է ստեղ ծել բժիշկ նե-
րի վե րա պատ րաստ ման ֆա կուլ տե տը, ո րի հի ման վրա
1963 թվա կա նին բաց վել է Բ ժիշկ նե րի վե րա պատ րաստ-
ման պե տա կան ինս տի տու տը (ГИДУВ): 1958 թվա կա նին
պրո ֆե սոր  Զոհ րաբ յա նը ստեղ ծել է նյար դա բա նա կան
և  նեյ րո վի րա բու ժա կան ամ բիո ն, ո րը ղե կա վա րել է 37 
տա րի: Այս ամ բիոնն ու ներ գի տաու սումն  ա կան ուղ ղու-
թյուն և  ար ժա նա ցել է ԽՍՍՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա-
խա րա րութ յան բարձր գնա հա տա կա նին:
ԵՊԲՀ նյար դա վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի պրո ֆե սորն 

այ սօր էլ ա պա գա բժիշկ նե րի հետ ա մե  նօր յա շփումն  ե-
րում կար ևո րում է մաս նա գի տութ յա նը նվիր վե լու կա րո-
ղութ յու նը:
« Հա ճույ քով եմ գա լիս աշ խա տան քի, թե պետ կա րող եմ

ա ռա վոտ յան եր կար քնել, բայց այս տեղ ա վե լի հե տաքր-
քիր է, - նկա տում է  Սու րեն  Զոհ րաբ յա նը:
Ե րի տա սարդ մաս նա գետ նե րին, ու սա նող նե րին հոր-

դո րում է չսահ մա նա փակ վել հա մալ սա րա նում ստա ցած
գի տե լիք նե րով, մշտա պես հա մալ րել գի տե լիք նե րը, տի-
րա պե տել օ տար գո նե մե կ լեզ վի և  ա մե  նա կար ևո րը՝ սի-
րել մաս նա գի տութ յու նը:
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 ԶՈՀ ՐԱԲ ՅԱ ՆԻ Ա Ն_ ՆՆ Է ԿՐ_ Մ 
 Ս_ ՐԲ Գ ՐԻ ԳՈՐ  Լ_  ՍԱ ՎՈ ՐԻ Չ ԲԺՇԿԱ ԿԱՆ 

ԿԵՆՏ ՐՈ ՆԻ ՆՅԱՐ ԴԱ ՎԻ ՐԱ Բ_  ԺԱ ԿԱՆ 
ԲԱ ԺԱՆ Մ_ Ն ՔԸ

Ար հես տա վարժ մաս նա գե տի աշ խա տանք նե րը վե-
րա բե րում են եր ևա կա յա կան ցա վե րի հա մախ տա նի շի, 
է պի լեպ սիա յի տար բեր ձևե րի ախ տած նութ յան, կլի նի-
կա յի և բուժ ման, գլխու ղե ղի ա նո թա յին հի վան դութ յուն-
նե րի և գան գագլ խու ղե ղա յին վն աս վածք նե րի, հա մա-
ճա րա կա բա նութ յան հար ցե րին։
 Զոհ րաբ յա նի ղե կա վա րութ յամբ պաշտ պան վել է 9 

դոկ տո րա կան, 37 թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յուն: 
Ն յար դա բա նութ յան և ն յար դա վի րա բու ժութ յան ար դիա-
կան խնդիր ներին նվիր ված 4 մե  նագ րութ յան և 247 գի-
տա կան աշ խա տան քի հեղի նակ է։  Գի տա կան ե լույթ ներ
է ու նե ցել Իս պա նիա յում,  Կա նա դա յում,  Ճա պո նիա յում, 
 Գեր մա նիա յում, Ֆ րան սիա յում,  Դա նիա յում, Հնդ-
կաս տա նում, Անգ լիա յում,  Հո լան դիա յում, ԱՄՆ-ում, 
 Հա րա վա յին  Կո րեա յում,  Զամ բիա յում,  Մոսկ վա յում:
1987 թվա կա նին ընտր վել է Եվ րա սիա կան նեյ րո վի-

րա բու ժա կան ա կա դե մի ա յի իս կա կան ան դամ: 1970-71 
թվա կան նե րին հիմն  ադ րել է զամ բիա կան բու ժա կան 
ֆա կուլ տետ և  ու սումն  ա կան հոս պի տալ, 1987 թվա կա-
նին՝ ման կա կան նյար դա վի րա բու ժութ յան բա ժան մունք:
1989 թվա կա նին Վ.Ա.  Ֆա նարջ յա նի ան վան ու ռուց-

քա բա նա կան հի վան դա նո ցում նեյ րո վի րա բու ժա կան 
բա ժան մուն քի հիմն  ա դիրն է, իսկ 1993 թվա կա նին նրա 
նա խաձեռ նութ յամբ է ստեղծ վել սպի նալ կենտ րոն Երե-
վա նի « Կար մի ր խա չու մ:  Հայ րե նա կան մե ծ պա տե րազ-
մի ն մաս նակ ցութ յան հա մար ար ժա նա ցել է բազ մա թիվ 
պարգև նե րի, ո րոնց թվում են « Պատ վա վոր աշ խա տան-
քի հա մար, «Ա ռող ջա պա հութ յան գե րա զան ցութ յու ն, 
« Մարշալ  Բաղ րամ յա ն, «Մ խի թար  Հե րա ցի մե  դալ-
նե րը:  Զոհ րաբյա նի ա նունն է կրում « Սուրբ Գ րիգոր 
 Լու սա վո րի չ բժշկա կան կենտ րո նի նյար դա վի րա բու-
ժա կան բա ժան մուն քը:
Այս կենտ րո նում պրո ֆե սորն աշ խա տում է հիմն  ադ րու-

մի ց իր վեր՝ 1978 թվա կա նից առ այ սօր: Բժշ կու հի էր նաև 
 Սու րեն  Զոհ րաբ յա նի կի նը՝  Լա րի սա  Մե լիք-Մկրտչ յա նը: 
Բ ժիշկ են նաև  Սու րեն  Զոհ րաբ յա նի զավակները:

ԸՆՏ ՐԵԼ Ա ՄԵ ՆԱԴԺ ՎԱՐ ՃԱ ՆԱ ՊԱՐ ՀԸ
 Հիմն  վե լով կյան քի փոր ձի վրա՝  Սու րեն  Զոհ րաբ յա նը 

վստահ նշում է, որ ան գամ ե թե կա հեշ տը՝ պետք է ընտ-
րել ա մե  նադժ վար ճա նա պար հը:
Բ ժիշ կը վստահ է, որ մի այն բարդ ճա նա պարհը հաղ-

թա հա րե լու կա րողութ յունն է մար դուն տա նում դե պի 
նպա տա կա կետ, դե պի ցանկա լի բար ձունք:  Բազ մա թիվ 
հար ցազ րույցնե րում բժշկա գի տութ յան նվիր յա լը նշել 
է, թե ա մե  նա մե ծ բա վա կա նութ յու նը, որ ստա ցել ու շա-
րու նա կում է ստա նալ բժշկա կան, գի տա ման կա վար-
ժա կան իր գոր ծու նեութ յունն ի րա կա նաց նե լիս՝ դժվար
ի րա վի ճակ նե րում ճշգրիտ ախ տո րո շումն  է:  Նա կար ևո-
րում է այն մե ծ փոր ձը, որը ձեռք է բե րել նաև աշ խար-
հի տար բեր երկ նե րում աշ խա տան քի շնոր հիվ: Չ նա յած 
պատ կա ռե լի տա րի քին՝ այ սօր էլ բժիշկն ակտիվ գոր-
ծու նեութ յուն է ծա վա լում: Ն րա հե տաքրք րութ յուն նե րի 
թվում ար ժա նի տեղն ու նեն թե ե րաժշ տութ յան, թե գրա-
կա նութ յան ո լոր տի հա մաշ խարհա յին դա սա կան նե րը: 
Աշ խա տա սեն յա կի պա տին կախ ված պատ վոգրե րից 
ա ռանձ նաց նում է իր՝ նաև Ն.Ն.  Բուր դենկո յի ան վան 
 Մոսկ վա յի ազ գա յին գի տա հե տա զո տա կան ինս տի տու-
տի պրո ֆե սոր լի նե լու փաս տը: Ա ռաջի կա ա մի ս նե րին 

լույս կտես նի պրո ֆե սո րի հե ղի նա կած նոր աշ խա տու-
թյու նը, ո րը կանդ րա դառ նա նրա բժշկա կան, ման կա-
վար ժա կան և  հա սա րա կա կան գոր ծու նեութ յա նը:
« Մար դը մարդ է, որ պես բժիշկ պետք է մո տե նալ յու-

րա քանչ յուր հի վան դի,- նկա տում է նյա րա վի րա բու-
ժութ յան նա հա պե տը, ով տա բեր տա րի նե րի կտրված-
քով բազ մա թիվ ա ռիթ ներ է ու նե ցել բժշկե լու և  ըն կե րա-
նա լու հայտ նի մարդ կանց, ան գամ՝ տար բեր երկր նե րի
ա ռա ջին դեմ քե րի հետ: Ն րա հու շե րում կար ևոր տեղ
ու նի  Մար տի րոս  Սար յա նի, Էդ վարդ  Միր զո յա նի, շատ
ու շատ հան րա ճա նաչ մարդ կանց հետ մտեր մութ յու նը:
 Մի քա նի տաս նամ յակ ա ռաջ, երբ բժիշկ-հի վանդ փոխ-

հա րա բե րութ յուն նե րում տա րա տե սակ ժա մա նա կա կից
սար քա վո րումն  եր ու գոր ծիք ներ չկա յին, հի վան դու թյան
ախ տո րո շու մը  Սու րեն  Զոհ րաբ յա նը կա տա րում էր գրե-
թե 100 տո կոս ճշգրտութ յամբ: Ն յար դա բա նութ յան և
ն յար դա վի րա բու ժութ յան լա վա գույն ա վան դույթ նե րի
կրո ղը, այ նո ւա մե  նայ նիվ, չի հեր քում, որ տեխ նի կան է
այ սօր ա պա հո վում գի տութ յան ա ռա ջըն թա ցը և հ նա րա-
վո րութ յուն տա լիս ի մա նալ, թե ինչ է կա տար վում մար-
դու ու ղե ղում այս կամ այն հի վան դութ յան ժա մա նակ:
Իսկ մար դու կենտ րո նա կան նյար դա յին հա մա կար գի
կար ևոր օր գա նի՝ գլխու ղե ղի բո լոր հնա րա վո րութ յուն-
նե րը դա րին մո տե ցող մա նա գե տին լիո վին բա ցա հայ-
տել դեռևս չի հա ջող վել:  Խոր հուրդ է տա լիս սի րել, շա-
րու նակ մտա ծել, ին չը խթա նում է ու ղե ղի աշ խա տան քը:

95−ԱՄ ՅԱ ԿԸ՝ ՀԱ ՐԱ ԶԱՏ Բ_  Հ_ Մ
2016 թվա կա նի ապ րի լի 5-ին Եր ևա նի Մ խի թար 

 Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա-
րա նում նշվեց Եվ րա սիա կան նյար դա վի րա բու ժա կան 
ա կա դե մի ա յի ա կա դե մի  կոս, գի տութ յան վաս տա կա վոր 
գոր ծիչ, բ.գ.դ., պրո ֆե սոր  Սու րեն  Զոհ րաբ յա նի 95-ամ-
յա կը, ո րը հա մախմ բել էր ո լոր տի մաս նագ ետ նե րին, 
բժշկի ըն կեր նե րին ու հա րա զատ նե րին:
 Հո բել յա րին ուղղ ված ՀՀ  Նա խա գահ  Սերժ  Սարգս յա նի 

շնոր հա վո րա կան ու ղեր ձում աս վում էր. « Ջեր մո րեն 
շնոր հա վո րում եմ  Ձեզ՝ ծննդյան 95-րդ  տա րե դար ձի կա-
պակ ցու թամբ:  Դուք մե ր բժշկա գի տութ յան այն ե րախ-
տա վոր նե րից եք, ով քեր ճա նաչ վել և գ նա հատ վել եք 
նաև ար տերկ րում:  Բարձր գնա հա տա կա նի է ար ժա նի 
 Ձեր ներդ րու մը ազ գա յին բժշկա գի տութ յան զար գաց-
ման, մե ր երկ րում նյար դա վի րա բու ժութ յան ներդր ման 
գոր ծում:  Ձեր կյան քի շուրջ 75 տա րի նե րը  Դուք նվի րել 
եք մար դա սի րա կան ա մե  նա բարձր ա ռա քե լութ յուն նե-
րից մե  կին, հան դես ե կել որ պես բար դա գույն վի րա հա-
տա կան մի  ջամ տութ յուն նե րի հե ղի նակ: Ու րա խա լի է, որ 
այ սօր էլ նույն ավ յու նով շա րու նա կում եք  Ձեր աշ խա-
տան քը և  ման կա վար ժա կան շնոր հա կալ գոր ծու նեու-
թյու նը:  Մաղ թում եմ քաջ ա ռող ջութ յուն, եր ջա նիկ կյանք 
և  ա մե  նայն բա րի ք:
96-րդ  տա րե դար ձը բժիշկ-գիտ նա կա նի գնա հատ մամբ 

հո բել յա նա կան չէ, պատ րաստ վում է նշել սո վո րա կա նի 
պես՝ աշ խա տա վայ րում, գոր ծըն կեր նե րի ու ըն տա նի քի 
ան դամն  ե րի շրջա պա տում: Ա մե ն տա րի ոչ մի այն այս 
օ րը, այլև ա մե ն օր  Զոհ րաբ յան նե րի բժշկա կան ըն տա-
նի քի ա վագ ներ կա յա ցու ցի չը հե ռա խո սա զան գե րի, այ-
ցե լու նե րի, ու շադ րութ յան պա կաս չի զգում:

Բ ժիշկ-գիտ նա կա նի աշ խա տա սեն յա կ� մ 
հյ�  րըն կալ վեց  Տաթ ևիկ Գ րի գոր յա նը

 Լ�  սան կար ը՝  Կա րեն  Սե րոբ յա նի
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Մար տի սկզբին տե ղի ու նե ցած կլի նի կա կան խորհր-
դի հեր թա կան ընդ լայն ված նիս տում հաշ վետ վութ-
յուն նե րից հե տո ա վե լի քան չորս տասն յակ կին բու-
ժաշ խա տող նե րի ա նակն կալ էր սպասում:  Կա նանց
մի ամս յա կի ա ռի թով նրանք պարգև նե րի ար ժա նա ցան
մաս նա գի տա կան ձեռք բե րումն  ե րի ու հա ջո ղութ յուն-
նե րի հա մար:  Պարգ ևատր վող նե րի շար քում էր նաև
 Մու րա ցան հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի բուժ քույր
Ա նուշ  Հով հան նիս յա նը, ով հե րո սու հի-մայր է:  Նա լույս
աշ խարհ է բե րել և կր թում, դաս տիա րա կում, մե  ծաց-
նում է 11 ե րեխա`  այն դեպքում, երբ այժմ հիմն ականում
բավարարվում են մե կ-եր կու ե րե խա յով: 
Ցան կանալով ան պայ ման հան դի պել Ա նու շին՝  հ րա վի րե-

ցինք Ա պա գա բժշկի խմբագ րութ յուն: Ան կեղծ ա սած, գի-
տակ ցե լով մոր դե րի դժվար ու բարդ լի նե լը՝ սպա սում էինք
տես նել հոգ նա տանջ մի  կնոջ: Ա ռա ջին զար ման քը ե ղավ
այն, որ մե զ ներ կա յա ցավ աշ խույժ, կայ տառ մի  կին, ով իր
կյան քի մա սին խո սում էր այն քան հան գիստ ու թեթև, որ
փո խե ցինք մե ր պատ կե րա ցու մը բազ մա զա վակ մոր կեն-
սա կեր պի մա սին:  Փաս տո րեն ցան կութ յան դեպ քում ա մե ն
ինչ էլ հնա րա վոր է: Այն հար ցին, թե ինչ պես ստաց վեց, որ
իր ըն տա նիքն այդ քան ընդ լայն վեց, նա պա տաս խա նեց.
Որ պես հայ քրիս տոն յա՝ մե նք ու րա խութ յամբ ըն դու նե-
ցինք Աստ ծո ա մե ն պարգ ևը. չենք սպա նել: Եվ դեռ ե րե-
խա ներս սպա սում են...: Ա նու շը մե ր հայ րե նի քին պարգե-
վել է չորս զին վոր և  յոթ ա պա գա մայր:  Տա րի քով ա վե լի
մե ծ ե րե խա նե րը ի րենք են կազ մա կեր պում ի րենց կյան քը
և  դեռ հասց նե լու դեպ քում նաև օգ նում եմ մայ րի կին՝ փոք-
րե րին հետ ևե լու և խ նամ քի հար ցերում: Ի հար կե, Ա նու շի 
հա մար շատ ա վե լի դժվար կլի ներ հա մա տե ղել բուժ քույ-
րա կան գործն ու ըն տա նե կան պար տա կա նութ յուն նե րը,
ե թե չլի ներ սկես րոջ օգ նութ յու նը: 
Խո սե լով հի վան դա նո ցում աշ խա տե լու մա սին՝ Ա նու-

շը, հա մե ս տո րեն ժպտա լով, ա սաց.  Ճիշտն ա սած՝ ե րեք
տա րի եմ աշ խա տել հի վան դա նո ցում, հե տո ֆի զար ձա-
կուրդ եմ գնա ցել 1998 թվա կա նից և  վեր ջերս եմ վե րա-
դար ձել իմ աշ խա տան քին: Տա նը շա րու նա կել եմ բուժ-
քրոջ աշ խա տան քը 15 ան դա մի ց բաղ կա ցած ըն տա նիքում:
Խնդիր նե րի մա սին խո սե լիս Ա նու շը հույ սով ու հա վա տով
լե ցուն է ա պա գա յի հան դեպ: Եր ևի թե հենց այդ սահ ման-
ներ չճա նա չող հա վատն է, որ ստի պում է Ա նու շին չընկճ վել 
ծա ռա ցած խնդիր նե րից, ա ռաջ շարժ վել և  նույն ո գով դաս-
տիա րա կել իր ե րե խա նե րին:

Ա նու շի ավագ որ դին ար դեն բա նա կում է, իսկ մյուս որ-
դին հա ջորդ տա րի է մե կ նե լու ծա ռա յութ յան: Լց ված աչ քե-
րով ու սրտով նա պատ մում է որ դու ծա ռա յութ յան մա սին. 
Երբ եր կու կամ ե րեք օր չի զան գա հա րում, ար դեն սկսում
եմ ան հանգս տա նալ:  Այն պի սի տեղ է ծա ռա յում, որ մե նք
չենք կա րո ղա նում զան գել, ինքն է զան գում:
Իսկ դպրո ցում սո վո րում են ե րե խա նե րից յո թը:  Լավ է, որ

գո նե դա սագր քե րի և  ֆոն դի գու մար նե րի հար ցում դպրո-
ցի տնօ րե նը ըն դա ռա ջել է և  ա զա տել է այդ պար տա կա-
նութ յուն նե րից: Ա մե ն դեպ քում դժվար է մի ա ժա մա նակ
յոթ ե րե խա յի դպրոց ճա նա պար հել, ին չը Ա նու շը պատ վով 
է կա տա րում. ե րե խա նե րը կո կիկ հա գած-կա պած հա ճա-
խում են դպրոց: Ա վե լին՝ ե րե խա նե րը հետ չեն մն ում նաև
խմբակ ներ հա ճա խե լուց՝ դաշ նա մու րի, քա նո նի, ջու թա կի,
նկար չութ յան:  Գո վե լի է, որ ան գամ այդ պայ ման նե րում 
նա փոր ձում է ե րե խա նե րին տալ ի րենց նա խա սի րութ յուն-
նե րով զբաղ վե լու հնա րա վո րութ յու ն, ին չը, հա մա ձայ նեք,
շատ ծնող ներ չեն ա նում ան գամ մե կ-եր կու ե րե խա ու նե-
նա լու դեպ քում: Դպ րոցն ա վար տե լուց հե տո ե րե խա նե րը 
ու սա նող էլ պետք է դառ նան՝ Ա նու շը ո րո շել է. Ես ու զում
եմ, որ բո լոր ե րե խա ներս էլ ինչ-որ մաս նա գի տութ յուն ձեռք
բե րեն: Ն րանք ան հատ ներ են և  ամ բողջ կյան քը մի ա սին
չեն ապ րե լու, նրան ցից յու րա քանչ յու րը իր կյան քը պետք է
ունենա:

Բազ ման դամ ըն տա նիքն իր յու րա հատ-
կութ յուն ներն ու նի, ո րոնց մա սին Ա նու շը
ժպտա լով պատ մում է.  Մենք, օ րի նակ, ամ-
բողջ ըն տա նի քով մի  տեղ չենք կա րո ղա նում
գնալ. որ պես զի բո լորս տե ղա վոր վենք՝ 3 մե -
քե նա է պետք, չէ՞ որ 13 հո գի ենք, իսկ երբ 
ո րո շում ենք տրանս պոր տով մի  տեղ գնալ
բո լո րով, չենք տե ղա վոր վում, կող քից տես-
նող ներն էլ մե  ղադ րում են՝ թե ին չու եք այդ-
քան ե րե խա ու նե ցել: Դժ վա րութ յուն ներ,
ի հար կե, շատ կան, բայց բազ մա զա վակ մայ-
րը եր ջա նիկ է իր ե րե խա նե րով, նրանց հա-
ջո ղութ յուն նե րով: Նա հա մոզ ված է, որ մե  կը
մյու սին ա ջակ ցե լով՝ ե րե խա նե րը դեռ շատ
բա նե րի կհաս նեն:
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 Մար տա կան հեր թա պա հութ յուն կա-
տա րող զին վոր նե րի հետ հան դի պե լու 
ան հագ ցան կութ յունն ինձ կրկին սահ-
ման է տա նում: Շ տա պում եմ օր ա ռաջ
լի նել ան սահ ման ա րիութ յամբ ու հե-
րո սութ յամբ հայ րե նի քի սահ ման նե րը 
գծած, ժա մա նա կի և  տա րա ծութ յան
բո լոր ար գելք նե րը հաղ թա հա րած
զին վոր նե րի մոտ՝ կանգ նե լու նրանց
կող քին՝ մար տա կան դիր քե րում: Եվ 
ինձ ու ղեկ ցող փոխգն դա պե տը, նկա-
տե լով ան հանգս տութ յունս, հարց րեց.
- Եր ևի վա ղուց չես ե ղել այս կող մե -

րում:
 - Վեր ջին ան գամ՝ ապ րիլին,- պա-

տաս խա նե ցի:
 Վա րոր դին հոր դո րե լով դի տարկ վող

հատ ված նե րում մե  քե նան հնա րա վո-
րինս ա րագ վա րել՝ հրա մա նա տա րի
ԱՀՏԱ գծով տե ղա կալ, փոխգն դա-
պետ Ա. Ա ղա բեկ յա նը հըն թացս ներ-
կա յաց րեց ի րադ րութ յու նը սահ մա նի
այն հատ վա ծում, ո րի պահ պա նութ յու-
նը վստահ ված է ի րենց զո րա մա սին:
Օր չկա, որ հրա դա դա րի պահ պան-

ման ռե ժի մը հա կա ռա կոր դը չխախ տի 
ա մե  նա տար բեր զի նա տե սակ նե րից
ար ձա կած կրա կոց նե րով:  Սա կայն
հա կա ռա կոր դի նման սադ րիչ վար-
քա գի ծը սաս տում են մե ր ա ռա ջա պահ 
ստո րա բա ժա նումն  ե րը և վս տա հո րեն
ի րա կա նաց նում են մար տա կան հեր-
թա պա հութ յու նը:
  Հեր թա կան խոր ջրա փո սը հաղ թա-

հա րե լուց հե տո մե  քե նան ե լավ լանջն 
ի վեր և  կանգ ա ռավ գետ նատ նա կի
դի մաց: Ան մի  ջա պես ըն դա ռաջ ե կած 
ա վագ սեր ժան տը փոխգն դա պե տին
զե կու ցեց, որ հա կա ռա կոր դի կող մի ց 
ոչ մի  ոտնձ գութ յուն չի ե ղել: Ի րա վի-
ճա կը ան փո փոխ է:
 Դիր քի ա վագ, պայ մա նագ րա յին

սեր ժանտ  Գոռ Ա ղա բեկ յա նի ու ղեկ-
ցութ յամբ շարժ վում ենք ա ռաջ նա-
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նե րի փո խա նա կա յին ծրագ րին, ո րի շրջա նակ նե ր% մ  Ման կա բ% -
ժ% թ յ% ն ա ռար կան %  ս% մն  ա սի րել է  Չ%  վա շիա յի  Չե բոկ սա րի քա-
ղա քի РДКБ-ի ման կա բ%  ժ% թ յան ամ բիո ն% մ` պրո ֆե սոր Կ րաս նո վի 
ղե կա վա ր% թ յամբ:
 Ն% յն հի վան դա նո ցի ման կա կան վի րա բ%  ժա կան և  վի րա հա տա-

կան բա ժան մ% նք նե ր% մ РДКБ-ի գլխա վոր բժիշկ Ա նա տո լի Ա լեք-
սանդ րո վի չի նա խա ձեռ ն% թ յամբ կա տա րել է ո րոշ բժշկա կան մա-
նի պ% լ յա ցիա ներ և  ան ձամբ մաս նակ ցել է մի  քա նի բարդ վի րա հա-
տ% թ յ% ն նե րի: Այն տեղ  Սեր գե յը տե սա կան գի տե լիք նե րի հետ մե կ-
տեղ ձեռք է բե րել լրա ց%  ցիչ գործ նա կան հմտ% թ յ% ն ներ %  ա վե լի 
ինք նավս տահ դար ձել: Արդ յ% ն ք% մ նա ան չափ հա վա նել է ման կա-
կան վի րա բ% յ ժի մաս նա գի տ% թ յ%  նը և  ցան կ% թ յ% ն %  նի ա պա գա-
յ% մ ն% յն %  ղին ընտ րել:
2015-ի սեպ տեմ բե րից %  ս%  մը շա ր%  նա կել է ն% յն ֆա կ% լ տե տի մա-

գիստ րա տ%  րա յ% մ:  Մաս նակ ցել է տար բեր սե մի  նար նե րի, մաս նա-
գի տա կան կոն սի լի% մն  ե րի:
  Բա նակ զո րա կոչ վե լ% ց եր կ%  ա մի ս ա ռաջ էլ Medical House-% մ 

ներ կա յաց րել է ծա վա լ% ն զե կ%  ց% մ`  Գի յեն  Բա ռեի հա մախ տա նի-
շը թե մա յով:
 Սեր գեյն %  նի հոբ բի` զբաղ վ% մ է գրա ֆի կա կան նկար չ% թ յամբ և 

փո րագ ր% թ յ% ն ներ է կա տա ր% մ փայ տի վրա:
2016-ի հ% ն վա րին զո րա կոչ վել է  հայ կա կան բա նակ:  Ծա ռա յ% -

թյ% նն ի րա կա նաց ն% մ է սահ մա նա պահ զո րա մա ս% մ: Աչ քի է ընկ-
ն% մ մար տա կան պատ րաստ վա ծ% թ յամբ, աշ խա տա սի ր% թ յամբ %  
կար գա պա հ% թ յամբ:
ՀՀ պաշտ պա ն% թ յան նա խա րա ր% թ յան  Հայ զին վոր պաշ տո-

նա թեր թի 2016-ի թիվ 51 հա մա րի  Պահ է լի ն% մ՝ չեմ %  զ% մ իջ նել 
դիր քե րից հոդ վա ծ% մ հան գա մա նա լից անդ րա դարձ է կա տար ված 
Սեր գե յի և  իր մար տա կան ըն կեր նե րի դիր քա պահ ծա ռա յ% թ յան մա-
սին:
 Վեր ջերս նա պարգ ևատր վել է  Քա ջա րի մար տիկ կրծքան շա նով: 
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գիծ:  Հո ղաթմ բե րով պաշտ պան ված,
մար դա հա սակ խրա մա տով քայ լում 
ենք ա ռաջ:  Կա տար ված ամ րա շի նա-
կան և  ին ժե նե րա կան հսկա յա ծա վալ
աշ խա տանք նե րը, դի տարկ ման հա-
մար կա ռուց ված խրա մու ղի ներն ու  
խրա մաբ ջիջ նե րը, հա կա ռա կոր դի 
հրե տա նու կրա կից պաշտ պան վե-
լու հա մար կա ռուց ված խրա մա ճեղ-
քե րը ա ռաջ նագ ծում ծա ռա յութ յու նը
դարձ րել են է՛լ ա վե լի ա պա հով:  Մեր
և  հա կա ռա կոր դի դիր քե րի մի ջև հե-
ռա վո րութ յու նը սահ մա նի այս հատ-
վա ծում 300-350 մե տր է, ին չը  մե ր 
դիր քա պահ նե րին ա վե լի զգու շա վոր
ու զգոն է դարձ րել:
Ա ռա ջին դի տա կե տում մար տա-

կան հեր թա պա հութ յուն կա տա րող
ա վագ դի տորդ, կրտսեր սեր ժանտ
Սեր գեյ  Մար գար յա նը ծնուն դով
Օ ձու նից է: Ա վար տել է ԵՊԲՀ ընդ-
հա նուր վի րա բու ժութ յան ֆա կուլ տե-
տը, ըն դուն վել մա գիստ րա տու րա, 
ո րից հե տո զո րա կոչ վել է բա նակ:
Բ ժիշկ-դիր քա պա հը ծա ռա յութ յան
մե կ տար վա ըն թաց քում աչ քի է ըն-
կել բարձր կար գա պա հութ յամբ ու 
մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա-
ծութ յամբ՝ ի րեն գե րա զանց դրսևո-
րե լով նաև ա ռաջ նագ ծում մար տա-
կան հեր թա պա հութ յուն կա տա րե-
լիս: Եվ ա մե ն ևին էլ պա տա հա կան
չէր, որ հրա մա նա տա րի ԱՀՏԱ գծով 
տե ղա կալ, փոխգն դա պետ Ա. Ա ղա-
բեկ յա նը խոս տա ցավ զո րա մա սի 
հրա մա նա տա րի մոտ մի ջ նոր դել
դիր քա պահ  սեր ժան տին՝ « Քա ջա-
րի մար տի կ կրծքան շա նով պարգե-
վատ րե լու հա մար:
- Բա նակ գա լուց ա ռաջ ծա ռա յու-

թյան մա սին ու նե ցած պատ կե րա-
ցումն  երս ի րա կա նութ յա նը մոտ էին:
Գի տեի, որ շատ դժվա րութ յուն ներ
եմ ու նե նա լու,- ինձ հետ ան կեղ ծա-
նում է  Սեր գե յը, - սա կայն բա նա կա-
յին կյան քում եր կու բան կա, որ ա մե -
նից շատ է ոգ ևո րում ու գո տեպն դում
զին վո րին. ա ռա ջի նը՝ հայ րե նի քի
հան դեպ ու նե ցած ան սահ ման սե-
րը, և  երկ րորդ՝ բա նա կա յին ըն կե-
րութ յու նը:  Ծա ռա յութ յանս տասն-
մե կ ա մի ս նե րի ըն թաց քում ար դեն
ձեռք եմ բե րել լավ ըն կեր ներ, բայց
մտքովս չէր անց նի, որ նրան ցից մե -
կը հենց իմ դա սա կի, հի մա ար դեն
վաշ տի հրա մա նա տար, ա վագ լեյ-
տե նանտ  Միհ րան Ի սո յա նը կլի նի:
Մենք հա սա կա կից ներ ենք: Ին քը՝
հրա մա նա տար, ես՝ զին վոր, և  մե ր 
ըն կե րութ յու նը ա մե ն ևին էլ չի խան-
գա րում ծա ռա յութ յա նը: Ինչ պես 
ա սում են՝ ըն կե րութ յու նը` ըն կե րու-
թյուն, բայց ծա ռա յութ յու նը մն ում է
ծա ռա յութ յուն:   Նա հայ սպա յի ազ-

նիվ ու քաջ տե սակ է, վա յե լում է թե՛ 
զին վոր նե րի,  թե՛ հրա մա նա տար նե-
րի հար գան քը: Ա մե  նադժ վար պա-
հին զին վո րի կող քին է: Ս պա յի այս 
տե սակն էլ է զին վո րին դրդում ծա-
ռա յե լու անմն  ա ցորդ ու նվի րու մով:
  Ծա ռա յութ յունն այս տեղ այն պես 

չէ, ինչ պես խորհր դա յին տա րի նե-
րին, երբ թևա վոր խոսք էր դար ձել՝ 
«զին վո րը քնած է, իսկ ծա ռա յու թյու-
նը գնում է ար տա հայ տութ յու նը: 
Ա ռաջ նագ ծում մար տա կան հեր թա-
պա հութ յուն կա տա րող զին վո րի յու-
րա քանչ յուր օ րը հե րո սութ յուն է, ո րը 
բա ռե րով ան գամ դժվար է նկա րա-
գրել:  Մի քա նի ժամ նրանց կող քին 
լի նելն էլ բա վա կան է՝ հա մոզ վե լու, 
որ այս խոս քե րը բա ցար ձակ ճշմար-
տութ յուն են:
 Մար տա կան հեր թա փո խի մյուս դի-

տոր դը շար քա յին Հ րանտ  Մա նուկ-
յանն է, ով մե ր այ ցի պա հին դի տար-
կում էր կա տա րում: Ի րադ րութ յու նը 
զե կու ցե լուց հե տո ա չա լուրջ դի տոր-
դը կրկին հե ռա դի տա կը մո տեց րեց 
աչ քե րին`  դի տա ճեղ քից շա րու նա կե-
լով զննել հան դի պա կաց բլրա զանգ-
վա ծը:
 - Յու րա քանչ յուր հինգ, տա ս րո պեն 

մե կ դի տար կում ենք,- մի  պահ հա-
յաց քը մե ր կող մը շրջե լով՝ ա սաց նա:
 Փոր ձա ռու դի տոր դը աչ քը չէր 

կտրում հա կա ռա կոր դի դիր քե րից:
  - Հը, ինչ-որ բա՞ն ես նկա տել,- հե-

տաքրքր վեց դիր քի ա վա գը:
 - Եր կու զին վոր եր ևա ցին, հե տո 

ան ցան գետ նի տակ,- ժպտա լով պա-
տաս խա նեց շար քա յին  Մա նուկ յա նը:
 Դի մացս՝ ձյան ճեր մա կով ծածկ ված 

բլրի վրա, սև  օ ձի նման գա լա րաձև 
ձգվում էր թշնա մու խրա մա տը` բծե-
րի նման վող իր սևագ լուխ խրա մա-
բջիջ նե րով:
 Թշ նա մու դիր քերն են:  Մեր դիր-

քերն ա վե լի իշ խող են:  Բո լոր բար-
ձունք նե րը մե ր ձեռ քում են, և  մե նք 
հա կա ռա կոր դին վեր ևից ենք հսկում:
 - Հա կա ռա կորդն ա վե լի շատ ե՞րբ է 

ակ տի վա նում, -հե տաքրքր վում եմ:
-  Գի շե րա յին ժա մե  րին:  Հի մա ակ-

տի վա ցել են հատ կա պես դի պու-
կա հար նե րը:  Գի շեր նե րը հա ճախ է 
հա կա ռա կոր դը խա բու սիկ հնարք-
նե րով` լա ցող ե րե խա յի, կեն դա նի-
նե րի ձայ նե րով փոր ձում շե ղել մե ր 
ու շադ րութ յու նը, սա կայն ա պարդ-
յուն:  Մենք մար տա կան հեր թա պա-
հութ յու նը կա տա րում ենք վե րին աս-
տի ճա նի զգոն և  ու շա դիր:  Մեր աչ-
քից, մե ր լսո ղութ յու նից ո չինչ չի վրի-
պում, պա րոն մա յոր,- վստա հեց րեց 
դի տորդ, շար քա յին  Մա նուկ յա նը, 
ո րի հեր թա փո խի ա վար տին մն ա ցել 
էր եր կու օր:

-  Կիջ նեմ դիր քե րից, կհանգս տա-
նամ եր կու շա բաթ և  նո րից կբարձ-
րա նամ դիր քեր: Ինչ քան էլ դժվար 
է, բայց պահ է լի նում՝ չեմ էլ ու զում 
գնալ այս տե ղից,- ան կեղ ծա նում է 
քաջ դիր քա պա հը:
- Ես նույն պես ու զում եմ մն ալ ձեզ 

մոտ, լի նել ձեր կող քին, գո նե մի  բա-
նով թեթ ևաց նել ձեր հոգ սը,- ան կեղ-
ծա նում եմ:
Երբ ա վար տել էի աշ խա տանքս ու 

մե ր հե րոս նե րին մն աս բա րով ա սե-
լով՝ ի ջել էի դիր քե րից, մի տքս ե կավ
ա կա նա վոր պե տա կան-ռազ մա կան 
գոր ծիչ  Գա րե գին Նժ դե հի հետև յալ 
մի տ քը, որ ոչ մի այն հրա շա լի բնու-
թագ րում է սահ մա նում դժվա րին 
ու հե րո սա կան ծա ռա յութ յուն կա-
տա րող զին վո րին, այլ նաև կար ծես 
հենց նրա հա մար է աս ված. «Այ սօր 
բո լոր ա ռումն  ե րով ու նենք իր նախ-
նի նե րին գե րա զան ցե լու ձգտում 
ու նե ցող զին վոր, իր զեն քի ու բազ կի 
ու ժին ա պա վի նող զին վո ր:

ՍԱՄՎԵԼ ՀԱՐՈւԹՅՈւՆՅԱՆ
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 Հա յաս տան յան բժշ կա կան մի  ջազ գա յին 12-րդ 
կոնգ րե սը կազ մա կերպ ված է  FIDEC-ի և PLAS 
(Profesionales Latinoamericanos Armenios en Salud)-ի 
հետ հա մա տեղ: Կոնգ րե սը կմի ա վո րի ա ռող ջա-
պա հութ յան ո լոր տի մաս նա գետ նե րի՝ հնա րա վո-
րու թյուն տա լով նրանց փո խա նա կել ի րենց փորձն
ու գի տե լիք նե րը, մի ա ժա մա նակ կի սե լով նո րա-
գույն տե ղե կութ յուն նե րը,  Հա յաս տա նի և  Լեռ նա յին 
Ղա րա բա ղի ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տի մար-
տահ րա վեր նե րը նե րառ յալ:

 Կազ մա կեպ չա կան կո մի  տեի և  հա մաա ջա կից 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի ա նու նից, մե նք սի րով 
հրա վի րում ենք  ձեզ մի ա նալ մե զ  Բո ւե նոս Այ րե-
սում՝ մաս նա կից դառ նա լու  հա յաս տան յան բժշ-
կա կան  մի  ջազ գա յին 12-րդ  կոնգ րե սին, ո րը մի տ-
ված է մի ա վո րե լու ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տի 
 հա յաս տան յան հա մայն քի մաս նա գետ նե րին:
 Կոնգ րե սի պաշ տո նա կան լե զուն անգ լե րենն է՝ 

հա յե րեն, իս պա նե րեն և ֆ րան սե րեն սինխ րոն/
մի ա ժա մա նակ/ թարգ մա նութ յուն նե րով:

ԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ

12-ՐԴ  ԿՈՆԳ ՐԵ Ս12-ՐԴ  ԿՈՆԳ ՐԵ Ս

The 12th Armenian Medical World Congress is organized 
by FIDEC and Fundación Stamboulian jointly with PLAS 
(Profesionales Latinoamericanos Armenios en Salud).

The Congress will bring healthcare professionals to-
gether allowing them to exchange their knowledge and 
expertise while sharing updated information, including 
the challenges facing healthcare in Armenia and Na-
gorno-Karabakh.

On behalf of the organizing committee and the co-spon-
soring organizations, we cordially invite you to join us 
in Buenos Aires for the 12th Armenian Medical World 
Congress, designed to unite the Armenian community of 
healthcare professionals.

The offi  cial language of the congress will be English. 
Armenian, Spanish and French simultaneous translations 
will be available.

The Armenian Medical International Committee 
(AMIC) is a non-profi t organization based in Quebec 
and Montreal. It was established in 1973 with the aim of 
grouping and connecting Armenian health care profes-
sionals worldwide.

PLAS is a regional commission that brings together 
health professionals in Argentina, Brazil, Uruguay and 
other Latin American countries.

Fighting Infectious Diseases in Emerging Countries is a 
non-profi t organization created in 2001 in USA, and joint-
ly with Fidec Armenia, carry out various programs in the 
region.

FUNCEI is a non-profi t institution created in Buenos Ai-
res in 1987 aimed at training human resources expert in 
the healthcare, educational and community management
of infectious diseases.

THE   12TH ARMENIAN MEDICAL WORLD 
CONGRESS 

 « Դու գո յութ յուն ու նես այն քա նով և  այն-
պես, ինչ պես քեզ ըն կա լում են այ լոք, իսկ 
քեզ այ լոք ըն կա լում են այն պես, ինչ պես դու 
ես ներ կա յա նում նրան ց,- ա ռաջ նորդ վե լով
այս կար գա խո սով և  մե ր մշա կույ թի մա սին
ար տա սահ ման ցի ու սա նող նե րի գի տե լիք նե-
րը հարս տաց նե լու անհ րա ժեշ տութ յամբ՝ մե ր 
հա մալ սա րա նի ու սա նող նե րը մի մ յանց ներ-
կա յաց րին հայ կա կան և հնդ կա կան մշա կույթ-
ներն ընդ հա նուր դրսևո րումն  ե րով:
 Նա խա տե սվում է, որ ԵՊԲՀ հա սա րա կա-

գի տութ յան ամ բիո նում մշա կու թա յին հա ղոր-
դակ ցութ յա նը մի տ ված մի  ջո ցա ռու մը շա րու-
նա կա կան կլի նի, քա նի որ մշա կույ թը՝ որ պես
ա ռան ձին թե մա նե րառ ված է փի լի սո փա յութ-
յան դա սըն թա ցում, որն ա վե լի ու սա նե լի ու
հաս կա նա լի է հենց այն ներ կա յաց նե լու պա-
րա գա յում:
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Ես՝ Ն վարդ Մ խի թար յանս, ծնվել եմ 1994 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 16–ին, 
սի րով ու ջեր մութ յամբ լի ըն տա նի քում, նույն ջեր մութ յան ծնունդն է այն 
հանգամանքը, որ ման կուց փա ղաք շա կան ինձ Նան են կո չել: Սի րել եմ 
ու սու մը, ուս ման բո լոր ո լորտ նե րը ու սո վո րել եմ գե րա զանց: Ժա-
մա նակս անց եմ կաց րել գրքե րի ա նեզր ու գու նեղ աշ խար հում: Եվ 
գրքե րից է ծնվել մե ծ հե տաքրք րասիրութ յունս հո գե բա նութ յան հան-
դեպ: Հա ճա խում եմ բա  զում սե մի  նար նե րի ու նաև գի տակ ցում եմ՝ ա ռանց մարդու հո գե բա նութ յան 
ճանաչման ու սրտա ցա վութ յան դե պի հի վան դը՝ բժիշ կը թե րի է ու չի կա րող օգ նել հի վան դին: Ամ-
ռան ա մի ս ներս անց նում են հի վան դա նոց նե րում,  քան զի մաս նա գի տա կան կողմն  ո րո շումս հստակ էր 
դեռ դպրո ցից՝ գի նե կո լոգ- վի րա բույժ... Հա րա զատ  ու  սիր ված:  Ինքս աղ ջիկ լի նե լով՝ կա նա ցի խնդիր-
նե րը, հոգ սի ան սահ մա նութ յու նը գի տակ ցում եմ ու քչաց նե լը կյան քիս նպա տակն եմ հա մա րում:
Կ յան քի կար ևո րա գույն ար ժեքն եմ հա մա րում խնդիր նե րից այն կողմ մն ալ բա րի, լա վա տես ու սի րով լի: 
Ա մե ն ակն թար թը կա րող ենք գու նա զար դել այդ ե րեք հրա շա լի գոր ծիք նե րով:

Ա ռանց կեղ ծի քի, ա ռանց շպա րի..
թախ ծոտ, բայց ին քը...  Շեկ վար-
սե րը դան դաղ հար դա րե լ� ց հե տո 
մե ղմ խա ղա ղ� թ յամբ դ� րս ե կավ 
տա նից: Գորշ են ամ պե րը, տխ� ր 
են մար դիկ, բայց ե րաժշ տ� թ յ�  նը 
փո խ� մ է ե ղա նա կի լքվա ծ� թ յ�  նը: 
 Դեռ ման կ� ց նրան գրա վել էր բա-
լե տը... �  իր ա մե  նա հա ճե լի պա հին 
նա, աչ քե րը փա կե լով, տես ն� մ էր, 
թե ինչ պես է պա ր� մ, ինչ պես է թ� յլ
�  մե ղմ հպ�  մով սլա ն� մ, փո խան-
ց� մ բ� ռն հ� յ զե րը ն� րբ շար ժ� մ-
նե րով �  այս ան գամ էլ թար թե լ�  
ակն թար թ� մ նա դա էր տես ն� մ: 
Եր թ�  ղա յի նը սլա ն� մ էր, բայց նա 
տար ված էր խա ղա ղ� թ յ�  նը ռմբա-
կո ծող պոռթ կ�  մով... Ի՞նչ կլի նի վա-

ղը, ի՞նչ կլի նի տա րի ներ անց, երբ 
սկսի վեր ջա նալ ժա մա նա կը, երբ 
կյան քի ժա մա ց� յ ցի վե րին հատ վա-
ծ� մ կլի նի ա վե լի քիչ ակն թարթ ներ, 
քան ցա ծ� մ:  Չի լի նի ար տա քին 
բնա կան գե ղեց կ� թ յ�  նը, կվեր ջա-
նան կյան քի կո չող նպա տակ նե-
րը, չհար մար վե լ�  �  ա ռաջ սլա-
նա լ�  բն� յ թը, կմն ա հար մար վե լ�  
�  նա կ� թ յ�  նը:
 Թաց է գորշ աս ֆալ տը, �  այդ 

գոր շ� թ յան մե ջ անդ րա դարձ վ� մ 
է երկն քի տեղ-տեղ կա պ� յ տը: 
 Նա յե լով շ� ր ջը, նկա տե լով մարդ-
կանց, սի րե լով նրանց՝ նա ա մե ն օր 
գի տակ ց� մ է ժա մա նա կի կո ր� ս տը 
�  վաղ վա այ սօր վա հնա րա վո ր� թ-
յան բա ցա կա յ� թ յ�  նը: Կ�  նե նա գ� -

մար, չի �  նե նա ժա մա նակ, կ�  նե նա 
աշ խա տանք, չի �  նե նա ան հո գ� թ-
յ� ն, կ�  նե նա սի րով ըն տա նիք՝ � -
նե նա լով տա րիք: Ա ռաջ քայ լե լով �  
ձգտե լով այդ ա մե  նին՝ կանգ է առ-
ն� մ մի  պահ �  ժպտ� մ, �  սի ր� մ 
է դր� թ յ�  նը, իր հա րա զատ նե րին: 
Գի տակ ց� մ է, որ երբ իր ե րե խա-
նե րը լի նեն �  լի նեն իր ներ կա յիս 
տա րի քին, կհպար տա նա �  կսի րի 
ի րենց, բայց չեն լի նի ծնող նե րը. հա-
կա ս� թ յ� ն նե րը եր բեմն  սեղ մ� մ են 
կո կոր դը, ար ց� ն քի կա թիլ նե րը չեն-
թարկ վե լով անձր և� մ: Ար ևի շո ղե րը 
սկսե ցին ընդգ ծել կյան քի գ� յ նե րը,
�  նա էլ փա կեց խա վար մտքե րը �  
ժպտաց կյան քին:
Բա րի օր,  մար դիկ:

… Շուրջս ձյուն է՝ ա նեզր ու ան պիղծ մաք րութ յուն... 
Ե րա՞զ է, քնա՞ծ եմ արդ յոք... Ախր լսում եմ մե րկ ոտ քե-
րիս շար ժու մի ց ա ռա ջա ցող ձյան ճի չը... Ճեր մակ բլուր-
ներ, ձո րեր ա մա յի ու ո՛չ մի  կա նաչ, ու ո՛չ մի  աղ մուկ: 
Ա նեզ րութ յան ա նո րո շութ յու նից խառն վում են մտքերս, 
սառ նութ յու նը պա տում է մար մի նս: Երկն քում նույն պես 
ա նեզր ու մի ան վագ ճեր մակ ամ պեր են: Կար ծես ա մե ն 
բան բնա կան է, բայց ու՞ր  է արևս: Ա նո րո շութ յան փո-
թո րի կից խառն վում են հույ զերս ու ձեռ քերս պար զած 
վա զում եմ ա ռաջ, ինչ պես փոք րիկն է վա զում մորն ըն-
դա ռաջ: Ու մի  պահ, կորց նե լով մարմն  իս ծան րութ յու նը, 
ցրտի զգա ցու մը՝ ես գի տակ ցում եմ ողջ խնդրիս էութ յու-
նը՝ Ինձ չեն սպա սում...: Ու ժա կո րույս ու հևա լով՝ դան-
դաղ նստում եմ, պառ կում ձյան վրա ու աչքս զար նում է 

հետ՝ ճա նա պար հիս: Ոտ նա հետ քերս մի այ նակ են մն ա-
ցել ողջ ան սահ մա նութ յան մե ջ: Ա ռաջ եմ նա յում՝ դաջ-
վե լուն պատ րաստ ճեր մակ է պատ ված: Մտ քերս ցրվոււմ
են ողջ տա րա ծութ յամբ, ժա մա նա կը գլոր վում է, ո չինչ չի
փոխ վում... Ե րա՞զ է, թե՞ ի րա կա նութ յուն: Մի պահ զգում
եմ այ տիս ջեր մութ յուն, նա յում եմ՝ արև՜ս, հու՜յսս, ջեր-
մութ յու՜նս, իր վեր ջին շո ղե րը ար ձա կե լով ու դեռ չե-
կած՝ ար դեն լքում է ինձ: Մայ րա մուտ է... Ա ղեր սա գին
աչ քերս հա ռում եմ երկն քին՝ վա յե լե լով վեր ջին գույ նե-
րով ա լե ծա ծան նախ շե րը... Ար ցուն քիս կա թի լը, գլոր վե-
լով այ տիս վրա յով ու շող շո ղա լով բո լոր շքեղ գույ նե րով,
իջնում է ցած... Նոս րա նում են գույ նե րը, ու ես խա վա րի
սար սա փից, մե  նա կութ յան զգացումի ց կու ճուր վում եմ ու
հան կարծ նկա տում՝ ես էլ եմ նոս րա նում...





Before  being named 
Yerevan State Medical 

University a� er Mkhitar 
Heratsi the University 

was an Institute and ear-
lier it was 

Medical Faculty of 
Yerevan University.

In 1917, April 9, when the Seim adopted the resolu-
tion of proclaiming  Transcaucasia to be an independent 
Transcaucasian  Democratic Federative Republic, the an-
nouncement of the  liquidation of Transcaucasian  Seim  
on May 26 followed. On the same day Georgia declared 
independence becoming Georgian Democratic Republic. 
On May 27, Azerbaijan declared independence. In the 
end,  on May 28, the Armenian National Council located 
in Tbilisi, decided to have its structures, including its 
own University, which was opened in 1920, marking the 
beginning of higher medical education.

So the need of 
organizing the 

Medical Faculty was 
rising and becoming 
more realistic. And 
the works directed 

to that became more 
active and practical 
in the fall of 1920.

In RA Ministry of Public Education, on 
January 25, 1919 there was a meeting on  
transferring the Transcaucasian Private Uni-
versity to Yerevan.

Based on the results of this meeting, the  
Minister of Public Education Hrant Me-
lik-Gharagyozyan turned  to the Council of 
Ministers to transfer  Caucasian University 
from Tbilisi to Yerevan. 

Together with the report the Minister also 
suggested the project of opening a Universi-
ty in Yerevan , the start of which would be 
September 1919. Works upon opening Med-
ical Faculty, together with the creation of 

University were realized. 
At the fi rst meeting organized for the event 

above, it was mentioned that all the students 
of all the faculties could have the possibility 
of getting full education.

At the second meeting the status, the 
candidates of its professor lecturer staff  of 
the Chairs as well as the issues concerning 
the invitation of Armenian professors from 
abroad were discussed.

At the third meeting the issues of curricu-
lum, the invitation of the professors and the 
content of their  titles were discussed . 
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A� er about 2 years of hard work and negotiations, RA Gov-
ernment adopts the law on “opening the Medical Faculty at the 
University” in October of 1920.

This was the brief pre soviet history of the creation of the 
Medical Faculty of Yerevan State University.

During those years there were a lot of diffi  culties 
in Yerevan State University as well as in the Med-
ical Faculty concerning the eff ective organization 
of the works the overcoming of which required 
great eff orts.

Among the staff  of the Faculty, even among the 
doctors there was a misperception that the diffi  cul-
ties were impossible to be overcome and the Fac-
ulty was on the verge of collapse. But the majority 
was against it and was sure that all the diffi  culties 
are possible to be overcome   and it was time for 
Armenia to prepare its own Medical personnel. 

One of those optimistic people was Askanaz Mra-
vyan. The issues of continuing  Medical Faculty 
or not was discussed in 1923 March, at the sec-
ond meeting of the Armenian Communist  Party 
where Askanaz Mravyan stated the importance of 
the Faculty also expressing the view points of the 
supporters.
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The organization of the studies at the Med-
ical Faculty had numerous diffi  culties .There 
were no classrooms for the lectures and prac-
tical works, no laboratories, clinical hospitals, 
medical equipment, textbooks or tutorials. 
There were even no Armenian terms. Medical 
Faculty had a great lack of lecturers in the 
fi rst years of its activities; there was no appro-
priate number of doctors in other cities of the 
country. Certainly, there were talented sur-
geons physicians, microbiological specialists, 
obstetrician gynecologists and other special-
ists some of which got enrolled in the Faculty. 
First of all Vahan Artsruni, Grigor Areshyan, 
Levon Hovhannisyan, Gro, Mirza Avagyan, 
Abgar Isahakyan, Arshak Hakobyan and oth-
ers should be mentioned. 

As it was impossible to keep the level of 
the high-quality education and meet the re-
quirements of the Faculty the Head Staff  of 
the University took practical steps inviting 
well-known specialists from Georgia, Russia, 
Ukrain, Azerbaijan to work at the Medical Fac-
ulty. The eff orts were not useless. Respond-
ing to the call of the Motherland a number of 
Armenian doctors, later prominent professors 
Hambardzum Kechek, Grigor Mednikyan, 
Khachatur Arkhipyants, Hovnan Gabriely-
an, Artashes Melik-Adamyan,Andreas Arzu-
manyan and others come to work at the Facul-
ty. The fi rst professors of the Medical Faculty 
were Vahan Artsruni and Hambardzum Ke-
chek who had defended doctoral dissertations 
long before the October Revolution.
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During those years Armenia 
was not giving graduates with 
higher education in pharmaceu-
tical specialization. Health care 
system was satisfi ed with middle 
class specialists the education of 
which was carried out in medical 
colleges of the country. Gradu-
ates with higher education were 
mostly from distance learning 
route, whihi hch, fof course, couldld nnotot 
provide the necessary quality and 
professional staff .

Without proper training of 
qualifi ed personnel this sector 
was doomed to remain futile in 
the framework of development, 
which, of course, could have its 
serious negative impmpact onon aallll 
healthcare system and itts ffururththerer 
development and progressss. HoHow-w-

ever, some state structures offi  -
cials did not want to accept this
reality and strongly blocked the 
realization of my suggestion upon
the creation of Pharmacological
Faculty.

Even some ignorant offi  cials 
were ridiculously putting into 
circulation the idea that the fac-
ulty was being created for me. So 
ququititee aa lolongng aandnd hharardd babattttlele wwasas 
present until I was able to prove
that the creation of Pharmaceu-
tical Faculty was vital for our
country. Some claimed that in
one or two years   Armenia won’t 
have a demand for pharmacolog-
ical personnel and the graduates 
will remain unemplloyoo ed. Life has 
shown quite the opposite.

EMIL GABRIELYAN TELLS ABOUT HIS RECTORIAL 
ACTIVITIES AT MEDICAL UNIVERSITY 

Quotes were taken from E. S. Gabrielyan’s  “Pieces of the Past Memories” bookQ y
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Initiative which received a great response

On the occasion of beautiful
spring holidays we could con-
gratulate not only women but
also support wounded soldiers
who are still in rehabilitation pro-
cess. Numerous cards made by
the Armenian soldier found their
destination. Anyone could have
the valuable handmade works of 
the real defender performing the
most important contribution in
the process of full recovery of the
wounded soldiers.

All the income from the post-
cards was given to YSMU Heratsi
No 1 Hospital Complex Rehabilita-
tion Center of the disabled soldiers
for the reconstruction of the area.

This socially signifi cant event
found high appreciation not only
in Armenia but also out of the bor-
ders.

“Postcard for Armenian Women
by the Wounded soldiers” YSMU
project was joined by Tigran Man-
souryan, Ruben Babayan, Nikol
Tsaturyan, Davit Hakobyan, Gagik
Ginosyan, Narek Duryan, Hen-
rikh Mkhitaryan, Levon Aronyan,
singer Hayko, designer Nur, vio-
linist and conducter Vladimir Spi-
vakov’s family, cultural and politi-
cal fi gures, students, organizations
and individuals, pupils. Children
undergoing medical recovery in
Muratsan University Hospital also
participated in the event.



The military path of the future
doctor coincided with the April
war. Mkhitar Mkhitaryan initially
knew the enemy. The Armenian
soldier is from Verin Karmraghbyur
village of Tavush region where al-
most constantly the sounds of the
gunshots are heard. A° er leaving
High School, Mkhitaryan entered
Yerevan State Medical University,
Dental Department, studied for
fi ve months and went to perform
the duty: for a soldier serving for
14 months April  was the main ex-
perience." We had no idea that the
war will break out, that we will take
part in large-scale military action,
although we were  ready for every-
thing",  says the ex-soldier and fu-
ture doctor. 

Mkhitaryan served in Jrakan,
where many Azerbaijani troops
were heroically fought against by
Sergeant Adam Sahakyan, Sasha 
Galstyan and all the other heroes.
They didn’t even retreat a single
step. "We served with Adam for
fi ve months, with Sasha Galstyan
we had a month of service. We met
with Adam before the war. He was a 
little sick, had a temperature, took
the pill and went to the forefront for

the military duty. He was the senior
of the position. We said goodbye to
each other. I didn’t know that it was
the last time I saw him…" 

Mkhitaryan was watching the
military actions from the com-
manding observation positions. The
paramedic was giving fi rst-aid to
the wounded soldiers until the am-
bulance arrived. Narek Malkhasyan
is one of  Mkhitar’s comrades in
arms, the one who destroyed Azer-
baijan helicopter. As Mkhitar says,
"It is hard to tell a year later what

consequences could have occurred  
if Narek hadn’t destroyed the ene-
my’s helicopter. We wouldn’t be ei-
ther. Narek was having a rest. We 
heard loud noises. It seemed there 
were some tanks .Focusing very 
fast Narek destroyed the helicopter 
with just one shot" says Mkhitar. 
He doesn’t forget his victim friends 
of April war. For him they are alive 
by their heroism.

"it was not that the enemy came 
for occupying just one position, 
they had intentions. There was 

simply one goal in our
minds: to stop the enemy
from advancing. Proud to
say that the April was a 
victory- a victory in the
sense that we had loss-
es but we stopped the
enemy and threw them
back. The participant of 
the April war replaced
the weapons by a pen,
returned from the army,
continues his education.
"My aim is to graduate
from the University. My
home is a few kilometers
away from the positions
of the enemy. If there is a 
need I will be on the bor-
der in some minutes". 
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In “Narekatsi” Art Union the commemoration of the 
“Veradardz” poetry book presentation of Bagrat Alex-
anyan, who heroically fought against the enemy and 
died in Jrakan during April war, was held. Bagrat’s par-
ents, friends and parents of other victim soldiers were 
present at the event. Mother of the April war victim 
Narine Asryan works at Heratsi University Clinic. As 

she says Bagrat started writing poems since 11, wrote 
about motherland, love and mother. Before joining 
the army Bagrat had an aim to publish prose and 
poetry in a book.

Unfortunately his diaries and letters are published 
a° er his death. “A year later Bagrat as if came back 
to me with his poems bringing his life, soul and 
breath.” said hero’s mother. Mrs. Narine recited the 
poem titled “Life” noting that Bagrat’s all poems are 
close to her heart.

Serving his duty right on the fi rst observation point 
senior observer Junior Sergeant Sergey Margaryan is  a 
native of Odzun . Having graduated from the General 
Medicine Faculty, he was  enrolled in Masters Level , 
a° er which he was dra° ed into the army. The doctor 
was appreciated within one year for he  had a high 
discipline and excellence, also performing perfectly  at 
the forefront of combat duty. And it is no accident that 
the commander Deputy, Lieutenant Colonel A. Agh-
abekyan promised to apply for "Valiant Fighter" badge 
for the doctor.

The doctor told that before joining the service he 
was aware of the reality, he knew that he would en-
counter many diffi  culties. But in military life there are 
two things that inspire military soldier most. First is 
the love for the Motherland, and, the  second is army 
friendship.

 Another observer of the combat shi°  is Grant Ma-
nukyan, who at the time of our visit was performing 
observation. A° er reporting the situation the cautions 
observer continued the service. Manukyan assured 
that nothing passes by without detailed observation. 
They are extremely cautions and he said however hard 
it is he wouldn’t leave the place.

A° er witnessing all these I was sure that as Njdeh 
said “Now we have a soldier who strives to overweigh 
his descendants and a soldier who is confi dent in his 
strength and will.”

SAMVEL HARUTYUNYAN

THERE ARE MOMENTS I SIMPLY DON’T WANT TO THERE ARE MOMENTS I SIMPLY DON’T WANT TO 
LEAVE THE POSITIONS. SERGEY MARGARYANLEAVE THE POSITIONS. SERGEY MARGARYAN

h B t t t d iti i 11 t

This is a brief description of "There are 
moments I don't want to leave the positions" 
article of  "Armenian Soldier" offi  cial paper 
of RA MD published in 2016 N.51 issue.
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Planting trees with the partici-
pant boys of April four-day war,
instead of them and for the sake of 
the victims.

 You can describe the April war
exactly in such a way a year later,
on  April 1 in  “Heratsi” No. 1 Hos-
pital Complex Park - a symbolic
event in which wounded soldiers
together with cultural fi gures took
part, planting trees in the memory
of victim soldiers.

 According to participant, the tree
planting by the wounded boys, art-
ists, and future doctors is symbolic
primarily for life, continuation of 
life, and the power of the spirit.

YSMU Rector Armen Muradyan
noted in his talk with the journalists
that the planting of trees couldn’t
have taken place in a better place
than this, as lot of lives are saved in
this area.

“Boys’ vitality, optimism, life,
striving for life give great strength
to all of us,” - said Armen Murady-
an.

It should be noted that many of 
the boys are getting medical care
and treatment in the University
Hospital Complex. Armen Murady-
an said that they have already be-
came good friends. In the near fu-
ture founding a new  rehabilitation
center for wounded soldiers is being
planned.

The volunteers team headed by
journalist Haykouhi Minasyan has
spared no eff ort in supporting the
rehabilitation treatment of the boys
wounded not only during April war
but also in the previous years. 

Disabled soldier Arkadi Mkrt-
chyan started walking having spent
9 years in the wheelchair. He was
able to walk due to specialists
working with him as well as due
to the belief and optimism. Arkadi
planted his tree in the Hospital park
hoping and being sure that life will
continue more peacefully. Compos-
er Tigran Mansuryan,  Director of 
Opera and Ballet National Academ-
ic theatre, conductor Constantine
Orbelian, the main hero  of the fi lm
“Life and struggle”  Samvel Tade-

vosyan, composer Ara Gevorgyan,
“YMU” team member Karen Ghaz-
aryan and others took part in the
event together with the boys.

Daniel Davtyan got wounded on
April 3. A° er coming back he had
a goal to work and start a family
but everything was delayed a little
bit, now he is just thinking about
recovering as soon as possible. ”I
am proud to plant trees with such
people” stated Daniel Davtyan. 

“It’s just two of us-grandfather
and grandson, now this tree is the
proof of our relation. Give me your
hand, Daniel, you are the Daniel
from the Bible who couldn’t have
got eaten by  the lions, my bro,
what a lovely boy you are, and I am
your grandfather” says Tigran Man-
souryan and plants the tree with
Daniel Davtyan.
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The sport life of Medical University was quite effi  -
cient in 2016.

The sport year started with Sport activities and 
competitions of the lecturer and professor staff  of the 
Armenian State Higher Education Institutions - table 
tennis, volleyball and shooting. Yerevan State Medical 
University team had an active participation in those 
sport activities applying in the above mentioned sports. 
It was really satisfying for me to watch the struggle of 
our lecturers in the volley ball game, in table tennis and 
in shooting. 

In the fi rst months of spring, the 17th state sport 
games among RA Higher Educational Institutions start-
ed which lasted till December. The students of our Uni-
versity took active participation in the games and we 
had victories. There were some biased refereeing and 
defeats. But we can surely state that the sport com-
petitions reached its aim- healthy lifestyle among the 
students.

It has been decided to conduct competitions in stu-
dent league format. They will be conducted during the 
academic year, at the weekend. The idea is greeted and 
the expectations are high. The development of sport 
will be motivated among the students.

But our concern is not the willingness of the students 
and lecturers but the problem of our old sport areas for
hosting the guests properly. Though the gyms of wres-
tling and judo have already been reconstructed and in 
practice but the game sport area and swimming pool 
are still in further plans. We hope we won’t have the 
need to write about it in the further articles.

Our basketball, volleyball and mini football boys’ 
team played quite well during the spring time and in 
fall they had some defeats connected with the gradua-
tion period.

Our girls’ team yield others, maybe because of the 
reason that for them education is in the fi rst place.

It’s quite satisfying that not having a swimming pool 
the team of our University was able to have winners 
and some participants got awards.

The lecturers and professors headed by associate pro-
fessor A.K. Movsesyan do their best for our students to 
be in good shapes and fi t, for taking part in the compe-
titions. Let’s not speak about the lessons. Skilled pro-
fessional-trainers in the Chair  have brought up several 
generations of students who are ready to pass their ex-
perience and skills to the future doctors.

Our Chair hopes that in 2017 our University head staff  
will fi nally realize the reconstruction and upgrading of 
our gym, swimming pool, table tennis area, changing 
rooms and we will continue our work.

NAREK SHIRINYAN
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The Armenians are an ancient peo-
ple who have existed since before
the fi rst century C.E. Armenia has
gained and lost a tremendous amount 
of territory throughout its long and
turbulent history. Boundaries of the
past have extended from that of the
present-day Republic of Armenia 
and through most of modern day
Turkey. The name “Armenia” was
actually given to the country by its
neighbors; inhabitants of Armenia 
refer to it as “Hayastan” derived
from the name Haik, a descendent
of Noah (from the Bible), and “stan” 
which means “land” in Persian. The 
Armenian language is unique from
other Indo-European languages, with
its own distinct letters and grammar.
Christianity is a deeply rooted aspect
of Armenian history and culture. Ar-
menia was the fi rst nation to adopt
Christianity as a state religion, in
301 C.E. This early Christian identi-
ty has greatly infl uenced Armenian

culture, setting it apart from most of 
its neighboring peoples. The majority
of Armenians belong to the Eastern 
or Western dioceses of the Armenian
Apostolic Church, an orthodox form
of Christianity. With the dissolution
of the Soviet Union in 1991, Armenia 
was the fi rst state to declare its inde-
pendence, and remains an indepen-
dent republic today. Armenia is a de-
mocracy and its borders only include
a very small portion of the land that
was historic Armenia.

In 1908, Armenians and other mi-
norities of the Ottoman Empire be-
gan to rejoice in what promised to
be a new era of tolerance and the
establishment  of a participatory
government in the Ottoman Empire.
Armenians, Arabs, Greeks, Jews, and
Kurds had begun working with a 
group of Turks to challenge the au-
thority of the Sultan. This group was
known as the Ottoman Liberals and
the Turkish coalition of the group ad-

opted the name “Young Turks.” They 
wanted to create a modern state that 
represented inhabitants of the Otto-
man Empire more equally and render 
the Sultan politically powerless.

In April 1909, Armenian hopes 
were dashed as Hamidian support-
ers in the city of Adana carried out 
a massacre of Armenians as part of 
an attempt to reestablish the pow-
er of the Sultan. Adana was heavily 
populated by Armenians and had at 
one time been part of Armenian ter-
ritory. Despite attempts at resistance, 
in the end almost 30,000 Armenians 
were killed and nearly half the city 
destroyed.

The culprits of the Adana Massa-
cre were never punished and a° er 
1909, an extreme nationalist polit-
ical movement promoting a policy 
of Pan-Turkism (“Turkey for the 
Turks”) gained backing from Turkish 
populations throughout the Ottoman 
Empire. In addition, the Ottoman 
Empire, now known as the “sick man 
of Europe,” was weakened by the loss 
of its lands in south-eastern Europe
in the Balkan Wars of 1912-13. One of 
the Ottoman Empire’s greatest ene-
mies was Russia, as Russia was con-
stantly threatening the security of 
the Ottoman borders and controlled 
parts of the eastern edge of the Ot-
toman Empire that was populated 
by Armenians. Since the Russians 
had advocated for Armenian reforms 
in the past and because the Russian
army did have Armenians serving 
as soldiers, the Ottoman govern-
ment was concerned that Ottoman 
Armenians might commit traitorous 
acts. This fear helped to fuel Turkish 
public sentiment against Armenians. 
The Ottoman Empire entered World 
War I in 1914, fi ghting against Rus-



sia in campaigns that straddled
territory inhabited by Armenians
on both sides of the border. The 
Ottoman Empire was badly de-
feated by Russia in a campaign in
the winter of 1914-15, and the gov-
ernment then made the Armenian
community a scapegoat for the
military losses that had occurred
at the hands of the Russians. By
the spring of 1915, leaders of the
ruling party, the CUP, seized the
opportunity of a world preoccu-
pied by war to erase the Armenian
presence from almost all Ottoman
lands. The CUP was a triumvirate
led by Mehmet Talaat, Ismail En-
ver, and Ahmed Jemal. Beginning
on April 24, 1915 (now commem-
orated as the beginning of the
Armenian genocide), Armenian
civil leaders, intellectuals, doctors,
businessmen, and artists were
rounded up and killed. Once these
leaders of the Armenian commu-
nities were killed, the genocide
plan was put into motion through-
out the empire. Many Armenian 
men were quickly executed. Using
new technologies, such as the tele-
graph and the railroads, CUP lead-
ers sent orders to province leaders
to gather women and children and
either load them onto trains head-
ed for the Syrian Desert or lead
them on forced marches into the
desert. Embarking with little food
and few supplies, women and chil-
dren had little hope of survival.

On these journeys, Turkish gen-
darmes regularly subjected Arme-
nian women to sexual violence.
Special militias were created by
the government to carry out the
deportations and murders; and
Turkish and Kurdish convicts who

had been set free from jails bru-
talized and plundered the depor-
tation caravans winding through 
the severe terrain. Some women 
and children were abducted and 
sold, or children were raised as 
Turks by Turkish families. Some 
Armenians were rescued by Bed-
ouins and other Arabs who sym-
pathized with the Armenian situa-
tion. Sympathetic Turkish families 
also risked their own lives to help 
their Armenian neighbors escape. 
Within months, the Euphrates and 
Tigris rivers became clotted with 
the bodies of Armenian women
and children, polluting the water 
supply for those who had not yet 
perished. Dysentery and other dis-
eases were rampant and those who 
managed to survive the march 
found themselves in concentration 
camps. By 1918, most of the Ar-
menians who had resided in this
historic land were dead or in the
Diaspora. Under the orders of Tur-
key’s new leader, Mustafa Kemal 
(Ataturk), the remaining Arme-
nians in western Cilicia (the region 
of the Ottoman Empire originally 
inhabited by Armenians) were 
expelled, as were the Greek and 
Assyrian populations. By 1923, a 
3,000-year-old civilization virtu-
ally ceased to exist. One and a half 
million Armenians, more than half 
of the Armenian population on 
its historic homeland, were dead, 
and the Armenian community
and personal properties were lost,
appropriated by the government,
stolen by others or deliberately 
destroyed. Only a small number 
of Armenians remained in the for-
mer Ottoman capital of Constan-
tinople.

The Denial
The term “genocide” was not cre-

ated until 1944. It was devised by a 
legal scholar, Raphael Lemkin, who 
had been strongly infl uenced by
his study of the Armenian case and
the persecution of Jews under Nazi
rule. In 1946, the United Nations
adopted the language and two years 
later the Convention on the Preven-
tion and Punishment of the Crime
of Genocide was passed. Despite the
affi  rmation of the Armenian geno-
cide by the overwhelming majority
of historians, academic institutions
on Holocaust and Genocide Stud-
ies, and governments around the
world, the Turkish government
still actively denies the Armenian
genocide. Among a series of actions
enacted to counter Armenian geno-
cide recognition and education, the
government even passed a law in
2004 known as Article 305 which 
makes it a criminal off ense, pun-
ishable by up to 10 years in prison, 
to discuss the Armenian genocide.
Most of the survivors of the Ar-
menian genocide have now passed
away. Their families still continue
to demand recognition for the suf-
fering infl icted upon their beloved
ancestors more than 90 years ago.
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Մեր թիմը - Կարեն Ավետիքի Ակոպյան
 Տար վում են բազ մա թիվ աշ խա տանք ներ խնդիր նե րի լուծ ման նպա տա-
կով, բայց, կա րծում եմ, հնա րա վոր չէ հաս նել մի պա հի, 
երբ այլևս խնդիր ներ չեն լի նի։ Չէ՞ որ հենց այդ 
խնդիր նե րի առ կա յութ յունն ու դրանց լու ծե լու 
ձգտումն է հան դի սա նում կյան քի հիմ նա կան 
շար ժիչ ուժն ու ա ռաջ նոր դը։

Ֆրանսերենի դասընթացներ
Ֆ րան սե րե նը կեն դա նի, դի նա միկ ու 

մշտա պես զար գա ցող լե զու է: Այն մրցու նակ 
է ե ղել աշ խար հում և  շա րու նա կում է այդ պի սի-

նը լի նել: Այ սօր աշ խար հում 500մլն  մարդ խո սում է 
ֆրան սե րեն: Ցան կութ յուն ու նեմ տես նել ֆրան կո ֆոն լայն կոն տին-

գենտ իմ երկ րում ու մաս նա վո րա պես ԵՊԲՀ-ում:

Այս համար	 մ

  Բարև սի րե լի ըն թեր ցող։ Ող ջ	  ն	 մ ենք բո լո րիդ 2017 թ. ա ռա ջին, գար նա նա յին հա-

մա րից։ Գա ր	  նը զար թոն քի, թար մ	 թ յան 	  գե ղե ցի կի ժա մա նա կաշր ջան է։  Այն լի է հաղ-

թա նակ նե րով և  ձեռք բե ր	 մն  ե րով։  Ճիշտ ն	 յն սկզբ	 ն քով, մե նք էլ շա ր	  նա կե լ	  ենք լի նել 

ձեր կող քին  նո րա րար մտքե րով 	  գե ղե ցիկ ծրագ րե րով։  Միա սին, մե նք կկա րո ղա նանք 

հաս նել մե ծ բարձ ր	 նք նե րի։

 Հար գանք նե րով՝ « Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պ	 թ յ	 ն։

 Գա ր	  նը այն քան ծա ղիկ է վա ռել,

 Գա ր	  նը այն պես պայ ծառ է կրկին...

 Վա հան  Տեր յան



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

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

«Հերացի» արհեստակցական կազմակեր-
պությունը շարունակում է օտար լեզվի 
դասըթացները համալսարանի աշխատա-
կիցների համար։ Բոլոր նրանք, ովքեր 
ցանկանում են սովորել անգլերեն կամ 
ֆրանսերեն կամ ցանկանում են կա-
տարելագործել իրենց գիտելիքները, 
կարող են դիմել արհեստակցական կազմա-
կերպություն։ Դասընթացները անց են կաց-
վում հատուկ բուհի աշխատակիցներին 
հարմարեցված գրաֆիկով։

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

Ինչ պես գի տեք, ըն թա ցիկ ու սում նա կան տար վա սկզբից 
« Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պութ յու նը մեկ նար-
կեց ֆրան սե րեն լեզ վի դա սըն թաց ներ։  Դա սըն թաց նե րի ա ռա-
ջին փուլն ար դեն ա վարտ ված է, ար դեն մեկ նար կել է 2-րդը։ 
Այս ա ռի թով էլ ո րո շե ցինք ձեր դա տին ներ կա յաց նել այս 
ծրագիրը։

 Ներ կա յաց նում է ֆրան սե րեն լեզ վի դա սըն թաց նե րը վա րող 
 Հաս միկ  Մել քոն յա նը։ 

Ֆ րան սե րեն դա սըն թաց նե րին կա րող են մաս նակ ցել տար-
բեր տա րի քա յին խմբի ան ձիք՝ ինչ պես լեզ վին տի րա պե-
տող նե րը, այն պես էլ՝ սկսնակ նե րը:  Դա սըն թաց ներն անց են 
կաց վում շա բա թա կան 2-3 օր, 1-1,5 ժամ տևո ղութ յամբ՝ նկա-
տի ու նե նա լով սո վո րող նե րի ցան կութ յուն նե րը, զբաղ վա ծու-
թյունն ու աշ խա տան քա յին գրա ֆի կը: Ոչ միայն ֆրան սե րե նի, 
այլև ցան կա ցած լեզ վի ի մա ցութ յու նը տա լիս է տվյալ լեզ վի 
մշա կույ թին, քա ղա քակր թութ յա նը ծա նո թա նա լու լայն հնա-
րա վո րութ յուն: ԵՊԲՀ աշ խա տա կից նե րի հա մար ֆրան սե րե նի 
գի տե լիք նե րը կա րող են մի ջազ գա յին փոր ձի փո խա նակ ման, 

գի տա կան ա ռա ջըն թա ցի, ար տերկ րում ու սու մը շա րու նա կե լու և  մաս նա գի տա կան գրա կա նութ յուն ու սում նա-
սի րե լու հա մար կար ևոր գոր ծիք դառ նալ: Անգ լե րե նին զու գա հեռ խո սե լով ֆրան սե րեն՝ յու րա քանչ յուրս բազ մա-
պատ կում ենք մեր հնա րա վո րութ յու նը հայտն վե լու աշ խա տան քի տե ղա կան և  մի ջազ գա յին շու կա յում։ Ֆ րան-
սե րե նը կեն դա նի, դի նա միկ ու մշտա պես զար գա ցող լե զու է: Այն մրցու նակ է ե ղել աշ խար հում և  շա րու նա կում 
է այդ պի սի նը լի նել: Այ սօր աշ խար հում 500մլն  մարդ խո սում է ֆրան սե րեն: Ֆ րան սե րե նը պաշ տո նա կան լե զու 
է Ֆ րան սիա յում և 29 այլ երկր նե րում: ՄԱԿ-ի պաշ տո նա կան և  աշ խա տան քա յին 6 լե զու նե րից մեկն է, վեր ջի նիս 
ան դամ 185 երկր նե րից 56-ը հան դի սա նում են ֆրան կո ֆո նիա յի ան դամ: 2012 թ. Ֆ րան կո ֆո նիա յի գա գաթ նա-
ժո ղո վին  Հա յաս տա նը դար ձավ Ֆ րան կո ֆո նիա յի մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յան 54-րդ  լիի րավ ան դամ պե-
տութ յու նը: Աշ խա տան քա յին փոր ձում ու նե նա լով տար բեր ու սա նող ներ՝ բժշկա կա նի աշխատակիցնե րը ինձ հա-
մար ա ռանձ նա հա տուկ են նրա նով, որ դա սապ րո ցե սի ըն թաց քում ես ինքս եմ նրան ցից սո վո րում: Օ րի նակ՝ 
նրանք հա ճախ դա սի ըն թաց քում սո վո րած բա ռե րի և  ի րենց մաս նա գի տա կան դաշ տում գո յութ յուն ու նե ցող 
եր ևույթ նե րի և  եզ րույթ նե րի հետ ընդ հան րութ յուն ներ են տես նում՝ արդ յուն քում նույ նիսկ գտնե լով վեր ջին նե րիս 
սկզբնաղբ յուր նե րը: Եվ վեր ջա պես այն, որ նրան ցից շա տե րը՝ դա սա խոս ներ լի նե լով, հայտն վում են ու սա նո ղի 
կար գա վի ճա կում, գա լիս է փաս տե լու, որ սո վո րե լու հա մար բո լոր տա րիք ներն են ցան կա լի և  ժա մա նա կին, ինչ-
պես կա սեր հայտ նի ֆրան սե րեն ա սաց ված քը̀  «On s’instruit à tout âge»։ 

 Ցան կութ յուն ու նեմ տես նել ֆրան կո ֆոն լայն կոն տին գենտ իմ երկ րում ու մաս նա վո րա պես ԵՊԲՀ-ում: Ե թե կա 
փոքր-ինչ ցան կութ յուն խո սել ֆրան սե րեն, ու րեմն՝ ի՛ գործ, ֆրան կո ֆոն աշ խար հը սպա սում է  Ձեզ: Իսկ մտահա-

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ Ֆրանսերենի 
դասընթացներ



ղա ցում նե րի մա սով կա սեմ, որ առջ ևում 
ֆրան կո ֆո նիա յի օր վա հետ կապ ված 
մար տի 20-ին (ի դեպ այդ օրն եմ ծնվել 
ես) Եր ևա նում բազ մա թիվ մի ջո ցա ռում-
ներ են լի նե լու, ո րին ան մասն չենք մնա 
նաև մենք:

Ու սա նող նե րի հետ զրույ ցում հնչած 
«Ին չո՞ւ ֆրան սե րեն, ի՞նչ կտա դա ձեզ» 
հար ցին ե ղան այս պի սի պա տաս խան ներ.

 Մար սե լի հա մալ սա րա նից հրա վերք եմ 
ստա ցել դա սա խո սութ յուն նե րի շարք 
կար դա լու « Մա հը իբրև տրանս պոր տի 
մի ջոց» թե մա յով:

Ֆ րան սե րե նով լավ հոդ ված ներ կան, 
ար դեն կա րո ղա նում եմ կար դալ։

 Միշտ սի րել եմ ֆրան սե րե նը, դպրո ցում 
որ պես օ տար լե զու եմ ան ցել, ցան կութ-
յուն ու նեի շա րու նա կել։

ֆրան սե րե նը ռո ման տիկ լե զու է: Իսկ դուք չէի՞ք ու զե-
նա  Շառլ Ազ նա վու րի եր գե րի տեքս տե րը հաս կա նալ։

Իմ տղան ըն տա նի քով գտնվում է Ֆ րան սիա յում։  Թոռ-
նիկ ներս սկսել են շատ լավ խո սել Ֆ րան սե րեն:  Ցան-
կա նում եմ լավ ի մա նալ լե զուն, որ պես զի թոռ նիկ նե-
րիս այ ցե լե լուց ի րենց հետ խո սեմ նաև ֆրան սե րեն:

 Շատ խե լոք մեկն ա սել է, որ օ տար լե զու ու սում նա-
սի րե լիս՝ քո մայ րե նի լե զուն ա վե լի լավ ես հաս կա-
նում: Ու զում եմ հա յե րեն ա վե լի լավ ի մա նալ: Ի րա-
կա նում թերևս ար ժեր անգ լե րե նի դա սե րի գնալ:

Իսկ ինչ պե՞ս են ըն թա նում պա րապ մունք նե րը։

Ըն թեր ցում ենք, երկ խո սում, փոր ձում ենք ճիշտ ար-
տա սա նել ֆրան սե րե նի հե տաքր քիր հնչյուն նե րը: 
Գ րում ենք թե լադ րութ յուն ներ, շա րադ րութ յուն ներ, 
կա տա րում ենք թարգ մա նութ յուն ներ և  վար ժութ յուն-
ներ։ Այս տեղ մի քիչ մտա ծել է պետք, օ րի նակ՝ հիմ-
նա կա նում ե զա կի և  հոգ նա կի թվե րը նույն պես են 
ար տա սան վում, կոն տեքս տից է հաս կա ցում, թե քա-
նի խնձոր է ու տում ե րի տա սարդ աղ ջի կը:  Մեր հետ 
աշ խա տող դա սա խո սը շատ հմուտ է, հա մակ րե լի, 
նա փոր ձում է տար բեր ե ղա նակ նե րով ամ րապն դել 
անհրա ժեշտ գի տե լի քը:

Ող ջույն հար գե լի ըն թեր ցող։ Ա մա նոր յա տո նե րից 
հե տո մենք կրկին վե րա դառ նում ենք։ « Մեր թի մը» 
խո րագ րի այ սօր վա մեր հյուրն է դի մած նո տա յին 
ամ բիո նի աս պի րանտ, ա սիս տենտ, ռեկ տո րի օգ նա-
կան Կա րեն Ա վե տի քի Ա կոպ յա նը։

- Բարև Ձեզ պա րոն Ա կոպ յան։ Դուք հան-
դի սա նում եք « Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան 
կազ մա կեր պութ յան հիմ նա դիր նե րից մե կը։ 
Կ պատ մե՞ք կազ մա կեր պութ յան ստեղծ ման 

պատ մութ յու նը։ Ի՞ն չը խթան հան դի սա ցավ 
Ձեր այդ մտքին։

- Մեր հա մալ սա րա նը ու նի «ար հես տակ ցա կան 
միութ յուն նե րի» մեծ փորձ և հա րուստ անց յալ։ Սա-
կայն, ցա վոք, վեր ջին տա րի նե րին, չու նե նա լով արդ-
յու նա վետ գոր ծող պրոֆ միութ յուն, ստիպ ված էինք 
բազ մա թիվ հար ցե րին լու ծում տալ տարբեր են թա-
կա ռուց վածք նե րով։ Ես, բնույ թով լի նե լով ակ տի-
վիստ և հե ռա տես անձ նա վո րութ յուն, հս տակ պատ-

Մեր թիմը



կե րաց նում էի նոր պրոֆ միութ յան ստեղծ ման կա րի քը, 
գոր ծա ռույթ ներն ու ծրագ րե րը, ո րոնք այն կա րող է 
ի րա կա նաց նել։ Այդ պատ ճա ռով էլ ես չէի կա րող մաս-
նա կից չլի նել այդ կար ևո րա գույն գոր ծըն թա ցին։ Այս-
պես սկսվեց « Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր-
պութ յան հիմն ման աշ խա տանք նե րը։

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

- Նախ նա կան շրջա նում կազ մա կեր պում էի մեր աշ-
խա տա կից նե րի սո ցիա լա կան օգ նութ յան ծրագ րե րը, 
մաս նա վո րա պես՝ ա ռող ջա կան խնդիր նե րի դեպ քում 
մեր կլի նի կա նե րում ար տոն յալ պայ ման նե րով բու ժում 
ստա նա լը կամ սո ցիալ-տնտե սա կան խնդիր նե րի դեպ-
քում ֆի նան սա կան օգ նութ յուն տրա մադ րե լը։

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

- Ա յո, ի հար կե, մաս նակ ցել 
և մաս նակ ցում եմ, կա րե-
լի է ա սել, կազ մա կերպ վող 
բո լոր ծրագ րե րին։ Շ նոր հիվ 
մեր պրոֆ միութ յան ու սում-
նա սի րում եմ օ տար լե զու-
ներ, պար բե րա բար լի նում եմ 
մայ րա քա ղա քա յին տար բեր 
մշա կու թա յին մի ջո ցա ռում-
նե րի։ Կա րող եմ ա սել, որ 
ա մեն ինչ կազ մա կերպ վում է 
շատ բարձր մա կար դա կով և, 
ըստ իս, հա սա նե լի է յու րա-
քանչ յուր աշ խա տակ ցի։

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

- Հա մալ սա րա նի աշ խա տա կից նե րի հա մար մեկ խնդի-
րը աշ խա տա վարձն է։ Տար բեր ֆի նան սատն տե սա կան 
փո փո խութ յուն նե րին զու գա հեռ (ին ֆի լա ցիա, գնաճ) 
մեր աշ խա տա կից նե րի աշ խա տա վար ձե րը գրեթե փո-
փո խութ յան չեն են թարկ վել, ին չը ես սխալ եմ հա մա-
րում։ Խնդիր է նաև այն, որ նույն պաշ տո նը զբա ղեց նող 
տար բեր աշ խա տա կից ներ ստա նան տար բեր աշ խա-
տա վարձ։ Ոչ պա կաս խնդիր է նաև բու հի աշ խա տա-
կից նե րի պար տա դիր բժշկա կան ա պա հո վագ րութ յու-
նը, ո րը նրանք պար զա պես չու նեն։ Ի հար կե, տար վում 
են բազ մա թիվ աշ խա տանք ներ հետև յալ խնդիր նե րի 
լուծ ման նպա տա կով, բայց, կա րծում եմ, հնա րա վոր չէ 
հաս նել մի պա հի, երբ այլևս խնդիր ներ չեն լի նի։ Չէ՞ որ 
հենց այդ խնդիր նե րի առ կա յութ յունն ու դրանց լու ծե լու 
ձգտումն է հան դի սա նում կյան քի հիմ նա կան շար ժիչ 
ուժն ու ա ռաջ նոր դը։
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- Կա՞ն արդ յոք մտքեր, ո րոնք կցան կա նա յիք 
տես նել « Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա-
կեր պութ յան ծրագ րե րում։

- Այն խնդիր նե րը, ո րոնք որ նշե ցի, կա րիք ու նեն ման-
րա մասն ու սում նա սիր ման և լուծ ման։ Կ ցան կա նա յի, 
որ « Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պութ յու-
նը ան մասն չմնա այս հար ցում։

- Ի՞նչ «թաքն ված» հնա րա վո րութ յուն ներ 
ունի մեր բու հը, ո րոնց մա սին, ըստ Ձեզ, շա-
տե րը չգի տեն կամ չեն օգտ վում։

- Կար ծում եմ, որ մեր բու հում ա մեն ինչ պարզ և թա-
փան ցիկ է, և ցան կա ցած հնա րա վո րութ յուն հա սա նե-
լի է մեր աշ խա տա կից նե րի հա մար։ Մ նում է հու սալ, 
որ նրանք էլ բա վա կան տե ղե կաց ված են։ Հա մե նայն 
դեպս, բու հը ա մե ն հնա րա վոր բան ա նում է այս հար-
ցում։

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

- Իմ ման կութ յան ե րա զանք ներն են ե ղել լի նել հոգ ևո-
րա կան կամ դե րա սան։ Մեծ հա ճույ քով կաշ խա տեի 
թատ րո նում կամ կծա ռա յեի ե կե ղե ցուն։

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

- Գի տեք, կյան քիս ա ռա վել մեծ մա սը անց եմ կաց րել 
բժշկա կա նի պա տե րի ներ սում՝ ա վե լի շատ, քան հայ-
րա կան տանս կամ իմ տա նը, որ տեղ ապ րում եմ ըն-
տա նի քիս հետ։ Կա րող եմ ա սել, որ տար բե րութ յուն 
չկա բժշկա կա նում, թե նրա պա տե րից դուրս՝ բա ցա-
ռութ յամբ հագուստիս։

- Ո՞րն է հա ջո ղութ յան Ձեր գրա վա կա նը։ Կիս-
վեք սե փա կան փոր ձով։

- Ա ռա ջին հեր թին համ բե րութ յու նը, երկ րոր դը՝ չա րին 

չա րով չպա տաս խա նե լու սկզբուն քը և  եր րոր դը՝ իմ 
առջև խնդիր ներ դնելն ու դրանք ի կա տար ա ծե լը։

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

- Սի րում եմ նկա րել, ա զատ ժա մա նակ զբաղ վում եմ 
նկար չութ յամբ։ Բա նաս տեղ ծութ յուն ներ եմ գրում և 
շատ եմ հե տաքրքր վում բա ռե րի էթ մո լո գիա յով։ Սի-
րում եմ ու սում նա սի րել բա ռե րի ծա գում նա բա նութ-
յու նը։




