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  ՀՀՀաաաննն դ� ր ժո ղաաա կկաաա նն��� թթթ յյյաաաննն 

հա մաշշ խար հա յիիիննն օօրր

191919191999999999199911191911191119191 96996969696966966669696966966996-իիիիիիիիիիիիիիիիին ննննննննննննննն ՄԱԿ-ի գլխա վոր ա սամբ լեան իր ան-
դադդ մ-երկր նե րին աաաաաաաաաաաաա աառառռռռռռռռռռռ  ջջջջջջջար կեց ա մե ն տա րի այս
օօ օրը նշել որպպպպպպպպպպպեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսսս հհհհհհհհհհհանանանանանանանանաննանանանաա  դ դ դ դ դ դ դ դ դուր ժո ղա կա նութ յան մի -
ջազ գա յին օր: ԲԲԲԲԲԲԲԲԲԲԲԲԲԲԲԲանանանանանանանանաննանաննն ն ն ն նննն նննն աաայայայայայայայայայայայայայաայն նն է, որ դրա նից մե կ տա րի
ա ռաջ՝ 1995-ին, ՅՈՅՈՅՅՅՈՅՈՅՈՅՈՈՅՈՅՈՅՅ ՒՆՒՆՒՆՒՆՒՆՆԵՍԿՕ-ի ան դամ-երկր նե րը
հան դուր ժո ղա կա նութ յան սկզբունք նե րի մա սին
հ կ ի էին ն նե Ս կ ն մի ն էհռչա կա գիր էին ըն դու նել:   Սա կայն մի այն դա չէր
պապապապապապապապապապապապապապաապաապպպ տ տտտտտտտճա ռը:  Ամ բողջ աշ խար հում, հատ կա պես
վեվեվեվեվեվեվեվվեվեվեվեեվեվվեվվվ ր րրր րրրրր ր րջջջիջջջջջջ ն տա րի նե րին, ան հան դուր ժո ղա կա նութ-
յան դրսևոր ման ու բռնութ յան դեպ քե րը գնա լով ն և մ ն ն ն ե ե ն վ
ա վե լի տագ նա պա լի ծա վալ ներ են ըն դու նում:
Ա մե ն օր հա զա րա վոր մար դիկ դառ նում են դա-
ժա նութ յան ու բռնութ յուն նե րի թի րախ` ի րենց
էթէէէէէէէ  նիկ, կրո նա կան, ազ գա յին կամ այլ ա ռանձ-
նաանանանանաաաաա հատ կութ յուն նե րիիիիիիիիիիիի պպպպպպպպպպպպատ ճա ռով: Ա մե ն կար գի
կարծրծրծրծրծրծրծրծրծծ ր ր ր ր րր րրրրա տի պե րին ու խխխխխխխխխխխե եեեեեեեեեեեեղաղղղղղղղղղղ թ յուր ված պատ կե րա-
ցումն  ե րիրիրիրիրիրիրիիիին ննննննննն հա կազ դե լլլլլոլլլոլլլլլ ւ,, փփփփփփփփփփփփո խա դարձ հար գանք 
դրսևո րե լուուուոոււււււ և  խա ղաղղղղղղղղղղղղղ գգո յաաաաակ կ կ կկ կկկկ կ ցոցցցցց ւթ յան սկզբունք-
նե րով ա ռաջջ ն ն ն նն ն նն ննն ննորդ վե լոոուոււոոոոոո  հա մաար ր սթսսսսսսս ափ բա նա կա-ա-ա--ա-ա-ա
նութ յուն կրողղ նննննննն նննննեեեեեեեեեեերը հհհհհհհհհհաաաաանաննաաաաաան դես են գգաաաաաաա լիս ի պպաաշաշաշաշաա տ-տ-
պապպ  նութ թյոյ ւն խխտրտրտրրրրրրրրրրրրա կկկկակկկկկկկկկ  նոոութ յանն զոո հե եեեեեերիրիրիրիրիրիի ևևևևև ննննննր րաննց
իիրարավ վուունքնք ննե երիրի:   ՀաՀաաաաաաաաաաաաաաաանննննն նննննննդուրրժժժո ո ո ղաղաղա կկա նոութւթ յան միմի  ջաջազ-
գա յին օ րը ևս  մի մի մի մի մի մի մի աաաաաաաաառ ռռռ ռ ռ ռիթ էէէ վվվվվեեեերարարա հհհհաասասաաա  տտա ետեե լ լու այնյն 
գա ղա փար նե րը, ըըըըստստստտտ ո րիիի մտմտմտմտմտքեքեքեք  ր ր րի,ի,ի, հհաա աաամոմոզզզ զ մոմոմոմո նւննք-ք-ք-ք-ք-ք-ք-ք------
նե րրրի իի և  գոր ծո ղոոոոոոութ յուոււււն ն ն նննննե րրրի իի բաբաբաաազ զ զ զմամամա զ զ զա աանոնոնութւթւթ յ յ յուուու ն ն նըըըըը
մե մե մե ծ ձեռքռռ  բե րում էէէէէէ, այլ ոոչոչոչոչոոչ թթթթե սպսպսպառռռն ննն նաա աա ալիլիիլիլիլիք:ք::ք: 
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 ԵԵԵ րրրիիիի տտտտաաաա սաար դդ�� թթ յյաանն 

հա մաշ խխար հաա յյիինն օօրր
Ե րի տա սար դոդոոոոոոոոդոոդոոոոդոդութւթւթւթւթթւթւթւթւթւթւթւթւթթւթթ յ յ յյյյյյյյոոոոոուոոոոոոոոոոոոո  նը ըըըըը երերերերերերերերերե կկկկկկ-կկկկկկկկկկկ-կկ-կկկ-կ-կ-կ-կ-կ-կ

րի հիմքն է: ԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵթեեեեեեեեեեեեեեեե ոոււււււււււււզոզոզզզոզոզոոոոզոզոզոզզոուււմււււ ես երկ-կկկկկկկկկրի հիմքն է: Ե ԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵթեեեեեեեե ոոոոոոոոոոու զոոոոոոոոոոոոոուււմւււււ  ես երկ
րումդ հիմն  ա րար փփփփփփփփփփփփփփփո փոփփփփփփփփփփփփփփփփփ խութ յուն-
նեեեեեեեեեր ր ր ր րր ր րր ր ի րա կա նաց նեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեելլլլ,լլլլ  ա պա պետք
է կ րի րդ թյ իիցցցցցցցցէ սկսես ե րիտտտտտտտտտտտտտտտաաաաաաաաաաասար դութ յուււ նննննն նննննիցիցիցիցիցիցիցիցիցիիցի :
Յու րա քանչ յուր երկ րի ա պա գգգգագագգգգգգ նննն նն նն ննն
տար բեր ո լոտ նե րում կախ ված ծծծծծ է է
տվյալ երկ րի ե րի տա սար դութ յոոոոոոոու-
նից:  Թերևս սխալ է այն կար ծի քքքըքքքքքքքքք ,
որորորոր աաաաաաաաաայյյյյյսօսօսօսօսօսօսօսօսսօսսօր ր րրրրրրրրր մե ր ե րի տա սար դութ յուուուուուուուուուուո նն
այայն ն չէչէ,, ինննի չ մի մի մի մի մի մի մի մի մի մի մի քա նի տաս նամմմմմմմմմմմ յակ
ա ռառ ջ: Այյսօր էլէլէլէլէէէլ կկկկկկկկկա հայ ե  րիրիրիրիրիրիրիրիրի տա-
սասաս րդ նե րի մի  հատտտ տ տտտտտտտվավվվվվ ծ,,,,, ով քեր

իի րարապպպեսեսեսսսսսսս շշշշշշշշշատատատտտատտտ աաաաաաաաաակկկկկ տտիտիիվվվվ վվ ենենենենեն ևևև մմտտտտտաաաա ահոհոհոգ գգվավավածծծ ենենե մեմերր երկրի ա պա գա յյոյոյոյոյոյոյոոոոոյոոյովվվվ,վ,վվվվվվ ընդ հան-
րարա պ պեսեսեսսես աայսյսսսսս եեեերկրկկկկկկկկկկրկկկ րրրում մ տետետտե ղղ ղղի իի ուուու նն նեե ցոցող գոգոր ր ծըծըըննթաթաթ ցցննե րով:  Մենք ուոււո ն նենք ք նաննն և շաշ տ տ 
աակ տտտիիվի  ստետեղղ ծածծածաածածաա գ գ գ գ գ գորրրծծծծողղղ, գիգիգիտ տ տ նանանա կ կ կանան եե ր րի իտատատասսարարդ դ նեներ:ր  Ն րանանանք հա ջո ո ո ղղողութ յամամբ բ 
մամասսս նակ ցում են ննննն և՛և՛ևև եեերկկկ րրրի իի նենեներրր սոսոսումւմւմ,, և՛և՛ դդրսրսսուուումմ մ տեեեղղղիիի ի ոուուուն նեե ցոոոցցոոց ղ՝ղ իի րենննց ո ոլոր տին ն
վեվեվ  ր րրա բե րող ո րո ո ոշաաաաաաաաաաշաշ կկկկկկկկկկկկկի ի ի գոգոգոր ր ր ծըծըծըննն թաթաթացցցնենենե ր րինին ևև մեմեմեմե մե մե մե մե ծ ծ ծ ծ մամմաս սամամբ բ բաբաաարձր ենեննն պպա ա հոհումւմ հհա-ա-ա-
յիյիի ոոու  Հա յաս տաաա նն նի ի պապապապապապապապա տտտիիի վըվըվը: ԱյԱյԱյսսս օ օօրըըըըը նննննշվշվվշվուոււմմմ մ էէ էէէ որոր պպպեսեսե եեեեե ր րրի իտաաաա ս ս ս սաարաաա դ ննե րի հա-
մամախխմխխխխխխ բ վա ծութ թ յայան ն ևև հահահահահահահահա մեմեմե րարարաշշ շխոխոխութւթւթւթթւթյ յյ յանանաննա տտտտոնոնոնոն՝՝՝՝ ևսևսևսևսս մեմեկկ աաաաանն նննգագագ մ մմմ հիհիհիհի շ շ շեցց ննե ե լոլով վ ե երիրի--
տա սսսսաաարա դ նե րրի ի ուուժժի ի ևև ն ն րրրրարաարրարր նցնցնց՝ աա ա պպպապապապպ  գ գգգանանանանն կկկկկա առոռ ւ եեցեեցել լլուուոո մեմեմեմեմեծծծծծ ցցցանանա  կկուութթթ յայան ն մամաս սինին։։

ՇՇ նորորորորորրրր հա վովո ր րուումմ ենենք ք ե ե րիրրիրիիրիրիրիրիրրր տտտաաասսսսասասարդրդրդրդն ն նննե ե ե երիրիրին ն ն տոտտտտ  նիիիի առռռթթիիվիվիվիվվ՝՝ մամաղ ղ թեթեեթե լով տո կու նոնոու-ւ-ւ-
թյուն, միմիմիմիմիշշշշտ տ տտ ա ա ռառաջ ջ գնգնա ալոոոոոոոլոոոոոլ ւ ւււ ևևևևևև դդժդժ վ վվվա ա աարորոոոութւթւթւթւթյ յյ յ յուուուուունննն ննենենենեն րր ր րըըը ը հահաաաղղղղ ղղղղթթաթաթթ հ հա արեելլուոոււ վվվճռճռճռա ա ա կակակա նննուոո -
թուն։ 
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Ուրախխխնննեեերրիի եեեվվվ հհննարաամիմի տննեերրիիի 

ակ� մբի (КВННН)) միմիմի ջջաազզգգաայյիինն օրր
90909090909090909099099090909090999 -ա-ա-ա--ա-ա--ա-ա-ա-ա-ա-ա-ա--աական թվթվթվթվթվթվթվթվթվթվթվթվվթվթվթվթ աաաաաաաաաաաաա աակակակակակակակակակակակակակկկան ն նննն ննն ն ն ն նենենենենենենենենեննենենեենեեն րրրր…ր…ր…ր…ր…ր…ր…ր…րրր…ր…ր…րրրրրր…րր…րր…րր……ր…  ՄեՄեՄեՄեՄեՄեՄեՄեՄեեեեեեեեՄեՄեՄեՄ նքնննքնքնննննննքնքնննննքնննն  

բոբոբոբոբոբոբոբոբոբոբոբոբոբոբոբոոոլլլլլ լորորորորորրրորրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրսսսսսսսսսսսսսսս էլէլէլէլէլէլէլէէլէլէլէլէլէէ  հի շոոոոոոոոոումւմւմւմւմւմւմւմւմւմմմւմւմււմ եեեեեեենքնքնքնքնքքնքնքննքնքնքնքնքնքնքնքքն ՈՈՈւՀԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱ
բաբաաաաբբբաաաբբբաբբբբաբաբաբաաաբաաբաբաաաաաաբբաաբաբ րձրձրրրրձրձրրր  րրրրրրրա աաաաաաաաաաաաաագոոոոոոոոոոգ ւյւյւյւյւյւյւյւյւյյւյւյււ ննննննննննննն ննննննննննննննննն լիլիլիիլիլիլիլիլիիլիլիիլիլիլիլիիգգգ գգ գգգգգգգաաաաաաաաաաաաաաաաաա աաաաայիյիյիյիյիյիյիյիիյիյ աաաաաա մեմեմեմեմեմեմեմե------------
նանանանաննննանանաննանանանանննանաանանաաանաանանանաանաանննն տտտտտտտտտտտ տ տտտտտտտտտտտտտտտտիտիտտիտտտտտտտտտտտտտտտտտղղղ ղղղղղղղղղ ղ ղ ղ ղ ղոոոո ոոսաաաաաաաաաաաաաաաաավվվ վ վ վվվ վվվ վ վ վվվվվ վ վ վվվվ վվվոոոորոոոոոոոոոոոո հհհհհհհհայայայայայաայյյյյայյյյյյ կկկկկկկկկկկկկկկկկաա աաաաաակակակակակակակակակակակակակակակկկակակաաաական ն ննննննննննննննննննննննննն
թիթիթիթիթիթիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմի՝՝ Երևևևևևևևևևաևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևև նիիիիիի բժշժշժշժշժշժշժշժշժշժշժժժժժշշշժժժժշշժշժշշժշժշժշժժշժշժշժշշժժշժշշշշշկկկակկկակկկկկկկկակակակաակակակակակակակաաակաաաակաաաաակկ նննննննն ն նն ննննն ննն
ինննստստստսսս իտիտիտիտիտտիիիի ուտիիիիի ((((((ЕРМИИИИИИ)))),),),),),),),),),),),),),) աաաաաապապապապապապապապապաաաապաաաաաաաաաաաաաաաաաապպպ  
նանանանանանաևևևև ևևևևև ևև ևևևևև ևև և և ևևևև ևևև «ՆոՆոՆոՆոՆոՆոր ր ր ր ր ր հահհհհհ  յեեեեեերիրրրրր  եեեեեեեեեեեեեե լլլլլլուուուուուույյթ ննննննննննեեեեե-եեեեե
րըրըրըրըրըրը: Դ ԴԴԴԴԴԴԴԴԴԴԴԴրանքնն  այն տտտտտտա աաաաարի նննննննննննննեեեերերրրրրեեեեեեե ն ննննն էիիիիիիիիիիիիիիիին,ն,ն,ն,ն,ն,ն,ն,ն,ն,ն,ն,նն,ն,ն,ն,ն,ն,ննն,ննն,ննննննննն   
երրրրրրբբբբբ մե ր հան րապպպպպպե ե եեե ե տոտտոտոտտոտոտոտոտոտոտոտտոտտտտոտոտոտտտտոոոտտտոտոութթթւթթւթ յու նննննննննննննննննը ըըըըը
գտգ նվվուուուուււմ մմմմմ էր ծանր ժա մա աանանանանանանանանանանանանանանանանան  կկկկկկկկկկկկկկկկկաշր-ր-ր-ր--րրրրր
ա նում:մմմմմ   Դեռ չէինք մար սել ա հա-
ոոոոոորրրրրր երերերերերերկկկ կրա շար ժի հետ ևաևաաաաաաաաաաաաաաաաաաևաաանքնքնքննքնքքննքնքնքնքնքննքնքնքնքնքնքնքնքննննք ն ն ն ն նննննն նննե րը, 

երերերերերերերերերերերերեերերերերրբ վրա հա սավ Ար ցաացաացացացացացաաացացացացաաաաացց խխխխ խխխխխխխխ խխխխ խխխխյաայայայայայաաաաայաայան նննննննննննն պպպպպպպապպպպպպպպպպպ -
տետետետետետետետեեեեեեեեեե ր րրրրրրրր ր րրրր ր րրրազազազազազաազաազազազազազազազազազա մմմմմմմմմմմմմ մմըըըըըըըըըըըըըը,ըըըը շրջրջրջրջրջջրջրջրջրջրջրջջջջջջաաաաաաաաաաաաաաաաաափա կկ կ կ կ կ կուուուոոոո մը,ը,ը,ը,ը,ը,ը աաաաաահհհհհհա ա աաաաավովոոովովովոովոոոոոոովոոովոոոովոովոովովովովովվով րրր րրրրրրրրրրրրր ծածաաաաաածածածածանննրրրրնննրրնննրր սսսսսսսսո ոոոոցիցիցիցիցիցիցիցիցցիցիցիցիցիցիցիցիիցիիիալալալալալալալալալալալալլալալալալալա -տտտտտտտտ---տ---տտ----- ննտնտնտննտնտննտնտնտե սա կանանանանանանանաննանանաննննանանննն վվվվվվվվվվվվվվվվվվվվի իիիիիիիիիիիիճաճաճաճաճաճաճաճաճաճճաճաճաաճաճաակկկկկկկկկկկկկկկկկկկկը:ը:ը:ըը:ը:ը:ըը:ը:ըը:ըըըըըըըըըըըըը  

Մենք քքքքքքքքքքքքք ու նենք ՈՈՈՈՒՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՒՈՒՒՈՈՒՒՒՈ ՀԱՀՀԱՀԱՀԱՀԱՀԱՀ -ա-ա-ա-ա-ա-ա-ակկկկ կկ կանանանանանանա փփփփփփփա աաաաաառառռռաաաառաառառաառառառռառռռառռռառռռառռռա վվ վվ վ վվ վվվ վվվորորրրորորոորորոոոոոոոոորոոորորրրր աաաաաաաաավվվվվվվվանանանանանանանանաննանանանանա դ դդդդդդդդդույթյթյթյթյթյթյթյթյթթ ներ, բայց, չգգգգի իի իի իի ի ի ի իի ի իի իիիիտտետետետետետետտետետետետտեեեեետտես ս ս ս ս ս ս սս սս սսս ս ինինինինիինինինինինինինինինիինինինինինինինինինինինի  չչչչչչ չչչչչչչչչչչչ չչչչչչուոուուուուուուուուուուոոոոոոոոոոոոոոոո ,,,,,,,,,,,,
««««««« ««««« «ՆՆՆՆՆոՆՆՆՆՆՆ րրրրրրրրրրրրրրր հհհհհհհհահհհհհհհհհհ  յե րիիիիիիի հհհհհհհե եեեեռառառառառառաաաա ն ն ն ննն ննաա ա ա ա ա աա լոլոլլլլլլ ւցւցցցցցցցցցցցցցցցցց հհհհհե եե ե ե եետոտտտոոտոտոոոոտոոոոոոոոոոոոոտոոոո հհհհհհհհհհհհայայայայյայ կ կկկկկկկկկկակակակակաակակակակկ ննննննննն թիթիթիթիթիթիթիթիթիթիթթթթ մեմեմեմեմեմեմեմեմե  րի պատ մութ թթթթթթթթթթթթթթյոյոյոյոյյոյոյյոյոոյոյոյոյոյոոոոոոուււււււււււււււ ւ ւււււււ ււ ււ նընընընընընընընըընընընընընընընընընընընընընըընըընընընըննըընընըը ՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՒՒՀՒՀՒՒՒՀՒՒՒՒՀՒՀԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱ
բարձ րա գույյյյյյյյյյյյյյն նննննննննննննննն լիլիլլիլլլլլլլիլլլլլիլլիիիիիի գ գ գգ գ գ գգգա յոյոյոոյոյոյոյում աաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաավվվվ վվվ վվվվվ վվ վ վ վաաաաարարրրրրաարաաաարաաաա տ տ տ տտտտ տ տտտտտվեվեվեվեեեեեվեվեեեեվեեվեվեվեվեվեվեվեվեվեվվվ ց:ց:ց:ց:ց:ց::  ՑաՑաաաավվվվվվվվվվաաաաաաաաաա աալիլիլիլիլիլիիլի էէէէէէէէ,,,,,,, որոոոոո  մե ր ՈՒՀԱ-ն  դդ դ դդդդդդ դդառառառառառռռնննն նննննն նուոոոո մ մմմմմմմ է էէէէէ էէէէէէ
պատ մութ յուուոււն.ն.նն.ն.ն.ն.ն.ն.ն.ն.ն.նննն ..........

ԱյԱյԱյԱյԱյԱյԱյԱԱյԱյԱ  նննն նն ն ն ննո ւաաաաաաաաաաաամեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմե նանանաանաաանանաանաանանաաաաանանաաանանայյյյյյյյննիինինինինինիիիիինիինինննիննինինինիիիիիիիիվվվվ՝վ՝վվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվ տտտտտտտտտտտտտոնոնոննննոնննննննննննննննիիիիիիիիիիիիիիի իիիիիիի աաաաաաաաաաառիռիռիիիիիռիռիիռիիիիիիիիիթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթովովովովվովոով շշշշշշշնոնոնոնոնոնոր րրրրրրրհահահահահահաաաա վ վվ վ վ վ վվվվոո ո ոո րորոոոորոորրրրրրրր ւմմմմմւմմմմ ենք հատատատատատատատաատատատատատատ կ կ կկ կ կ կկկկկկկկա աաաաաաաաաաաաաաաաաապեպեպեպեպեպեեեեեեպեպեպեպեպեպեեեեպեեեեեսսս սսսսսսսսսսսս բժբժբժբժժբժբժբժժբժբ շկշկշկկշկշկշկշշկշկշկա-ա-ա-ա-ա-աա-ա-ա-ա-ա-ա-ա-աա
կակակակակակակակաաննննննն նննննն հա մմմմմմմմմմմմմաաաաալաաաաաաաաա  սսսսսսաաա աաաաաաաաաաաաաաա աաաաարարարարարարարարարարարարարարրարարարարրր ն ն ն նն ն ննն նննի իի իիիի իիիիի այայայայայայայայայայայայայյն նննն ն ննննննննննննն շրշրրջաաջջ նանանանաննննննանանաաննանննննաննավավ րրրտրտրտրրտտրրր նենենեենեեներրիրիրիրիրինննն,ն,ննննն,,,,,, ոոոոոոոով վվվվվվվվվվվվվվքեքեքեքեքեեքեեքեքեքեքեքեքեքեքեքեքեքեքեքեքեք րրրրրր րրրրրրրր ու սա նոնոնոնոնոնոնոոոոոոողղղղղղղղղղղղղղղղաաաաաաաաաաաաաակակակակակակակակակկակակակակակակակկկկ նննննննննննննննննննննննն տատատատատատատատատատատատատատատ -
րիիիրիիիիիիիիի ն ն նե եեեեեեեեե եեե երիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրրրր ն ե ղեղեղեեեեեղեեեեղեեելլլլլ լլլլլլլ ենենենեեենեենենեննենենենենենենենեեեենենեենեն բբբբբբբբբբբբբժշժշժշժշժշժշժժշշժշժշժշժշժշշժժշշշկակակակաակակակակակակակակակակակակակակակակակկկ  կ կկկկկ կկկկկաաաա աաաաաաանինինինննինննինին ՈՈՈՈՈՈւՀւՀՀւՀւՀւՀւՀւՀւՀւՀԱԱԱ-Ա-Ա-Ա-Ա-ԱԱԱ ի ի ի ի կակակակակակակակակակ զ զզզզզմոմոումււմւմւմմւմ ևևևևևևևևևևևևևևև  բաբբաբաբաբաբբաբաբաբաբաբբաբաբաաբաբբբբբ զ զզզզզզզմի մի մի մի մի մի մի մի մի մի միմի միմիմիմիմիմիցսցսցսցսցսցսցսցսսցսցսցսցսցցս փփփփփփփփփփփփփփփփփփփփայայայայայայայաաայաայայաաայաայաաայլլլլլլլլլլլ լելելելելելելելեելելելելելելելելելելել եեեեեեեեեեեեեեեն ն ն ն ն ն ն ննն ննն ն ի ի իիիիիիիի իիրերերերերերերերերերերերերերերրրրրր նցնցնննննննննննն  
հոհոհոհոհոհոհոհոոհոհոհոու ււււււմոմոմոմոմոմոմոմոմոմոմոմոմոմոմմոմոմո րրրրրրրրրրով:

ՆՈ ՅԵՄ ԲԵ ՐԻ 15
Ծ խե լ� ց

 հրա ժժժար վե լ�  
միմիմի  ջջջաաազզ գգա յյին 

օրրր
Այյյյյյյյյյսսսսս սսսսսս օ րըրրրրրրըրրրրր  սահահահահահահահահա  մմմմմմ մմա աաաաաանենենենենենննեն լ լլլլ էէէ էէէէէէ

աաաառռռոռոռոռոռոռոռոռոռռռոռռոռռռոռռոողղղղղղ ջաջաջաջաջաջաջջա պպպպպպպպպպաաաաաաաաահութւթ յյյաաանանանաաանանանանանանանանանաաանաաաաաաաաաննաա  
հհհհհհհահհհհհհհհհհհ  մմմմմմմմմաշշշշշշաշաշաշաշաշաշաշաշշ խ խ խ խ խ խ խ խարարարարարրրարարա հհ հա յիիյիյիիյիյիյիննննննն կակաաաաաակկկակակակակակակակակակակկ զզզզ-զ-----զզզզզ-զզ-զ-զզ--զզզզզ
մա կկկկկկկկկկկկկկկերերերերերերերերերեր պպպպպպպպպպպ պպպուուուուուուութ թ թ թ թ թ թ թյոյոյոյոյոյյ ւււ ււււււնընընընընընննընընընընընընընընընըըըըը:::::: Այյյյյյյյյյյյյյյդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդ դդդ
կաաակակկակկաակաակաակակակաակաակակաաակառռռռռռռռռռռռռռռռռռռռ ռուուուուուուուուուուուուուոււոոո յյյյյյյյյյյյյյցըցըցըցըցըցըցըցըըըըըցըցըըցըցըըըցըըըըցըըըըցըըցըցըցցցըցըցցցըըը կկկկկկկկկոչոչոչչչչչոոո էէէէէէէէէէէէէէէ աաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաանն ն նննն ննննննուուուուուուուուոուուուոււուումմմմմմմմ մմմմմմմմմ
պ եպ եպ եպպպպ եպպպպպպպպ ե  տ տտտտտտտտտտտտտտ ո ւ թ  յ ոոոոոոոոոոոոոո ւ նւ ննւ նննննւււ ննննննն նննննն նննն նննն ն նննննն ն եեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեե ր իր իր իր իր իր իր իր իր իր իր իր իր իիիր իր իր իիի ննն ննն ննն ն նննն ննննն
բաբաբաբաբաբաբաբաբաբաբաբաբաբաբաբաաբաբաբաաբաբաաաբաբաբաբաբբբբբ րրձր  րաց նեեեելեեեեեեեե ծծծծծծծծծծծծծծծծծխախախախախախախախախախախախախախախխախաաաաաաաաաախ խ խ խխ խխխխխ խխխ խ խ խխխխո-ո-
տտտտտիտտ  վրարարարարարարարարարաար դդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդրրրրվրրրրրրրրրվրվրվրվր ողողողղողողողղղղ հհհհհհհհհհհհհհհարարարարարարարարարարարրարարարաաարարաաաարրաաաա կկկկկկ կկկկկկկկկկկկկկկկկկը՝ը՝ը՝ը՝ը՝ը՝ը՝ը՝ը՝ըը՝ը՝ըը՝ըըըըըըըըըըըը  
դրդրդդրդդրդրդդրդդրդրդրդրդրդրդդդդդդդրդրդրդրդրդրդդրդրրդրդդրդդ ա աաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաանոնոննոնոնոնոնոնոնննոնոնոննոնոնոոոոոոոոոնոով վ վվվ վվ վ վվվվվվվ վվվվվվվվվ գգգգգոգգգգգոգ ւցւցցցե պաաաաապաաաաաաապապապապպ յյյյյյյյյյյքաքաքաքաքաքաքաքքաքաքա ր ր րր ր րրրր րրե ե եե ե ե եեեելոլոլոլոլլոոլոլոոլոոոոոոոոոովվվ վվվվվվվվվվվվվվ վ վվվվվ այայայայայայայայայայայայայաայայայդ դ դդդդ դդդդդդդդդդդ չաչաաչաչաչաչաչաչաչաաչաչաաաաչաաչաչաչաչչաչաչչաչաչաարրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրիի իիիիիքի դեմ: 
  ՏաՏաՏՏաաաաաաաաՏաաՏաաա ր ր ր րեեեեեեկաաաաաակաաննննննն նննն նն ողղղղղջ ջջջջ աշաշաշաշաշաշաշաաշաաշ խխխխարարարարաարարարրր հ հհ հհհ հհոուուուուուուուոււոււուոււմմմմմմ մ մմմմմմմմմմմմ զզոզոզոզոզոզոզոզոզոզոոզզզզզոզոզոզզզզզզոզ ւտււտւտւտւտւտտտտտտտւտտտտւտւտւտտտւտտտտտտտտտտտտտտ ծծծծծծծծծծծծծծծծծծծծծծծծխեխխխխխ  լուց մա-
հհահահահահհահահհահհ  ն նննուուուումմ մմմ մմ է է է է էէէ 66 մլմլմլմմ ննննննն  մ մ մ մմմ մմ մմարաաաաաաա դ::դ:դ:դ:դ:դ:դդ    Փ ՓՓՓ ՓՓՓՓՓՓ ՓՓՓՓՓՓաաասասասասասասասաասասասասսասասասասսսաա  տո րեեեեեեեեեեննննն ննն ծխա խոխխխխխխխխխ  տի ի ի իիիիի ի ի 
արարաաաա  տտտտադադադդդդդր ր րր րրրրոուոուուոուո թ թ թ թ թ թյոյոյոոյոյոյ ւ ւնընըըըըըըըըը պպպպպպպպպպա ա ա ա ա աաաա աաա տետետետետետետետետետետետեեեեեեեեեեեե ր րազմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիցցցց աաաաաաաաաաաաահհհ հհհհհհհհհհհհհհհհ հհհհհհհհհհհաաաա աաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաավովովովովովովովովովովովովովովոովովով ր է,է,էէէէէէէէէէ  
թվվվվվվվե ե եեեերըրրրր հհհհհհհհսկսկսկսկկսկսկսկկկաա ա աաաաա աայայայայաայայայա կկկ կկ կկկկկկկանանանանանանանանանանան եեեեեեեեեեն,ն,ն,ն,ն,ն,ն դդա աա աաաաա ա ա ա ա կակակակկկակակակակակակակկակաակակաաակաաաաաաարրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրե ե եե ե ե լիլիլիիլիլիիիիլիլիլիիլիիիլիլիլիլիլլլլլի էէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէ մմմմմմմմմմմմմմարարաարարարարրրրարարրարաարրրրրրրրրրրդդդդդդ-
կոկոկոկոկկոկութւթւթւթւթ յյյյյանանանաաա դդդեմեմեմեմ հհհհհհհհանանանանանանանանաննցցցց ց ցցաաաաաա աաա գոգգոգոգոգոգգոգոգ ր ր րրրրրրրրծոծոծոծծծծոծոծոծոծոծութթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթ յյ յ յ յյյյյ յյ յյյյյյյոուուուուուււոուն նն ն նննննննենենենենենենենեննենենենենեեեեեե ր ր ր րրր րրրի իիիիիիի շաշաշշշշշշշշ ր ր ր ր ր ր րրրրրրր իիքիքիքիքքիքիիիիքիքիիիիքիքիիքիքիիքիքիքքիքիքիքիքիքիննն ն ն նն ն նն 
դաաաաաադադադադադդադադադադադադադադադդա ս ս ս սսսելելելելելել:   ՀաՀաՀաաաաաՀաաՀաաաաՀաաՀաՀաՀաՀաՀաՀաՀաՀաՀաՀաՀայյյյյյյյյ յ յ յ յյ յ յ յյյյ յյյյասասասասասասասասասասասասսսաաաաա տտտտ տտտտտ տտտտ տտտտտաանանանաաաաաաաաանաաաաաաաաաա ն ն ն նննն աաայայայայայայյյայյայյյայյյդդդդդդդդդդդդդ աաաաառոռռոոոռոոռոռոռոոռոռոռռոռոուււււււ մոմոմոմոմոմոմոմոմմ վվ վվվվվվվվվ տխտխտխտխտխտխտխտխտխտխտ ուուուուուուուուոււուււււււուր ր ր ր րր րր ր րր վվվիվիվիվիվվվվվ -
ճաաաաաաաաաաաաաաաաաա կկկ կ կ կ կկ կ կ կկ կ կ կկկկուուոուոուուոուոուուոուոուոոուոոում մ մմմմ մմմ մմմմմմմմ է,էէէէէէէէէէ  չա փաաաաաաաաաաաաաազզզզզզզանանանննաանա ցցցցցցցց շաշաշաշաշշաշաշշաշաշաաշաշշշշ տտտտտտ ենենեննենենենեեննե ծծծծծծխոխոխոխոխոխոխոխխխխխ ղ ղ ղ ղղղղ ղ ղղղղղնեեեեեեեենե ր ր ր րր ր ր ր րրրը:ը:ը:ը:ըը:ը:ը:ը:ըը::ը ԸԸԸԸԸԸԸԸստստստստստ 
հավավվվվվվ ստտտտտտտտտտտտտտտտտտտի տվվվվվվվյայայայայայայայայայալնլնլնննլնլնլնլնլնլլլլլլլ երերերերերերերերերեերերեեեեեե ի՝իի՝ի՝իի՝իիի՝իիիիիիիիիիիիիիիի աայդյդյդդդդդդդդդ աաաաաաաաաաաաառոռոռոռոռռոռոռումւմւմւմմմմւմովովովովովովովովովովով մեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեննննննննննննննք ք քքքքքքքքքքք աշաշաշաշաշաաա ---
խար հում 4-րդ  տտտտտտտտտե եեեեեեեեղոողողողողողող ւմւմւմւմւմւմմմմմւմմմմւմ ենքնքնքնքնքնքնքնքք::::::::

ակ� մբի (КВННН)) մի ջ
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վվվվվվ
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ՆՈՈ ՅԵԵՄՄ ԲԲԲԵԵ ՐՐԻԻ 1199
Ե րեե խխա ննեե րրրիիիննն 
բռն� թ յ� նն նննեեե րրից 

պաշշտտ պա նե լ�  մի  ջազ գա յին օրպ շտպ լ միջ զգ յի ր
Աշ խխխխխխխխխխխխխխխխարարարարարարարարարարարաարաարարարաարարարարա հհ հհհ հհ հհհհհ հհհհհհհհհհհհում յու րա քանչ-

ուր տարի մի  լիո նա վոր 
ե րե խա ներ դառ նում են 
ֆի զի կա կան, սեսեսեսեսեսեսեռռռռռռռա աաաաական 
և հո գե կան բռռռռնոնոնոնոնոնոնոնոութւթւթյյ յանանանանանանանանաան 
ոհ:  ԵԵԵԵԵ Ե ԵԵԵ Ե ԵԵԵԵրրրրրերրրրրրրրրր  խա նե րի հահահահահահահահան-ն-
եպ բռբռբռբռբռբռբռռբռբռբռռբռնոննննննննննննն ւթ յան կի րաա-----
ու մըըըըըըըը աամմմմ մմմմմմմմմմմբոբբբ ղջ աշ խար-
ում լուուրրջ հհհհհհհհհիմնի   ախն դիր 

քքքքքքքքքքքքքքքքքաաաաաաաաաաաաաաաանիի ոոր այայայյյյյյյնննննն ննննն լրջորեն 
վնվնվնվնվնվնվնվնվնվնվնվնվնվնվնվնվնաաաաա աաաաաաաաաասոումմ էէ զզոոո հեեե րրրրրրրրրի իի ֆի զի-
աա կ կանն, , հոհոհոգգե եկակակ նննննննննննն ն ա ռող-
ութ յյաանընը, բաարրրեեեեեեկեկկկկկկկկկկկ  ցու-
ա նը, անանանան ձիիի զազազ րրրգագգագագագագագգագագագագաց-ց-ց-ց-ց-ց-ց-ցցցց

ա նը: ՆՆՆ ր րրաննանանքք ք ք կակակակակկա ր ր րողող եեենն նն 
լիլի նելելել աաանննպապապաշտշտշտ պ պպանանանան աաաամեմեմե -

նոնն ւ ււրերերեք,ք,ք,,ք,,ք,ք,, իիիիիիիիիիիսկսկկսսկսկկկ բբբբբբբբբբռնռնռնռնռնռնռնռնուուոոոոււթթթթթթթթ թ թյայայաայայայայաայայաննննննննն դեդդեդեդեդեդեդեդեդեպպպպպպպպպ պ քեեքեքեքեքեքեքեքեքեքերրրր ր րրրրրրիիի մե մեծ ծ ծ մամմամասնսնսն էէէլ չիչիչի բբբաաացացացա հ հ հայայայտ-տտ
վովովումւմւմ:::
Ե ԵԵկեկեկեք ք ք պապապաշտշտշտշտշտտշտշտշտշտտ պ պպպպպա ա նենենքնք մեմեմերր փփփոքոքոքրրրիկիկիկ ն ն ննեեերիրիրին,ն,ն, քքաանաան զ զի ի ի անանանանհ հոգ 

մամամաման նն նկոկոկոկութւթւթւթ յյյուուուն ն նը ը ը նրնրնրնրնրնրնրնրնրնրանց լու ւ սասաա վ վ վորորո աաա պ պ պաա աա ա գագագագա յ յ յյի ի ի ի հիհիհիհիմքմքքքննն ն է:էէ
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  Հե ռ� ս տա տե ս� թ յան 

հա մաշ խար հա յին օր
1998-ի ՄԱԿ-ի 

գ լ խ ա  վ ո ր 
ա սամբ լեան պե-
տութ յուն նե րին 
հոր դո րում էր 
տո նել այդ օրն 
այն պի սի հե-
ռուս տա տե սա-
յին ծրագ րե րով, 
ո րոնք նվիր-
ված էին խա-
ղա ղութ յա նը, 
անվ տան գութ-
յա նը, տնտե սա կան ու սո ցիա լա կան, ինչ պես նաև մշա-
կու թա յին խնդիր նե րին: Ներ կա յումս աշ խար հում չկա 
այն պի սի պե տութ յուն, ո րը չու նի հե ռուս տա տե սութ յուն: 
Ռու սա կան ծա գու մով ա մե  րի կա ցի ին ժե ներ Վ լա դի-
մի ր Զ վո րի կի նին հա ջող վել է 1933-ին ստեղ ծել կա տո-
դա յին լամպ, ո րը մի նչ այժմ շատ հե ռուս տա ցույց նե րի 
գլխա վոր մասն է: Ն րրրրրրրրրրրաաաաաաաաաա հահահահահահահահահահահահահայտյտյտյտյտյտյտյտյտյտյտյտյյ  ն ն ն ն նն նա գոր ծու թյան շնոր հիհիհիհիհիհիհիիիիիիիիիիիիվ վվվվվվվվվվվվվվ
1936-ից կա նո նա վոր հեեռռռռռառռառառառառառառառաառաաար ր ր ր րրրրրրր րձձաձաձաձաձաաաաձձաաձձ կումն  եր են սկսվել ՄեՄեՄեՄեեեեեՄեՄեեեՄեՄեՄեՄեՄեՄեՄեՄեՄեեծծ ծծծ ծծ ծծծծ ծծծ ծ ծծ ծ ծծծծծծծ
Բ րի տա նիա յում և Գերմմ մմմմ մմմմմաաաաա ա ա ա ա աաննինինինինիննինինինինիաաաաաաաաայում, իսկ 1941-ից` նննննննննննննննննաևաևևաևաևև 
ԱՄՆ-ում: Սա կայն Եվ րո պա յում հե ռար ձա կու մը ը ըըըըըըը ը ըը լալալալալաալալալալալալալաալալալալաաայնյյյյյյյյյյյյյյ  
տա րա ծում է գտնում մի այն 20-րդ  դա րի 50-ա կակկակկկկկկկ ն 
թվա կան նե րից: 1956-ի նո յեմ բե րի 29-ի ա ռա ջին փորձ-
նա կան հա ղոր դու մի ց հե տո հայ կա կան հե ռուս տա տե-
սութ յու նը դար ձավ մե ր կյան քի ան բա ժա նե լի ըն կե րը: 
Հե ռուս տա տե սութ յու նը, բա ցի աշ խար հի ան ցոցցց ւ դար ձի 
մա սին ման րա մասն տե ղե կութ յուն ներ հա ղողողողողողողողողողողողոոոր ր րրր րրր րրրդեդեդեդեդեդեդեդեդեդեդեդդեդդդ  լուց, 
դադդդդդդդդդդդդդդդդ ր ձել է հա սա րա կա կան կար ծիի քքքքքքի ի իիիի ձևա վորմամամամաամամամամամամամամամամամաաամ նննննննննն ննն ն նննն նն հհհհզհզհհհհհհհզհզհզհզորորոորրրրոորրրրրրրրրրր 
մի մի միմի մի մի մի մի միմի մի մի մի մի մի մի մի մի միմիմիմի մի մի մի միմիմիմիջջջջջջջջջջջջջջջջջոց:
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Ու սա նող նե րի մի  ջազ գա յին օր

Այս օ րը աշ խար հի մի  շարք երկր նե րում նշվում է 1946-ից՝ 
Պ րա հա յում անց կաց ված ու ւ ւււ ւււււււսասսսսս  նող նե րի հա մաշ խար հա յին կոնգ-
րե սի ո րոշ մամբ:   Թե պպպպպպպպպետետետետետետետետետետեետետետետտտ ոոոոոոոոոոոոոոոոոու ււււււււււււսա նո ղութ յան տո նը ե րի տա սար-
դադադադադադադադադադա կան ե ռան դի, ու րաաաաաաաաաախխխխխխխխխխխխխուուոոուուուոուո թ թ թ թթթթ թ թթթ թ թթ թ յայյյյյայայայայյայայ ն և  սի րա հա րա կան խեն թութ յան 
խխորհր դա նիշ է, սա կկկկկկայննննն տո նի ա կունք նե րում ող բեր գա կան 
դեպ քեր են: 1939-ի հոկ տեմ բե րի 28-ին ֆա շիստ նե րի կող մի ց
շրշշշշշշշշշշշ ջա փփփ փ փ փ փփփփփփփփփակաաաաաաաաաաաա  ված  ՉՉՉՉՉՉՉՉՉՉե խոս լո վա կիա յում չեխ ու սա նող ներն ու նրանց
դադադադադաաաաաաաաադադաադադադադադաադադաաաաաաադասսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսաաաաա աա աաաաա աաաաաա ա աա աա աախխոխոխխոխոխոխխոխոխխխոխոխխոխոխխխխոխխխխխխխխ ս ս ս ս սս սսսսսսսսսսնեննննննն  րը փո ղոց են դուրս ե կել՝ նշե լու   Չե խոս լո վա կիա յի
ՀՀՀաՀաՀաՀաաաաՀՀաՀաՀաՀՀաՀՀՀՀաՀՀՀաՀՀՀՀՀՀաՀՀաՀաՀՀաաաաաաաաաՀաՀ ն նննննննննննննննննննրարարարարաարաաարրրրր  պպպպպպպպպպպպ պ պ պպ պպպպպպե եեեեեեեեեեետտտտտտտտտոտտտտտոտտտտոտտոտոտ ւթ յան 21-ամ յա կը։   Սա կայն ֆաֆաֆաֆաֆաֆաֆաֆաաաաֆաաաաա շշ շ շ շշշ շ շշ շշշ շշշշշշիսիսիսիսիսիսիսիսիսի տ նե րը ցրել են 
հահաահահհահահահաահահահհաաահաահահահաաահաաննննննն ննննննննննն նննն նննննննրարարարաարարարարարարրրարարաարարարարրրր հ հհհ հ հհ հ հհհհհհ հաաաաա աաաաա ա աաաաա աաաաաաաաավվվվվվավավաաավավավվվավաավվավաաաավավվավավավավ  ք քքքքքքքք քքքքքքքք քքքքը,ըըըըըըըըըըըըը բբբբբբբբբբբբբբբբա աաաաաաաաախոխխխխխխխխխխ ւմն  ե րի ժա մա նակ սսսսպապապապապապպապապապապապապապաաանննննննվել է բժշկա կան 
ֆաֆաֆաֆաֆաֆ  կ կկկկ կկուոոոոուոուուլլլ լ տետետետետետետետետետետեետեեետտտտտտտ տտտտտտտտ տտտտտտտտտտտտտտտտիի իիիիիիիիիիի ուոուուոոոուուուուուուսսս սսսսս սսսսսս սսսս ս սսսաաաաաաա աաաաաա ա աա ա աաաանոնոնոնոնոնոնոնոնոնոնննոնոննոնոննոնոնոնն ղ   Յան Օպ լե տա լը, ում հու ղար կա վո րու-
թյթյթյթյթյթյուոոո ննն ննը ըըըըըըըըըըը վեվեեվեվեվեեվեվեվեվեվեեվեվեվեեվեվեվեվվեեեեեե րրրր րր րրր ր ր րր րրրածածածածածածածածածածածածածածածաա  վ վ վվ վ վվվ վ վվ վվվվուուուուուուուուուուուուուուուուոոոոււո մմ մմմմմմմմմմմ է էէէ էէ էէէէ է է բբբբոբ  ղո քի ակ ցիա յի, ձեր բա կալ վում են տասն-
յայայյ կ ոոոուոոուոոոոոուոուոո  ս ս ս սսսսս սսսսսսաաաաաաաաաաաաաանոնոնոնոոնոնոնոնոնոնոոնոնոնոնոնողղ ղղ ղ ղ ղղ ղղ ղղ ղ ղ ղղղղղղղղղնենենենենենենենենենենենենենենենենենենեներ:ր:ր:ր::ր:ր:ր:րր:ր:ր:ր:րրր:րր:ր ԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱյսյսյսյյյյյյյյյյ դդդդդդդդդդդդեպ քին հա ջոր դած բո ղո քի ակ ցիա ներն
ա ա ա ա ա աաաաաառառառառառառաավվվելելեելելելելեելելելելելելելեե  վաայայայյյյյայյյայյյյ րրր ր ր րրրրրրրր րր րր ր ր ր ր րր րաաագագաաագագագագագաագագագագագագաաաա ոոոոոոոոոոոոոոոոուււ ւււ  աաաաաա աաաաաննան ր դար ելք են ու նե ցել. նո յեմ բե րի 17-ին
ձեձեձեձեեձեձեձեձձեձեձձ ր ր ր րրրրբաբաբաբաբաբաբբբբբբ  կ կկկկկկկկկկկկկկկալալալաալալալալալալաալալալալալալալալլլլ վվվվվ վ վ վվվվվվվվ վ վվվ վվվվվվվվվ վվվվելեեեեեեեեեեեեե էէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէ 111111111.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2222222000000000000000000000 ոոոոոոււււււ սասասասասասա նող և  ու ղարկ վել   Զաք սեն հաու զե նի
հահահահահաահահահա մ մմմմմմմմմմմմմմմմմմմաաաաաաաաաաա աաաաաաաաաաաաաաաաաաաաակեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկկկեկեկեկեկեկեկեեեկկկեեենտնտնտնտնտնտնտնտնտնտնտնննննննն  րրրրրրո ո ո նանանանանանանանանանաանաաանաանաննացցցցցցցցցցցցցցցցմամամամամամաամմամաամամամամամամաաննննն նննննննննննննննն ճաաճաաաաաամ մ մմմմմմմմմ մ մմմմմմբբաբաբաբաաբաբաաբաբաբաաբաբաբաաբբար։ր։րր։ր։ր։ր։րրր։ր։րրրր    Տասն յաաաաաաաաաաաակկ կկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկ ուոոոո  սա ա ա ա ա աաաաա ա ա աա ա անոնննննննննննննննն ղ ներ ու շարժ-
մամամամամամմամամամաաաամաաաաննննննն ննննննննննննննննննննն ակակակակակակակակակակակակակկկկկկտտտտտտտտի ի իիիիի ի իի իիվիվիվիվիվիվիիվիվվիիստստտտտտտտտտտտտտտտսստստսստստտ ննննն ննննն նն ն ն ննն նն ննններերերերերերերրերերերերերերրրերերերերերերերերրերերրերրրր բանանանանանանաննաննանտ տտ տ տ տտ տի իիիիիիիիիիիի պապպապապապապապապաապպպապապապապապպապ  տե րից նեննենենենենենենենենենենենենենենենենեննենենեեննենենենննենեններսրսրսրսրսրսրսրսրսսսրսսրսսսրրսրրսսրրրրրրրսրրրր ՝ աաաա ա աաա աաաաաաաաաաաաաաաաաառառռռռռռռռռռռռռռռռռռռռռռռռռռ նց դա տի են-
թաթաթաթթթաաաաթթթաաակկկկկկկկ կվովվվովովովոոովոովովովովովովումւմւմւմւմւմւմ եեեեեեեեեեեն նն նն նննն մամաամամաամմաաաաաաամմ հհհհհհհ հհհհաաաաա ապաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաատ տ տտտտտտ տտտտտտ տտտ տ տ տտժիժիժիժժիժժժժժիժիժժիժժժժիժիիժժժժիժիի::  ::: :::::     ՀիՀիՀիՀիՀիիՀիՀիՀիՀիիՀիիիիիիՀիՀիՀՀՀՀՀ տ տտտտտտտտտտլե րի հրհրհրհրհրրհրհրհրհրհրհրհրհրրհրհրհրրհրհրհրհրհրհրհհհրրհրրրրրրաաաաաաաա աաաաաաաաաաաաաաաաաաաամմամամամամամմմմաաամամաամմամամամմաամամամաամմա ն ն ննննն ննննննննովովովովովովովովովովվովովվովովոովովվովոովովովովովովովվովովվվվվվվվ չչչչչչչչչչե խա կան բո լոր 
բաբաբաբաաբաբաբաբաաբ րձրձձձձրձձձձրձձձձձձձրձձրրրրրրր  րրր րրր րրր ր ր ր րա ա աա աաաա ա ագգոգոգոգոգոգոգոոգ ւյւյւ ն ն նն նննն ն ն ոուուուուուու սսսսսսսսսսուուուուուււուուււուուուււււոււււււււււո մնմնմնմն մն մն մնմնմնմնմն մնմնմնմնմնմնմնմնմնմն մնմնմնմնմնմնմնմնմնմնմնմնմն մնմնմնմնմնմնաաաաաաաաաաաա կկ կկ կ կ կկ կկանանանանանանաննննննննննննննննննննննանն հհհհհհհհհհասսսսսսսսսսսսստտտտտտտ տտ տտ տ տ տտտտա տոտոտոտոտոտոոտոտոտոտոտոտոտոտութւթւթւթթթթթւթւթւթթթթւթւթւթւթւթւթւթւթւթւթւթւթւթւթ յ յ յ յ յյ յ յ յ յ յյյ յյյ յյ յուուուուուուուուուուուոււուոուուււնննն ն ննննն նննննն ն ն ն նննն ննննննննենենեննենենեննննենենենեեննենեենննենեննենենենենենենենենենենենենեեներրրրրրրրրր րրրրը փակ վում են 
միմիմի մի միմիմի մի մի մի միմինչնչնչնչնչնչննն և ևև ևևև պապապապապապաապաաապապ  տե ե ե եեեեեեերաարարարարարարարազ զ զ զ մի մի մի միմիմիմիմիմիմիմիմիմիմի մի միմիմիմիմիմիմիմիմիմի միմիմիմի միմիմի աաաաաաաաաաաաաավվվվվվվվվվվվվվվվվվ վվ վվվ վվվվվ վվվվվարաաաաարարարարարարարարարաաարաաաաաար տտտտտտտտտտտտտտտտտտտտըը:ըըըըըըըըըըըըըըըըըըըը
ԵրԵրԵրԵրԵրԵր կկկկկկկկկկկկ կկ կ կ կ կկոոուուուուուուոուոուուո տտտտտտտտտտտտտաաաաաարիրիրրրիրիիիիիիիիի աաաաաաաանցնցնցնցնցնցնցնցն    ԼԼԼԼԼԼԼԼԼԼԼԼԼոնոնոնոնոնննննննննոնննոննոնննոնննննոնոննոնո դ դդդո նում տե ղի է ու նեեեեեեեեեեեեեեե նում մ մ մ մմ մ մ մ մ մ ֆաֆաֆաֆաֆաֆաֆաֆաֆաֆաֆաաա շիզ մի  դեմ 

պաաաաաայյյյյյքաքաքաքաքաքաքաքաքաքաքաաաաքաքաքաաարրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրողղղղղողողղղղղղղղղղ ոոոոոոոոոոոոոոոոոուււււււււււ ււսասաասասասաաասասասաասաասասասասասասասասասասասասասասասասսասս նն ննննն ն ննննննննննննննննննողողողողողղողղղողղն նն ն ննննննեեեեեեեեեերրրրրիրրրրրրրրրրրրրրրր  մի  ջազ զ զ զ զգագագաաագաագագագագագագագագգաագ  յ յ յ յ յ յ յյյյինինինինինինինինինինիիինինի հհհհհհհհհհհանանանանանանանանանանաանանանանա դդդդդդդդդդդդդդդի իիիիիպոպոպոպոպոպոպոպոպոպոպ ւմւմւմւմմւմմմմմւմւմ,,,,,,,,, ոոո ո ոոոոոո ոոորիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրի ժա մա-
նակ կկկկկ ո որոոոոոոոոոոորորորոոորոոորոշշ շշշշ շ շ շշշշշշշշշշշշշշշշվովովովովովովվվվվվվվվվ ւմւմւմւմւմւմ էէէէէէ իիիիիիիիիիիիիիի հհհհհի իի ի իիի ի ի իիիիիիշաշշշաշաշաշաաշաաաաշաշաշաաաաաաաաշաշաաշ  տտտտտ տտտտտ տտտտտտտտտտտտակաաաաաաաաաաաաաաաաա ննննննննննննննա աաաաաաաաաահահահահահահահաահահաահաահաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա տ տ տտտտտ տտտտտտտտտտաաակաակակակկկակակակկաակա հհհհհհհհհհհհհհաաաաայաաաաաաաաա  րե եեեեենանանանանաանանանանանանա սս ս սսսսսսերերերեերերերրրերերրերերրրերրերրեե ոոոոոոոոոոոուււււււււււււսասսսսսսսսսս  նողղղղղղ-
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Նո յեմ բե րի 4-ին Եր ևա նի 
պե տա կան բժշկա կան հա մալ-
սա րա նում կա յա ցավ ԵՊԲՀ 
հո գա բար ձու նե րի խորհր դի 
նիստ, ո րի ըն թաց քում խոր-
հուր դը մի ա ձայն ըն դու նեց 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
ար դեն նախ կին ռեկ տոր Մի-
քա յել Նա րի ման յա նի հրա ժա-
րա կա նը և մի ա ձայն Ար մե ն 
Մու րադ յա նին ընտ րեց ԵՊԲՀ 
ռեկ տո րի ժա մա նա կա վոր 
պաշ տո նա կա տար:
Ըստ ԵՊԲՀ ռեկ տո րի ընտ-

րութ յան կա նո նա կար գի՝ հո-
գա բար ձու նե րի խորհր դի 
կող մի ց ռեկ տո րի ընտ րութ յու-
նը տե ղի է ու նե նում ժա մա նա-
կա վոր պաշ տո նա կա տա րի 
թեկ նա ծո ւի ա ռա ջադ րու մի ց 
հե տո՝ 40-օր յա ժա  ե տում, 
ո րի ըն թաց քում ռեկ տո րի 
ընտ րութ յան մրցույ թին մաս-
նակ ցե լու ցան կութ յուն ու նե-
ցող նե րը ներ կա յաց նում են 
ի րենց հայ տե րը:

Ի պա տաս խան հո գա բար ձու նե րի խորհր-
դի նիս տից հե տո իր հետ զրու ցել ցան-
կա ցող լրագ րող նե րի հար ցադ րումն  ե րին՝
ԵՊԲՀ նախ կին ռեկ տոր Մի քա յել Նա րի-
ման յա նը նշեց.
«Վս տա հեց նում եմ, որ ոչ ոք ինձ չի պար-

տադ րել զբա ղեց րած պաշ տո նից ա զատ վե-
լու դի մում գրել»:
«Ես չեմ հա մա րում, որ ինչ-որ մե  կը շատ

ո րո շա կի աշ խա տում է իմ դեմ, ես, հա մե -
նայն դեպս, դա չեմ զգա ցել»:
«Հեր քում եմ այն տե ղե կութ յուն նե րը, թե 

պաշ տո նից հրա ժա րու մը պայ մա նա վոր-
ված է ԲՈւՀ-ի վերց րած խո շոր վար կե-
րով: Մենք վար կա յին լավ պատ մութ յուն 
ու նենք, ո րը հրա պա րա կել ենք ին տեր նե-
տա յին կայ քում: Իմ հրա ժա րա կա նը կապ-
ված չէ նաև կո ռուպ ցիոն սկան դա լի հետ, 
ո րի արդ յուն քում կա լա նա վոր վեց ԲՈւՀ-ի 
անվ տան գութ յան ծա ռա յութ յան պե տը»:
«Ինձ հա մար շատ կա րև  որ է իմ բժշկա-

կան մաս նա գի տութ յու նը, իմ գի տա կան 
գոր ծու նեութ յու նը և  դա սա վան դու մը: Այս 
տա րի նե րի ըն թաց քում, ինչ ես հիմն  ա կա-
նում զբաղ վել եմ ադ մի  նիստ րա տիվ աշ-
խա տան քով, բա վա կա նին ար տա հայտ ված 
կա րոտ եմ զգա ցել այդ ե րեք ուղ ղութ յուն նե-
րի նկատ մամբ: Դ րա հա մար կար ծում եմ,
որ հնա րա վոր կլի նի այդ կա րո տը հա գեց-
նել: Ես ձեզ հետ լրիվ ան կեղծ եմ»...

Ես բժշ  կա կան հա մալ սա-
րա նի հետ կապ ված եմ շատ 
վա ղ� ց, ըն դ� ն վել, սո վո րել 
եմ այս տեղ, ա վար տել եմ այս 
ԲՈւՀ-ը, հե տո վե րա պատ-
րաստ վել, աս պի րան տ�  րա եմ 
ան ցել և 2001 թվա կա նից աշ-
խա տ� մ եմ իմ մայր կրթօ ջա-
խ� մ, որ տեղ 2003 թվա կա նին 
ար դեն կազ մա կեր պել եմ �  րո-
լո գիա յի ա ռա ջին ամ բիո նը և 
ղե կա վա ր� մ եմ այն։
Այ սինքն՝ ես բժշկա կան հա-

մալ սա րա նի գոր ծ�  նե� թ յա նը 
քա ջա տեղ յակ եմ, և ինձ հա-
մար շատ պատ վա բեր է, որ 
ինձ հրա վի րել էին խորհր դի 
նիս տին, որ տեղ հաս տատ վեց, 
որ ԵՊԲՀ ռեկ տո րի ժա մա նա-
կա վոր պաշ տո նա կա տարն եմ 
լի նե լ�  մի նչև ընտ ր� թ յ� ն նե րի 
ա վար տը։ 

Ա. Ա. ՄJ ՐԱԴՅԱՆ
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Հա յաաս տա նի ե րի տա սար դա կան հիմն  ադ րա մում տե ղի ու նե ցավ 
եեր կոււ և  ա վե լի ե րե խա ու նե ցող ու սա նող-ծնող նե րի ուս ման վար-
ձձի փոոխ հա տուց ման հա վաս տագ րե րի հանձն ման ա րա րո ղութ յու-
ննը։ ՀՀԵՀ-ն  ու սումն  ա ռութ յան ամ բողջ ըն թաց քում փոխ հա տու ցում 
է պե տտա կան և 2014-ից հե տո հա վա տար մագր ված ոչ պե տա կան
ԲԲՈւՀՀ-երի առ կա ու սուցման հա մա կար գի բա կա լավ րիա տում սո-
վվո րողղ, եր կու և  ա վե լի ե րե խա ու նե ցող նե րի ուս ման վարձն ամ բող-
ջութ յաամբ։ 
Հա յաաս տա նի ե րի տա սար դա կան հիմն  ադ րա մի  հո գա բար ձու նե-

րրի խխորհր դի հա մա կար գող Կա րեն Ա վագ յա նը, շնոր հա վո րե լով 
կկրթաա թո շակ ստա ցող նե րին, նշեց, որ տա րեց տա րի ծրագ րի շա-
հհա ռոու նե րի թիվն  ա վե լա նում է:
Հատտ կան շա կան է, որ ծրագ րի մե կ նար կի ա ռա ջին տա րում ուս-

մաամ ն վավար ձի փոխ հա տու ցում ստա ցել է ե րե խա ներ ու նե ցող 7 ու սա-
նոնոող։ղ  Ան նցացածծ կիկիս սամամյ յակակուումմ նրնրանանցց թիթիվ վըը 1717 էէր։ր։ 

Հե րարա ցի ա վագ դպրո ցի տնօ րի նութ յու նը, բո լոր աշ խա տա կից նե րը և ծ նող-
նենե րն իի րենց խո րին շնոր հա կա լութ յունն են հայտ նում բժշկական համալսարանի 
ղղեկաավարությանը՝ մե ր դպրո ցի զար գաց ման գոր ծըն թա ցին նպաս տե լու, դպրո-
ցի շիի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման, ինչ պես նաև բա րե կարգ-
մման աաշ խա տանք նե րին ա ջակ ցության հա մար:  Այդ ա ջակ ցութ յան արդ յուն քում 
դդպրոո ցում ստեղծ վել են հնա րա վո րինս բա րե կարգ պայ ման ներ, և  ու սումն  ա կան 
պպրո ցցեսն ի րա կա նաց վում է ա վե լի նպաս տա վոր պայ ման նե րում:
 Հա տտուկ շնոր հա կա լութ յուն ենք հայտ նում ձեզ՝ պատ րաս տա կա մութ յան, մի շտ 

մեմե ր կկող քին լի նե լու և դպ րո ցում ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե րը գնա հա տե լու 
հահա մաար:

ՆԱՐԻՆԵ  ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀեՀերարացիցի աավավագգ դդպրպրոցոցիի տնտնօրօրենեն

ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յու նը ու ղի ներ է 
գգտել ա վե լաց նե լու պե տա կան պատ վե րի շրջա նա կում 
դդժվաա րա մատ չե լի և  բարձր տեխ նո լո գիա կան   հե տա զո-
տտութթ յուն նե րի ի րա կա նաց մանն ուղղ վող գու մար նե րը։
Խն դդիրն այն է, որ հոկ տեմ բեր, նո յեմ բեր ա մի ս նե րին 

պպարբբե րա բար այդ գու մար ները սպառ վում էին։
Այդ կապակցությամբ ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րար 

ԼԼ ևոնն Ալ թուն յա նը նշել է, որ նրանք հնա րա վո րութ յուն են 
սստացցել չծախս ված և տն տես ված գու մար նե րի հաշ վին 
փփա կեել այդ բա ցը և  հա մալ րել գու մար նե րը, որ պես զի մի նչև 
տտա րեե վերջ մե ր քա ղա քա ցի նե րը կա րո ղա նան անհ րա ժեշտ 
հեհե տաա զո տութ յուն ներ անց նե լ:
ԽԽնդ րիրի լուծ ման նպա տա կով նա խա րա րութ յունն ու սում-

նանաա ս սի իրել էէ ժբժ կշկա կկանն կկազ մմակ կեեր պութ յո նւնն նեե րո մւմ ծծրագ իրի 
շրշրջաաջ  նն նաակոկումւմ մմաատոտուցւցվ վողող ծծաա ռառայ յուութթ յոյունւնն նեե րիրի,, աառառաջ ջինին հհերեր-

թին` թան կար ժեք մագ նի սա ռե զո նան սա յին շեր տագգր մաանն, 
հա մա կարգ չա յին տո մոգ րա ֆիա կան և  այլ հե տա զզո տոոււ-
թյուն նե րի գոր ծող գնե րը։  
Լ ևոն Ալ թուն յա նը, հոր դո րելով բժիշկ նե րին ևս  մաս ննա կիիցց

դառ նալ պե տա կան պատ վե րի գու մարների ա ռա վելլ արրդդ-
յու նա վետ օգ տա գործ մա նը, նշել է, որ գու մարնե րի սսպաառռ-
ման պատ ճա ռը ոչ մի շտ է պայ մա նա վոր ված դրանցց սղոոււ-
թյամբ։ 50-60 տո կո սով այն պայ մա նա վոր ված է նրրա նոովվ, 
որ նշա նակ ված հե տա զո տութ յուն նե րը չեն հա մա պաա տաասս-
խա նում հի վան դի գան գատ նե րին և  վի ճա կի ն։
Ար դեն իսկ մշակ վել և  ներդր վել են հե տա զո տութ յուն ննեե-

րի ու ղեգր ման չա փո րո շիչ ներ և  ար ձա նագ րութ յոուն նեերր, 
ո րոն ցով բժիշկ ներն ա ռաջ նորդ վե լու են։ Տր ված ու ղ ղեեգրեե րրիի 
նկնկատմ մ մամբ կկս հահմ մ նանվ վիի հհսկկո ղութ յո նւն, եշե ղումնմն  ե րի դդեեպպ-պ-
քոքումւմ կկձեձեռռնանարկրկվ վենեն հահամ մաա պապատ տասասխխանան միմի ջոջոցցնեներ։ր։ 
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«ԸԸն տա նե կան բժշկութ յան ա կա-
դե միմի ա կան մի ա վո րու մ կազ մա-
կերր պութ յան 10-ամ յա կին նվիր վա ծ 
4-րդդ մի  ջազ գա յին եր կօր յա մի  ջո-
ցառռ ման ըն թաց քում «Ըն տա նե կան 
բժշկութ յան ա կա դե մի ա կան մի ա-
վո րրու մ կազ մա կեր պութ յան և Roy-
al CCollege of General Practitioners-ի 
( Լոնն դոն) մի ջև ստո րագր վեց փո-
խըմմբն ման հու շա գիր, ո րով նա խա-
տեսսվում է հա մա գոր ծակ ցութ յուն 
մի ննչև 2021-ը:
Գիի տա ժո ղո վի բաց մա նը հնչած 

ու ղեեր ձում նշվեց, որ 1997-ին ՀՀ 
ա ռոող ջա պա հութ յան նա խա րա-
րութթ յան ո րոշ մամբ ա ռող ջա պա-
հութթ յան ա ռաջ նա յին օ ղա կում 
սկսսվե ցին բա րե փո խումն  եր. բժշկա-
կանն հա մալ սա րա նում ստեղծ վե ցին 

ըն տա նե կան բժշկութ յան ամ բիոն-
ներ, որ տեղ հա ջո ղութ յամբ ի րա կա-
նաց վում էր և շա րու նա կում է ի րա-
կա նաց վել այս ծրագ րի կրթա կան 
բա ղադ րի չը:
Իսկ 2006-ին ստեղծ վեց «Ըն տա-

նե կան բժշկութ յան ա կա դե մի ա կան 
մի ա վո րու մ կազ մա կեր պութ յու նը, 
քա նի որ ար դեն ժա մա նակն էր, որ-
պես զի ըն տա նե կան բժշկութ յու նը 
դառ նա ա կա դե մի ա կան դիս ցիպ-
լին: 
Ող ջու նե լով գի տա ժո ղո վի մաս նա-

կից նե րին` ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան 
նա խա րար Լ ևոն Ալ թուն յա նը  կար-
ևո րեց ա ռաջ նա յին  օ ղա կի մաս նա-
գետ նե րի, մաս նա վո րա պես` ըն տա-
նե կան բժիշկ նե րի դե րը բնակ չու-
թյան ա ռող ջութ յան պահ պան ման 

գոր ծում. Իմ պաշ տո նա վարր մանն
ըն թաց քում ա ռա վե լա գույն միմի  ջոցց-
ներ կներդր վեն  ա ռող ջա պա հաա կանն
հա մա կար գի գոր ծու նեութ յան աարդդ-
յու նա վե տութ յան  բարձ րաց մանն,
կար ևոր ցու ցա նի շե րի բա րե լավվ մանն 
ուղ ղութ յամբ։ Այդ գոր ծում ես տեսս-
նում եմ ձեր մե ծ դե րա կա տաարոււ-
թյու նը և  ակն կա լում ան կաշ կկանդդ
հա մա գոր ծակ ցութ յու ն։
Ըստ ԸԲԱՄ հա մա նա խա գահհ Մաա-

րի նա Օ հան յա նի՝ կազ մա կերր պոււ-
թյան ան վա նու մը խորհր դան շաա կանն
է. «մի ա վո րու մը սոսկ բառ չէ, այնն 
նշա նա կում է, որ մե նք մի ա վոո րում
ենք ոչ մի այն Հա յաս տա նի, այլևև Արր-
ցա խի և  ար տերկ րի բո լոր հա յաազ գի
ըն տա նե կան բժիշկ նե րին, ին չըը հաա-
ջո ղութ յամբ ի րա կա նաց վում էէ արր-
դեն մե կ տաս նամ յա կ:
Գի տա ժո ղո վում զե կու ցումնմն  ե րովվ 

հան դես ե կան փոր ձա ռու մաս նաա-
գետ ներ ինչ պես Հա յաս տաանիցց,
այն պես էլ` Մեծ Բ րի տա նիաայիցց,
Շ վե դիա յից, Ա մե  րի կա յի ՄՄիացց-
յալ Նա հանգ նե րից, Ռու սասս տաա-
նի Դաշ նութ յու նից, Բե լա ռու սիից ևև
Վ րաս տա նից: 
Եր ևա նի, ՀՀ մար զե րի և Լեռ ննա յինն 

Ղա րա բա ղի ա վե լի քան 350 բժժիշկկ-
ներ ծա նո թա ցան ըն տա նեե կանն 
բժշկութ յան զար գաց ման մի մի ջազզ-
գա յին մի  տումն  ե րին ու հե ռանն կարր-
նե րին:

 Հա մախմբ վեցին աշ խար հի հայազգի ըն տա նե կան բժիշկ նե րը



Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի « Հե րա ցի աա վաագգ 
դպրո ցի 25 ա շա կերտ ներ այ ցե լե ցին ՀՀ նաա խաա--
գա հի նստա վայր:
Այ ցի ըն թաց քում ա շա կերտ նե րը ծա նո թաա ցաանն 

նա խա գա հի և  նա խա գա հա կան ինս տի տտու տտիի 
գոր ծու նեութ յա նը, ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յամբբ ամմ--
րագր ված նա խա գա հի գոր ծա ռույթ նե րին:
 Կազ մա կերպ ված շրջայ ցի ըն թաց քում ա շաա--

կերտ նե րին հե տաքր քիր տե ղե կութ յուն ներր հաա--
ղորդ վե ցին նա խա գա հա կան նստա վայ րիի մաա--
սին:
Այ նու հետև « Հե րա ցի ա վագ դպրո ցի ա շաա--

կերտ նե րը մաս նակ ցե ցին վիկ տո րի նա-մրրցոււյ--
թին, ո րի ըն թաց քում լա վա գույն գի տե լիիք նեերր 
ցու ցա բե րած 6 ա շա կերտ ներ ստա ցան խրրաա խոու--
սա կկան նվեվ րրներ`ր  Գ րրի իգոգ րր  Նա րեր  կկա ցոց ւ ««ՄաՄատ յայաանն 
ող բեր գութ յա ն պոե մի  նոր հրատարակությթյոոււննըը::
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Հերր թա կան հան դի պում-քննարկ-
մմանըը Շ վե դիա յի Յոն չո փինգ քա-
ղղա քիից ժա մա նած գոր ծըն կեր նե րի 
հհետ ներ կա էին՝ շվե դա կան կող մի ց 
ՅՅոն չոո փին գի Ռի հով հի վան դա նո-
ցի ննախ կին բուժ քույր, բարեգործ 
ՄՄար գգա րե թա Սթ րոմ բեր գը և  նույն 
քքա ղաա քի մար զա յին խորհր դի ա ռող-
ջա պաա հա կան բաժ նի մի  ջազ գա յին 
կկա պե րի պա տաս խա նա տու Էգ լե 
ԿԿաաա կը, հայ կա կան կող մի ց՝ ԵՊԲՀ 
կկլի նիի կա կան աշ խա տանք նե րի գծով 
պպրո ռռեկ տոր Ար մե ն  Մի նաս յա նը, 
միմի  ջաազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան 
բբաժ ննի պետ Ան նա Ղա զար յա նը, 
««Հե րրա ցի և « Մու րա ցա ն հա մալ-
սսա րաա նա կան հի վան դա նոց նե րի 
տտնօ րրեն նե րը, ինչ պես նաև կլի նի կա-
ննե րի այն բժիշկ նե րը, ով քեր հայ-շվե-
դդա կաան եր կա րատև հա մա գոր ծակ-
ցութ յյան ըն թաց քում մաս նակ ցել են 
փփոր ձձի փո խա նակ ման ծրագ րե րին:
20144-ին ԵՊԲՀ-ի և Շ վե դիա յի 

ՅՅոն չոո փինգ քա ղա քի մար զա յին 
խխորհհր դի մի ջև կնքված փո խըմբռն-
մման հու շա գրի նպա տակն էր ընդգ-
ծծել բբժշկության բնագավառում Շ վե-
դդիա յի ու  Հա յաս տա նի մի ջև հա մա-
գգոր ծակ ցութ յան կար ևո րութ յու նը: 
ՀՀու շաագ րի կնքմամբ ամ րապնդ վել 
է հահայ-շվե դա կան հա մա գոր ծակ-
ցցոութ յուու ն նը,ը  ո րի հիմ քը դրվել է դեռևս 
1991 88888 -ին, երբ շվեդ բա րե գործ ներ՝՝
աամոոմ ււ սիսիսինննեներր ՈւՈւլֆլֆ ևև  ՄաՄարր գագար րեե թաթա 

Սթ րոմբերգ նե րը ո րոշեցին օգ նու-
թյան ծրագիր իրա գործել թիվ 4
ման կա կան հիվան դա նո ցում, այժմ՝
« Մու րա ցա ն հի վան դա նո ցա յին հա-
մա լի րում:
Պ րո ռեկ տոր Ար մե ն  Մի նաս յա նը 

բժշկա կան հա մալ սա րա նի ա նու նից
շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց հյու րե-
րին և , ընդգ ծե լով նրանց ու նե ցած
մե ծ ներդ րու մը երկ կողմ հա մա գոր-
ծակ ցութ յան մեջ, Մ. Սթ րոմ բեր գին
ու  Է. Կաա կին հանձ նեց շնոր հա կա-
լա կան վկայագրեր:
Հ Հայ-շվեվեդա կկանն եերկ կա րամմ յա հհա-

մամագ գորործ ծակակց ցուութթ յայանն կոկոորորդդիի նանատ տորոր,, 

ԵՊԲՀ « Մու րա ցա ն հի վան դդա նոո--
ցա յին հա մա լի րի թու նա բա նաա կաանն 
և  ման կա կան վե րա կեն դա նացց մաանն 
կլի նի կա յի ղե կա վար  Մարի նե Գ րիի--
գորյա նը ո րոշ ման րա մաս ներ ներր--
կա յաց րեց այս ծրագ րի վե րաա բերր--
յալ, ինչպես նաև տե ղե կաց րեց, ոորր 
ա ռաջի կա յում նա խա տես վում էէ հաա--
մագոր ծակ ցութ յուն ուս ման ո րրա կկիի 
գնա հատ ման և  վե րահսկ ման կկենտտ--
րո նի հետ, ինչ պես նաև բա րրե փոո--
խումն  եր բուժ քույ րա կան ո լորր տոււմմ 
և  վար չա կան անձ նա կազ միմի  վվե րրաա-ա-
պատ րաս մտմ նան բննագավվառում:
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Օ րեերս  Հա յաս տա նի Գի տութ յուն-
ննե րիի ազ գա յին ա կա դե մի ա յում 
եե ռօրր յա նիս տե րով նշվեց մե  ծա նուն 
գգիտտ նա կան, ան վա նի լեզ վա բան 
ոու հհա յա գետ Հ րաչ յա Ա ճառ յա նի 
1140-աամ յա կը, ո րին էլ նվիր ված էր ՀՀ 
ԳԳԱԱԱ լեզ վի ինս տի տու տի կող մի ց 
կկազզ մա կերպ ված «Հա յե րե նի ու սում-
ննա սսի րութ յան և կա նո նա կարգ ման 
աար դդիա կան խնդիր նե րը գի տա ժո-
ղղո վըը, որին ներ կա էին ՀՀ ԳԱԱ լեզ-
վվի իինս տի տու տի տնօ րեն Վիկ տոր 
ԿԿատտվալ յա նը, ՀՀ սփյուռ քի նա խա-
րրարր Հ րա նուշ  Հա կոբ յա նը, ՀՀ ԳԱԱ 
ննա խխա գահ Ռա դիկ Մար տի րոս յա նը, 
ԵԵՊԲԲՀ հա յոց լեզ վի ամ բիո նը՝ վա րիչ 
ՀՀեն րրիե տա Սու քիաս յա նի գլխա վո-
րրութթ յամբ, ան վա նի լեզ վա բան ներ, 
ԱԱ ճաառ յա նի ազ գա կան նե րը:
Ա ճաառ յա նը այն գիտ նա կան նե րից 

էէ, ո րրի ա նու նը ու ծա վա լած գի տա-
կկանն գոր ծու նեութ յու նը մի ա վո րում 
էէ ոչչ մի այն լեզ վա բան նե րին, այլև 
տտարր բեր մաս նա գի տութ յուն ներ 
ոու նեե ցող ան ձանց: Ներ կա նե րը խո-
րրին ե րախ տա գի տութ յամբ խո սե ցին 
մեմե  ծաա նուն լեզ վա բան Հ րաչ յա Ա ճառ-
յյա նիի՝ թե՛ որ պես ան հա տա կա նու-
թթանն, թե՛ որ պես յու րօ րի նակ գիտ նա-
կկա ննի մա սին՝ կար ևո րե լով ու վեր լու-

ծե լով նրա՝ հա յե րե նին 
նվիր ված գի տա կան 
աշ խա տութ յուն նե րը: 
Լեզ վա բան նե րի հա-

մար ար դեն սո վո-
րա կան է դար ձել ՀՀ 
սփյուռ քի նա խա րար 
Հ րա նուշ  Հա կոբ յա նի 
ներ կա յութ յու նը հա յա-
գի տա կան բո լոր մի  ջո-
ցա ռումն  ե րին և հա յոց 
լեզ վի պահ պան ման 
հար ցե րին նվիր ված 
նրա ե լույթ նե րը:  Հ րա-
նուշ Հա կոբ յա նը պե-
տա կան այն գոր ծիչ-
նե րից է, ով մի շտ էլ 
մտա հոգ ված է հա յա-
պահ պան ման  և հա յոց 
լե զուն ա նա ղարտ ու մա քուր պա հե-
լու խնդիր նե րով: 
« Հա յե րե նի ու սումն  ա սի րութ յան 

և կա նո նա կարգ ման ար դիա կան 
խնդիր նե րը մի  ջազ գա յին գի տա-
ժո ղո վի լիա գու մար նիս տում հան-
դես ե կավ Եր ևա նի բժշկա կան հա-
մալ սա րա նի հա յոց լեզ վի ամ բիո նի 
վա րիչ Հեն րիե տա  Սու քիաս յանը, 
ով  մաս նա վո րա պես նշեց. «Հա-
մալ սա րա նի հա յոց լեզ վի ամ բիո-

նի կար ևոր գոր ծա ռույթ նե րից մե  կը 
բժշկա գի տա կան տեր մի ն նե րի կա-
նո նա կար գու մը և մ շա կումն  է: Այդ 
աշ խա տանք նե րն առավել լիար ժեք 
ի րա կա նաց նե լու հա մար մշակ վել է 
հա մա լիր ծրա գիր, հա մա ձայն ո րի՝ 
անհ րա ժեշտ է ի մի  բե րել ա ռող ջա-
պա հութ յան բնա գա վա ռի բո լոր ան-
վա նումն  ե րը, հաս կա ցութ յուն նե րը և
տեր մի ն նե րը՝ ի րենց տար բե րակ նե-
րով, հո մա նիշ նե րով, ինչ պես նաև 
անգ լե րեն թարգ մա նութ յուն նե րով, 

նի կարևոր գործառույթներից մեկը

ԱՊԱՊԱԳԱԳԱԱ ԲԺԲԺԻՇԻՇԿԿ ՆՈՆՈՅԵՅԵՄԲՄԲԵՐԵՐ ( )22010166 NN 3131 3-322 (1(1343422-13134343))8888



կակատտաա րերելլ ճշճշգրգրտոտումնւմն  երեր, լրլրացացն նելել աաայնյնյ բբա-ա
ցեց  րրը,ը, ո րրոնք ք ներ րկակ  յյումս առ կակ  են բժբժշկշկշ աա-
գի տա կան տեր մի  նա բա նութ յան մե մեջ,ջ  օգ գ նենեն լլ 
բու ժանձ նա կազ մի ն հա յե րե նով ճիշտտ լրաացց-
նե լու փաս տաթղ թե րը՝ ախ տո րո շումմ, հհիի-
վան դութ յան պատ մութ յուն և  այլ ն:
Հա յոց լեզ վի ամ բիո նի վա րի չը, կկար ևևոո-

րե լով վե րո հիշ յալ ծրա գի րը, նշեց նաաև, ոոր 
մե ր օ րե րում հրա տապ լու ծում է պաա հաանն-
ջում այս խնդի րը, և բժշ կա գի տութ յանն ո լոորր-
տում ա ռա ջարկ վող տվյալ ծրա գի րը առռաա-
վել արդ յու նա վետ կի րականացվի,, եթթթե
ԵՊԲՀ հա յոց լեզ վի ամ բիո նին կից ստտեղծծ վվի 
բժշկա գի տա կան լեզ վի կա նո նարկ մանն խոորր-
հուրդ՝ լեզ վա բան-մաս նա գետ նե րի և բբ ժիշշկկ-
մաս նա գետ նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յաամբ:
Նիս տի ա վար տին գի տա ժո ղո վի մաաս ննաա-

կից նե րին ա նակն կալ էր սպաս վում.. մեմեմե ծ 
մտա վո րա կան, հան ճա րեղ գիտ նա կաան, լեեզզ-
վա բան Հ րաչ յա Ա ճառ յա նի ա նու նը մե  ծծա րրեեց 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի օ տա րերկկրաա ցի
ու սա նող նե րից կազմ ված « Վեր նաա տոււ ն
երգ չա խում բը, ո րը  կա տա րեց  Գու սաան Շաա-
հե նի և  Սա յաթ- Նո վա յի եր գե րից,  սսփյուռռ-
քա հայ ու սա նող  Նա րեկ  Լաք լաք յա ննը աասս-
մուն քեց  Թե քե յա նի «Մր գաս տա նի մը ննմաան
բա նաս տեղ ծութ յու նը, իսկ 3-րդ  կուր սիի պաարր-
սիկ ու սա նող Ա մի ր  Փա շան կա տա րեեց յոււ-
րա քանչ յուր հա յի սրտին հա րա զատ Հո րրոո-
վելը:
ԵՊԲՀ հա յոց լեզ վի ամ բիո նի վա րիիչ Հեենն-

րիե տա Սու քիաս յա նի ղե կա վա րած Վեերր-
նա տուն կենտ րո նի հայ րե նան վեր գգոր ծոււ-
նեութ յան շրջա նակ նե րում հիմն  ված՝ օօ տաարր-
երկ րա ցի ու սա նող նե րի Վեր նաա տոււն
երգ չա խմ բի (գե ղար վես տա կան ղե կաա վաարր՝ 
ներկայումս ընդ հա նուր բժշկութ յանն ֆաա-
կուլ տե տի 3-րդ  կուր սի ու սա նող Ա սաա տոոււր 
Չաք ման յան) մաք րա մա քուր հա յեե րե ննըը, 
հուզական կա տա րու մն երը և հո գու խխոր քքիից
բխած, խիստ հայ կա կան զգա ցո ղոււթ յաամմբ 
պա րուր ված եր գե րը հու զե ցին ներ կա ննե րիինն, 
իսկ ՀՀ ԳԱԱ լեզ վի ինս տի տու տի տնօ րրեն ՎՎ. 
Կատ վալ յա նի բնո րոշ մամբ ա պա գա բբժիշշկկ-
նե րը տոն դարձ րին գի տա ժո ղո վը:
Փա ռա հեղ նվա ճում է սե փա կան մշշա կոույյ-

թը օ տա րի ե րակ նե րում նե րար կե լը, ստտի պպեել 
նրան ապ րել հա յով ու հայ կա կա նով:
ԵՊԲՀ հա յոց լեզ վի ամ բիո նի վա րիիչ Հեենն-

րիե տա Սու քիաս յա նի ղե կա վա րած Վեերր-
նա տուն կենտ րո նի հայ րե նան վեր գոորր-
ծու նեութ յու նը շա րու նակ վում է տաար բբեեր 
ո լորտ նե րում՝ օ տա րերկ րա ցի ու սա ննող ննեե-
րին հա ղոր դա կից դարձ նե լով հայ կկա կաանան 
մշա կույ թին, ծա նո թաց նե լով հայ կկա կաաանն
ճար տա րա պե տութ յա նը, հայ կա կան եեր գիինն, 
հայ կա կան ո գուն, հայ կա կան գի տտա կաաանն
մտքին, որ պես զի մե ր օ տա րազ գի ու սսա նոողղ-
նե րը հնա րա վո րինս ճա նա չեն հայ ար վվեստտտնն
ու ար վես տի մի  ջո ցով յու րո վի բա ցա հաայ տտենեն 
հայ ժո ղովր դի բա րի, աշ խա տա սեր, խխա ղղաա-
ղա սեր ու ստեղ ծա գործ էութ յու նը:

Ս.Ս.ԹԹ.Թ.

220004-ի ապրի լին ՀՀ կա ռա վարութ յան ո րոշ մամբ հոկ տտեեմ-
բեե րիի 7-ը հայտա րար վեց գրա դա րա նա վա րի օր:  Տո նի խխոոր-
հոուրր դը գրքի արժ ևո րումն  է, նրա մե ծ դե րա կա տա րութ յոււնն 
ա ռռոողջ հա սա րա կութ յան ձևա վոր ման գոր ծում:
ԲԲժժշկա կան հա մալ սա րա նը ևս  ան մասն չմն աց այդ իիրրա-

դաարր ձութ յու նից: ԵՊԲՀ գրա դա րա նի աշ խա տա կից ննեերի 
հաա մմար ԲՈւՀ-ի կող մի ց կա տար վեց 1 տարվա բժշկաա կաան 
ա պպաա հո վագ րութ յուն, իսկ « Հե րացի ար հես տակ ցաա կաան 
կաազզ մա կերպութ յու նը տրա մադ րեց  Դա նիել  Դե քերյա ննի և 
 Հաա յաս տա նի ազգա յին նվա գա րան նե րի պե տական ննվվա-
գաախխմ բի հա մա տեղ հա մեր գի տոմ սեր:
ԵԵՊՊԲՀ գրա դա րա նը բժշկա կան բնույթի ա ռա ջին գրաա դդա-

րաաննն է հան րա պե տութ յու նում: Այն հիմն  ադր վել է 19300-իին՝ 
ու ննեե նա լով 5.500 գիրք: Այսօր գրա դա րանն ու նի արրդդեն 
5223.457 մի ա վոր գրա կա նութ յուն:
ԳԳրր քա յին հարս տութ յունն իր մեջ նե րա ռում է գրա պաա հհոց 

(մեմե ննագ րութ յուն ներ, գիտական աշ խա տութ յուն ներ, սեեղ-
մաագգ րեր, ա տե նա խո սութ յուն ներ, պար բե րա կան մա մմուլ),
ու սսոումն  ական գրա կա նութ յուն, օ տա րա լե զու գրա կա նութթ յոուն 
(աանգ լե րեն, ֆրան սերեն, գեր մա նե րեն, ա րա բե րեն), ըն թթեեր-
ցաասս րա հի ու սումն  ական, տե ղե կատ վա կան բնույ թի գրրքեեր, 
գրրքա յին ֆոնդ, ո րը պար բե րա բար հա մալր վում է նոր, ժժա-
մաա ննա կա կից գրա կա նութ յամբ:
ԵԵՊՊԲՀ գրա դա րա նը մաս նակ ցում է  Հայկական միմիաաց-

յաալ գրա դա րա նա յին ավ տո մա տացված ցան ցի հա մաա լլիր 
ծրրաագ րի աշ խա տանք նե րին, որի շնոր հիվ իրա կա նաց վոում 
է գգրրքա յին ֆոն դի է լեկտ րո նա յին քար տա րա նի ստեղ ծոու մմը: 
Այյն հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում ձեռք բերել ման րա մմաասն 
տեե ղղե կութ յուն ներ փնտրվող գրքի մա սին: Գրա դա րրաանն 
ա պպաա հով ված է նաև  Wi-Fi ին տեր նե տա յին կա պով:

220004 ի ի ին ՀՀ կ վ ն մ մ հ կ եեմ
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ԵԵ րի տտաա սարդ բժիշկ նե րի հայ կա կան ա սո ցիա-
ցիիա յիի «Օգ նութ յան ձեռ ք նա խագ ծի մաս նա-
գգի տաա կան թի մը՝ բաղ կա ցած վի րա բույժ նե րից, 
գգի նե կո լոգ նե րից, ու րո լոգ նե րից, ման կա բույժ-
ննե րիցց, էն դոկ րի նո լոգ նե րից, թե րապևտ նե րից, 
ստո մմա տո լոգ նե րից, հո գե բան նե րից, վն աս-
վված քքա բան նե րից, նյար դա բան նե րից, մաշ կա-
բան ննե րից և  այլ նեղ մաս նա գետ նե րից, հեր թա-
կան այ ցով կրկին Ա րա րա տի մար զում էր, այս 
աան գաամ`  Ռանչ պար գյու ղում:  Հա մայն քի ա ռող-
ջոութ յան ա ռաջ նա յին պահ պան ման կենտ րո-
ննում անվ ճար ախ տո րո շում և  անվ ճար բու ժօգ-
ննութ յուն ստա ցան նա խօ րոք հեր թագր ված և 
 տտար բբեր տա րի քա յին խմբե րում ընդգրկ ված 
շոուրջջ 80 մարդկանց: Այդ գ յու ղում հիմն  ա կա-
ննում բնակ վում են փախս տա կան ներ, ուս տի, 
ննրաննց սո ցիա լա կան վի ճա կը հաշ վի առ նե լով՝ 
«Օգ ննութ յան  ձեռ ք նա խագ ծի մաս նա գի տա-
կան թի մի  ա ռա քե լութ յու նը ծա ռա յեց իր նպա-
տտա կիին, որն է` անվ ճար հե տա զո տութ յուն ներ 
ի րա կկա նաց նել և հ նա րա վո րութ յան պա րա գա-
յյոում աանվ ճար դե ղո րայ քա յին և  նեղ մաս նա գի-
տտաց վված բու ժօգ նութ յուն մա տու ցել ՀՀ մար զե-
րի բննակ չութ յան ա ռա վել խո ցե լի խմբե րին:
ԱԱյս ան գամ էլ ան դա վա ճան մն ա լով նա-

խխագ ծծի սկզբուն քին` « Ձեռ քը ձեռք է լվա նում, 
եր կոււ ձեռ քը ե րե ս, նա խագ ծի հե ղի նակ և 
 հա մաա կար գող Ա նուշ  Բա դալ յա նի խոս քով հա-
ջոորդ այ ցը նա խա տես վում է Ա րա րա տի մարզի 
 ԽԽաչ փփար գյուղ: 
«Օգգ նութ յան ձեռ ք բա րե գոր ծա կան նա խա-

գգի ծը մե կ նար կել է 2014-ից:  
ԱԱյս նա խա ձեռ նութ յան մի  ջո ցա ռումն  ե րը ծա-

ռա յե լլու են մի այն մե կ խնդրի՝ բու ժօգ նութ յուն 
ստա ննա լու հնա րա վո րութ յուն ստեղ ծել բնակ-
չոութ յաան այն հատ վա ծի հա մար, ո րը բա վա-
րար հնա րա վո րութ յուն ներ չու նի հե տա զոտ-
վվե լու և  բուժ վե լու սե փա կան մի  ջոց նե րով: 
 ՀՀե տաա զոտ ված և  ա ռա վել խո րը մաս նա գի տաց-
վված բու ժօգ նութ յան կա րիք ու նե ցող հի վանդ-
ննե րի բու ժու մը հնա րա վո րութ յան դեպ քում կա-
պպա հոով վի նա խագ ծի հա ջորդ փու լե րում: 
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-- ՆաՆաՆաՆաՆ խ խ խ խ շնշննշնորորորհհհա ավովովովվո ր ր րր� � մ եմեմ պպատատվա ավովով ր ր մրցա նա կը ստա-
ննանանան  լ լ�� � � � կկկկկա աաաա ապապապապապապապաապակկ կ կկկկկկկց�ց�ց�ց�ցց�ց�ցց��թթթթթթթթթյ յ յյյյյամամամամամամամաամամբ:բբ:բ:բ:բբ:բ: ԽԽԽԽԽԽԽնդնդնդնդնդնդնդնն  րրրրրրր�� �����մ մմմմմ եմեմեմեմեմեմե միմիմիմիմիմիմիմիմի  քաքաքաքաքաքաաննննննի իիիիի խոոխոխոխոխոս սսսսսքոքոքոքոքոքոքով վվվվվ
ննենեեեր րր րկակակակկ յ յյյացացացացացցա րրրրրեքեքեքք աայնյնն միմի  ջոջոցցա ա ռ�ռ   մըմմ , ո րին մաս նակ ցե ցիք:
-- «Ո«Ո«ՈՈս սսկեկեեկե աաաաաաասսսս սպեպեպեպեպեպպպ  տտ միմիմիմիմիմիմիմի ջաջաաջջ զ զզզզգագաագգգ  յյյյյյինիիիիի  սլալլլլ  վվվվվվո նա կկկկան ֆֆֆֆո րորրրրր ւմն  

աանանաննննցցցցկաակ ցցվովովոումմմմւմ էէէ ամեմեմեմեննն տտտաարիրիրի՝ արդդդդեն քսան հինգ տա րի 
աաաա աննըըն նդնն  մեմեմեջջջ ևևևև բաբաբբաբ ղ ղ ղկակաաաացցցածածա  է գգեե ղաղար վես տի տար բեր ուղ-
ղղղղողողութւթւթւ յ յյ յուուննննննենենենենեեերրր րր ուուուոո  ննննննե ե եեցոցոցոոողղ ղղ ֆոֆոֆֆֆֆ  ր րուումն մնմնմնմնմնմնմնեեեեեեերրր րրիցիիիցիցիիի , ինինինինինինինչ պիիպիիիի ս սիքիքիիի եեեեննննն կիիկիկիկիկի-
նննոննոոաարարարա  վ վ վեսեսես տ տ տըը,ը, գգգգրարարաար  կ կկկաաաանոնոն ւթւթ յոււ ն ննննը,ը, ե րրաժա շ տութ յյու նը և  ան-
գգագամ մմմմ ազազազազ գ գ գգգա ա աաաաաայիյիյիյիյիյիիննն նննննն սպսպսպսպսպսպսպսպսս որորորորորորորորտտ տ տտտտտը։ը։ը։ը։ը։ըը։ ԵԵԵԵԵԵԵս ս սսսսսսս ա ա աաաաաաառառառառառառա ջ ջջջջջադադադադադադդր րրրրրվեվեվեվեվեվեվեվեել լլլլլլ էիէիէիէէիիէի  ՆիՆիՆիՆիՆիՆիկկկկկկիիիիիիտատատատատատատա 
 ՄՄՄՄիիիխախախախախախ լ լ լկոկոկոկ  վվ վիիիի «Տ«Տ«ՏՏ«ՏՐԻՐԻՐԻՐԻՐ ՏՏԵՏԵՏԵ սսսստւտւտտ դիդիդիաա այի գգլխա վոր խմբա գիր՝ 
ԱԱ ԱԱԱԱլելեեելեք ք քսեսեսեսեեյյյյ  Ն Ն ՆՆաաա ա լելելելել  պ պ պ պպիիիիիիիիինինինիննիիի կկկկկկկկողողողողողղ մի մի մի մի միմիցցցցց  գրգրգրգգրգրաակակկկ  նուութ թթթթթյայայյյյ ն ֆոֆֆֆֆֆ  րրրրրրու միմիմիմիմիմի  
լալաաաալլ  վվվվաաա աաաա գգոգգոոոգոույւյւյւյւյննն ն նն գրգրգրգրա աա կակակաա ննննաա աա կակկկաննն կիկկկիկկ  ննոս ցեե նան ր ր ան վա նա կար-
գգիիգգին ն նն ևև և և ևևև սս սսս սս ստատտատաա ց ց ցաաաա «Ա«Ա«ԱԱր րրծաածաա թ թթթե ե ասաաս պպե տտ մմրցր ա նանաա կը։։
-- Ե՞ԵԵ՞Ե՞Ե՞րբրբրբրբ միմիմիմիմիմիմիմիմիտտտտտտտքքքքք քք հղհղհղհղհղհհհղհղաա ա ացացացացաացաքքքք ք ք զբզզբզբզբաղաղաղաաղվվվվվվվելելելելեե աաաաարրր վեվեվեեվեվեվեեսսսս տոտոտոտով վվվվվվ և ևևևևև գգգ րերերերեեելլլ կիկիկիկիկիկի-

ննոոոսսս սցեցեցեենննննննարարարարարարարրննննններերերեե :::
----- ԵրԵրրԵրԵրբբ բ բ տետետետեեեսսսսսա,ա,ա,աաա,ա,ա,ա,ա,,ա թթթթթթթթթթեեեեեեեեեեե ինինինինինննչչ չչչչ էրէրէրէրէրէրէ սսսսսսստատատատատտատացցցցցցցվեվեվեվեվեվեվեվվել լ լլլ իմիմիիմիմիիմիմ սսսսսսսիրիրիրիրիրիրրածածածածաաած գգգգգգգգգրքրքրքրքրքրքքե եեեեերիրիրիրիրիրիցցցցցց

մեմեմե մեմեմեմեմեմեմե կ կի ի ի հիհիիհիմմմանանան վվվրարարա նննկակակակարրա ահահան ն վաված՝ծ՝ բբա ավավա կկանինին հհայայյյտ-տ
նննինիիիինինն կկկի ի ինոնոնոնոնն  ֆ ֆֆ ֆ ֆիլիլիլլ միմի մի միմիմիցցց,,,,,, փոփոփոփփփփփփփ ր րրրրրրրձձե ցցցցցցցի ի ի իիիիի ինինիիիիի քսքսքքքքք գգգգգգրերերրրրր լ։լ։լլլլ ՀՀուու սովվվվվվվվ եմ, որ րրրրր իմիմիիիի  
հհհհհոոոոոհհ բբբբբբբբ ինննին կկկդադադադ ռռռնանանա իիիմմմ երերերերկ կ կ կրորրրորդրդ մմասաս ննննա ա գիգի տութ թ թթ յոյոյ ւ ւնընը ((ե եթեթե 
աաաարրրարրդդենենենն չչչչի իի ի դադաադար ր ր ձեձեձել)լ)։
- ՉՉիՉՉՉի՞ խախախաանն ն գագագա ր ր� � ���մ,մ,մ,մ,մմմ աաաաաաարդրդդրդրդրդյյյյ յ յյոքոքոքոքոքոքքո , ձեձեձեեձեձեեձերրրրր րր նանանանանանանաախախախախախախխխ սիսիսիսիս ր�ր�ր�ր�ր�թթթթյ�յ��յ�յ��ննննըըըըը կակակակակակամ մ մմմմ

հհհոհոհհ գգգգգ��� �� պպպպա ա աահահահահահ նջնջջմմմմ� � � ն ն ննքըքըքքը ձձձերերերր աշ խաախախաախ տտանանան ք քա ա յիյիյ ն ն աա ռօօր րյա 
եեե ե եռռ�ռ�����ռռ  զեզեզզ ռռինինինին:::
---- ԲԲԲԲԲԲա աաացացաց րր ձաձաձակակակաակապեպեպես՝ս՝՝ ոոոչ։չ։։
---- ՈրՈրրր ք քքքաաա անոնո՞ վ վվ էէէէ աաաայ յ յ յյսօսօօր ր ր րրրրվավավավավաավվ իիիիիիիրրրրրրրրա ա կակակաակկ  ննն� � ��թ թ թ թթթթյ�յ�յ�յյյյ   նընընընըըըըըը տտտտտտտեղեղղղղ գգգգգգտնտնտտտտտ � � մ մ 

ձձեձեձեեեեեեձձեեձձ րր ր ր ստստստստեղեղեեղծծաա գոգոորր ր ր ծ�ծ�ծծ�թթթ յյ յ� � �ն ն նենեե ր� � ��մ:
-  Ն Ն Ն Ն ՆՆ ՆՆՆՆՆա խըխըխըխըխխխըխխ ննտնտնն  ր րուոււոււււււմ մ մմմմմմմմ եմեմեմեեմ պպպպպատատա մմմմա ակաան ն թեթե մմա աաաանենեեր։  Ցաաաանն կակկ  ց ցածած 

իիի ի ի ի իրարարաաաարաարրրա դ դդ դդդդդաարաարրարրրրրրրր ձ ձձձձ ձուուուուուուուուուուութ թ թ թթթ թ թ յոյոյոյոյոյոյոյոյոյոոոյյ ւ ւ ւււ ււււ ւնինիննիննինինինինին ցցց պեպեպեպեպեպեպեպեպեեեպետքտքտտքտքտտքտքտքտքտքտ էէէէէէէէէէէ ոոոոոոոորրրրրրրրոշոոշոշշոշոշոշոշ ժժժժժժժժժժաա ա աաա ամաամամամամամամմ ն ննննննննակակակակակակկկակ աաաաանցնցնցնցնցնցնցննն  նննն նննի՝ի՝ի՝ի՝ի՝իի օօօօօօօբբբ-բբ-բ
յեյեյեյեեյեեեկ կ կ կկկկտիտիտիիիտտ վվվվվ վվվվ վվ վվ պապապապապապաապաաաաապաատ տ տ տտ տտտտ տտտտտտկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեեեկ  ր ր ր ր ր րրրրր րրաաաա ա աաաաաացոցոցումւմւմւմւմ սստատատաաատ  ննննաաաալոլոլոլու ւււ հհհահա մմարարրարր։։։։
-- ՁեՁեՁեՁեեեեեՁեՁ ր րրրրր րր րր ր րր ր ր ր կակակակակակակաակաակաաար ր ր ր ր րրր րր րրր րրրծիծիծիծիծիծիծիծիծիծծիծծիծիծծիծիծի ք ք ք ք քք ք ք քքքքքովովովովովովովովովովվվ մեմեմեմեմեննննք ք ք ք քք քքքքք � �� � � ������ննննննննննննե՞ե՞ե՞ե՞եեեեեեենքնքնքնքքննքնքնքնքնքնքնքնքնքքքքքք հհհհհհհհհհա աա ա աաաաասասասսասաասասասաասաաս  ր րրր րրրրրա աաաաաաաաակ��կ�կ��կ��կ�կ�թթթթթթ յ յյ յյյյյանանանանանանանն ևևևևևևևև մմմմմմմ շ շշշշշշա-ա-աաաաաաա

կկ�կ�կ�կ�����կ�կ�կ�կ�կ������կկ�կկ յյյյյյյյյյթ թ թ թթ թ թ թթթթթիի իի իի ի իիիի ի իիիի մի մի մի մի միմի մի մի մի միմի միմիմիմի միմիջևջևջևջևջևջևջևջևևևջևջևևևևջևև հհհհհհհհհհհհհա ա ա աա ա ա աաաա աաղղողողղղողղոր ր րրրդադադակկ կց�ց��ց��թթթթթ յյյ յ յյ� � � �ն:ն:նն:
---- ՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀա ա ա ա աաաաաղողողողողողղղղղղ ր րր ր ր ր րրրդադադադդադադադաադադդադդդդ կ կ կ կկկկկկ կկկկկկ կկկցոցոցոցոցոցոցոոոոցոցոութւթււթւթւթււթււթ յ յ յյ յուուուուու ն ննը ը ը ը մի միմիմիշտտշ կկկկկկկկաաա ա և ևև և կ կկկկկկլիլիլիիլիլիլ  նի։ի։ի։ ԽԽԽԽԽն ն ննդիիդիդի ր ր րրը ը ը մաամաա-

կակկկակկակակաակակակակակակկակկաակակաաաակկ ր ր ր ր րրրրր րրրդադադադադադադադաադաաադաակկկկկկկկկկկիիիիիիիիիիի մե մեմե մեմե մե մեմե մեմեմեմե ջջջջջջջջջջջջջջջջ էէէէ։է։էէ ՄՄՄՄՄՄՄՄ շ շշշ շշաաաաակոկոկոկոոււյւյւյւյ թ թ թի ի ի մամաաա կ կկարարարարրրար դդ դ դ դաաաաակըկկկըկըկըը նննննկակակակ  տ տտտիի իի ի ուու ն նեմեմե , 
ի իի ի իիիիիիի իիիիիիիի իիիի իիիիիիիիհհհահահահահահահահհաաաաահհհահաահաահարրրրրրրրկեկկեկեկեկեկեկեեե։

- Որ քա նո՞վ է այ սօր վա իի րա ակա ն� �թ թյ�յ�  նընը ննպապաս ս տ�տ�մմմ 
արաարարարաարվվվվվվվվեսեսեսեսեսեստտտտտտաաաաաաագգգգգգե եեեեեետիտիտիտիտիտիտիտիտիի սսսսսստետետետետետեեղ ղղղղղծածածածածածած  գգգգգգգորորորորոորորո ծծծծծծե եեեեել�լ�լ�լ�լ�լ�լ նննննն::::::
- Ե թե մար դը ձգտում ու նի ստեղ ծածա գորոր ծ ծե ե լոլու,ւ, ննա ա ստստս եեղղ--

ծա գգգգգորորրր ծե լոլլլլ ւ է էէէ ցացցցցցց ն նկակկկ  ցցցցցած իիիիիրրրրրրա կակկկկկկկ  ննութ թ թթթթթթթյայայյյյյ նն մե մե ջ։ջ։ջջջջջ
- Այ սօր շատ են շրջա նառվ� մ այայն կակարծրծիքիքնեներըրը, որրրր 

մարդդկ� թ յ�  նը կտրվել է գրքիից,, ո րովովհհետետև և ժաժամմա նաաաա--
կակկկկկկ կկկկկկկկիցիցիիիիի տտեխեխեխեխեխեխե ննննննո լոգիաիիիիի ննննննե եեեեեերը, մամմամմմմ սս նանաննննն վվվվոո րարարապպեսեսեեեե հհհհհհա ամաամաա---
ցաց ն ցըը, շատ ժա մա նակ են խխլ� մ: ՈրՈրպպեսես ստեղ ծաագորրրր--
ծոծոծոծոոծոծող,ղ,ղ,ղ,ղղ իիիիիիի՞ննննննչչչչչչ կակակաակակակաասսսսսեքեքեքեեքեք աաաաաայսյսյսյսյսյս կկկկկկա աաաաաապապապապապապապաակ կկկկկց�ց�ց�ց��ց�ց�ցց�թթթթթթթթթ յյյյյյյյամամամաամամամամմբ:բ:բ:բ:բ:բ:բ:::բ
-  Գիր քքն ն իր տե եղըղը մի շտ ու ննեեցել է և  չի ի կոկորցրց նի այայն,ն իինչննչչ--

պեպպպպ ս չկչկչկչկորրրրրրրցցցցցցրերրրր ցցցցցց իրիրիրիրրի տտե եղըղըղըղըղ թթթթթթթատ րրրրրո նընըըըըըըը՝ կիկիիկիկիիկիիինոնոյիյիյիիյիյիյիի իիիիիի հհայայյյտ  գագգգ լոոոււցւց 
հետո։ Խնն դի րըրը շատատ ան գամ ոււղ ղաա կ կի ի ո ո րարակ կի ի մեմե ջ է։
 -  Հա յ յաստա ն� մ կա՞ան ն արարվեստա գեգետ տնեներ, ով քեեր ր ր ր նկնկն աա-ա-ա

տետետետեեետտ ցցցինինինինինին ���  գնգնգնգննննաաաա հահահահահհ տտտտե եեեեեեցիցիցիցիիին ննննն ձեձեձեձեձեձեերրրր արարարարարվվվվվվվվեսեսեսեեեեստտտտտըըըը:ը: 
- ՃՃիշտն ա սածծ՝՝ տեղղյայաակ կ չեչ մ։
-- Ի՞ԻԻԻԻԻԻնչնչնչննչնչնչն խխխխխխխխխխնդնդնդնդնդննդիրիրիրիրիիիրննննններերերերերերեր կկկկկկանանանանանանն հհհհհհհհայայայայայայկկկկկկկկա ա աաաաակակակակաակակակաան ն ննննն կիկիկիկկիկիննննննոոոոոոոոոոոոո լլլլլլլորորորորորորտտտտտ� ����մ,մ,մ ոոոոո ր ր ր րրոոնոնոննո ցց ց 

մամա սին կ� � զզե նաա յ յիքիք խխո ո սեսել:
- Դժ վվվվվվա րարարրրր  ն նում մ եմեմ ա սսելելլլլլ։ ԻնԻնձձ թվթվթվթվթվթվթ ուում մ է՝է՝ աայնյյ  քքքքքքանն շշշշատատատտ եեեեենն,ն,ննն  

որ դա առառան նձիձինն հոհոդդ վավա ծծի ի թեթե մ մա ա է։է։
 - ԲաԲա ց ցի ի կիկիննոաոաշ շ խախար ր հ�հ�մմ առ ռ կակա խխխո չըն ննդոոոդ տ տտտնենենե ր րիցիիցիցիցիցց,,,

����� րրր րրիշիշիշիշիշիշ իիիիիի՞ն՞ն՞ն՞նննչնչնչնչնչն էէէէէէ ձձձձձեզեզեզեզեզեզ խխխխխխխխխանանանանանանննգգգգգ գ գգաաաա ա ար�ր�ր�ր�ր�ր�ր�մմմմմմմմ  ՀաՀաՀաՀաՀաՀաՀՀ յյ յյյասասասասաաա տտտտաաա ա ա ա ն�ն�ն�ն�ն�մմմ աաազզզզատատատատտտտտ  
ստստեղեղծծա ագոգոր րծեծել:լ:
---- ԵԵ ԵԵԵԵԵթեթեթեթեթեթեթթ խխխխխխխոսոսոսոսոսո  ք քքքքը ը ըըը գնգնգնգննգնգնգնուուուուուուո մ մմմմ է է էէէէէէէ սցսցսցսցսցսցսսս ե ե եեեենանանանանանար րրրրրրրր գրգրգրգրգրգգրրեեեեեեեեելոլոլոլոլոլոլոլոլ ւ ւււււ մմամամամաամամաաամ  սս սսսսսինինինիին՝՝ ո ո ո չիչիչինչնչնչ չչչչչչի ի իիիի

խախաան ն գագա ր րուում։մ։  ԽոԽո չ չընըն դդոտտ նե րը հհհե ե ետոտոո եեեեեեենննննն աաաառռառա ջաանոնոնոնումւմւմւմ,, , եերերերերրբ բ բբ բ
պապապապպպպ տ տրարարրր ս ստիտիիիիի սսցեցեցցցց  ն նա արըրըըրըրըրըրըրըր  ու զոզոզզզզզ ւմմ եեես ս ս հահահահահասցսցսցսցցցցցցն ննննելելելեեե իիիիիր րր րր տտրտրտրաաաաաամամամամաա---
բաբա ննաա կական ն ա վավար ր իտի ՝ն՝՝ն՝ ննկակա ր րրրրա աաահհահաահահ նն ն ն մմամամաման ննը։ը։ըըը
- Շ Շնոն ր րհահակկա ալ�լ�թթ յյ� ��ն հահ ր ցացազ զ զզզր�ր�ր�����յյյյյյյ ցց ց ցցի ի ի հահաաաաաաամմմմմմմմմմմմարարաարարաարարաարաաա : ՄՄՄՄՄՄաղաղաղաղաղղ թ թ թ թթթ�� � � � � ����� մ մ մ մ մմմմմմմմ

եմեմեմեմեմեմեմմմ, որորորորրր դդդդդդդդեռեռեեռեռեռեռռևսևսևսևսևսևսևսև սսսսսսի իիիիիիիիրորորորորոոր ղղղղղաաաաաա կակակակակակակկկկան ննննննն բնբնբնբննննննբ ��� � �յթյթյյթյթյթթ կկկկկկկկկկրորորորորրորրր ղղղղ ղ գոգոգոգոգոոոգոգգոգոգոոգոր ր ր րր ր ր ր րր րրրծ�ծ�ծ�ծ�ծ�ծ�ծ�ծ�ծծ�ծծ�ծ�ծ�ծծծծ   նեննենենենենենենննե� � ����թթ թ թթթյ�յ��յ��յ�յ��--
ննը դդառառննա ա ձեձեր երերկ կրորորդրդրդդ մմմմմասասասասասա ննննա աագիգիիիգիգիգիտտտտտ� � � � �� �թ թ թ թ թթյ�յ�յ�յ�յ�յ�յ�յ���յ�յ�յ    նընընընընընընընընընընըննընննըըը::::::::

 Հ Հ Հ ՀՀարարարարարարարարարաարր ցցցց ց ցցց ց ցցցցազաազազազազազազազազազազազազազզաա  րրրրրր րրրր րրր�� �� ���� ����� ����յյյյյյյյյյյյյյցըցըցցըցըցըըըցըցըըցըցըցըցցցըցըցըըը՝՝՝՝՝՝՝՝
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«Ոս կե աս պե տ» միջազգային 
սլավոնական 7-րդ գրական ֆորում
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ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նը
ու սա նո ղա կան ինք նա կա ռա վար ման ընտ րո-
վի ներ կա յա ցուց չա կան մար մի ն է, որը կոչ-
ված է ա պա հո վե լու ու սա նո ղա կան ինք նա վա-
րութ յան և  ինք նա կա ռա վար ման գոր ծըն թաց նե րը, 
նպաս տե լու ու սա նող նե րի հա սա րա կա կան, գի տա-
կան, մտա վոր, ստեղ ծա գոր ծա կան, մշա կու թա յին,
բա րո յա կան և  հոգ ևոր զար գաց մա նը:
Ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի ղե կա վար մար-

մի ն ներն են՝ խորհր դա րա նի նիս տը, նա խա գա-
հությ ունը, նա խա գա հը: Ու սա նո ղա կան խորհր դա-
րա նի կազ մում գոր ծում են ա ռան ձին ֆա կուլ տե տա-
յին խոր հուրդ ներ, հան ձնա ժո ղովն  եր, խմբակ ներ և  
այլ մի ա վոր ներ:
Ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի ան դամն  երն 

ընդգրկ ված են ԵՊԲՀ գի տա կան, ֆա կուլ տե տա յին
խոր հուրդ նե րի և  վար չա կան այլ կա ռույց նե րի կազ-
մում և  ու նեն ձայ նի ի րա վունք:

ու սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե րութ յու նը (ՈւԳԸ),
«Մե դի կուս ամ սա թեր թը,
ռա դիո հան գույ ցը,
 «Մե դու նի եր գի և  պա րի հա մույթ նե րը:

ու սա նո ղութ յան և  հետ դիպ լո մա յին ու սու ցում 
անց նող շրջա նա վարտ նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ-
պա նում և  պար տա կա նութ յուն նե րի կա տար ման 
վե րահս կում,
 մաս նակ ցութ յուն ու սումն  ակր թա կան գոր ծըն-

թաց նե րի կազ մա կերպ մա նը,
կա պե րի հաս տա տում ՀՀ և  ար տերկ րի ու սա նո-

ղա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ,
բու հա կան և  ու սա նո ղա կան կյան քի լու սա բա-

նում,
ու սա նո ղութ յան հանգս տի և  ա զատ ժա ման ցի 

կազ մա կեր պում,
ու սա նող նե րի սո ցիա լա կան և  կեն ցա ղա յին պայ-

ման նե րի բա րե լա վում:

ու սումն  ակր թա կան և  գի տա կան ո լորտ,
լ րատ վութ յան և  տե ղե կատ վութ յան ո լորտ ներ,
մ շա կու թա յին և  մար զա կան ո լորտ ներ,
սո ցիա լա կան և  ա ռող ջա պա հա կան ո լորտ ներ,
ու սա նող նե րի ա զատ ժա ման ցի և  հանգս տի 

կազ մա կեր պում:

ՈւԽ ան դամ կա րող են դառ նալ ԵՊԲՀ ու սա նող-
նե րը, ով քեր ցու ցա բե րում են բարձր ա կա դե մի ա-
կան ա ռա ջա դի մությ ուն, ու նեն հա սա րա կա կան 
ակ տի վութ յուն, կազ մա կերպ չա կան ջիղ, ստեղ ծա-
գոր ծա կան ու նա կութ յուն ներ:

ՈՒ ՍԱ ՆՈ ՂԱ ԿԱՆ ԽՈՐՀՐ ԴԱ ՐԱ ՆԻՈՒ ՍԱ ՆՈ ՂԱ ԿԱՆ ԽՈՐՀՐ ԴԱ ՐԱ ՆԻ
 ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ՆՊԱ ՏԱԿ ՆԵՐՆ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ՆՊԱ ՏԱԿ ՆԵՐՆ

 ՈՒ ԽՆԴԻՐ ՆԵ ՐԸ ՈՒ ԽՆԴԻՐ ՆԵ ՐԸ

ՈՒ ՍԱ ՆՈ ՂԱ ԿԱՆ ԽՈՐՀՐ ԴԱ ՐԱ ՆԻ ՈՒ ՍԱ ՆՈ ՂԱ ԿԱՆ ԽՈՐՀՐ ԴԱ ՐԱ ՆԻ 
ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵՈՒԹ ՅԱՆ ՇՐՋԱ ՆԱԿ ՆԵ ՐԸԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵՈՒԹ ՅԱՆ ՇՐՋԱ ՆԱԿ ՆԵ ՐԸ

ՈՒ ՍԱ ՆՈ ՂԱ ԿԱՆ ԽՈՐՀՐ ԴԱ ՐԱ ՆԻՆ ԿԻՑ ՈՒ ՍԱ ՆՈ ՂԱ ԿԱՆ ԽՈՐՀՐ ԴԱ ՐԱ ՆԻՆ ԿԻՑ 
ԳՈՐ ԾՈՒՄ ԵՆԳՈՐ ԾՈՒՄ ԵՆ

ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2016 N 31-32 (13442-1343)112



- Օգտ վե լով ա ռի թից՝ նախ շնոր-
հա վո ր� մ եմ ձեզ` ՈւԽ նա խա-
գահ ընտր վե լ�  կա պակ ց� թ յամբ: 
Պատ մե ք մի  փոքր ձեր մա սին,
խնդրեմ:
- Ծն վել եմ 1992-ի հոկ տեմ բե րի 

6-ին, Եր ևա նում:  Սիա ման թո յի ան-
վան թիվ 162 դպրոցում սովորելուց
հետո 2006-ին ըն դուն վել եմ 
«Ք վան տ վար ժա րան: Այնուհետև
2001-ին ըն դուն վե լով ԵՊԲՀ՝ ար դեն
ա ռա ջին կուր սից հան դի սա ցել եմ
ԵՊԲՀ ՈւԽ ան դամ: 2015-ից  հան-
դի սա նում եմ ՀՀ Ազ գա յին  Ժո ղո վի
ե րի տա սար դա կան  խորհր դա րա նի
ան դամ, ե րի տա սար դա կան 
խորհր դա րա նում ՀՀԿ խմբակ ցու-
թյան ղե կա վար: 2016-ի սեպ տեմ բե-
րից ու սա նո ղա կան գծով ռեկ տո րի 
խորհր դա կանն եմ:
- Ներ կա յաց րեք ԵՊԲՀ � ս խոր հր-

դարանը:
- Խորհր դա րա նն ակ տիվ մաս նակ-

ցութ յուն է ու նե ցել Ար ցախ յան գո յա-
մար տում, և  ա ռա ջինն է ե ղել որ պես
ու սա նո ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մի ն նո րան կախ  Հա յաս տա նի
Հան րա պե տութ յու նում: Ա ռա ջին նա-
խա գա հը ե ղել է Ար տակ Գ րի գոր յա-
նը: 
- ՈւԽ-ի առջև ի՞նչ ա ռաջ նա հերթ 

խնդիր ներ են ծա ռա ցած այս � ս-
տա ր� մ:
- Ուս խորհր դի առջև մի շտ էլ ա մե -

նաա ռա ջին և գլ խա վոր խնդի րը
ե ղել է ու սա նո ղի կող քին լի նելը,
ու սա նո ղի խնդիր նե րը լու ծե լը, 
ու սա նո ղա կան տա րի նե րն էլ ա վե լի
լա վը դարձ նե լը:  Վե րոնշ յալ ա ռա-
ջադ րանք նե րը կա տա րե լուց հե տո 

նոր մե նք մտա ծում  ենք հան դես 
գալ ստեղծագործական գա ղա փար-
նե րով  և կ յան քի կո չել դրանք՝ ի 
նպաստ մե ր ԲՈւՀ-ի և  մե ր պե տու-
թյան: 
- Ս պաս վ� ՞մ են փո փո խ� թ յ� ն ներ 

ՈւԽ-ի աշ խա տանք նե ր� մ:
 - Փո փո խութ յուն ները պարտադիր 

են ցան կա ցած կա ռույ ցում, քան-
զի 21-րդ  դա րում կյանքն ընթանում 
է շատ ա րագ, ա րագ են փոխ վում 
նաև մար տահ րա վեր նե րը, և  որ պես-
զի կա ռույ ցը մի շտ ի վի ճա կի լի նի 
լու ծել իր առջև դրված խնդիր նե րը 
և քայլի ժամանակին համընթաց, 
համապատասխան փո փո խու թյուն-
նե րը դառ նում են անհ րա ժեշտ: 
 Մեր կա ռույ ցը ան մասն չի մն ա այդ 
ամե նից՝ կապված թե՛ կազ մի , թե՛ 
ծրագ րե րի և  ռազ մա վա րութ յան 
հետ, մի ա ժա մա նակ փո փո խութ յուն-
նե րը կլի նեն բա ցա ռա պես ըստ անհ-
րա ժեշ տութ յան և  ա ռանց ամ բի ցիա-
նե րի: 
 - Ձեր կար ծի քով՝ ին չո՞վ կտար բեր-

վի ձեր ղե կա վա րած J Խ-ն  նա խորդ 
նա խա գահ նե րի ղե կա վա րած J Խ-
ից:
- Ու սա նո ղա կան խորհր դա րան 

ան վան մե ջ խորհր դա րան բա ռը 
հենց նշա նա կում է, որ այն չի ղե-
կա վար վում 1 հո գու կող մի ց, մե նք 
ու նենք նա խա գա հութ յուն, ո րը և 
 ղե կա վա րում է ՈւԽ-ի աշ խա տանք-
նե րը:  Ես կփոր ձեմ պա հել ՈւԽ-ի 
ա վան դույթ նե րը և կ շա րու նա կեմ 
դրանք:  
- Ի՞նչ նոր ծրագ րեր �  նեք:
-  Նոր ու սումն  ա կան տա րին մե նք 

սկսե ցինք բազ մա թիվ նոր գա ղա-

փար նե րով և ծ րագ րե րով:  Հի մա  
դրանք ֆիլտ րում ենք, որ պես զի 
հաս կա նանք՝ ո րոնք են ա մե  նա-
կար ևոր ծրագ րե րը, ո րից հե տո նոր 
կսկսենք դրանց մա սին բարձ րա ձայ-
նել և կ յան քի կո չել:
- Ինչ պե՞ս եք ընտ ր� մ ՈւԽ կադ րե-

րին:
 - Մենք ՈւԽ կադ րե րին չենք ընտ-

րում: Այն ու սա նող նե րը, ով քեր ա վե-
լի ակ տիվ են և  կազ մա կերպ չա կան 
ջիղ ու նեն, ով քեր ցան կա նում են 
ի րենց մաս նակ ցութ յունն ու նե նալ 
մե ր աշ խա տանք նե րին, դի մում են 
մե զ, մաս նակ ցում  մե ր ծրագ րե րին 
և  ինք նըս տինք յան  դառ նում մե ր 
խորհր դա րա նի ան դամ: 
- Ի՞նչ կցան կա նա յիք ա սել մե ր 

ա ռա ջին կ� ր սե ցի նե րին, ով քեր 
նոր են մ� տք գոր ծել բժշկա կան 
հա մալ սա րան:
-  Լի նել ակ տիվ, համ բե րա տար և,  

որ ա մե  նա կար ևորն է, պա հպանել 
մե ր Alma Mater-ի ա վան դույթ նե-
րը, ունենան կամ քի ուժ, որ պես-
զի կա րո ղա նան հաղ թա հա րել և 
 հաղ թա նա կած դուրս գալ ի րենց 
առջև դրված խնդիր նե րից:
- Շնորհակալ� թյ� ն ժամանակ 

տրամադրել�  համար: Վստահ 
եմ՝ դ� ք կշար� նակեք ձեր 
նախորդների սկսած գործը և 
կհասնեք նորանոր բարձ� նքների: 
Մաղթ� մ եմ հաջող� թյ� ն կյանքի 
այս նոր փ� լ� մ: 

Հարցազր� յցը՝
Ա. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
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ԵՊԲՀ ֆիզ դաս տիա րա կ� թ յան ամ բիո նը, հա վա-
տա րիմ մն ա լով իր հիմն  ադր ման օր վա նից ստանձ-
նած ա ռա քե լ� թ յա նը՝ ա ռողջ մարմն � մ՝ ա ռողջ հոգի, 
շա ր�  նա կ� մ է պատ վով կա տա րել իր գոր ծը: Դ րա 
վառ ա պա ց� յցը բժշկա կա նի �  սա նող նե րի՝ տար բեր 
սպոր տաձ ևե ր� մ մրց� մն  ե րի ժա մա նակ գրան ցած 
հա ջո ղ� թ յ� ն ներն են:  Վեր ջին հա ջո ղ� թ յ�  նը լող 
սպոր տաձ ևից էր:
 Հոկ տեմ բե րի 9-ին Ս պի տակ մար զա հա մա լի րի 

լո ղա վա զա ն� մ անց կաց վեց լո ղի 2016-ի մի ջ բ�  հա-
կան ա ռաջ ն� թ յ�  ն, ո րին մաս նակ ց� մ էին Եր ևա-
նի 7 ԲՈւՀ-երի � սանող-մարզիկներ: ԵՊԲՀ լո ղորդ-
նե րը՝ մար զիչ ներ Ալ վարդ  Պետ րոս յա նի և Ա րամ 
 Խա ռատ յա նի գլխա վո ր� թ յամբ, բարձր պա հե լով 
հա րա զատ ԲՈւՀ-ի պա տի վը, գրա վե ցին 6 մրցա նա-
կա յին տեղ՝ ար ժա նա նա լով 1 ոս կե, 4 ար ծա թե և 1 
բրոն զե մե  դալ նե րի:
Բ րաս լո ղաո ճ� մ սպոր տի վար պե տի նոր մա յով 

գրա վե լով ա ռա ջին տեղը՝ ոս կե մե  դա լի ար ժա նա ցավ 
2-րդ  կ� ր սի �  սա նող Ս տա նիս լավ  Կա րա պետ յա նը: 
 Հատ կան շա կան է, որ Ս տա նիս լա վն  ան զի ջ� մ պայ-

քար մղեց  Ֆի զի կա կան կ� լ տ�  րա յի ինս տի տ�  տից 
 Հա յաս տա նի բազ մա կի չեմ պիոն նե րի և մր ցա նա կա-
կիր նե րի հետ և գ րան ցեց հաղ թա նակ՝ այն էլ սպոր-
տի վար պե տի նոր մա յով: Որ պես հա վե լ� մ նշենք, 
որ Ս տա նիս լա վը բո լո րո վին վեր ջերս է վե րա դար ձել 
զինվորական ծա ռա յ� թ յ�  նից:
Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի թի մի ն 4 ար ծաթ բե րե-

ցին մե ր գե ղեց կ�  հի �  սա նո ղ�  հի նե րը՝ 1-ին կ� ր սից 
 Ջեմ մա  Զի րո յա նը (2 մե  դալ բա տերֆ լայ և  ա զատ լո-
ղաո ճեր),  Զա ր�  հի Ար զ�  ման յա նը (բրաս լո ղաոճ) և 
2-րդ  կ� ր սից Էլ մի  րա Գ յ� րջ յա նը (թիկ նա լող):
2-րդ  կ� ր սի �  սա նող Ար սեն Ճշ մա րիտ յա նը վաս-

տա կեց բրոն զե մե  դալ՝ բա տերֆ լայ լո ղաո ճից:
Շ նոր հա վո ր� մ ենք մե  դա լա կիր նե րին՝ մաղ թե լով 

նո րա նոր ձեռք բե ր� մն  եր և ն վա ճ� մն  եր: 
Հ�  սանք, որ շ�  տով մե ր մար զիկ նե րը հնա րա-

վո ր� թ յ� ն կստա նան մարզ վել սեփական լո ղա-
վա զա ն� մ, ո րի վե րա նո րո գ�  մը թե րի է մն ա ցել և 
 շա ր�  նա կ� մ է մն ալ ԲՈւՀ-ի չլ� ծ ված խնդիր նե րի 
շար ք� մ:
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 Նո յեմ բե րի 1-ը Ա լեք սանդր Ս պեն դիար յա նի 145-ամ յա կի օրն է

 Կ ԿԿ Կոմոմոմոմ պ պ պպո ո ո ոզիզիզիտտտորորոր, , դիդիրրի ի ժոժոր,ր, մմանանկկա-ա-
վավավավարժրժրժրժ, , ,, հահահա ս սսաաարարարա կ կկա ա կական ն գոգոր ր ծիծիչ,չ, ՀՀԽՍԽՍՀ Հ 
ժոժոժոժողղղղովովովովրրրդադադա կ կ կանանան աար ր տիտիստստ ԱԱլլեքեքսսանանդրդր 
ՍՍՍՍպեպեպեպեն ն ն նդիդիդիդ արարար յ յ յաաանընընը հհայայ սսիմիմ ֆ ֆոոնինիկ կ ե ե րարաժշժշ--
տոտոտոտութւթւթւթ յ յ յ յանանանա հհհիմնիմնիմն  ա ա ադիդիրնրն էէ::  Ն Նա ա ընըն տ տաանինի ք քի ի 
երերերերկկկկրորորորորդրդրդր եեերրրե ե ե խախախան ն էրէր։։ Ե Ե րարաժշժշ տ տա ա կական ն 
ուուուու ն ն ննա ա ա ակոկոկոկութւթւթ յ յ յուուուն ն ն նենենե ր րրը ը նրնրանան փփոո խախանցնց վ վելել 
ենենենեն մմմմոո ո ո րիրիրիրից,ց,ց, ոոով վ վ հահահա ճ ճախախ էէրր նվնվա ա գոգումւմ հհայայ--
կակակակա կ կ կ կանանանան ոոու ււ թաթաթա թ թա ա րարա կ կանան մեմե ղեղե դ դի ի նեներ։ր։  
ԱԱ Ա Ա լելելելեք ք ք քսասասաս նդնդնդ ր ր րը ը ը դադադաշ շ նանա մ մուուրր նվնվա ա գեգել լ սկսկսեսել լ 
է է է է չոչոչոչորսրսրսրս տտտաաարերերե կ կ կա ա նինից։ց։ ՆՆ րրա ա աառառա ջ ջինին  
ստստստստեղեղեղեղծծծ ծա ա ա գոգոգոր րր ծոծոծութւթւթ յ յուու ն նը ը մի մի փփոքոք ր րիկիկ վվալալսս 
էրէրէրէր, , , ո ո ո ո րըրըրըրը գգգրերերեցցց յոյոյոթ թ թ տատա ր րե ե կակա ն նուում։մ։
1919191901010101-ի-ի-ի-իցցց ՍՍ Ս պեպեպեն ն դիդիարար յ յա ա նընը մմշտշտա-ա-

պեպեպեպես ս ս ս բնբնբնբնակակակ վ վ վելելել էէէ ՂՂՂրրի ի մոմումւմ,, որոր տ տեղեղ ծծա-ա-
վավավավա լ լ լ լելելելել էէէ դդդի ի ի րիրիրիժժժոոորարա կ կանան գգորոր ծ ծուու ն նեոեու-ւ-
թյթյթյթյուուուունն,ն,ն, մմմշաշաշակկկելելել ժժժո ո ողողովրվրդդա ա կական ն երերգգերեր ևև 
 պպ պպաա աարերերերե ղ ղ ղա ա ա նանանակ կ կնենեներ:ր: ՅաՅալ լ թաթա յ յի ի նրնրաա տատա--
նընընընը հհհհա ա աա ճաճաճաճ խ խ խ հահահա վ վվաքաք վ վելել եենն ժաժա մ մա ա նանա կկի ի 
խոխոխոխո շ շ շ շորորորոր գգգրորորողղ ղ նենեներ ր ր և և աար ր վեվես ս տատագգետետ ն ներեր 
ԼևԼևԼևԼև ՏոՏՏոՏոլսլսլս տ տ տո ո ոյըյըյը, , ,  Ֆ Ֆեոեո դ դորոր  ՇաՇալ լ յայա պպի ի նընը, ,
 Մ ՄՄ Մաքաքաքաք ս սսսիմիիմիմ  ԳոԳոԳոր րր կիկիկին,ն, ԱԱն ն տոտոնն ՉՉե ե խոխո վ վը,ը, 
Ա Ա Ա Ա լելելելեք ք ք ք սասասասանդնդնդր ր ր ԳԳ Գ լալաա զ զուու ն նո ո վըվը ևև  ուու ր րիշիշ-
նենենեներ:ր:ր:ր: ԿոԿոԿոԿ մ մ մ պոպոպո զ զզիիիտոտոտ րրը ը մտմտե ե րիրիմմ է է ե եղեղել լ 
 Մ Մ ՄՄարարարար տ տ տտիի իիրորորոր ս ս ս  Ս ՍՍարարար յ յա ա նինի, ,  Հ Հովով հ հանան ն նեսես 
 Թ Թ ԹԹուուուումմմմանանանան յ յ յաաանինինի,,, Ա Ա Ավեվե տ տիքիք ԻԻ ս սա ա հահակ կ յայա-
նինինինի,,,,  Վ Վ ՎՎարարարարդ դ դ դգեգեգես ս ս  Ս Ս Սուուու ր րենեն յ յանանցցի,ի, ՌոՌո մ մա ա նոնոս ս 
 Մ Մ ՄՄՄեե ե ե լիլիլիիք ք ք ք յայայայա ն ն նի,ի,ի,ի ԱԱԱ լ լլեքեքեք ս սսաանանդրդր  ԹաԹա մ մանան յ յա ա նինի 
հեհեհեհետ:տ:տ:տ: ԹիԹիԹիԹ ֆ ֆ ֆ լիլիլի ս ս սուուումմմ Ս Ս Սպեպեն ն դիդիարար յ յա ա նընը 
մտմտմտտմտերերերեր մ մ մմաա աակակակականն ն կակակա պ պ պերերեր հհհասասա  տ տա ա տետեցց հահայ յ 
արարարարր վ վվ վեսեսեսես տ տ տտա ա ա ագեգեգեգետտտնենենե ր ր րի ի ի հեհեհետ,տ,տ, լլլսեսես ցցց բաբազ զ մամա--
թիթիթիթիվ վ վ վվ ժոժոժոժո ղ ղղ ղովովովովր ր ր ր դադադադակկկանանան ոոու ււ ա ա աշոշոշու ւ ւղաղաղակկկանանա եեր-ր-
գեգեգեգեր,ր,ր,ր, աաաաայսյսյսյսյ տտտտեղեղեղեղ գգգգտատատատ վ վվ իրիրիր ոոո ր ր րո ո ո նանանած ծ նյնյնյուուո  թ թթը ը 
ԱլԱլԱլԱլմամամամաստստստստս  օօօօ պ պ պպեեեերարարարա յ յ յյի իի ի հահահա մ մմարարար՝՝՝ ո ո ոգեգեգեշնշնշնչ-չ-չ
մամամաման ն ն ն աղաղաղաղղբբբբյոյոյոու ւ ւ րըրըրըրը ՀՀՀՀ.. . .   ԹոԹոԹոԹու ւ ւ ւմամամաման ն ննյայայա ն ն նի ի ի «Թ«Թ«Թ   աաա---
բեբեբեբերրրրդիդիդիդի աաաա ռ ռռռուուուո  մ մ մմմըըըը պպպպոեոեոեոեմն մն մն մն էէէէր:րր:ր: ԹԹԹԹուուու մ մ մանանան յ յ յա ա անինինի 
և և և և  կ կ կ կոմոմոմոմ պպ պ պո ո ո ո զիզիզիզի տտ տ տո ո ոորիրիրիրիրի միմիմիմիջջջջև և և և կակակակարճրճրճրճ ժժժժաաաամամամամա ն ն նա-ա-ա-ա
կակակակա մի մի մի մի ջոջոջոջո ց ց ց ցուուուում մ մ մ ստստստստեղեղեղեղե ծծծծվեվեվեվեեցցցցինինինին ջջջջերերերերմ մ մմ հահահահարրրրա-ա-ա-ա-

բեբեր րուութ թ յոյունւն ն ներեր: :   ԲաԲա ն նասաստտեղեղ ծ ծը ը հահանձնձն ն 
ա ա ռառավ վ գրգրելել լլիբիբ ր րեետոտոն,ն, իիսկսկ կկոմոմ պ պո ո զիզի--
տոտորրը ը ձեձեռքռք բբեերերեցց ժոժո ղ ղովովր ր դադա կ կանան եեր-ր-
գեգե ր րիի ժոժո ղղո ովավածծուու ն ներեր, , ձաձայյնանապ պ նանակ-կ-
նեներ,ր, լլսեսեցց ուու գգրիրի աա ռ ռավավ գգեղեղջջկակակկանան ոու ւ 
ա աշոշու ւղաղա կ կանան եեր ր գեգեր:ր:  ԵԵր ր ևաևա ն նի ի օ օպեպե ր րա այիյի 
և և  բ բաալելե տ տի ի թաթատտրորո ն նը ը 19193333-ի-ին ն բաբացցվեվել լ է է 
«Ա«Ալ լ մամաս ս տտ օօ պ պեերարա յ յի ի նեներ ր կակա յ յա ա ցոցոււմոմով:վ:
19192424-ի-ին ն ԽԽորորհրհր դդա ա յիյին ն  ՀՀա ա յայաս ս տատա ն նի ի 

կակա ռ ռաա վավարրուութ թ յայան ն հրհրաավեվե ր րովով կկոմոմ պ պո-ո-
զիզի տտո ո րըրը տտե ե ղաղա փ փոխոխվվելել էէ ԵԵր ր ևաևան,ն, մմասաս--
նանակ կ ցեցել լ կոկոն ն սեսեր ր վավա տտո ո րիրիա ա յոյումւմ օօ պ պե ե րարա--
յիյին ն դադասսա ա րարա ն նի,ի, սսիմիմ ֆ ֆո ո նինիկկ նվնվա ա գագախմխմ-
բիբի, , ե երարաժշժշ տ տա ա կական ն հրհրա ա տատա ր րակակ չ չուութ թ յայան ն 
կակազ զ մամա կ կերերպ պ մամա ն նը,ը, հհանան դդեսես եե կ կելել ոոր-ր-
պեպեսս դիդիրրի ի ժոժոր:ր: ՍՍ պ պենեն դդիաիար ր յայա ն նի ի կյկյանանքնքն 
ուու գգորոր ծ ծուու ննեոեութւթ յ յուու ն նը ը նոնոր ր ի ի մամաստստ սստատա--
ցացան ն   ՀաՀա յ յասաս տտա ա նոնումւմ:: ԱյԱյս ս տետեղ ղ նանա մեմեծծ 
հնհնաարարավվո ո րորութւթ յ յուուն ն ստստա ա ցացավ վ ա ա վեվե լ լի ի 
խոխոր ր և և  բ բազազ մմա ա կոկող ղ մամա ն նիի ուու ս սուումն մն աա սսի ի րերե--
լոլու ւ ժոժողղովովրրդիդի կկյայան ն քըքը,, նրնրաա հահան նճաճա ր րովով 
կեկերտրտ վվածած հհիաիա ն նա ա լիլի կկոո թոթող ղ նեներրը,ը, աա վ վե ե լիլի 
լալավ վ ճաճա ն նա աչեչելլուու ննրարա բբնանա վ վո ո րորութւթ յ յուուն նը,ը, 
հոհո գ գեեբաբա ն նուութ թ յոյոււնընը:: ԱյԱյս ս տետեղ ղ մոմոտտի ի կիկիցց
շփշփվեվեցց   ԿոԿո մի մի  տատա ս սի ի ստստեղեղ ծ ծա ա գոգոր ր ծոծութւթ յ յանան 
հեհետ,տ, ոո ր րը ը հսհսկակա յ յաակական ն տպտպա ա վովո ր րուութ թ յոյունւն 
թոթո ղ ղեցեց ննրարա վվրարա.. «.«....եսես հհայայտ տ նանա բ բե երերե--
ցիցի հհայայ մեմեծծ կկոմոմպպո ո զիզի տ տորոր ԿոԿո մի մի  տատա սսինին,,
ովով աայ յ սոսու ւ հեհետ տ կլկլի ի նինի իիմ մ ուուսսուու ց ցիչիչ ն նե ե րիրի 
թվթվուու մ մ::
Ս Ս պեպեն ն դիդիարար յ յա ա նընը օօժտժտ վ վածած էէր ր մամարդրդ կ կա-ա-

յիյին ն նոնուրւրբ բ զգզգացաց մ մուունքնք ն նեերորով,վ, բբարարձրձր բբա-ա-
րորո յ յա ա կակա ն նուութ թ յայամբմբ::  Լ Լի ի նենե լ լովով վվե ե րիրին ն ասաս--
տիտիտի ճ ճճա ա ա նինինի բբբաաարերերե ս սիրիրիրտ տ տ և և  կ կկա ա ա րերերե կ կկիցիցի մմմարարարդ՝դ՝դ՝ 
նանանա աաար ր րձաձաձագգգանանան ք քքուուում մ մ էրէրէր խխխնդնդնդրարարա տ տտուուու ն ննե ե ե րիրիրի  
բաբաբազ զ զ մամամա թ թ թիվիվիվ ոոու ւ ւ բաբաբազ զ զմամամապպպի ի ի սիսիսի դդդի ի ի մոմոմումնւմնւմն  ե-ե-ե-
րիրիրիրին՝ն՝ն՝ն ցցցուուույցյցյց տտտաաալոլոլով վ վ նրնրնրն անանանա ցցցց թեթեթե՛՛ բաբաբաա ր ր րոոոյայայա---
կակակական,ն,ն,ն, թթթթե՛ե՛ե՛ե՛ ննննյոյոյոյու ւ ււթաթաթաթակկկկանանանան օօօօգ գ գ գնոնոնոնութւթւթւթ յ յ յյուուուո ն:ն:ն:ն:

19192828-ի-ինն Գ Գ լալա զ զուու ն նո ո վիվի, ,     ԼոԼու ւ ւ նանանաչչչարարարրս սսս կոկոկոկու,ւ,ւ,ւ, 
ՕսՕս սսովովս ս կոկու ւ հեհետ տ մի մի աասիսիին ն Ս Ս Սպեպեպեն ն ն դիդիդիդիարարարար--
յայա ն նը ը   ԽոԽորհրհր ր դադա յ յինին ՄիՄիուոււթ թ թյայայան ն ն կակակաառռռռա-ա-ա-ա-
վավա ր րուութ թ յայան ն կոկող ղ մի մի ց ց նշնշա ա նանանակ կ կ վավաված ծ ծծ էրէրէրէր 
  ՇոՇու ւ բեբեր ր տիտի մմահահ վ վանան 110000-ա-աամ մ մ յայայա կ կ կը ը ը նշնշնշնշեեեելոլոլոլու ւ ւ ւ
հահա մ մարար սստետեղծղծ վ վածած հհա ա ամամամաշ շ շ խախախարրրհահահաա յ յ յյինինինին 
կոկո մի մի տետեի ի կակազ զ մի մի մեմեջջ::     ԲաԲաԲայցյցյց կկկոմոմոմ պ պ պպոոոոզիզիզիզի----
տոտո ր րինին չչվիվի ճ ճակակ վ վեցեց մմասաս ն ննակակակ ց ց ցելելել կկկկո ո ո ոմի մի մի մի --
տետեի ի աշաշ խ խա ա տատանքնք ն նեերիրին՝ն՝ 119292928-8-8-ի ի ի մամամամա յ յ յ յի-ի-ի-ի-
սիսի 77-ի-ին,ն, ոու ւժեժե ր րիի ծածաղկղկ մ մանանան շշշրջրջրջա ա ա նոնոնոնումւմւմւմ 
կտկտրվրվեցեց ննրարա կկյայաննքիքի թթե ե լըլըը::
 Մ Մեծեծ մմարարդդուու հհա ա մե մե ստստտ գգգե ե երերերեզ զ զմամամամա ն նննը ը ը ը

անանն ն կակատ տ սրսրբաբա վ վայայր ր է։է։ ԵԵԵրբրբրբ օօօ պ պ պե ե ե րարարարա յյյ յի իի ի 
ևև  բ բաալելետտի ի ա ա կակա դ դե ե մի մի ա ա կակաան ն ն շեշեշեն ն նքիքիքի հհհհիմիմիմիմ--
քեքերնրն աար ր դեդեն ն կակա յ յինին, , կյկյանանան ք ք քիցիցից հհհե ե ե ռառառա ց ց ցցավավավավ 
կոկոմ մպոպոզզի ի տոտոր ր Ա Ալելեք ք սասանդնդր ր Ս Ս Ս պեպեպեն ն ն դիդիդիդիարարարար--
յայա ն նը։ը։ ՎիՎիշ շ տըտը հհա ա մամա ժ ժո ո ղողոովրվրվր դ դդա ա ակակականն ն ն էրէրէրէր, , ,, 
կոկոմ մպոպոզզի ի տոտո ր րի ի վավաս ս տատակնկնկն աաայնյնյն ք ք քանանանն մեմեմեմեծծծծ, , , , 
որոր ԱԱ լ լեքեք ս սանանդրդր ԹաԹա մ մանան յ յա ա անինինի աաա ռ ռռաա ա աջաջաջաջար-ր-ր-ր-
կոկութւթ յ յուունննն ըըն ն դոդունւն վ վեցեց ևև ննն ր րրա ա ա մամամար ր ր մի մի մի մի  ն ն ննը ը ըը 
հոհո ղ ղինին հհանանձ ձ նենեցցինին ոոչ չ թեթեթե ԿոԿոԿո մի մի մի  տատատատա ս ս ս սի ի ի ի 
անան վ վանան պպանան թ թեոեո ն նուում,մ, աաայլյլլ իիիր ր ր աաանոնոնոնու ւ ւ ւնընընընը 
կրկրողող շշենեն քքի ի մոմոտ։տ։  ԽոԽորհրհհր ր ր դադադա յ յ յինինին տտտտաա ա արիրիրիրի----
նենե ր րինին փփոքոք ր րիկիկ շշիրիր մ մա ա քաքա ր րրը,ը,ը, ԵԵԵր ր ր ևաևաևաևա նն ն նի ի ի ի 
քաքա ղ ղա ա քաքագ գ լոլուխւխ ԳԳ ր րի ի գոգոր ր ՀՀՀասասաս ր ր րաթաթաթ յ յ յա ա ա ա նինինինի 
նանա խ խա ա ձեձեռ ռ նոնութւթ յ յամամբ,բ, փփփոոոխախախա ր ր րինինինինվվվվեցեցեցեց 
աավեվե լ լի ի գեգե ղ ղե ե ցիցիկ կ հոհու ւ շաշա ք քաարորոով,վ,վ, ևևև մի մի մի մի քքքքա-ա-ա-ա-
նինի տտա ա րիրի էէ աար ր դեդեն՝ն՝ օօ պ պե ե րարարա յ յ յի ի ի շեշեշեն ն ն քիքիքիքի աաաաջ ջ ջ ջ 
թևթևուում մ գտգտնվնվողող ևև  երեր և ևանան ց ցցի ի ի նենենե ր ր րիցիցից շշշա ա ա տետետետե---
րիրին ն անան հ հայայտ տ գեգե ր րեզեզ մ մա ա նընընը աաա ն ն նուուու շ շ շա ա ա ադիդիդիդիր ր ր ր
անան ց ցորորդ դ նեներրիցից ևև վեվեր ր ջիջիին ն ննենենե ր ր րիսիսիս շշշնինինինիկ կ կ կ նենենենե---
րիրից ց պապաշտշտ պ պանան վ վածած էէ ցցցանանան կ կ կա ա ա պապապատտտտովովովով։։։
ԱյԱյսսօրօր պպայայ ք քարար էէ գգնոնումւմւմ նննաևաևաև աաայնյնյնն հհհհարարարար----

ցիցի շշուուրջրջ, , թեթե ոոր ր տետե՞ղ՞ղ պպպետետետքք ք է է է լիլիլի ն ն ննի ի ի ԱԱ Ա Ա լելելելեք-ք-ք-ք-
սասանդնդր ր Ս Ս պեպեն ն դիդիարարր յ յա ա անինինի գգգե ե երերերեզ զ զ մամամամա ննննը:ը:ը:ը: 
ՀաՀայյ մտմտա ա վովո ր րա ա կակակա ն ն նուուութ թ թ յոյոյու ւ ւ նընընընը եեեեր ր ր ր կոկոկոկոււ ււ 

խմխմբիբի էէ բբա ա ժաժաան ն վեվեվել լ լ այայայս ս ս հահահահար ր ր ր ցոցոցոցումւմւմւմ.... մի մի մի մի մի 
խոխումւմ բ բը ը գտգտգտնոնոնումւմւմ էէէ, , որորոր ՍՍՍՍպպպպենենենենդդդդիաիաիաիաար-ր-ր-րր-
յայայա ն նի ի ի աճաճաճ յ յուուու ն ննը ը ը պեպեպետքտքտք էէէէ տտտտե ե ե եղաղաղաղա փ փ փ փոխոխոխոխոխ վ վ վվի ի ի ի 
 Կ ԿԿոոոմի մի մի  տ տ տա ա ասիսիսի աաան ն ն վավավաննն պապապապաննննթեթեթեթեոնոնոնոն, , , որորորոր տ տ տտեղեղեղեղ 
գտգտգտնվնվնվուուում մ մ ենենեն հհհայայայ մեմեմեմե ծեծեծեծե ր ր ր րի ի ի ի գեգեգեգե ր ր ր րեզեզեզեզզ մ մ մմմանանանան ն ն ն նե-ե-ե-ե-
րըրըրը,,, իսիսիսկ կ կ մյմյմյյուուուսսս խոխոխոխումւմւմւմ բբ բ բը ը ը ը կակակակար ր ր ր ծոծոծոծումւմւմւմ էէէէ,,,, որորորոր գգգգե-ե-ե-ե-
րերերերեզ զ զ զմամամաան ն ն նը ը ը ը պեպեպեպետքտքտքտք էէէէ մնմնմնմնաաաա իիիիր ր ր ր տետետետտեղղղուուուում:մ:մ:մ: 

ԻԻԻԻմԻԻԻԻմԻմԻմԻմԻմԻմԻմԻմԻԻմԻԻԻԻԻԻ մմմմմանննանանանանանկկկկ� ��� թթ թթթթ թ թթթ թ թթյայայայայյայայայյյյյ ն նննն ն ն ն նն ևևևևևև և ևևևև պպպպպպպպպպպպպաաա աա աաատատատատատատատատատատատտատտաաատատատտտտտտտտտտ ննննննննննննննեեե ե ե եեեեեեկ�կ��կ�կ�կ�կ�կ�կ�կ��կկկ թթթթթթթթթթթթթյ յյյ յյ յյյ յյյյանաանանանանա տտտտա ա ա րիրիիիիիիիիիիիրիիննննննննննննննննննե-ե-եեեեեեեեեեեեե-ե-եե-ե-ե-եեեե
րիրիրիրիրիրիրիրիրրիրիրիիրիրիրիրիրիրրիրրի եեեեե րրրրր րրրր ժաժաժաժժշ շշ տատաատատտտ կկկկանանանանանանն աաաաաաազզզ զ դեեդեդեդեդդդդ  ցց ց� � ��թ թ թ յ�յ�յ�ննննննեե րիրիրիրիրից ց ցց ա աա ա մե մե մե նննա�ա�ա�ա���-
ժեժեժեժեժեժեեժժժեժեղղղղղղղղղը ը ըըը ըըը մմոմմոմոոմոմ րսրսսսս դդդաշաաշաշննննննննաաամմ�մ�մ�մ րրր նննվավավ գելե ն էէրէէրէր ինինինի  չչչը ը ըը ը եսեսեսեսս շշշշատատատատատտտ ոորսրսրսրսսսսսրսրրրրրրր դդդդդդդդդդդաշաշաշաշաշաշաշաշշշշննննննաաաա ամ�մ�մ�մ��մ�մ րրրրրրրրրրրրրր նննննննվավավաավվվ գգգգգգգելեելեելլլնն ն ն ն էրէրրէրէրէրէրէէրրրր,,,,,,,,, ինիիննինինննիիիիի  չ չ չչչչ

էէէիէիէիէէէէ սսսի ի իր�ր�ր�րր մմմ ���նննկնկնկկնկկ դ դրերեր լ լ և իիինչնչն,նն,,, էէէէիէիիիէէիէի սսսսիիիիր�ր�ր�ր մմմմ ���նննկնկննկննդրերր լ ևև իիինչնն նննննն
աաաանաանանանանանաանաանա կկկկկկկկկկկկասասասասասասասկկկկկկկկ ծածածծածածածածածածածածածածծաած,,,,,,,, իմիմիմիմիմիմիմիմիմմիմիմմիմիմիիիմիիիիիիիմիմմմ մեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեջջջջջջջջջջջ սսսսսսսսսսսերեեերերերերերերերերերրրրրերրրրերրրրր 
աաաաաաաարաաարարարաաաաաաաարաարաարաաարթթթ թթ թ թ թթնննննննննննանաանանանանաացցցցց ց ց ց եեեեեեեեերեերերերերերերեցց ց ցցց ց ց ց ցց եեեդեդեեեեդեդեդեեդեդեդեդեդեդեեդեդեդեեեդ պպպպպպպպպպպպպպպպպպպպիիիիիիիիիիի իիիի ի ի ի իիի եեեեեեեեեեեեեեեե ե ե եե եեե րարարարաարաարրարարարրաար ժժժժժժշժժշշժժշժշժժշժշշժշժշժշժշշ-----
տ�տ�տ�տ�տ թթթ յ յ յյ� � � ննննննըըըը::::

ԼԼԱԱ ԱԱԱԱ ԱԱԱԱԼԼԼ..Լ.ԼԼԼԼ ՍՍՍՍՍՍՍ Պ Պ ՊՊ ՊԵՆԵՆԵՆԵՆԵՆԵՆՆՆ Դ Դ ԴԴ ԴԴԴԴԴԴԴԴԴԴԴ ԴԻԱԻԻԻԱԻԻԱԻԱԻԱԻԱԻԱԱԻԱԻԻԱՐՐՐ Ր ՐՐՅԱՅԱՅԱԱՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆ

ԱյԱյԱյԱյն ն ն ինինինչ չ չ նանանա թթո ո ղեղեց ց մե մե զ՝զ՝ աանն մամահ հ է,է, աան ն կոկոր ր չեչե լ լի ի և և իիր ր հեհեռռազազդդե ե ց�ց�թթ յ յամամբ բ 
ա ա ա ապապապապագգգա ա ա սեսեսերրր� � �նդնդննե ե րիրի վվրարա՝՝ անանգ գ նանահհա ա տետելլի:ի: ՆՆ ր րա ա նեներշրշն ն չոչող ղ մե մե ծ ծ ա ա ն�ն�  նընը 
երերերերբբբբե՛ե՛ե՛եք ք ք չիչիչի մմմո ո ոռառաննա ա լ�լ� հահայ յ ժոժողղո ով�վ�րրդդը,ը, ոո ր րինին միմիշշտ տ պիպիտտի ի հ�հ�  զեզե,, ոգոգևևո ո րերե 
նրնրնրնրա ա ա ա նվնվնվի ի ի րարարակկկանանա աանկնկրկրկննե ե լիլի քքնանա ր րըը::

Ա Ա ՎԵՎԵՏՏԻՔԻՔ ԻԻ Ս ՍԱ Ա ՀԱՀԱԿ Կ ՅԱՅԱՆՆ

11115151515ԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱԳԱԳԱԳԱԳԱԳԱԱ Ա Ա Ա ԲԺԲԺԲԺԲԲԺԻՇԻՇԻՇԻՇԻՇԿ ԿԿ ԿԿ ՆՈՆՈՆՈՆՈՆՈՅԵՅԵՅԵՅԵԵՄԲՄԲՄԲՄԲՄԲԵՐԵՐԵՐԵՐԵՐ 22020202016161616 NNNN 33331-1-1-1-32323232 ((((1313131342424242-1-1-1-1343434343)3)3)3)



Տա րի ներ ա ռաջ հան րա պե տա կան ա ռա ջին 
հի վան դա նո ցի 100-ամ յա հո բել յա նի ա ռի-
թով հոդ վա ծա շար էի պատ րաս տ� մ: Ա ռի թի 
բեր մամբ ձեռքս ըն կավ ժա մա նա կին ճա նաչ-
ված �  սիր ված վի րա բ� յժ Կա մի ս Իվանի 
Մարտիրոսյանի � սանողական տարիների 
օ րա գի րը: Ի՞նչն էր հե տաքր քի րը՝  զար մա-
ցա, որ բժշկա կա նի գերազանցիկ �  սա նո ղը, 
ո վ, ըստ տա րած ված կար ծի քի, շատ-շատ է 
ծան րա բեռն ված դա սե րով, ե ղել է մի  ջո ցա-
ռ� մն  ե րի հրա շա լի կազ մա կեր պիչ, նկա րել է, 
նվա գել,  բա նաս տեղ ծ� թ յ� ն ներ գրել, սպոր-
տա յին և  ե րաժշ տա կան խմբակ ներ կազ մա-
կեր պել �  մաս նակ ցել մրցոյթ նե րի, բնակ վե-
լով վար ձ�  բնա կա րա ն� մ՝ հո գա ցել տար բեր 
ա ռիթ նե րով Եր ևան ե կող հա րա զատ նե րի 
հոգ սե րը՝ իր հնա րա վո ր� թ յ�  նե րի շրջա նակ-
նե ր� մ, հեր թա պա հե լով, մի նչև կես գի շեր 
ա նա տո մի  կ� մ պա րա պե լով…  և  օ րա գիր պա-
հել՝ նկա րա զար դ� մն  ե րով, բա նաս տեղ ծ� -
թյ� ն նե րով, ա մե ն օր վա կա տա րա ծի �  վաղ-
վա ա նե լի քի ներ կա յաց մամբ… Ա մե ն օր վա 
գրա ռ� մն  ա վար տե լով՝ այ սօրն էլ ան ցավ 
մի տ քը բա զ� մ հե տաքր քիր դրսևո ր� մն  ե րով 
ար տա հայ տե լով, և, ա մե  նա կար ևո րը՝ ափ սո-
սան քով՝ ժա մա նա կը չհե րի քեց…Եվ որ տե ղի՞ց 
է գտել, այ ն�  ա մե  նայ նիվ, այն քան ժա մա նակ, 
ո րի ըն թաց ք� մ ամ բա րած մաս նա գի տա կան 
գի տե լիք նե րը հնա րա վո ր� թ յ� ն տվե ցին 
նրան՝ դառ նալ ա մե  նա սիր ված, ա մե  նավս տա-
հե լի վի րա բ� յժ նե րից ա ռա ջին նե րից մե  կը…
 Նա խա բա նիս նպա տակն էր ց� յց տալ, որ 

մտա ցա ծին է այն մի տ քը, որ բժշկա կա նի 
�  սա նո ղը այն քան խեղդ ված է դա սե րով, որ 
�  րիշ ո չինչ ա նե լ�  ժա մա նակ չ�  նի: 

Ձեր օ րի նա կը վե րա բե ր� մ է անց յալ դա րի 
50-60-ա կան թվա կան նե րին. դ րա նից հե տո 
որ քան բժշկա գի տ� թ յ� նն ա ռաջ է գնա ցել, 
այն քան �  ս� մն  ա կան ծրագ ր� մ ա վե լա ցել է 
տեղեկատվ� թյ� նը: Ե թե ա ռաջ դա հնա րա-
վոր էր, հի մա բա ցառ վ� մ է,-իմ հար ցադր-
մանն ի պա տաս խան՝ հնչեց շա տե րի կար ծի-
քը: 
 Մինչ դեռ… Ի �  րա խ� թ յ� ն ինձ՝ պարզ վեց, 

որ այս մի  ֆը հնա րո վի է և  ար դա րա ց� մ՝ դան-
դա ղա շարժ նե րի, նպա տա կադր մամբ աչ քի 
չընկ նող նե րի և  ժա մա նակն ըստ ար ժան վ� յն 
չգնա հա տող նե րի հա մար:
Ընդ հա ն� ր բժշկ� թ յան ֆա կ� լ տե տի 4-րդ 

կ� ր սի �  սա նո ղ�  հի  Ն�  նե  Թար խան յա նի 
հետ պա տա հա կան հան դի պ�  մն  ա պա ց� -
ցեց, որ ջա նա սեր, նպա տա կադր ված, ժա մա-
նա կը ճիշտ տնօ րի նո ղի հա մար իր ագոր ծե լի 
են բո լոր ծրագ րե րը: Ե թե հ�  զա կան ան հա-
տա կա ն� թ յ� ն ես՝ բա նաս տեղ ծա կան հղ� մ-
ներդ ի րենք ի րենց կհոր դեն, ձեռքդ ժա մա նակ 
կգտնի վրձին �  մա տիտ վերց նե լ� , ստեղ ծա-
գործ մի տքդ արդ յ� նք կըն ձե ռի, և  ձեռ քի աշ-
խա տանք ներդ կա պա ց�  ցեն, որ ոս կե ձե ռիկ 
ես, մա տներդ վայրկ յան ներ կփախց նեն՝ սա-
հե լ�  ստեղ նա շա րի վրա յով՝ եր գիդ ձայ նակ-
ց� թ յամբ… այս ա մե  նը հա մա տե ղե լով բարձր 
ա ռա ջա դի մ� թ յան հետ:
 Շա ր�  նա կե՞մ: Ա վե լի լավ է այդ հնա րա վո-

ր� թ յ� նն ըն ձե ռեմ  Ն�  նեին, ով ինձ ոչ մի այն 
հիաց րեց  իր բա րեկր թ� թ յամբ, այլև զար-
մաց րեց  շիկ նե լ�  ըն դ�  նա կ� թ յամբ, մի  բան, 
որ վա ղ� ց վե րա ցել է …

ՍԵԴԱ ԹՈՐՈՍՅԱՆ

Առ քո թևերին, 
տար ինձ, ժամանակ,տար ինձ, ժամանակ,
Ես ետ մն ալ� ց Ես ետ մն ալ� ց 
շատ եմ վախեն� մ:շատ եմ վախեն� մ:

 Հ. Սահյան Հ. Սահյան

Առ քո թևերինԱռ քո թևերին
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Ես՝ Ն � ն ե Արմ ան ի Թ արխ անյ անս, ծնվել եմ 1994 թվակ ան ի հ� լ իս ի 24-ին, ազ-Ես՝ Ն � ն ե Արմ ան ի Թ արխ անյ անս, ծնվել եմ 1994 թվակ ան ի հ� լ իս ի 24-ին, ազ-
գայ ին սովոր� յթներն �  բարք եր ը բարձր դաս ող հայկ ակ ան ընտ ան իք � մ: Ծն ող-գայ ին սովոր� յթներն �  բարք եր ը բարձր դաս ող հայկ ակ ան ընտ ան իք � մ: Ծն ող-
ն երս ջանք չեն խնայ ել ինձ տալ  բազմ ակ ողմ ան ի զարգ ան ալ �  հնար ավ որ � թյ � ն: ն երս ջանք չեն խնայ ել ինձ տալ  բազմ ակ ողմ ան ի զարգ ան ալ �  հնար ավ որ � թյ � ն: 
Մինչև դպրոց գնալս հաճ ախ ել եմ գեղ արվ եստ ի տարբ եր խմբակն եր , այդ թվ� մ՝ Մինչև դպրոց գնալս հաճ ախ ել եմ գեղ արվ եստ ի տարբ եր խմբակն եր , այդ թվ� մ՝ 
Հ. Կ ոջ ոյ ան ի անվ ան նկարչ ակ ան դպրոց: Սովորել եմ Հ. Կ ոջ ոյ ան ի անվ ան նկարչ ակ ան դպրոց: Սովորել եմ Ան ան իա Շ իր ակ աց իԱն ան իա Շ իր ակ աց ի ճեմ ա- ճեմ ա-
րան � մ: Դպր ոցս շատ մե ծ դեր է խաղ աց ել անձ իս կերտմ ան, ձևավ որմ ան հարց � մ, րան � մ: Դպր ոցս շատ մե ծ դեր է խաղ աց ել անձ իս կերտմ ան, ձևավ որմ ան հարց � մ, 
որ ի համ ար խոր ապ ես շնորհ ակ ալ եմ մանկ ավ արժն եր իս: Դպր ոց ական հաս ակ � մ որ ի համ ար խոր ապ ես շնորհ ակ ալ եմ մանկ ավ արժն եր իս: Դպր ոց ական հաս ակ � մ 
հաճ ախ ել եմ � լ � նք ագ ործ � թյ ան,  այն � հ ետև շար � ն ակ ել եմ � ս � մն  աս իր ել այդ հաճ ախ ել եմ � լ � նք ագ ործ � թյ ան,  այն � հ ետև շար � ն ակ ել եմ � ս � մն  աս իր ել այդ 
արհ եստ ը ինքն � ս՝ գրքեր ի և հ ամ աց անց ի մի ջ ոց ով: Դպր ոցն ավարտ ել � ց հետո արհ եստ ը ինքն � ս՝ գրքեր ի և հ ամ աց անց ի մի ջ ոց ով: Դպր ոցն ավարտ ել � ց հետո 
ծնողն եր իս խորհրդ ով, նաև վստահ ել ով ներք ին ձայն իս, բավ ական ին բարձր նիշով ծնողն եր իս խորհրդ ով, նաև վստահ ել ով ներք ին ձայն իս, բավ ական ին բարձր նիշով 
ընդ � նվ ել եմ Երև ան ի պետ ակ ան բժշկակ ան համ ալս ար ան, որտեղ ս ով որ � մ եմ առ ընդ � նվ ել եմ Երև ան ի պետ ակ ան բժշկակ ան համ ալս ար ան, որտեղ ս ով որ � մ եմ առ 
այս օր: Ս ով որ ել � ն զ� գահեռ երգել եմ մե ր համալսարանի երգչախմբ� մ, զբաղվ� մ այս օր: Ս ով որ ել � ն զ� գահեռ երգել եմ մե ր համալսարանի երգչախմբ� մ, զբաղվ� մ 
եմ պարարվեստով, նաև՝ նկարչ � թյ ամբ: Ազ ատ ժաման ակս տրամ ադր � մ եմ գե-եմ պարարվեստով, նաև՝ նկարչ � թյ ամբ: Ազ ատ ժաման ակս տրամ ադր � մ եմ գե-
ղարվ եստ ակ ան գրակ ան � թյ ան ը, քանի որ դաս եր ի հետ համ ատ եղ ել ը դժվար է, ղարվ եստ ակ ան գրակ ան � թյ ան ը, քանի որ դաս եր ի հետ համ ատ եղ ել ը դժվար է, 
ընթերցան� թյան բաց ը լրացն � մ եմ հիմն  ակ ան � մ ամ ռան ը: Ն աև վար � մ եմ իմ ընթերցան� թյան բաց ը լրացն � մ եմ հիմն  ակ ան � մ ամ ռան ը: Ն աև վար � մ եմ իմ 
փոքր իկ բիզն ես ը՝ օնլ այն վաճ առ � մ եմ իմ ձեռ ագ ործ աշխ ատ անքն եր ը: Մ ասն ագի-փոքր իկ բիզն ես ը՝ օնլ այն վաճ առ � մ եմ իմ ձեռ ագ ործ աշխ ատ անքն եր ը: Մ ասն ագի-
տ ակ ան կողմն  որ ոշ � մ դեռևս չ� ն եմ, հակվ ած եմ ախտ որ ոշ � մ և դ իագն ոստ իկ ա տ ակ ան կողմն  որ ոշ � մ դեռևս չ� ն եմ, հակվ ած եմ ախտ որ ոշ � մ և դ իագն ոստ իկ ա 
ոլ որտն ընտր ել � ն: Մեծ եր ազ անքս է հասնել իմ առջև դրված բոլ որ նպատ ակն եր-ոլ որտն ընտր ել � ն: Մեծ եր ազ անքս է հասնել իմ առջև դրված բոլ որ նպատ ակն եր-
ին՝ թե՛ անձն ակ ան, թ ե՛ մասն ագ իտ ակ ան բն� յթ ի: Աշխ արհ � մ շատ բան չէի � զ են ա ին՝ թե՛ անձն ակ ան, թ ե՛ մասն ագ իտ ակ ան բն� յթ ի: Աշխ արհ � մ շատ բան չէի � զ են ա 
փոխ ել, մի այն թե ամե  ն բնագ ավ առ � մ կավ ել ացն եի մե կ-երկ �  կաթիլ բար � թյ � ն:փոխ ել, մի այն թե ամե  ն բնագ ավ առ � մ կավ ել ացն եի մե կ-երկ �  կաթիլ բար � թյ � ն:
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Տ ես, թափվ � մ են երկնք ից ցածՏ ես, թափվ � մ են երկնք ից ցած
Ճերմ ակ-փետ� ր փաթ իլն եր ը,Ճերմ ակ-փետ� ր փաթ իլն եր ը,
Ու սրբ� մ են, քշ� մ, տան � մՈւ սրբ� մ են, քշ� մ, տան � մ
Վշտ իս վերջ ին կաթ իլն եր ը...Վշտ իս վերջ ին կաթ իլն եր ը...

Ս ԵՎԱ ՆԻ Լ\ ՍՆ ՅԱ ԿԸ
 Գի շեր էր, խա վար, մ� թ էր �  թախի ծ,
Ս ևա նը հան դարտ խշշ� մ էր քնկոտ,
Ա լիք էր դառ ն� մ,հպվ� մ ժայ ռե րին,
 Սեր էր թա խան ձ� մ, լա լիս դառ նա գին…
 Նա յ� մ էր եր կինք և  տես ն� մ նրան՝
Ան ձայն, անշ շ� կ, դա տարկ և  �  նայն,
 Միայն մար մա րե լ� սն յակն էր ար թ� ն,
 Նա էլ վերից ի րեն էր նա յ� մ…
 Միայ նակ լ�  սի նը լալիս էր, հալ վ� մ,
Կարծես կաթ նա գ� յն կա թիլ էր կա թ� մ,
 Չէ՞ որ սի ր� մ էր նա կա րո տա գին
Ջ րի հա յե լ�  մե ջ թաքն ված լ� ս նին…
Եվ նա յ� մ էր նա տխ� ր հա յաց քով,
 Բայց լ� ս նին հաս նել եր բեք չէր կա րող,
Ամ պե րից կախ վել նա էլ չէր �  զ� մ,
Ս ևա նին փար վել, շո յել էր �  զ� մ…
 Խեն թա ցավ լ�  սի նը խե լա գար սի ր� ց,
Ս ևանի զար դին ան վերջ նա յե լ� ց,
\  պոկ վեց սիր տը փոք րիկ լ� սն յա կի՝
Ընկ նե լով խոր քե րը մթին Ս ևա նի…
 Գի շեր էր, խա վար, մ� թ էր �  թախի ծ,
Ս ևա նը հան դարտ խշշ� մ էր քնկոտ,
Ա լիք էր դառ ն� մ,հպվ� մ ժայ ռե րին,
 Սեր էր թա խան ձ� մ, լա լիս դառ նա գին…



ԳԻ ՇԵ ՐԸ ԻՄՆ Է
Որրքքան ն էլէլէ  ձգվենն կկարա  թե րիի ննմամանն ձեռ քե րը ոսոոո կկկկկկկկեեեեե
ԵԵրրկիկին քըքը դդե պի՝ ա նի րա ակկաաննն ուուոո խեելալաց նոր սիիր րրուուուննն,
Եսս գիգիգի շշերեր վվ վանն եմ։
ԻԻԻնչնչպ պես ցոո րենն իր սնա րրիրին հահահահ ս կեկե,
ԻԻԻմմ ե րազ ներն են գի շեր վվվաա աա գագագ հհհհհինինիի աան ն վվավավավախխխ խ խ խ ճճճճաճան տի րում։

ԳԳիի իշեշերրըը իմնիմնի   է.
Այն քա նոով,վ,վ, որ քան իմի  ար ցունք նենեներնրնրնրնրնր եեեեեեեն ն ն ն լվլվլվլվլվլվա աաաացեցեցեցեելլլ լլ լ մմամամամամամամ րրր ր րխխխեխեխեխե
Սան դուղքքքն ն ներն Աստ ծոծ փե շեե րրը տատատատ ննն ննոոող, եսեսսս՝՝՝՝ լալալ լ կակկկաաննն նն հոհոհհ ւ ւ ւրիրիրիրի,,,,
ԻԻմ մ արա  ցուննքնք ներն են ինձ գի շե րրաաահահահ ր ր ր անանանջրջրջ պպետետ կարր գ գելե
Դարարպաս ննե երիրի մոտ՝ խիխիստստ ոոււ մշմշմշմշմշտատատատաագ գ գգգութ երկ նա կա մա րի։ի

ԳԳիի շեշ րը իմն  էէ,
Այն օ րից, երբ եսես կկկի իսե ցիի կկյաննք քըը, կկյայանքն իմմ մմարրմ մա րեե,
Դե փոր ձեք պոպոկ կ կելեել թևե րը թիթեռ դար ձածած թթրթրթոու րից։
ՄՄեկեկ էէ,, չեչեք քք խլխլխլիի ի հա վեր ժահ յուս իր պսակնն ար ևե՝
Թիիթեթե ռը հա վվերժ, հա վերժ է ապ րում իր ր մահ վան օ րից:ց

ԳԳիի շեշերրը ը իմնի   է՝ 
Ինչ պես որ հիհի մա՝ա ձձերեր լու սա բա ցից մի նչև մայ րա մուտ
Ար դեն մի կյանք էէ, միմի հհա վեր ժութ յուն՝ ես ս չկչկամ, չկամ։
Ի մը՝ գի շերն է, հե քիաթ,թ, կկաա խախար րդանք, կկու զեե՞ք՞ք՝ կոկո չչեք մութ
Երբ լքեն կույ րերն ար շա լույս նե րը՝՝ գգուու ցե ես կգամ:մ:

ԳԳի իշերը իմն  է.
Այնյն տեղ կու րութ յունն ար դա րաց ված է…
Փա ակեկ մ աչ քերս 
հա վաա տամ մի այն, 
ՈՈրր լուսսն նաախաղն էէ մո լեգնում հո գիս,
ԵԵրրկոկոկ ւն քը լոլույ սի,ի,ի,ի,
ԾԾի ի ծածաաղղղը անն ձ ձայայն,ն,ն,ն,
Եվ ցա վվը ըըը մի մի միայա նն խախախախախաբբբբբկակակակկ նք է հուուււււյյյզիզիիիիս:ս:ս:ս
Եվ ցա վը չկաաա ա և չիիի հհհհա ա աաամոմ զ վի
Ծովն  ար ցոււնքննքնքվվվեե լոլոլոլու ոտոտ նա հետ քեքեքեքեքերրր ր րիցիցիցիցի
ԿԿաա պոպ ւյտ աղղջջ կա ևևև կկկարաաա  միմիր սիրո,
ԾԾո վըվը ժպիտ է և  այնննն էէէլ կաա պույտ,
Եվ սիիրրտըտը կկար միմիր ընննդեդեդդերքրքրքն ն է Ն րարա...

ՎԵՐ ՋԻՆ ՋՐՀՈ ՐԸ

 Ցա մա քում էր իմ վեր ջին ջրհո րը…
 Եր կինքն ակ նա պիշ աչ քը չէր թար թում:
 Օ դի շար ժումն  էր կլլում ան դոր րը,
 Նեկ տար-ար ցունքն էր ծա ռից կաթկ թում…

 Եղ յամն  աստ ղե րի կո պե րից ան թարթ
 Կախխխ վել էր կա պույտ լույ սի թե լե րով,
ԲԲԲԲԲԲայայայայցցցցց մեմեմեմեմեմե մե կկկկկ կ կըըըըըըը հեհեհեհեհհ ռ վում ժպտում էր անդարդ,

 Մեկկն էլ տտարրր վ վվվ վվեեել էր իր սին դե րե րով…

 Թրջ ված աաաչ չչքքեե ր րրոոով մի  մարդ էր թեր թում՝
 Չո րա ցածծ ծծծա աա ռիռիռիռռ ց քեք րթ ված հա տոոոոոորր ր ր ր րը,ը,ը,ը,ը,ը,
 Եր կինքնքքննն էլէլէլ թթմրմրմրմրմրրածածած աաաչ չքըք  չէր թարրարթթթթթթթուում,մ,մ,մ,
Երբ ցցաաամմմաաա քքքոքոք ւմւմմմ էէէէէր ր ր ր րր վեր ջիիիիիիինն ն ն նն ջրջրհոհոհոոո ր րրր ր րը:ը:ը:ը:ը:ը:

 Ի՞նչ է է է աապապպ րր րրուուոււմմմ խոխորրրրշեշեշեշեերրոում մ մմ իմիմիմիմ գգո յութ յան,
 Ուր խխայայտտում է է մի թթևաևավ վորոր երկ վութ յունն,,
 Ուր փո թորկ վումմ, լլկվովումւ էէ աան վա րան
 Հա վեր ժա ձիգ հա ա յայացցքոք վ վ մի մի էէութ յուն...

 Ի՞նչ է ապ րոում մ շեշերրտե րումմ իմիմիմ բբբազա  մաձևև,
 Ե թե ոչ մի  ԱԱ րաա ր րրիչիչ ոոււ մի մի այյնննն միմի միմի մի մի 
ԱԱրր ևաև  ձիգ ճճախխա րր ոււ թռիիչք բբազազ մաթև,
ՈՈրր ճեճեճեճճ ղ քում է գայայ թթակկ ղ ղութ յու նընը վվար միմի....

 Ի՞նչ ենեն ապ րորումւմ աաչ քեեերրրուուոււմ իմիմ`̀ այն քաանն նն ն մոմոոոտտտ
ՀՀՀՀՀուուրր աչաչչ քքքեե րին ԱԱԱմե մե մե  ն ն նասսսա  տեղեղծ այայնն ԳԳոԳոԳոոյ յյիիի,ի,ի,
ՈՈՈՈՈվ վ վ վվվվ հնհնհնհնհնաաա ա աարերերերերեր ցցցց մի մի մի ոոոողջղջղջղ ցցցցա ա ամամամաամմ ք ք քաքարրրրքաքաքաաար ր ր րոոոտ,
ԲԲԲԲԲԲաաաայայա ցցց հհնհնա րերերերեցցցց նանանաաաաև և և թռթռթռռթռիչիչիչիչ ք քքք ք քը ը ը ը ճաճաճաճաճաճ յ յ յ յ յյիի.ի.ի....

ԻԻ՞ն՞նննչնչնչնչն է հհհհոո ո ոսոսսսոսս ւմ աաայնյն կկապպպպ տա նոնոնոնոն թ ե զեր քով,
ՈՈՈւրւրւր բբբբա ա աախոխոխոխ ւմնւմնմնմնւ   երերերեե ոոււ հե ղեղղղղ ներ են ան վերջ,
ՈՈՈւրւրրրւր հհհհո սոսումւմւմմ էէէէ աաաարրրրրրյյունն իմիմիմիմիմմ սսրտրտրտտտտի ի ի ի իի հեհեհեհետ քովվվվվ
ԵԵԵԵԵվ վ վ նվնվնվնվնվվիիիիիրիրվ վուումմ տիտիտիտիիիտիեեեեզեզզ րրրրրրքքքքիքին մի մի ննչչևևևև վեվեվեվեվեվերջրրջրրր ...

Սո վո ր�ր�ր մմ եեեմ մ ԵՊԵՊԲՀ օր դի նա տ�  րա յի 2-րդ կ� ր-
սս� մ, ««Մ�Մ�  րարացցա ա նն հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի 
էնէ  դոկ րի ինոնո լ լո ոոգիգիաա կան կլի նի կա յ� մ՝ էն դոկ րի նո լոգ 
մմամամաս նա գի իտ�տ�թթթյ յամա բ։ Ս տեղ ծա գոր ծ� մ եմ 16 տա-
րրեկկա նից։ ՍՍտտեղեղե  ծա գոր ծ� թ յ� ն ներս տպագր վելլ 
են մի  շարք պարարր բ բե երար  կան նե ր� մ և ժո ղո վա ծ�  նե-
ր� մ։ 2015-ին լ��յյս ս է է տե սել բա նաս տեղ ծ� թ յ� ն նե-
րիս անդ րա նիկիկկ ժո ղո վա ծ� ն։ Ցեղասպա ն�թ յան 
101-րդ տա րե լիի իցիցին ն նվիր ված «101 ա ղոթք հի շա տա-
կի գր ք�մմ աամ մ փոփ ված է իմ բա նաս տեղ ծ� թ յ� ն-
նե րից մեմե  կըկկը։։։
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ԱՇ\ Ն Է,
 ՍԵ՜Ր ԻՄ

ԱԱԱԱշոշոշոշոշ ւնւնննւննն էէէ, սեսեսեսեսեսեսեսսե՜րրրրր  իմ,
ԵԵԵԵսս չեչեմմ ո րոշշշշշշշշելելե
 Վեր ջա բաննննննննննն աաանցն  յալ 
 Գար նան հե քիքիիիիիիք աաթի,,,
 Եվ ար ցունք ներերրրնննննննն իիմիմիմիմիմմիմ
 Դեռ անձր ևում են 
 Ժ պի տիս վրա:
 Մար դիկ հոգ նել են,
 Ան վերջ պտտվող
 Մար մա րե ամ պից:
 Այս ան գամ էլ թող 
 Ն րանց ձանձ րաց նեմեմեմեմեմմմմե 
ՊՊատ մութ յամբ նրաաաա,,,,
ՈՈՈՈՈվվվվվվ վ արարարարաարարարրտ տ տտասաաա  վում է 
 Եր կն քից էէէէէէէլլլլլլլ լ թաթաթաթաթաթաթաթթ ց,ց,,,, 
 Եվ կա պույտ`̀ ծոծծծծովվ վիից...
 Ա շ շուունն է, սե՜ր  իմ,
ԹԹողղ այս ան գամ էլ
 Ջ րա փոփ սն ըն կած 
ՏՏեր ևևի նմանան
ԱԱրևրև ե րա զեեմ`̀
ԸԸնկկղմղմ վե լոոււ բիբ լլ
ՎՎայրրկ յա նինիցց ա առաջ...
ՄՄՄՄՄՄարար դիկ չգիգի տտեն 
ԻԻԻԻԻԻն նննննչոոչոչ ւ են լա ցցումմ 
ԳԳե եեեղեղեղեեղեղղ ցցցցցիկիկիկի ն նեե րըրը
 Եվ վ օրօրհնհնհննհնյյյ յալալալալնն ն ն նե եեերըըրրր .....
ԻԻնչնչ էէ, , չե՛ն տտեսսսեսննն ն ն ննուուուումմմմ,մ,մ,
ՈՈրր դադարձրձ յյալ օ դումմ
ԴԴեեղիղի՜ն՜ն չէ,է կկապու՜յտ
ԱԱ շունննն էէ, , սեսե՜րր իմ...

 ՑԱ ՎԵ՞Մ, ԹԵ՞ 
ՑՆԾԱՄ

Այսս ս կկիկի րակ նօրօր յա աա տտուր ևև  առռնն ար դդենեն 
ձաձաձանննձ րրաաց նում է է է ինինձ.
ԵվԵվԵվ փփոքր ինինչ չ մամամաք քոուր խոոս տոտո վա նանաան նքոք վ
դդդառ նում եմեմմ մեմեմեմեղղ ք քիցից`
գգգու ցե հա րրորուցւցցվածծ, գու ցե իիիննքն  նաա ակակակամմ։
 Ցաաավեվեվեմ,մ, թթթեե ե ցնծամ
Ա՜Ա՜Ա՜խխ, ինչ դժվժվժվար էէ գի տակ ցեեել  
հո գու թթուու լլութ թթյոյոյունւն ն ննե եերըր ,
ԵվԵվԵվվվ քանդդեել հնի տտտա ա ա ճաճաճարրը ը խախաախախխ րխուլւլւլ
հհհեենենենեննե ցց իր իսկսկսկ հհհիմիիմմ ք ք քիիցիցցց.....
 Պո ոկեկեկեկեեելլլ լ լ քաքաքաքաքաղցղցցղղ րրրաաաաահհահահահահամմմմ թոթոււյ նե րըը բբբբոոոոոլլոլ ր`
վա վավաշ շշոտոտոտտտ քքքքիիիմիմիմիմիմիմի  քքից
ԵվԵ  դառ նալալ, դառ նալ դե պի փրկկոկոոկ ւթւթթւթ յաննն
ննննննա աաաաաախախախխխ  կերպն ան ցած`
Որ չչի ի ի իիի ծած  մած ռում և  ոչ մի  խոր շոմոմոմմմ`̀̀

ցա ա ա վիվիվիվիվիվիվվիվի թթթե ցնց ծա։

ԻՆՁ ՀԵՏ ՄՆԱ...
 Թող ե րա զեմ վեր ջին ան գամ բացաց աաչչչքեքեեքեքեքեեերրր ր րրոովովովվ,,
 Թող տա րած վեմ ան հայտ կա պուււյտյտյտտյտտտտյտտ եեեեեր րակակն նե րոով`վ`
Ար յան նման...
Ար յան նման
Իմ եր գե րում եր բեք թա խի ծը ը չմեչմեմեմեմեմեմեմեմեմե ռավ,վ,
Եվ ինչ-որ երգ ինձ նից գատ նինինինինիիիիքքք քքը իմ ա ռավ...
Ինձ հետ մն ա...
Ինձ հետ մն ա,
Եվ վա րա կիր սրտիս խոր քքքքեեեեեեե երը քքո սի րով,
Տ խուր ու րախ հո գուս եր գեեեե եե եերրրը երր գեգե լ լով
Ինձ հա վա տա...
Ինձ հա վա տա,
Աշխարհն ու ես օ տար ենքքքքք,,,  պապ ղ եենք ոււ խխխռոռոռովվ`վ`
 Շատ  եմ հուզ վել ես,  իսկ աաաաաաշշ շ շշշխախ րրհն աայայս` անխ ռռոովովով
Եր բեք չի՜ լա...
Եր բեք չի՜ լա...
Իսկ դու , իսկ դու կու զես ապապպպպ րրրր րիրիր, կու զես խա ղաա,ա,
 Կ Կուո  զես դո ղա, բայց իմ հո գգոգոգումւմմմմ աապ րիր ր խա ղաղաղ`
 ՆՆույ նը մն ա...
 Նույ նը մն ա...
 ԹԹող ե րա զեմ վեր ջին ան գամմմմմ բբաաց աչ քե րով,
 ԹԹողող տտա րած վեմ ան հայտ կաաաաաաաա պոույտտտ ե րակկ նե րորոովվ`
ԱրԱր յանան նման...
ԻնԻնձ ձ հեհետ մն ա...

ԲԱ ՑԻ…
ԻնԻնչ չ մի մի նչնչ աաայյսյսյսյսյսսյսս կար՝
Անն ց ցո ո ղիղիկ կ էէէէրէրէրէրր,
Ինն չը ը կգկգգգաաաաաաա
Դեռռ աաաաաանննն ննն ն վվվե հեր,
Կ գաա կկկկկաաաաառաա  նի 
Մեր աանննննննցնցնն  յա լի
Ե րարաազ զզ զ զ զ զ զննննենենենենեե րը
Ոււււ աաապ պառ նին
 ՎՎՎՎեեերերե  կհառ նի։
ԿԿդադադադաաաաատտաարկ վի 
Կո ղղղղոոոողո վը լի
Ա նոոոոոոոոււրջ նե րովվ
Մ տտտատաաաա ցա ա ծիծին,ն
Ու կկկկդդադադդդ ռռնանանք 
 Քիչ աաաաաա վ վ վվվվվեելի
 Մ Մ Մ ՄՄաշաաա  վաաաաաածծաա  ու հին։
ԵվԵԵվԵվԵվվ զազազզզզ րրրե լի 
ԱԱյԱյԱԱ ս մաքքք ք ք քքրորորր ւ հին՝ն
Ժա մա նա ա աակկըկըկկկկ
Մեր պատտ վվվվվվվվեեեեեե ե ելիլիլիլիլիլի,,,
Ապ տակ կտա 
Մեր ներ րկա յինն,,
Եվ մերր ններեր կ կանան 
Լոկ տե սոսութւթյ յանան
Կ վե րած վվիի
Ա պա գա յի աամ մբիբիոնոն ն նե ե րոոորո մմւմւմւմ::
Թող լույս բաց վվիի
Մութ աչ քե րում,
Որ քան էլ մե նք 
Ջա նանք եր կար
Պա տաս խա նել
Ի՞նչ կա հար ցին,
Ի րա կա նում 
 ԳԳԳԳԳԳԳԳԳ Գի ի ի իի իիի իիտետետետետտետետտետ մ մի միմիմի բան՝
ՈՈչինչն չչկակաաաաաակա..........
Ասստտծոծուցցցց բբբբբբա աա ա ացիցիցիցիի։։։։

ԱՀԵԼՆ \  ՋԱՀԵԼԸ
Մի՛ նե ղա ցեք, թե որ ա սեմ՝
 Ջա հել նե րը ու՜ր են հա սել…
 Հոգ նած, դադ րած
Իրենց կյան քից,
 Չեն նկա տում ո չինչ կող քից.
Ս րան-նրան հրմշտե լով,
Ի րենց ան ձը շատ պատ վե լով՝
Ա մե  նու րեք ա ռա ջինն են.
 Ֆեյս բու քե րում ու օդ նո յում,
Ավ տո բու սում ու մե տ րո յում,
 Գո նե մի  տեղ ա հե լին տան, 
 Թե չէ նստում են, որ կար դան»՝
 Գիր քը դրած մե րկ ծնկնե րին,
 Հե ռա խո սը՝ աչ քի ա ռաջ,
Ո՞նց նկա տեն էլ ա հե լին:
 Խեղճ ա հե լը ձեռ քի դո ղով,
Ոտ քի ցա վից հեն ված կո ղով,
 Շուրջն է նա յում, որ նկա տեն,
 Բայց ա հե լին ինչ պե՞ս պատ վեն,
Երբ ու սում են առ նում գրքից
Ու հոգ նում են ա վել խել քից,
Էլ աչ քե րին բան չի գա լիս:
Ինչ պե՞ս սի րեն ծառն ու թու փը,
Երբ դա տարկ է գան գա տու փը:
 Սո վո րելը ա նի մաստ է,
 Բայց որ ա հել են դառ նա լու,
Այ դա փաստ է:

ԹԱ ՄԱ ՐԱ Լ ԵՎՈՆ ՅԱՆ

ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒՄ ԵՆ ՄԵՐ 
ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԸ
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Տարածվել է, որ ՀՀ առողջապահության փոխնախարար 
Սամվել Մարգարյանը աշ խա տան քի է գա լիս հե ծա նի-
վով:  Մեզ հա մար սա եր ևույթ է, զար մա նա լի և եզակի:
 Քա ղա քա կիրթ աշ խար հում, հատ կա պես եվ րո պա կան
շատ երկր նե րում ա վան դա կան դար ձած փո խադ րա մի -
ջո ցից՝ հե ծա նի վից, օգտ վում են ոչ մի այն ե րի տա սարդ-
նե րը, շար քա յին գրա սեն յա կա յին աշ խա տող նե րը, այլև
բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա ներ, նա խա րար ներ, վար-
չա պե տեր:  Չեմ կա րող չնշել հատ կա պես  Չի նաս տա նը,
Ս կան դի նավ յան երկր նե րը,  Գեր մա նիան: Երբ նա խան-
ձով  Բեռ լի նի կենտրոնական՝ Alexanderplatz հրա պա րա-
կում վեր  խո յա ցող հյու րա նո ցի ա մե  նա վե րին հար կից
նա յում էի ա ռա վոտ վաղ հե ծա նիվն  ե րով աշ խա տան քի
գնա ցող մարդ կանց հոսքին՝ տա րեց ու ե րի տա սարդ,
կին ու տղա մարդ, մտա ծում էի, թե որ քան ան փույթ ենք
մե նք մե ր ա ռո ղջութ յան և շր ջա կա մի  ջա վայ րի հան դեպ:

Հայտարարվ� մ է մրց� յթ: Հաղթողին խոստան� մ 
ենք ներկայացնել ԱՊԱԳԱ ԲԺՇԿՈՒՄ:

Հաղթող կհամարվեն նրանք, ովքեր հարցին 
կպատասխանեն հոդվածը կարդալուց առաջ: 

Սպասում ենք ձեր արձագանքներին:

Վիկտորինա-մրցույթ

 Հե ծա նի վով աշ խա տան քի գնա ցող նե րն ի րենց ա ռող-
ջութ յու նից բա ցի նպաս տում են նաև մե  քե նա նե րի ար-
տա նե տումն  ե րի նվազ եցմա նը, հատ կա պես՝  ե թե հե ծա-
նի վից օգտ վող նե րի թի վը տվյալ քա ղաք ում տասնյակ 
հա զար նե րի է հաս նում:
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 Լոն դո նի նախ կին քա ղա քա պետ  Բո րիս 
 Ջոն սո նը,  Հա րա վա յին  Կո րեա յի նախ կին 
նա խա գահ  Լի  Մեն  Բա կը,  Ռի գա յի քա ղա-
քա պե տը,  Չե խիա յի  Հան րա պե տութ յան 
ար դա րա դա տութ յան նա խա րար 
 Ռո բերտ  Պե լի կա նը,  Կի ևի քա ղա քա-
պետ  Վի տա լի Կ լիչ կոն, Ավստ րա լիա-
յի նախ կին վար չա պետ  Տո նի Էբ բո տը, 
 Չե խիա յի  նա խա գահ  Վաց լավ Կ լաու սը, 
 Կա լի նինգ րա դի քա ղա քա պետ  Նի կո լայ 
 Ցու կա նո վը, նաև  Դա նիա յի ար քա յա-
դուստր  Մե րին որ պես փո խադ րա մի  ջոց 
նա խընտ րում են հե ծա նի վը: 
 Պետք է նշել, որ այս ցու ցա կը վերջ նա-

կան չէ, հու սով ենք՝ օ րե րից մի  օր այս
ա նուն նե րի մե ջ կտես նենք նաև հա յի ազ-
գա նուն:

Ն ման մի  կա յա նա տե ղի 
տե ղադր ված է բժշ կա կան 
հա մալ սա րա նի անա տո մի -
կու մի  մաս նա շեն քի դի մաց: 
Շա տերն են եր բեմն  ինձ 
հարց նում՝ ի՞նչ է դա, հայ տա-
րա րութ յուն նե րի տախ տա՞կ, 
ան սո վոր կան գա՞ռ, գո վազդի 
տե ղադր ման վա հա նա՞կ… 
Ցա վում եմ՝ այն տեղ դեռ ոչ 

մի  հե ծա նիվ չի կա յան վել, 
փո խա րե նը հա մալ սա րա նա-
մե րձ բա կերն ու տա րածք նե-
րը, հա մալ սա րա նին  հա րող 
փո ղոց նե րի եզ րե րը ծայ րից-
ծայր լիքն են մե ր ու սա նող-
նե րի և  աշ խա տա կից նե րի 
մե  քե նա նե րով:
Տես նես՝ կգա՞ այն ժա մա-

նա կը, երբ բար դույթ նե րից 
ա զատ ված մե ր հայ րե նա-
կից նե րը, հատ կա պես հա-
մա քա ղա քա ցի նե րը կօգտ-
վեն հե ծա նիվն  ե րից, և  այս 
կա յա նա տե ղին կծա ռա յի իր 
նպա տա կին, ա վե լին՝ անհ-
րա ժեշտ կլի նի այն ա վե լի ըն-
դար ձա կել:

Ս. ԹՈՐՈՍՅԱՆ

Ամս տեր դա մը ներ կա յաց նող այս լ�  սան կա րը խո ս� ն վկա-
յ� թ յ� նն է վե րը նշվա ծի: Եր ևա ն� մ ար դեն այս �  այն տեղ 
տե ղադր վել են Ամս տեր դա մ� մ եղածների հա մե  մա տ� -
թյամբ շա՜տ փոք րիկ հե ծան վա կա յան ներ, բայց ինձ հան դի-
պած նե րից ոչ մե  կ� մ կա յա նած հե ծա նիվ չեմ տե սել:



1919191 8881-իին ՀՀՀՀՀՀՀա աա ա աայյյայայյ սսս սսսստատատատատտատատա ն ն ն ն ննննի իի իի ի ի ի նկնկնկնկնկնկնկնկկարարարարարարարարարչչչչչչչիիիիիիիիի տատատատատատատտատա ն ննն ն ն նննըըը ըըըըը ը
տետետետետետեե ղ ղ ղ ղ ղ ղղիիիիիիի ուուուուււն նննն ն նե ե ե ե ե եե ցացացցացացացավվվ վ վ վվ վ անանանանանանանան վ վ վ վվ վ վվաաաաաաաանինինինինինինինինի գգե եեեեեեեեեղաղաղաղաղաղաղաղաղան ն ն ն ննննկակակաակաակակակա ր րր ր ր րր րիչիչչիչիչիչիչիիչ 
ԳԳԳ ԳԳԳրիիիիիիի գ գ գ գ գ գգորորորորորորրո  ԽաԽաԽաԽաԽաԽաԽանջնջնջնջնջնջնջնջ յա նինինինինինինինի ««««««ՎՎՎՎՎՎՎարարարարարարարարա դ դդ դ դդդ դդաաա աա աանանաննն նննննն նննքքքքքքքքքք
նկնկնկնկնկնկն աա աաաա արիրիրիրիրիրիրր աաաաաաանդնդնդնդնդնդնդնդ ր ր րր րրր րա ա ա աաաաանինինինինինինիիկ կ կ կ կկկկ ցոցոցոցոցոցոոցոցոց ւււււււ ււցացացաացացացացացադդ դդ դ դդդդդրորորորորորորորր ււ ւււթյթյթ ուու-----
նընընընընընը:::::: ՏՏՏՏՏՏՏՏպապապապապպաապ վվվվվվվո ո ոոոոորորորորորորորոութւթւթւթւթւթթւթւ յ յ յ յ յ յուուււուուււ նննննննննըըը ըը ը ըը ցնցնցնննննց ցոցոցոցոցոցոցող ղղ ղղղ էրէրէրէրէրէրէրէէր:: :: ::
««««««ՎաՎաՎաՎաՎաՎաՎաՎ ր ր ր ր րր ր դդադադադադադա ննննննանանանանանանանան ք ք ք ք քքքը հհհհհհհհայայայ կկկկկկկերերերերերերերերեր պպպ պ պպ պպպաաարարարաաարվվվվվվվվեսեսեսեսեսեսեսեե տտտտտտտտտտի իիիիիիի
պապապապապապապ տ տ տ տ տ տմոմոմոմոմոմոութւթւթւթւթւթւթ յյ յ յ յյյանանանանանանանանն մեմեմեմեմեմեմեմեջջջջջջջ մեմեմեմեմեմեմեմերրր ժժժժժժժժոոո ո ո ոոողողողողոոողողովրվրվրվրվրվրվրվրվ  դ դ դդդդդդդիիիի հհհհեհեհհհ  ր րրրրրրրրո-ո-ո-ո-ո--ո-ո--
սասասասասասասա կ կ կ կ կկկկանանանանաա ժժժժժժժաաաաաաաամամամամամամաաա նն ննննն նա աա ա աա ա ա կակակակակակակակաաշրշրշրշրշրշրշրշրշր ջջ ջջջ ջջջջջանանանննաննննն նն ն նննեեեե եեե եերիրիրիրիրիրիրիրիիցցցցցցցցց
մե մե մե մե մե մե մեկկկկըըը ըը պապապապապապաապատտտ տ տ տտկեկեկեկեկեկեկեկե ր ր րրր րր րոոոոողողոո աաաաաաաաա ռռռ ռ ռռռռաաաաաաաաաջիջիջիջիջիջիջիջիջին ն ն նն ննն մե մե մե մեմե մե մե մեմեծծծծա-ա-ա-ա-ա-աաաա
չաչաչաչաչաաաափփ փ փ փփփ գոգոգոգոգոգոգոգործրծրծրծրծրծրծրծն ն ն նն ն էրէրէրէրէրէրէրէր::::: ՑՑՑՑՑՑՑուուուոււուուուցցա ա ա աահահահահահահաահահաննննննննդեդեդեդեդեդեդեդեդե սսս սս սսս սիիի ի ի իիի բաբաբաբաբաբաբաբաբաբա---
ցոցոցոցոցոցոումնւմնւմնւմնւմնմնմն անանանանանանաան նննն ն ննաաաաաաախախախախախախախախա դ դ դ դ դ դ դդեպեպեպեպեպեպեպեպ էէէէէէէէէր,րր,ր,ր,ր,ր,ր,ր, ժժժժժժժժժո ո ոո ոոոոո ղողղողողողողղղ վրվրվրվրվրվրրվրրր դ դ դ դ դ դդդ դդդի ի իի ի ի իիիիիի
հոհոհհոհոհոոսսսսսսսքըքըքըքըքըքըքըքըք չչչչչչէէէէէրէէ դդաաաաաաաադադադդադաադադադ  րուում`մ` նննննննննկակակկակակակակակ  րրրրրրը ըը նննա-
յեյեյեյեյեյելլ լլ լլուուոււուու հհհհհհաաաաաաաամամամամամամամաարրր րրրր մե մեմեմե մեմե մե մե մե մեծծծծծ հեհհեհեհեհեհհեհերրրրրրրրրրթեթեթեթեթեեթեթեթեթերրրրրրրրրր էիէիէիէիէիէիէիէիէին ն ն գոգոգոգոգոգոոգոգոգոգոգո--------
յայայայայաաայա ննննննուուուուուում:մ:մ:մ:մ:մ:մ:  ՇաՇաՇաՇաՇաՇաՇաՇաա տ տ տ տտ տ տտ եեե եե երըրըրըրըրըրըրըը միմիմիմիմիմիմիմի քաքաքաքաքաքաաաաննն ն ննի ի իիիիիի ի անանանանանանանանանգգգգգգգգգգամամամամամամաամմամամ 
էիէիէիէիէիէիէիէ նննն նն գագագագագաագագա լ լ լլ լլլիսիսիսիսիսիսիսիս ցցցցցցցցուուուուուոււցցցցցցցաաաա աաահաաաաահաանննննննննդեդեդեդեդեդեդեդեդ ս,ս,ս,ս,ս,ս,ս,ս,ս, մմմմմմմմմտննտնտնտնտնտնտտ ուուուոււոււմմմմ մմմմմ մմ
էիէիէիէիէիիէիէին ն ն ննննն ուոոոուուո ժժժժժժժժաա ա ա ա աաամե մե մե մե մե մեմե մե րրրրրրրրովովովովովովովովով դդդդդդդդուուուուուուուուոււրսրսրսրսրսրսրսրսրսր չչչչչչէիէիէիէիիիիիիննննննն ն ն նն գագագագաագագագագագագա---
լիլիլիլիիլիլիիս:ս:ս:ս:ս:սսս  ՆեՆեՆեՆեՆեՆեՆեՆեր ր ր րրրր րկակակակաակակակակա ն նն նն ննննե ե ե ե եեեերիրիրիրիրիրիրրիիրիննննննն ն ն հիհիհիհիհհիհհհ ացացաացացացացացց ր ր ր ր րր ր րրելելելելելելելելելել էէէէէէէինինինինինինինինիննի ոոոոոոոոոոչ չչ
մի մի մի մի մի մի միմի միայայայայայայայայն նն ն ն ննն ն սստստսստստեղեղեղեղեղեղեղեղեղ ծծծ ծ ծծծա աագոգոգոգոոգոորրր րր րրրրծծոծոծծ ւթւթւթթթւթթւթթ յ յյյյյյանանանանանանանանանա հհհհհհհհհսկսկսկաաա-աաա-աաա-ա
յայայայայայաաակ կկ կկ կկանանանանանանանանան չչչչչչչչա  աաա ափեփփեփեփեփեփփեփեփ  րր ր ր ր ր ր րը,ը,ը,ը,ը,ը,ը, կկկկկկկկկա աաաաաաատատատատատատատատատա ր րրրրրրրրո ո ոոոողաղաղաղաղաղաաղաա կ կկկ կ կկկկկկանանանանանանանանանան  
վավավավավավավավ րրրր ր րրրպեպեպեպեպեպեպեպետտտտտտտտուուուոոոուո թ թ թ թ թ թ թթյոյոյոյոյոոյոյու ւնընըննընընընըընընը,,,, այայայայաայայայաա լևլևլևլևլևլևևլևև աաաաաաաաայնյնյնյնյնյնյնյնյնյն աաաաաաաաանսնսնսնսնսնսնսնսնսնսնս-
պպպպապպպպ սսսսսսսե եե եե ե եելիլիլիլիլիլիլիլի լլլլլլլլուուուուուուուու ծծ ծ ծ ծծծծոոոոուուու մ մմ մմմմմը,ը,ըըըըըը ոոոոոոոո րր րր ր րրրրովովովովովովովովովո   ԽաԽաԽաԽաԽաԽաԽաԽաԽաԽաԽանջնջնջնջջնջնջնջնջնջջն յյյ յյ յյաաաանանաաանաաա ն 
իրիիրիրիրրիրր աաաաաաաաաշշ շ շշշշշխախախախախախախախատ տ տտտտտտտտանանանանանանանան քք քքք քք քքը ը ը ը ը ը ը ըը ը դադդադադադադադադաարրձրձրձրձրձրրձձրձրր  ր ր ր ր րրրրելելեելեելեեելել էէէէէէէէէր ր րր ր ր րրրրր աաա ա ա աաաաաաաառառառառառաառառառաառաա---
վեվեվեվեվեվեվեվել լլլ քան յոյոյոյոյոյոոյոյ ււ ւ րարարարարարարարարահհհհհհհհա ա ա աաաաաատոտոտոտոտոտոտոտոտոոուկւկւկւկւկկւկւկկկկ: : ::::: Ա ԱԱԱԱԱԱ ԱԱվավավավավավավավավավավաարրրրրրրրրրրրայայայայայաայայայայայայյյ--

րիրիրիրիիրիրիիիի դդդդդդդդդդդաշաշաշաշաշաշաշաշշշաշա տտ տ տտտուուուուոււմ մ մմմմ մ աշաշաշշաշշշշշշշշխախախախաախախախաախաաաարհրհրհրհրհրհրհրհրհրհրհրհրհազազազազազազազազազազազազազորոորորորորորրոորորրրայայայայայայայայայայայյինինինինինինինինինինինինիննենենեննենենենենենենններիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիր    
կոկոկոկոկոոկոկոոոող ղ ղ ղ ղղղքիքիքքիիք ննննննն ննն մամամամամամամամամամամարտրտրտրտրտրտրտրտրրտրտննննն նննննչչչոչո մւմւմմմ եեեեն ն ն նն ն ն ն ն ն նանանանանանանանանաննանաև և և և և և ևև և ևև բոբոբոբոբոբոբոբոբոբոբոբոոբոբո լ լլ լ լ լ լ լլլորորորորորորորորորորորրր 
ժաժաժաժաժաաաամմմմմմ մմաաաաաաաանանաանանաանանանաաաակկ կ կկ կ կկկկկնենեննենենենենենենենե ր ր ր ր րրրրր ր ր րի իիիիի ի ի իիիի հահահահհահահահահաաահայյյյյյյյյյ մե մե մեմե մեմեմեմեմեմեմեմեմե ծ ծ ծծծծ ծ ծծ ծծծե ե եե ե ե եեեեեեերըրըրըրըրըրըրըրըրըրըրըր ,,,,,, ևևևևևև և և ևև  դ դդ դդդդ դ դդդդդդաաաա ա ա ա ա աաաա ոոչոչոչոոոոոոոչոո   
մի մի մի մի մի միմիմի միմիմի այայայայայայայայայայայննննննննննն զեզեզեզեզեզեզեզեզեզեեզեն ննննն ննննն քիքիքիքիքիքիքիքիիիքիիքի,, , , այայայայաայայայայայա լևլևլևլևլևլևլևլևլևլևլևլևլև ոոոոոոոոոոոոոոոգգգգգգգգգգգգգուուուուուուուոոոոու ոոոոոոոոոոուււււււււււ մտմտմտմտմտմտմտմմտմտմտմտմտքիքիքիիքիքքիքք հհհհհհհհհհեեեեեեեեեեերորորորորորորորորորորոորրր ---------
սասասասասասասասասասասասա մմմմմ մմ մմարարարտ տտ տտ տտտտտտտտ էրէրէրէրէրէրէրէրէրէրէէր:::::: Ն ՆՆՆՆՆՆ ՆՆՆ ՆՆկակակակակաաաակակաաաակարրրրրրրրրրրրը ը ը ը ըը ըըը ըըըը կրկրկրկրկրկրկրկրկրրկրկրկրուուուուուուուուուււմմմմ մ մմմ էրէրէրէրէրէրէրէրէրէրէրրէրէր ԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵղղղղղղղղղղղղղղի ի ի ի իի իի ի իիիիշեշեշեշեշեշեշշեշշշ  
պապապապապապապապապապատտ մի միմիմիմիմիմիմիմիմիչչչչչչչչչչի՝ի՝ի՝ի՝ի՝ի՝ի՝ի՝ի՝իիիի  ՎաՎաՎաՎաՎաՎաՎաՎաՎաՎաՎաար րր ր ր ր ր րրր րրդադադադադադադադադադադադադադ  ն նննննն ն ն նննանանանաննանանանանանանանանցցցցցցցցցցցց պպապպապապապապապապպպպ  տ տ տտտտտտտեեեեեեեեեեերարարարաաաաարարարազ-զ-զ-զ-զ-զզ-զ-զզ-զզ
միմիմի միմիմի միմիմիմիմի մմմմմմմմմաա ա ա աա աաա ասիսիսիսիսիսիսիսիսիսսս ննն ն ն նն ննն ասասասաս վ վածածածածածածածածածածածածա իիիիիիիիիիիիմմմմմմ մ մմմմմմասասասաասասասասասասաասասաստտտտտտտտուուուոուոււուոուուոււննննննննննննն խոխոխոխոխոխոխոխոխոխոխոխոոոսս ս ս ս ս ս սսսս ս քիքիքիքիքիիքիքիքիքքիքքքիի 

խոխոխոխոխխոխխխոխոխոխոխորրրրրրրրրրրհոհոհոհոհոհոհոհոհոհոհոհուրւրւրւրւրւրւրւրւրւրւրրւր դ դ դ դդդդդդ դդ դդդը՝ը՝ը՝ըը՝ը՝ը՝ը՝ը՝ը՝ըըըը ««««ՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄաահահահահահահահահաաաա ոոոչ չ չչչչչ իիի ի ի իիի ի ի իիի ի իմամամամամամամմամամամամամամամաց ց ց ցցց ցց ց ց ց ցցցեաեեաեաեաեաեաեաեաեաեեաեալ՝լ՝լ՝լ՝՝ մմմահհհհ էէէէէէէէէէէէէ,, , ,, ,,,,,,
մամամամամամամամամամամամամաահհհհհհհհհհհհհհհհ ի ի ի իիիիիիիիիիմամամամամամամամաամամաա ց ցց ցցցցցցցցեաեաեաեաեաեաեաեաեաեաեաաալ՝լ՝լ՝՝՝՝՝՝լ աաաաաաաաաաաաանննննննննննննմամամամամամամամամամամամամամամամահհհհհ հհհ հհ հհհհուոոուուուուոոուուուու թ թ թթ թթթթթ թ թթթիւիւիւիւիւիւիւիւիիի նն ն նննննննննննն:::::::::: ՆՆՆՆ Ն ՆՆՆ Ն Նկակակակակակակակակակակակակակա-----
րիրիրիրիրիրիրիիիրիիի կկկկկկկկկկկկկկկենենենենենենենենենենենեննենտ տ տ տ տ տտ տ տ տտտտտրորորորորորորորորորորրո ն ն նննննննն նննուուուուուուուուոոուոոո մմմմմմմմմմմ մմ զոզոզոզոզոզոզոզոզոզոզոզոզոո ր ր րրրրր րր րրրրրաաաա աաաաաաաա վվավավավավավավավավվաավար րրրրրրրրրր րրր  ՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎարարարարարարարարարարարարարարա  դ դ դ դ դ դ դ դ դդ դդ դդանանանանանանանանանանանանանաան 
ՄՄ ՄՄ ՄՄՄՄՄՄՄՄա ա աաաաա ա ա ա մի մի մի միմի մի մի մի մի միմի միմի միկկկկկկկկկկկկկկոնոնոնոննոնոնոնոնոնոնոնոնոոն յ յ յ յ յ յ յյյյյյյանանանանանանանանանանանաննա ննն ննն է՝է՝է՝է՝է՝է՝է՝՝է՝էէէէէ ճճճճճճճճճճճճերերերերերերերերերրերերերերր մմ մ մ մմմ մ մմմմմակակակակակակակակակակաակակակ ննննննննննննժոժոժոժոժոժոժոժոոժոժոժոույւյւյւյւյւյւյւյւյւյւյւյգգ գգգ գ գ գգ գ գգի ի ի ի ի իիիիի ի ի 
վրվրվրվրրրրրրրրրա,ա,աաաաա,աաաաա ձձձեռեռեռեռեռեռեռեռեռեռռեռռ ք քքքք ք քքքքքքինինիինինինինիննիիննինին՝՝՝՝ թոթոթոթոթոթոթոթոթթոթթոթուրւրւրւրրրւրրւրւրրր:::  ՆՆՆՆՆՆՆՆՆա ա աա ա աաաաաաաա շրշրշրշրշրշրշրշրշրշրշրշրրշրջաջաջաջաջաջաջաջաաջաջաջաջաաաջ  պ պպպպպ պպպպպպ պպատատատատաաաատատաատատաաաա ------
վավավավավաավավավավավաաաված ծծծ ծծծ ծծ ծ ծծ է էէէէէ էէէէէէէէ զիզիզիզիզիզիզիզիզիզիզիիզիիզ ն նն ն նն ն նն նննյայայայայյյյ լ լ մամամամամամամամմամամամար ր ր ր ր ր րր ր ր րրրտտիտիտիտիտիտտտիտիտտտ կ կկկկկ կկկկկ կկ նենենննենենենենենենենեեե ր րր ր րր ր ր րրի ի ի իի ի ի ի ի ի ի ի ի բաբբաբաբաբաաբաբբաբբբ զ-զ-զ-զ-զ-զ-զ-զ-զ-զ-զ-զ-
մոմոմոմոմոմոմոմոմոմոմոմոմոմութւթւթւթւթթւթւթթւթ յյ յ յ յ յ յյ յյամամամամամամամամամամամաաամբ:բ:բ:բբբ:բ:բ:բբ:բբ ԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵթթթթթթթթթթթթթթե եեեեեեեեեեեե ուուուուուուուոոոոոոուշշշշշշշշշշշա աաաաաաա աաաա դիդիդիդիդիդիդիդիդիդիդիդիդդիիրր ր ր ր րրր նանանաանանանանանանանանանաա յյ յ յյ յյ յյյյյենենենենենենենենենենեննենենք քք ք ք ք ք ք ք քք քք նկնկննկնկնկնկնկնկնկննկնն ա-ա-ա-ա-աաաա-աա

րիիրիրիրիրիրիիրիիրիրիրիրիին՝նն՝ն՝ն՝ն՝ն՝նն՝ննն կկկկկկկկկկկտետետետետետտետետեետտտեսսսսսս սսսսս սսնենեննենենենենենենենեենքնքնքնքնքնքնքնքնքնքնքնքնք, , , որորորորորորորորորորորրրր մմմմարարարարարարարարարարրարրր տ տ տ տտ տտտ տտտտտտիիիիկիկիկիկիկիկիկիիկիկի  ն ն նննննննե եե ե ե եեե եերիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիիի 
շաաաաաաաաշաաաաշ րրրրրրրրրրրրքոքոքոքոքոքքոքոքոքոքոքոոքումւմւմւմւմւււււււ  ԽաԽաԽաԽաԽաԽաԽաԽաԽաԽաԽաԽաԽաԽաԽ նջնջնջնջնջնջնջնջնջննջնջջյյյ յ յյյյյա ա աաաաաաաաանընընընընընընընընընընընըննըը պպպպպպպպպպպպպատատատատատատատատատատատատատ կ կկկկկկկկկե եեեե ե եեե ե ե ե րերերերերերերերերերերերերերել լլ լ էէ է էէէէ էէէ էէէ է
նանանանանանանանանաննանանաաևևևևևևևևևևև բաբաբաբաբաբաբաբաբաաբաբաբաբաբազզզ զզզզ զ զ զզ զ զ զմամամմաամամա թ թ թթ թ թթ թթթթթիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիիվիվ պպպպպպպպպպատատատատատատատատաատատտտկակակակակակակակակակակակակառեռեռեռեռեռեռեռեռեռեելիլիլիլիլիլիլիլիիլիլիլիլիի հհհհհհհհհհհհհա-ա-ա-ա-ա-աա-ա-ա-ա-ա-աաա
եեեեեեեեեեերրրրրրրրրրրրրիիի՝ի՝ի՝իի՝ի՝ի՝իիիի  ՎաՎաՎաՎաՎաՎաՎաՎաՎաՎաՎաՎաՎարրրրրրր րր ր րրրրոուուուոոոոոոոոոոոո  ժ ժ ժժժժժժժժժժաաաաաաաաաաանինինինինինինինինինինինինինիին,ն,ն,ն,ն,ն,ն,ն,ն,ն,նն  ԿոԿոԿոԿոԿոԿոԿոԿոԿոԿոԿոԿոԿ միմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմի տտտտատատտտատաատատատտատաա ս ս սս սսսինինինինինինինինինինինինինն, , ,, , ,, ,,
ՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍաաա ա աա աա րորորորորորորորորոորորորորորո յ յ յ յ յյյյյյյաա նինինինիիիիիինիիին,ն,ն,ն,ն,ն,նն,նն,ն,նն,ն   ՉաՉաՉաաաաաաաաաաա ր րրրրրրենենենննննեննեն ց ց ց ցցցցցցինինինինինինինինինինինիինի , , ,,, , ՍՍՍՍՍՍ Ս Ս Ս ՍՍՍ ՍՍևաևաևաևաաևաաևաաևաևաաաա կ կկ կ կ կ կկ կ կկկկկիիիիինիիիի , 
հահհաաաաահաաաաայտյտտտտտտյյտյտտտյ  նննն ննն ն ն նննննիիիիիիիիիիիիի ֆիֆիֆիֆիֆիֆիֆիֆիֆիֆիիֆիֆիֆիի դ դ դ դ դ դդ դ դդ դդդդա ա աաաաաա աայիյիյիյիյիյիյիյիիյիյիյյի ննննն ն ննն նննեեեեեեեեեեերիրիրիրիրիրիրիրիիրիրիրին:ն:ն:ն:ն:նն:ն:ն:
ՔՔ Ք ՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔ չեչեչեչեչեչեչեչեեչեչչե րրր ր րրրրրրրրինինինիինինինինինինինինինինինին էէէէէէէէէէէէէ հհհհհհհհհհայայայայայայայայաայայայաա տ տ տ տտտտտտտ նինինինինինինինինիիինի, , որորորորորորորորորորոորորոր  

««««««««ՎաՎաՎաՎաՎաՎաՎաՎաՎաՎաՎաՎաՎաարրր ր ր ր ր ր րրրդադադադադադադադադադադադադան նն ն ն նն ն ն ն ննն նանանանանանանանանաննանաննանանք ք ք քքք ք քքքքքք ննննննննննն աաաաաաաաաաաաայդյդյդդյդյդյդյդյդյդդյդդյդ պպպպպպ պպպպպպպեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեեսես էէէլլլ լ լ լ լ լ լ լ կտկտկտկտկտկտկտկտկտկտկտկտկտա-ա-ա-ա-ա-աաա-ա-ա-ա-ա--
վիվիվիվիիվիվիվիվիվիվի չչչչչչչչիիիիիիիիիիիի վեվեվեվեվեվեվեվեվեվեվեվեվեվ  րրրրր րր ր րրրրրրաաածածածաաաածաածաա  վ վ վ վվվվվվվվվելելելելելելելելելելելելլեե :::: ::  Հ Հ Հ Հ Հ ՀՀՀՀ Հ ՀՀ Հեեեեեեեեեեեեեետատատատատատատատաատաատատագգգգգաաաա աա աա ա ա ա աայոյոյոյոյոյոյոյոյոյոյոոյոոյոււմւմււմմմմմմւմմմմմ`̀̀̀̀̀̀̀ 19191991919199919838383838383833833838383--
ինիննինինինինինիննինի ,,,, ԱԱ Ա ԱԱ Ա ԱԱ Ա Ա ԱԱԱմե մե մե մե մե մե մե մե մեմեմեմե ննն նն ն ն ննննննայայայայայայայաայայաայա ն ն ննննննննննն հահահահահահահահահահահահահաայյյյյ յյ յ յյյյյոցոցոոոոոցոոոոոց կկկկկկկկկկկկկկա ա ա աա աաաաա թոթոթոթոթոթոթոթոթթոթոթթ  ղղ ղ ղղ ղ ղղ ղղղ ղղի ի ի ի ի ի իի իիիիիկոկոկոկոկոկոկոկոկոկոկոսսսս ս սսսս
ՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎազազազազազազազազազազազզաազգգգգգգգգգգգգգենենենենենենենենենենենեենեե ԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱ-ի պպպպպպպպպպպպպպատատատատատատատատատտտատա  վ վվ վվ վվվ վ վ վ վ վ վվե եեեեեերորորորոորորորորորորորրր վ վ վվ վ վ վ վվվվվ Գ Գ Գ Գ Գ Գ Գ Գ ԳԳԳԳԳԳ րիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիի գգգգգգգգգորորորորրրրորորորրրր 
ԽԽԽԽԽԽԽԽԽԽԽԽանաաաաաաաաա ջջ ջ ջ ջ ջ  յայայայայայայյայայաաա ն ն ն ն ն ն նն նննննը ըը ը ը ը ը ըը ըը ստստտստտտստստստստստստտեեղեղղղղղղղեղեղ ծծծծելեեեեեեեեեեեե էէէէէէէէէէէէ հհհհհհհհհհհհհաաաաա աաաա ա աա ամամամամամամամամամամամամամաա ննննննննննննուուուուոուուուոոոո ն ն ն նն ննն ննն
գոգոոգոգոգոգոգոգոոգգ րր ր ր րր ր րգագագագագագագագագագագաագագգաննննննննննննկակակակակակակակակակակակակա ր ր րրրը:ը:ը:ը:ը:ը:ը:ը:ը:ը:ը:ը:ը
1919191191919191911919199858585858585858585858585555-իի-ի-ի-ի-ի-ի-ի-ի-ի-իի-իի-իի սսսսսսսսսսսսեպեեպեպեպեպեպեպեպեպեպեեպեպ տ տտ տ տ տ տտ տտտտ տտեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմմբբբբբբբբբբբբե եեեեեեերիրիրիրիրիրիիրիրիրիրիի 222222222222226-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-ինինինինինինինինինինինինն 

««««««««««««««ՎաՎաՎաՎաՎաՎաՎաՎաՎաՎաՎաՎՎաՎարրրրրրրր րրրրրդադադադադադադադադադադադդ  ն նն ն ն նն նն ննն ննանանանանանաննանանանանննան ք քք ք ք ք ք քքքքքըըըըըըըըըըըըը,,,,,,,,,,, արարարարարաարարարարրար դ դդ դ դ դ դդդ դդդենենեենենենեննենենենննեե գգգգգգգգգգգո ո ո ո ոոոո ոոոոբեբեբեբեբեբեբեեբեբեեեբբ լլլլլլլլե եեե եեեեեեեեեեննինինինինինինինինինինինիի  
տետետետետտետեեեեետեես սսսսսսսսսքոքոքոքոքոքոքոքոքքքոքոքոքոքով,վ,վ,վվ,վ,վվ,վ,վ,վ,վ,վ, աաաաաաաաաաա ռռռռռռռռռա աա աա ա աաաաաջիջիջիջիջջջջջ ն անանանանաանանանանանանանանան գ գ գ գ գ գ գգգգգգգգգամամամամամամամամամամամամաա  ներ կա-ա-ա-ա-ա-ա-ա-ա-ա-ա-աա

 Նո յեմ բե րի 29-ը Գրի գոր  Խանջ յա նի 90-ամ յա կի օրն է

րրրրրր
շշշշշշշշշ
ննն
յյյ
 ՍՍ
հհ

««
վվվվվվվվվվ
իիիիիիիիիիիիիի
 ՎՎՎՎՎՎ Վ ՎՎ
 ԽԽԽ Խ Խ ԽԽԽԽ Խ
գգգգգգգգգգգգ

««««««««««««
տտտտտտտ



յայաայաաաաաայայաաացցցցցցցցցցցցվեվեվեվեվեվեվեվեվեվեվեեվեցցցցցցցցցցցցց ԷԷջԷԷԷջԷջԷջԷջԷջԷԷջԷԷջ մի միմի մի միմիմի միմիմիմիմիաաաաաաաած ծծ ծծծծ ծնինինինինինինիիիիի վվվվվվվվվվվվե ե ե եեե եեեե եեհահահահաահահաահահաահարրրրրրրրրրրա ա ա աաա աանոնոնոնոնոնոնոնոոնոոնոումւմւմւմւմւմւմմւմւմ::::::::: ԵվԵվԵվԵվԵվԵվԵվԵվԵվԵվվ մմմմմմմմմմարարաարարարաաարա դդդդդդդդդդիկիկիկիկիկիկիկիկիկկիիկ, , , ովովվվվվվվվ ք քք քքքք ք քերերերերերերերերր տտտտտտտտե ե եե ե ե եեե սեսեսեսեսեսեսեսեսեսելլ լլլլ լ լ
էիէիէէէէէիէինննննննննն նաննանանանանաաաանանախ խ խ խ խ խ խ խ խ խ խ խ խնանանանանաննանննաննն  կ կ կ կ կկ կ կկկկկանանանանանանանանանա տտտտտտտտտարարարարարարարարարարարարար բ բբբբբբ բ բ բբբբեեեե ե եեեերարարարաաաաաարարաաաակկկկկկկկկկկկկը,ը,ը,ը,ըը,ը,ը,ը,ըը,ը ոոոոոոոոոչչչչչչ նաննանանանանանանանանանմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմի ջաջաջաջաջաջաջաջաջաջաա պ պ պ պ պպպ պ պպպեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսես ննննննննննկակակակակակակակակակ  տ տ տտտտտտտեեեեեեեեցիցիցիցիցիցիցիցիինննն ննն
երերերերերերերերերերերերեե կ կկկկ կ կկ կ կկկոոոոոուուուոոոու գգգգգգգգգգորորորոոոոոոո  ծ ծ ծծծծեեեեեե ե ե ե եեե ե րիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիիիի միմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիջջջջջջջջջև ևևև և ևև ևև և և ևև առառառառառառառառառռառռռկկկկկկկկկկկկկաաաաաաաաաաաաաա տատատատատատատատատատատատար ր ր ր ր ր րր ր ր րբեբեբեբեբեբեբեբեբեբեբբեբ րրրրրրրր ր րուուոոոոոոո թ թ թթյոյոյոյոյոոյոոյոոունւնւնւնւնւնւնւննւնւնն ն նն ննննննննեեե եեեեեեեե երըրըրըրըրըըրըրըրըրըրրը: : : ::: ԻսԻսԻսԻսԻսԻսԻսԻԻսԻ կկ կ կ կ կ կկ տատատատատատատատատաար-ր-րր-ր-րրր-րրր
բեբեբեբեբեբեեբեբեբեբեբեբեբեեբե ր ր ր րր ր րր րրրրրրրրոոոուոուոոութ թ թ թ թ թ թ թ թ թթ թթ յոյոյոյոյոյոյոյոյոյոյոյյոյյ ւնւնւնննն ն նննննննն նններերերրր կկկկկկկկկկկա ա աաաա աա ա աաա այիյիյիյիյիյիյիյիյիիիիին:ն:ն:ն:ն:ն:ն:ն:ն: ԴԴԴԴԴԴԴԴԴԴԴ րրրրրրրրր րրրրանանանանանանանանանանաանանա  ց ց ցց ցցցիցիցիցիցիցիցիցիցիիիցիցի աաաաաաաաաաաա ռ ռ ռռռռռռռաաաաաաա աա աա աավեվեվեվեվեվեվեվվեվվել լ լլլլլլ ընընընընընընընընըննընդգդգդգդգդգդգդգդդդդ ծծծծծծծծծծվավավավավավավավավավավա ծ ծծծծծծծծծ ծը ը ը ը ը ըըը ըը մի միմի մի մի միմի մի միմի մի ցցցցցցա-ա-ա-ա-ա-ա
վավավավավավավավավավավավավավ  լ լ լլ լլ լ լ լ լլլի ի իիիիիիիիիիիի փոփոփփոփոփոփոփոփոփոփոփոփո փ փ փփփփ փփփփփփփոոոոխոխոխոխոոխոխոխոխոխոխ ւթււթւթւթւթւթւթւթււթւ  յ յ յ յ յյյյյյյյոոոոոուուոոոոոո ն ն էրէէրէրէրէրէրէրէէէէրէր::::::::::
 ԲԲ Բ Բ ԲԲԲԲԲԲ Բ ԲԲանանանանանանանանանանանաննաննն ն ն նն նն ն նննն ն ն այայաայայայայայայայաաա ննննննննննննննն է,է,է,էէ,է,է,է,էէ,է,է,է,է ոոոոոոոոոոոորրրրրրրրրրրր սկսսսսկսկսկսկսկսսսկզբզբզբբնանանանանանանանանանանանանա պ պ պպ պպ պ պպպպ պպպպեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսեսսսե կկկկկկկկկկկկկկտտատատտատատատատատտատատավվվվվվվվվվվվվիիիիիիիի ի իիի վրվրվրվրվրվրվրվվրրվրվրվրրրա ա աաաա  Վ Վ ՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎիլիլիլիլիլիլիլիլիլիլիլիլիլ յ յ յյյյյյյ յյաամամամմամամամամամաամամամ  ՍաՍաՍաՍաՍՍաՍաՍաՍաՍաՍա ր ր րր ր րրրրրրրրոոոոոոոոոյայայայյյյ  ն ն ն նննննննիի ի ի իի ի իիի

հահահահահահահահահաահահահ ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր րրրրևաևաևաևաևաևաևաևաևաևաևաևաանննն ն ննննննննուուուուուուուուոոուուուութ թ թթթ թթթ թ թթթթյայայայյայայաաաայաաամբմբմբմբմբմբմբմբմբմբմբմբմբմբմբ ԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱնդնդնդնդնդնդնդնդնդնդնդնդնդնդդ ր րր րր ր ր րրրրրա ա ա աա ա աա աա աա անննինինինինինինինինինիիիկկկկկկկկկկկ ՕՕՕՕՕՕՕՕՕՕզազազազազազազազաազազաան ն նն նն ն ն ննննննյայայայայայայայայաայաաա ն ն նննննննննննի ի ի ի իի ի իի իիի իի տպտպտպտպտպտպպպտպտպտպտպտտտ աաա ա ա աա աաաաավովովովովովովովովվվովո ր րր րրրրրրրրիչիչիչիչիչիչիչիիչիչիչչիչի կկկկկկկկկկկկի ի իիի իիի իսասասասասսասասասասաա----
դեդեդդեդեդեդդեդդեմն մն մն մն մն մնմնմնմնմն մնմն էէէէէէէէէէէէէէէրրրրրրրրրրրրրր պապապապապապապապապապապապապպատտտտտտտտտտտտտտկեկեկեկեեկեեեեկեկկեկեեր րր րր ր ր ր ր ր րրվեվեվեվեվեվեվեվեվեվեվեվեվեվեվ լ:լ:լ:լլ ԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻսկսկսկսկսկսկսկսկսկսկսկսկ գգգգգգգգգգո ոոոոոոոոոոոբեբեբբբբ  լ լեեենիննինինինինինինիննին վվվվվվվվվվվվվրարարարարարարարարարարաաա ԱԱԱԱԱԱԱԱԱնդնդնդնդնդնդնդնդնդնդննն րրրրրրրրրրրրա ա աաաաաաաաաաանինինինիիիիիիիիիկնկնկնկնկնկկնկնկնկննկնկն աաաաաաաաաաայլյլյլյլյլյլյյլյլյլյյյ ևսևսևսևսևսևսևսսևսևսևս 
չկչկչկչկչկչկկչկչկչկչկկչկչ արարար: ՆՆՆՆ ՆՆրարարարարարարարարարաարաարանննն ննն ն ն ն ն ն նն փոփոփոփոփոփոփոփոփոփոփոփփոփոփոփոփ  խխխխ խխխխխխաաաա րիրիրիրիրիրիիիրիրիիիիի ն ն ննն նննելելելելելելելելելլլլլլլ էէէէէէէէէէէէր ր ր ր ր ր ր ր րր րրր ր երերերերերերերերերերերերերկկկկկ կ կ կկկկ կ կաա ա աաա աա աա ա արարարարարարարարար  մ մմմմմմ մմմմմո ո ո ոո ոոոոորորորորորորորորորորրուսւսւսւսսւսււսււսււ նննննննննննե ե ե ե եե ե եեեետատատատատատատատատատատատատա ձ ձձձձձձձձձձիի ի ի ի իի իի իիիիգըգըգըգըգըգըգըգըգըգըգըգըգ ::::::::: 
 Թ ԹԹ ԹԹԹԹԹԹԹԹ ԹԹԹԹե եեե եեեեեե եե ե ինինինինինինինինինինինիի  չ չ չ չ չչչ չ չչչչչուուուուուուււուուուուո էէէէէէրր ր ր րր րր ր րր ԽԽԽԽԽԽԽԽԽԽԽԽԽԽանանանանանանանանանանանանանանջ ջ ջ ջ ջ ջջ ջջ ջ ջջջ ջյայայայայայայայայայայայայայայ ն նննննն ն նն նննը ըը ը ը ըըը ը ը ը ը ը ը հեհեհեհեհեեեեհեեհեհեե ռռռռ ռ ռաացացացացացացացաացացացրրրրրրրրրելելելելելելելելելելելելելլլելե  ԶոԶոԶոԶոԶոԶոԶոԶոԶոԶոԶոԶոԶոԶԶ  ր րրր րր րր րր րրրա ա ա աաաաավավավավավավավավավավավաավ  ր ր րր ր ր րրրր ր րրրինինինինինինինինինինինինին,,,,, այայայաայաաայայաայդդդդդ մամամամամամամամամամմամա ս սսսսինինինինինին  
ոոոոո ոոոոոոոոոչիչիչիչիչիչիչիչիչիչիչիչիիչինչնչնչնչնչնչնչնչնչնչնչնչնչնչ չչչչչչչչչչչչէրէրէէրէրէրէէէրէրէէրէ աաաաաաաաաաաաաս ս սս սսսվովովովովոովովոոովոոումմւմւմւմւմւմւմւմւմւււմւ ::::::: ՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀաաաաաաաաավավավավավավավավավավավավավաննննն նն ննննն նա աա աա ա աա ա ա ա ա բաբաբաբաբաբաբաբաբաբաբաբաբաբաբ րր ր ր րր րր ր րրրրրր ինինինինինինինինինինինինինի չչչչ-չ-չ-չչ որորորորրրրրրրրրր մեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմե կկիկիկկիկիկիկիկիկկիկիկիինննննննննն նն ն դեդեդեդեդեդեդեդեդդդ ռռռռռռռռռռռ շաշաշաշաշաշաշաշաշաշաշաշաշ րր րրրրրրրր րրոուուուուուուուուուուու--
նանանանանաննանանանանանաա կ կ կկկ կկ կ կկկ կեելելելելելելելելելելեել էէէէէէէէէէէր րր րր ր րր րր ր րրր հահահահահահահահահահահահհան ն նն ն ննն նննննգիգիգիգիգիգիիգիգիգիգիգիգիիստստստստստստստստստստտստստ չչչչչչչչչչչչչտատատատտատատատատատատատատտ լլլ լ լլ լլ մե մեմե մե մե մեմե մեմե մե մեմե մե մե մեծծ ծ ծ ծ ծ ծծծ ծծծծ նվնվնվնվնվնվնվնվնվնվնվնվնվննվիրիրիրիրիրիրիրիրիիրի յյ յյ յ յ յյաաա ա աաաաա աա ալիլիիլիիիլիլիլիլիիի աաաաաաաաաաաաաան ն ն նն նն նն նն ն մե մե մե մեմեմե մե մեմե մե մե մեմեռռռռռռ ռ ռռռռ հիհիհիհիհիհիհիի շշշշշշշ շշ շ շշաաաաաաաաաաաաատատատատատատատատատտատատաա կ կ կ կկկ կ կ կ կկկկը,ըը,ը,ը,ը,ը,ը,ը,ը,ը,ը,ը,  
և և ևևև և ևևևևևևևև «գ«գ«գ«գ«գ«գ«գ«գ«գ«գ«գ«գ«գգգ« աաաաաաաաաաաաաաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղա փփ փ փ փ փ փ փ փ փ փ փփփաա աա ա աաա ա աաաաարարարարարարարարարարրրա պպպպպպպպ պպպեսեսեսեսեսեսեսեեեեես վվվվվվվվվվվվվտատատատատատատատատատտտտատատ ննն ն ն նն ննն նննգագագագագագագագագագագագագգավվվվոո որրրրրրրրրրրրր աաաայդյդյդյդդդդյդյդդդդյյդ կկկկկկկկկկերերերերերերերերերերերերերեր պպպ պպ պպ պպ պպպպաաաաաաաաաաաաաարրրըրրըրըրըրըրըրըրրրը ջջջջջջջջջջջնջնջնջնջննջնջնջնջնջնջնջնջվեվեվեվեվեվեվեվեվեվեվեվեվեց ց ց ց ց ց ց ց ց ցցց
«««««««««««««ՎաՎաՎաՎաՎաՎաՎաՎաՎաարր ր ր ր ր ր ր րրր րրդադադդադադադադադադադադդդդա ն նն ն ն ն նն նննանանանանանաննանննանանանն ք քքքքքքքքքի ի իի իիի ի իիիիիցցցցցցցցցցցցց:::

ԱյԱյԱԱյԱԱյԱյԱԱյԱյԱԱԱԱ սսսսս սս սսսսսսս մե մե մեմե մեմե մե մեմեմե մեմեմեմեմեծծծծծ ծ ծծծա ա ա աա աա աաակեկեկեկեկեկեկեկեկեկեեկեկեկերտրտրտրտրտրտրտրտրտրտրտրտրտտ սսսսսսսսսստետետետետետեղ ղ ղ ղ ղ ղ ղղղծածածածածածածածածածածաածաա գգգգգ գգ գ գգ գգորորորորորորորորորորորորորրրոր ծծ ծծծծծծ ծծծծ ծուուուուուուուուուուուուութթ թ թ թ թթ թթթթթյայայաայայաայայայայայաաաննննն ն նննննննն ն ն բնբնբնբնբնբնբնբնբբբնննօօօօօօ օօօօօրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրի ն ն ն նն ն նն նաաաաաաաակիկիկիկիկիկիկիկիկիկիկիկիկիկ ոոոոոոոոոոոո ր ր ր ր ր ր րրրրր րոշոշոշոշոշոշոշոշոշոոշոշոշ 
կտկտկտկտկտկտկտկտկտկտկտկտկտտտորորրրորր ն նն ն ն ննն ն նննններերերերերերերերերերերերր չչչչչչչչչչչչչենենեենենեենեեեեե պպպպպպպպպպպպպպահահահահահահահահահհահահահահ պ պ պ պպպ պպպպպ պպպանանանանանանանանանանանանաան վվվվվվվվվ վ վ վվելելելելելելելելելելելեելելե ,,, և ևևևևև և ևև և ևև  շ շ շ շշշ շշշշ շշա աա ա ա ա ա ա ա աա աաատետետետետետետետետետետետտետտետե ր րր ր ր ր ր րը ըըը ըը ըը ըը ը ըըը կակակակակակակակակակակակ րրրր րրրր ր րրրրծոծոծոծոծոծոծոծոծծոծոծոումւմւմւմւմ էէէէէէէէէէէէինինինինինինինինինինինինիի ,, , ,, ,, թթեթեթեթեթթեեթեթեթեթեթ ննննննննննննրարարարարարարարարարարաար  
ամամաաամամամամամամամամ բբբբբբբբբբբբողողողողողողողողղողղղղղ ջ ջ ջ ջջջջ ջջ ջջա ա ա աաաաաաաակակակակակակակակակակակակակակակ ն ննն ննն ն նն ն ն պապապապապապապապապապապապապապատտտ տ տ տտկկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկերնրնրնրնրնրնրնրննրնրնրնրն աաաաաաաաաաաաայյյլյլյյյյ ևևսևսևսևսևսևսևսևսևևսև չչչչչչչենենենենենենենենեենեեննե տտտտտտտեսեսեսեսեսեսեսեսեսեեսեսննննն նն նննննի:ի:ի:ի:ի:ի:ի:ի:ի:ի:ի:: ԲաԲաԲաԲաԲաԲաԲաԲաԲաաաԲաԲայցյցյցյցյցյցյցյցյյյյյ ԵԵԵԵր ր ր րր րր րր ր րրրևաևաևաևաևաևաևաևևաևաևաևաաննննննն նն ննննննի ի ի իիիիի
ԳԳԳ ԳԳԳ ԳԳ ԳԳԳԳ Գա ա աա ա աաա աաաաաաֆեֆեֆեֆեֆեֆեֆեֆեֆեֆեեեֆֆ սսսսսճսճսճսճսս  յյ յյյյյյանանանանանանանանանանանանան աաաաաաաաաաարրրր ր ր ր ր րվեվեվեվեվեվեվեվեվեվեվեվեվեվ ս ս սսսսսսստիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտի կկկկկկկկկկկկկկենեենենենենենենենեեենենտտ տ տտ տ տտ տ տտտտրորորորորորորորորորորորրրոննննն ն ն նննննոոուուուուոոուումմմ մմմ մ մ մմմմմ աաաաայայայայայայայս սսս սսս սօրօրօրօրօրօրօրրօրօրրրր գգգգգգգգգգգգորորորոորորորորորորորորորրծծծծծծծծծծծոոոոուուուուուոո մմմմմմմմմմմմ է է է էէէէ մե մե մեմե մե մեմեմեմեմե մե մեծծծ ծ
նկնկնկնկնկնկնկնկնկնկնկնկնկարարարարարարարարարարարարարր չ չչչչ չ չ չ չչչչչի ի ի ի իի ի ի ի իի անանանանանանանննանաննանննա  վ վվ վվվվ վ վ վվվանանանանաաանաանաաաա սսսսսսսսսրարարարարարարարարաաարարարա հհ հ հհ հ հհհհհհհհըըըը,ը,ը,ըը,ը,ը,ը,ը, ոոոոոոոոոոոոր ր ր ր ր ր րր րրրր րրտետետետետետետետեետետետետեեետեղղղղղղ ղ ղղ ղ ղղ «««««««« ««««ՎՎաՎաՎաՎաՎաՎաՎաՎՎաՎՎաՎՎ ր ր րրդադադադադադադադադադդադադ  ն ն ն նն ն ն ննն ննանանանանանանանանանանանանանն ք քք քք քք ք ք քք քքքիիիիիիիիիիիիիի հհհհհհհհհհհհետետետետետետետեետետեետետ ննննննննննններերերերերերերերերերր---
կակակակակաակակակակաաակակ յյյյյյյ յ յյյացացացացացացացացացացացացաաա  վ վ վ վ վվ վ վվոոուոոուոոոոոո մ մմ մ մմմմմմմմ ենենենենենենենենենենենենեն ննննննննննննաևաևաևաևաևաևաևաևաևաևևևև ԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳ րր րրրրրրրրիիիիի իիիի ի ի իիգոգոգոգոգոոգոգոգոգգգգ րրրրրր ր րր րր ր ԽԽԽԽԽԽԽ Խ ԽԽ ԽԽ Խանանանանանանանանանանանանանջջջջջջջջյյյայայայայյայայյայ  ն ննննն նն ննն նի ի ի իի իիի « « « « « ՀաՀաՀաՀաՀաՀՀաՀաՀաՀաՀաՀ յյյյյյյ յոոոոցոցոցոցոոցոոոց աաաաաաաաաայյյյյյյ յյյ բբբոբոբբբ ււ եեեեեբեբեեբեեննն ն ն ն նննննըըըըըըըըըըը
և ևևևև և և և «««««« «« «««ՎեՎեՎեՎՎեՎՎՎեՎեՎեՎեՎեՎՎ  ր րրր րր ր րրրածածածածածածածածծածծծծնննննննննն ն նվավավավավավավավավավավավվավածծծծծծծծծծծծ  Հ Հ Հ Հ ՀՀ ՀՀՀՀՀՀա ա աա աա ա ա աա աայայայաայայայայայաայաաս սս տատատատատատատատատատատատատատ նննն ն ննն ն նննն սսսսսսսսսսսստետետեետետեեեեեեղ ղ ղծածածածածաաաաաա գ գ գ գգգ գգգգգգգորորորորորրորորրորրրործծծծծծծծծծծծուուուուոոոութ թթ թթ թ թ թ թ թ թյոյոյոյյյյյյյյ ւննննն ն ն ն նե եեե եեե երըրըրըրըրըրըրըրըրըրըրըրը: ::::
ԵԵ ԵԵ ԵԵ ԵԵ ԵԵԵռառառառառառառաառաառառառռառ  պ պ պ պպ պ պ պպ պպպ պ պատատատատաատատատատաատատատտտա  կ կկկկկկկկկկկերերերերերերերերրերերերր-ո-ո-որմնրմնրմնրմնրմնրմնրմնմնմնմնմնմնրմնմնմն  անանանանանանանանանանանանան կ կ կ կկ կկկ կկ կկկարարարարարարարարարարարարրն ն նն ննն ննննննն ամամամամամամամամամամամամամփփփփփփփփփփփփփոոոոոոոոոոոոփոփոփոփոփոփոփոփոփոփոոփփ ղ ղ ղղղղ ցոցոցոցոցոցոցոցոցոցոցոցոց ւււււււււււււցացացացացացաացացացացացացաս ս ս ս ս սսս ս սսսսրարարարարարարարարրարարրար  հհ հհհհ հ հհհհհը ը ը ըըը ը ըը դադադադադադադադադաաաաար ր ր ր ր րրրրրձեձեձեձեձեձեձեձեձձեձեձ լ լ լլ լլլլլ 
է էէ է է էէէէէ էէէէ ոչոչոչոչոչոչոչոո միմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիմիաաաաաաաաաայնյնյնննննննննն հհհհհհհհհհհհհաաաաաաաաաայայաայայայայայայայայաս սս ս սսս սստատատատատատատատատատաատաաննն ն ննն նն ն ն նն ցիցիիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցի ն ն ն նննն ն նն ն ն նե ե ե ե եեեե եեեեերիրիրիրիրիրիրիրիրիրրիիի ոոոոոոոոոոոոոււ ււ ււ ււււււ սփսփսփսփփսփփսփսփսփսփփսփյոյոյոյոյոյոյոոյոյոյոյ ււռւռւռւռւռւռւռւռւռ ք ք քք քքքքա ա աաաաաաաահահահահահահահահահաաահահա յ յ յ յյ յ յյյ յե ե ե ե եե ե ե եեե եերիրիրիրիրիրիրիրիրիրիիրի,,, ,,,,,,, աաաայայաաա լևևևևևևև մեմեմեմեմեմեմեմեմեմերրրրրր 
երերերերերերերերեերրե կ կկ կ կ կկ կ կ կ կ կկկրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիիրրր հհհհհհհհհհյոյոյոյոյոոյոոոոոուււււււ ււ ււ ւ ւրերերերերերերերերերերերերերրրրրրրրր ր ր ր ր րի իի ի ի ի ի իիիիի ի նանանանանանանանանաանանանա խ խ խխ խ խ խ խխընընընընընընընընընընընընընտտտտտտտ տտ տտտրարարարրրարարարաարաած ծծ ծծծծ դիդիդիդիդիդիդիդիդիդիդդիդի տտտտտ տտարարարարարարարարարարարարար ժ ժ ժժ ժ ժժժժժանանանննանանանանանն վվվվվվվվվվվվվվայայայայայայայայայայ ր րրր րրրրե ե եե ե եեեեեերիրիրիրիրիրիրիր ցցցցցցցցց մե մե մե մե մե մե մեմե մեմեմե կ կկկկկկկկկը:ըը:ը:ը:ը:ը:ը:ը:ը

Հ.Հ.Հ.Հ.Հ.ՀՀՀ.ՀՀ.ՀՀՀ Գ.Գ.ԳԳ.Գ.Գ.ԳԳ.Գ.Գ.Գ.Գ.Գ. ԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻ դդդդդդդդդդդդդեպեպեպեպեպեպեպեպեպպպեպպպ՝՝՝ նենենենենենենենենենենենենեերկրկրկկրկրկրկրկրկրկրկրրկր այայայայաա � � �� � ���մսմսմսմսմսմսմսմսմսմմսմսմս կկկկկկկկկկկկկտատատատատատատատատատտավ�վ�վ�վ�վ�վ�վ�վ�վ�վ�վ�վ�մմմմմմմմմմմ վվվվվվվվվերերրերերրերերեե ակակակակակակակակակկ նանննանանանաանգնգնգնգնգնգնգնգնգնգնգնվավավավավավավավավավ ծ ծ ծծծծծծ ծծ է է է է է է է է է է
ԱնԱԱնԱնԱնԱԱԱնԱԱնԱԱնԱ դրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդդ անանանանանանանանանանաանա իկիկիկիկիկիկիկիիկիկիկիկիկի ի ի ի ի ի ի ի ի ի պապապապապապապապապապապապապատկտկտկտկտկտկկտկտկտկտկտկկտ երերերերերերերերերրերերրրը:ըըը:ըը:ըը:ը:ը:ըը:ը

ՄեՄեՄեՄեՄեՄեՄեՄՄեծածածածածածածաան�ն�ն�ն�ն�ն�նննննննն նննննննկակակակակակաարչրչրչրչրչրչր իի ի ի ի ի ի
ստստստստստստստստստտեղեղեղեղեղեղեղեղեղե ծածածածածածածածագոգոգոգոգոգոգոոոգ րծրծրծրծրծրծրծրծր � � � � ��� թյթյթյթյթյթյյ� � � �� � �նննննննննննննններերերերերեերե ի ի ի ի ի ի ի շաշաշաշաշաշաարքրքրքրքրքրք� � � � � �մ մ մմմ մ մ

իրիրիրիրիրիրիրիրիր ���������րրրրրրրրր� � � �� � � � �յնյնյնյնյնյնյնյն տտտտտտտտտեղեղեղեղեղեղեղեղն նն ն ն ննն �� � � � � � նինինինինինին ՊՊՊՊՊՊՊարարարարարարար� � ��� � յրյրյրյրյրյր  
ՍևՍևՍևՍևՍևՍևՍևՍևՍևաակաակակակկի իիիիիի իի ԱնԱնԱնԱնԱնԱնԱնԱնլռլռլռլռլռլռլռլռելելելելելելելելի իի ի ի ի իի զազազազազազազաանգնգնգնգնգնգնն ակակակակակակակա ատատատատատատտանանանանանանան
նկնկնկնկնկնկնկնկկարարարարարարարարարա ազազազազազազազազազարաաարաաարդոդոդոդոդոդոդոդդո մմւմւմւմւմւմը,ը,ը,ըը,ըըը, ոոոոոոոորըրըրըրըրըրըրըր գգգգգգգրարարարարարարակակակակակակական ն ն ն նն ն

մեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեծածածաածածածածածաարժրժրժրժրժրժրժրժրժր եքեքեքեքեքեքեքեքեք գգգգգգգգգորորորորորորորորործիծծիծիծծիծիծիծին ն նն նն ն նն հահահահահահահահահամամամամամմամամապապապապապապապապ տատատատատատատասխսխսխսխխխսխխանանանանանանաա  
հնհնհնհնհնհնհնհնհննհ չեչեչեչեչեչեչեչեչեղողողողողողողողողութւթւթւթւթւթւթւթւթյոյոյոյոյոոյոյոյ ւնւնւնւնւնւնւնւն ոոոոոոոունւնւնւնւնւնւննի:ի:ի:ի:ի:ի:ի:





Duuurinng the 4th international two-day event devoted 
too thee 10th anniversary of “Family Medicine Academic 
Assssocciation” organization, a memorandum was signed 
beeetweeen  Royal College of General Practitioners (Lon-
dooon) aand “Family Medicine Academic Association” or-
gaaanizaation which  will  provide cooperation by 2021.
Attt the opening of the conference YSMU Rector Mi-
kaaayel Narimanyan’s message was addressed to the par-
ticccipannts which stated that in 1997, by the decision of 
RAAA MMinistry of Healthcare reforms were initiated in 
thhhe primary spheres of healthcare: family medicine 
chhhairss were opened in the University where the educa-
tiooonal component of this program has successfully been 
immmplemmented and continues up to now.
Annnd inn 2006, ”Family Medicine Academic Association”  
waaas created because it was already the high time for  
faammilyy medicine to be an academic discipline.
WWWelcooming the participants, RA Minister of Healthcare 
Leeevonn Altunyan noted the importance of primary care 
prrrofesssionals, particularly family physicians' role in the 
heeealthh of the population.
Accccocc rddining g to FMAA co-chair Marina Ohanyay n,, the 
ororgaanininization’s name is symbolic. “Association” is not 
meemm rerelyly a worddd, iiitt means hthth tat we uniitite nott onllly tthhhe 

doctors of Armenia, but also Artsakh and all armeniaaan 
family doctors, which is successfully carried ouut aaal-
ready for a decade.
At the conference, presentations were made by eexpeee-
rienced specialists from Armenia and the United Kinggg-
dom, Sweden, the United States of America, thee Russ-
sian Federation, Belarus and Georgia. 
 More than 350 doctors of Yerevan, RA regig ons s anand NNNa-
gorno Karabakh got to know  the  international trererenddss 
anddd peperspepe tctctiiives offf fffamililily medididi icicine dddev lelelopopment..

d t f A i b t l A t kh d ll i

Exxx-nuurse Margaret Stromberg 
frooom Ryhov Hospital, Jonkoping, 
Swwwedeen, the head of the Interna-
tiooonal Relations of the Health De-
paaartmment of the Regional Council 
offf thee same city  Egla Kaak, YSMU 
Viiice RRector on Clinical Affairs Ar-
mmen MMinasyan, the Head of Inter-
naaationnal Cooperation Anna Ghaz-
arrryann, the directors of “Heratsi” 
annnd “Mouratsan” University Hos-
piittals,, as well as other clinical doc-
toors wwho have been taking part 
inn Swwedish-armenian long-term 
coooopeeration exchange programs, 
weeere ppresent at the regular meet-
inngg-diiscussion. 
Thhhe aim of the Memorandum 
sigggnedd between YSMU and the 
Reeegional Council of Jonkoping, 
Swwwedeen,in 2014, was to highlight 
theee impoportance of the cooperation 
bbetwwweeee n Armenia and Sweden. 

Vice Rector Armen Minasyan ex-
pressed his gratitude on behalf of 
YSMU to the prp esent gug ests em-
phasizing their great contribution 

in bilateral cooperation. He haandeeed 
over gratitude certifi cates too MMrrrs 
Stromberg g and Mrs Kaak.

Vi R t A Mi i bil t l ti H h d d
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Reeecenntly, the 140th anniversary of 
faamouus scientist, famous linguist 
annnd aarmenologist Hrachya Acha-
ryyyan was celebrated by three-day 
mmeetinngs,  at the National Academy 
offf Sciiences of RA. The conference
“TTThe modern issues of Armenian 
Laaanguuage Studies and Regulations” 
waas organized by RA NAS Institute
offf Lannguage. 
RAAA NAAS Institute of Language Direc-
tooor Viiktor Katvalyan, RA Minister
offf Diaaspora Hranush Hakobyan, RA 
NAAS President Radik Martirosyan, 
YSSMUU Armenian Language Chair 
Heead Henrietta Sukiasyan, many 
linnnguists, and Acharyan’s relatives
weere ppresent at the conference.
Accharryan is one of those scientists
whhosee name and detailed scientifi c 
woork combines not only linguists 
buuut allso various specialties.The par-
ticccipannts, with deep gratitude,talked 
abbboutt the famous linguist Hrachia 
Accharryan both as a personality and 
asss a sccientist, giving importance and 
annnalyzzing his scientifi c works dedi-
caaated to the Armenian Language.
Liinguists are already used to the
prrresennce of  RA Minister of Diaspora 
Hrranuush Hakobyan in all the events 
deeevoted to the Armenian Language 
annnd aalso her speeches dedicated to 
thhhe prreservation of Armenian. And 
thhhis coonference was not an exception 
asss weell. She made a speech stating 
thhhat sshe would like the conference 

to attract the society’s and espe-
cially the journalists' attention to 
the important issues of the pure-
ness of the Armenian Language.
YSMU Head of Armenian Lan-
guage Chair Henrietta Sukiasyan 
noted in her speech that one of 
the important activities of the
Chair is the regulation and de-
velopment of medical terms. To 
realize the works devoted to it a 
comprehensive program is creat-
ed, according to which  it is need-
ed to combine and analyze all
the notions and terms of medical 
sphere with all their versions and 
synonyms as well as their English 
translations. It is required to make 
adjustments, to fi ll the gaps which
now exist in the scientifi c and med-
ical terminology, to help healthcare 
professionals to fi ll in the documents 
(diagnosis, paperwork, history of ill-
ness, etc.) properly.
At the end of the meeting the par-
ticipants of the conference had a 
surprise. The name of the a great 
intellectual, a brilliant scholar and
linguist Hrachya was honoured
by “Vernatun” choir consisted of 
University foreign students, who 
sang songs by Gusan Shahen and 
Sayat-Nova. International student 
Narek Laklakyan recited Tekey-
an’s poem called “Mrgastani me 
Nman”and a 3rd year persian stu-
dent Amir Pasha  performed “Hor-

ovel folk song close to each AArmeee-
nians heart.
The purest Armenian of the forreignnn-
ers, their heartly performance,, theeeir 
Armenian songs excited the paarticcci-
pants and as the director of RAA NAAAS 
V. Katvalyan mentioned "the ffuturrre 
doctors turned the conference intoo a 
real celebration". 
YSMU Head of Armenian Langguaggge 
Chair Henrietta Sukiasyan’s “Veerr-
natun” center continues its patrrri-
otic activites in diff erent spphereees 
making the international stuudenntts 
aware of armenian culture, aarchhhi-
tecture, armenian songs, armmeniaaan 
scientifi c thought, spirit for theem ttto 
get to know the kind, hard-worrkinngg, 
peaceful, creative essence of AArmeee-
nian nation.

ovel” folk song close to each AArmee
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YSSSMUU CChair of Physical Education continues to real-
izee itss activities sticking to its mission-healthy soul in 
heeealthhy body.  Its bright example is the achievements 
reeeacheed by YSMU students in diff erent sports competi-
tiooons. The latest achievements were in swimming com-
peeetitioon.
Onn OOctober 9, in “White” sport complex pool inter 
UUnniveersity competition  took place where 7 Universi-
tieees off Yerevan took part.  YSMU swimmers with the 
suuupervision fo trainers Alvard Petrossyan and Aram 
Khhharaatyan, won 6 awards, achieving 1 gold, 4 silver 
annnd 1 bronze medals overall. Student Stanislav Kara-
peeetyaan won gold medal in brass swim style.

Its  worthy to notice that Stanislav was competitingng wititi h 
multi winner champions from Physical Educatioon Innn-
stitute and he won gold by sport expert norm.
In addition he had just come back from the armmy. 4 
silver medals were awarded to our lovely fi rst yeaar stuuu-
dents Jemma Ziroyan, Zarouhi Arzumanyan andd secc-
ond year student Elmira Gyurjyan. Second yearr stuuu-
dent Arsen Jshmarityan won broze in butterfl y sttyle..
We congratulate our students wishing them neeww 
achievements. 
We hope that our sportsmen will be able to traain iiin 
YSMU swimming pool, the consruction of which iis onnne 
of the Univeristy’s issues.

THERE ARE NO EASY VICTORIES IN SPORTTHERE ARE NO EASY VICTORIES IN SPORT

STUDENT PARLIAMENT STUDENT PARLIAMENT 
YYSMMMU SStutuddent PParliliament iis a studdent ellectiive selflf-
govvvernning representative body. It is to provide the stu-
dennts’ autonomous processes and to help students in 
socccial, scientifi c, intellectual, creative, cultural, moral 
andd sppiritual development.
Thhhe ggoverning bodies of SP are the Parliamentary 
Sesssionn, Presidency, the President. Separate Faculty 
Cooounccils, Committees and othe units are also included 
in Studdent Parliament. 
Thhhe MMembers of the Student Council are involved in 
YSSSMUU scientifi c,faculty councils and other administra-
tivvve strructures and have the right to vote.
Tooggethher with SP Student Scientifi c Society (SSS),“-
Meeedicuus” magazine, “Meduni” song and dance band 
alssoo fununction.
YYSMMMU SStutudent Parliament was established in 1992 and 
itt stiillllll ccontinues to realize and preserve its best tradi-
tititionnss  o® en represe tntiing ititselflf newlly.

The guest of the interview was Alexan Hovhannissyannn, 
newly elected President of YSMU SP. We congrratuuu-
lated him on the occasion and tried to fi nd out wwhaaat 
new projects and aims they have, if we have too exxx-
pect changes in SP, how the SP members are eleecteddd 
and what they have to say to our freshmen. AAllexaannn
ananswswerereded aallll tthehe qqueueststioionsns iinn dedetataililss anandd wewe tthhankkeeed 
him for the interview wishing them further succececessssfuull
activities and higher peaks.
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RAAA MMinistry of Health found ways to increase the  
ammmounnts  for the research of  hard-to-reach and high-
teecch sstudies within the framework of state order.
Thhhe prroblem is that in October, November  the amounts
weeere rrege ularly spent and not enough.
InI ttthihh s reegagardrd, RARA MMininisisteterr ofof HHeaealtlthh LLevevonon AAltltununyayann
saaidi ttthahahatt t theyyy gggot the opppppportunityyy to cover the gagg ppp
wiww thh tthehe hhelp p of  savinggs and not sppent fi nances and to 

the end of the year our citizens will be able to passs thhhe 
desired studies.
Levon Altunyan, urging doctors also to take part iin thhhe 
most eff ective use of  state order amounts, notedd thaaat 
the reason of the consumption of the amounts  iis nnooot 
alalwawaysys ccauausesedd byby ttheheirir sshohortrtagagee. IInn 5050 6-60%0% ppercentntnt it t 
is due to the fact that the designgg ated research dododoeees nnotot 
match the pap tient’s compplaints and condition..

“HHHelpping hand” project, a professional 
teeam of surgeons, gynecologists, endocri-
nooologiists, therapists, dentists, psycholo-
giissts, neurologists and  other specialists, 
wwaas aagain in Ararat region, this time in 
thhhe viillage of Ranchpar.
  AAppproximately 80 people of the com-
mmmunitty received  free diagnosis and free 
mmmediccal care. The village is mostly in-
haaabiteed by refugees, therefore, taking 
innnto aaccount their social status,  “Helping 
haaand”” project mission served its purpose, 
wwhhichh is to conduct research and, if pos-
sibbble, provide free of charge and special-
izeed mmedical care to the most vulnerable 
grrroupps of the population.  
It shoould be noted, even adverse weather 
cooondittions did not prevent members of 
thhhe teeam to do their job devotedly.

HARD-TO-REACH RESEARCH  HARD-TO-REACH RESEARCH  
BECOMES AVAILABLE  AGAINBECOMES AVAILABLE  AGAIN

“HELPING HAND” IN THE VILLAGE “HELPING HAND” IN THE VILLAGE 
OF RANCHPAROF RANCHPAR
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Onne oof the strongest musical infl u-
enccces oof my childhood is the piano
pperrrformmance given by my moth-
er, whiich I adored to listen to and
wwhhhich doubtlessly arouse love to-
wwaarrds music".

A. Spendiaryan
TThhee fouunder of symphony music in
AArmmmennia- Alexander Spendiaryan
wwaass boorn in the village of Kakhovka 
(Khhherson region, Ukraine).  In 1895
hhe ggradduated from Moscow Univer-
ssityyy, , , Law w DeD pap rtment. While at the
UnUnivererersis ty he mastered violin and
plplplayyeded in thhthe tst ddudentt or hhchesttra. HHHe

studied theory of composition with 
N. Klenowsky in Moscow from 1892 
o 1894 and with N. Rimsky-Korsa-

kov in St. Petersburg from 1896 to 
900. He lived in Crimea for quite 

a while, where he was involved in 
music related activities particular-
y, conducting. In 1924 Spendiary-
an moved to Yerevan, Armenia.
To present a concert of his own 
works he organized an orchestra 
consisted of Conservatory 17 pro-
essors and students. This was done 

by the support of Conservatory 
rector- Arshak Adamyan. The fi rst 
concert took place on December 
10, 1924 and is appropriately con-
sidered as the fi rst ever sympho-
ny concert in Armenia. This was 
a stimulus for a constantly acting 
symphony orchestra in the frames 
of Yerevan Conservatory to be es-
tablished under the support and 
patronage of Arshak Adamyan. 
Spendiaryan coached the Arme-
ninianan ssymymphphononyy ororchchesestrtraa, fifirrstst 
together with Arshak Adamyan 
until 1926, and then by himself, 

until he passed away in 19928...
Going beyond the initial schholarrr 
framework this orchestra turrneddd 
to be the promoter of symphooniccc 
music in Armenia. Yerevan Op---
era Theatre Orchestra, as wellll 
as all other symphony orches---
tras in Armenia, were later esstab---
lished on the basis and tradiitionnn 
of this Conservatory orchesstra...
Alexander Spendiaryan playedd annn 
important role in establishing na---
tional school of composition,, itsss 
artistic principles and characterristiccc 
style. He enriched the Armenniannn 
music with new artistic conceepts,,,
subject matters, variety of gennres,,,
expressive means, creating theee 
foundation of national Armenniannn 
symphonic music. Spendiaryyan’sss 
“Crimean Sketches” (two suites),,, 
“Yerevan Etudes” and his otherrr 
symphonic compositions are ammonggg 
the best works in the treasuryy offf 
the Armenian classical music.. Hisss 
opopereraa “AAlmlmasast”t iiss ononee ofof tthehe verrryy 
fi rst Armenian operas.

"Onne oof the strongest musical influ
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Innn 20004 according to RA governmental decision, 
Occtobber the 7th was announced the Librarian’s Day. 
Thhhe eessence of the Holiday is the valuing of the 
booook,, its greatest role in the formation of healthy 
sooocietty. YSMU didn’t stay aside from the event. One 
yeeear mmedical insurance was provided for YSMU li-
brrrariaans and tickets for national and classical con-
ceeerts wwere also delivered to them .
YSSMUU library is the fi rst library to have medical 
booookss in the republic. It was founded in 1930 having 
555500 books. Today the library has already 523.457 
booookss. 
YSSSMUU library takes part in the works of automatic 
nen twtwtwork fof AArmeniian UUnitit ded LLibibra iries ddue tto hwhiichh 
ellece tronononicicic cccarararddd crcrcreaeaeatititiononon ooofff bobobookokok fffununundsdsds iiisss bebebeinininggg rererealalal-

ized. 
It gives opportunity to acquire detailed informamationnn 
about the searched book.
YSYSYSMUMUMU lllibibibrarararyryry hhhasasas aaalslslsooo wiwiwifififi ccconononnenenectctctioioionnn.

THE LIBRARIAN’S DAY WASTHE LIBRARIAN’S DAY WAS
 CELEBRATED IN YSMU CELEBRATED IN YSMU

ized
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WWhhen years ago I was preparing an article de-
voooted to the 100th anniversary of the fi rst re-
puuublicc hospital, I came across the diary of a 
fammmouus surgeon Kamis. What was noteworthy
is thatt the student who was extremely busy 
wiiith hhis studies and didn’t even care about
hisss apppearance used to be a great organizer of 
fabbbuloous events, could paint and play musical
inssstrumment, wrote poems, formed musical and
sppoort clubs, took part in competitions, hiring 
a flfl at, cared about the relatives who came to
Yeeerevaan on diff erent occasions and studied in
annnatommicum while realizing his duties and also 
keeept aa diary  with poems and illustrations. And
eaacch dday he fi nished his diary with the follow-
inggg woords: ”and today also I didn’t have enough
timmme”. And where on earth did he fi nd time to
ussee hiss professional qualities and become one of 
thhee resspected surgeons?
Thhhe inntroduction of my article is to say that it 
is ssimpply a myth that the medical student does 
nooot haave time for other stuff  except his lessons.
Accccideental meeting with the student of Gen-
eraaal MMedicine Faculty Nune Tarkhanyan 
prroovedd that hard working, determined stu-
deeent aand a good time manager can realize 
alll his//her projects.
HeeeH rr r hhanandmade works and pop ems prp ove
ononceee mmore that everything is attainable if 
yoyy u u havee wwiisishhh, ddd teteterer imiminanatititionon, cocommmmititit-
memeentntnt andd hhardd wo krk.

Faccceboook says one of the Ministers 
commmmuutes to work on his bike. This 
is aan eevent for us. How can a Minis-
terrr arrrive at work and back without 
guaards? At least he should have a 
higggh-cllass car and personal driver...
In thee civilized world especially in 
mooost EEuropean countries bikes are 
useeed nnot only by common citizens 
bub tt t alsoso high offi  cials, ministers , 
prprimmme ee ministers. II can’’t hh lelp mention-

ing China, Scandinavian countries, 
Germany where from the last fl oor 
of Alexanderplatz square hotel I was 
watching the citizens on bikes with
jealousy, thinking how careless we are 
about our health.
People on bikes also benefi t to the re-
ducing of harmful gases produced by 
cars especially if the number of peo-
ple using bikes is more than several 
hthousa dnds..

There is a bike park near YSMUU An--
atomicum Department. And a loot off 
people wonder what it is…I am ssorryyy 
but not a single bike has ever beennn 
parked there and instead the neearbyyy 
streets and University campus iss fulll 
of cars of our colleagues and studdentss.
I wonder whether there will comme aaa 
time when our citizens will use bbikesss 
and this parking will serve its gogoaal andndnd 
even more willll needd to bbe expandededed…

Dear students, you are very passive in expressing your-
selves as creative people and students who can perform 
other activities besides studying hard.  If you think you 
have talent in writing poems, creating some unique ar-
ticles or items,  feel free to turn to us and we will be ex-
tremely excited to represent your talented works in our 
publications.

WHAT IS THIS?WHAT IS THIS?
A competition is announced. The winner will be repre-
sented in our magazine. The winners will be those who 
can answer the question before reading the article. We 
are looking forward to your feedback.
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ThThhe ee hhistory of thee adooptpteded ddauauauughghter rr
SaaSabibbbihaha GGyoyoyy kckchhe oof f the Turkish fi rst t 
prpresesididenene t t KeKeKeKemamamm ll AtAtataturk ststillll tsttayaays s 
vvaguue e fofor r momosttst ppeeoeoplpplp e. SSomomee sosoururrcc-
eseseses aassururre e thhthththththththtththhatataaaaataa  shehee wwwwwaasa AAAAAtattatat ttutuuurkrkkrkrk’ss’s’s 
dadadadaaadadadadaauguguguguguuguguguggugughthththththththththththteererererererere ,, sososos meme sssssssssssayayayayyyayayayayayayayayayy ssshehehehe wasaasa  his 
mimiststrereeesssssss   bubutttt ththee momomooooooomoooostststststststststsststststsst mmysysyssteteteeteteeririrrrrir ouououououussss ss
pappapap rttrtrt oof f ththiss bblulue e eyeyededd bbbeeeeaeaeaeaaeaututtututy y yy yyyy yyy iiiiiiiiiiiisssss s hehehhehehhehehheheh rr r
ororoororigigigigiginininin..
AcA cordrddddininnnii gggg toto TTTTururkikishsh ssouourcrcesess andndndnd 
babasesedd onno SSSSSaabababaa iha’a’a’a’sss s ininini tetetetervrvieieww ww GGGGyyok-k-kk
hchee wawas s bob rnnn iiiiiinnnnn 1919191911 1313133 MMMMararrchchc 2222.. HHHeerr 

papapaarerentts s wewew re MMususustatatatatatafafafafafafa IIziziz ete BBBBeyey aaandndndnd 
Hayriye KhKhK ananumumm whwhhwhhhwhhoooooo wweererrer ffroromm
Bosnia byy yy orrorrigigigginin.AAAftfterer tttttttthheheirrr ddeaeae ththhh  
SaS biha aapppppeaeae reeeeddd innn BBasassasasassmmmimimmmim aaaa ororoo phphhanan--
age wherre MuMuMM ststtafafafafafafafaaaaaaa KeKeKeeeKeKemamamamal l vivviv sisitetedd ininnnn 
1925. The e 1222-yyyyyyeaeaeaear-r-r-ololdddd giggig rlrlrl wwwwassaa ssssoooo
much likkede  by y ththeeeee leleeleleadadaa ererrrer tttthhahat t heeehe ddddeeee-e-e
cicideed dd toto aadoopttttttt hhheeererrree .. SaSaSaSaS bbbbibihhahaaah rrecececeiieie vevveveveveeveveveddddddddddddd 
GyGGyokokkcchee surrnrnnnnnnnamamamaaama e(e((GFGFGFGFk-k--ssksksss y)y)y)y))) lllllaaaatatatata erererrrerererer 
whwhw en in 199343444 AAAAAAAAAAtatatatatatatt tutututututtuututututurkrkkrkrkrkrkrrr aaaaaaaaadododododod ptptptptptptptptedededededddedededed tttttthhehehhh  
laaaww ononn surnanananaanaaanaaaaamemememememememememmm ssssssss.s.sss.s. BBBButut lllllllllatatatatatataaaterererrerererer SSSSSSSSababababababihhihhaaaaaaaaaaaa
ststststayayayayayayyayyyedededededededededd llllllllloyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyyoyaalalalal tto her sususususussuuuusuuus rrrrrnrrnrnrnrnrnamamamammmmmeeee e e e e e aanananananaanaanddddd
cchchchchcc ososoossee e ee e e ththththt eee ee  ppprprprppr fofofffffffffffesesesesesesesesesesesesesse siisisisisisisisissss ono oooooff ffffff ff aaaaaaaaaaa pipipipipippipppp lolooololololoolooolott.t.tt.t.t.t..
OOOOnOnOnnOnO MMaaayayayayyy 1111111119393939393933939399355555555555 SaSaSaSabbibbbibibbbiiibibiiihahahahahhahahahahahahahahaha ttttttttogogogoogogoogeteteteteeeeeee hehehehehehehehehhheeeher rrrrrrr wiwwiwiwiwiwiiwiw ththththttt  
tAtAttaaatataa ururururk k kkkkk wawawawawawawaawass s s prprprpresesesesenenenenenennennttt t atataatat tttttttttheheheeheehhhhehhhhe oooffififififfifififi-----

ciciialalaa oooooopepeepepepepepennniniiiiningngngngngngggg cccccccererererererereree eeememememmmono y yyy ofofofofofofofof TTTTTTTTTTTTururkkkikisshshshshhhshhshshs  
QQuQuQQ shshueue ssssssschchchhhchchchchoooooooooooll ofoff pilotts.s.s. TTTTTTTTTTTheheheeeheheheheheheheehe sssssssssskkykykykykykykykykykyky 
sshshhhshowow oof f ttththththt e e e paaaararrar chchchututututeses aaaarrrrrr ivivivivivivivivivededededededdeeee ffffffffrrorrrorororrommmmmmmm
ddddidiffffererenentt t t ccccooc ununntriees aammaa azazeededdd  SaSaaSaSabbbibiiiihhhhahahhhaha 
sososs mmucuchhhh thttththhhthtthhatatttaata wwwwwwwwwwwwwwwwwhehehhhh nn sshhee wwawawaw ssssssss asasasssssasaaskkkekekekkekeddddd
bybybybybyby AAAAAAtatatututt rkrkrkkkkk wwwwwwwhehehehehehettthhhhhhhhhhhththhht ereere sshhehee wwwwououououuouuuouuuuulddlddldddlddldldldldldlddlddl  likikikkkkkkkkkkkkkkkkeeeeeeeeeeeeeee
totot bbbeecececcee omomoo ee aa pipipp lolottt t sssssshehehe aaansnsnsnsnsweweweweerereeeeeeeedddddddddddddd ddd uununununnunu ---
doddodoododododouuubububububbteteeeet dlddldldly yy yy tththt atat ssssshhhhhehheheheheehehh ccccccccccccceeeeeeeerererreeeertatatataininininnnlylylly wwouououououoo ldldddddd 
anananand d ririghghghghhht t ttt awwayay.. AtAAtAttAtAtt ttttttthehehehehehehee aagegegeeegegeg ooooffff f 232323333323232  
SaSaSSSaS bibihahahaha bbbbececamamee tthththhhhhhheeeeeeeeee fi firsrsrsrsrsrsttt tt woowowowooowooomamamaaaaaaammmmammmmm nnn n pipiiipp --

loot t inin TTTTururrrrkekey aaannd 
ththee fi fifi rsrsrssttt t wowowwowow mamann pipilolot t
boboombmbmmmbaarrrrddidd er in ththe e 
wwowwwowoworlrlr d dd realaa iziziningg thhhe e e
sky dreaeamm ofofoff AAAtatat-tt-
urrk.k.
HrHrHHrranananttt DiDinknk wwasas ttheh  
fifi rsrst t toto ttalalk k ababouout t thththee e
ArArArrrArrrmememememmmm ninininianananan oooooooririrrr gigigg nnn ofofff 
SaSabbibibibibihhahahaha. IIItItIt souououndndnddedededededededed 
liliikeke this “An Arrmememememem ---
nininiianann woman turrrrneneenn ddddddd
tototto AAAkokk s nenenenewspap pepeeepp rr 
ededededittoroorial fofofofor fi fi ndndndddininininggg
hehhher rrerr latititt vevees iniininii TTTTuururu -
kekey”y””.. ThThhhe e joooururru nanaaal-l-ll
isisstt YeYeYeYeleleeenanannn  Soololncnceeevvaa
whwhwhwhwhwwho o o o o wawawawawawawwawwaawawasss s ssss prppprp eepepeparararariningg 
ananaanananananan aaaaaaaaaaaaartrtrtrtrtrtrtrtrtrtrttttrttrticiccccccii leleeelee aaaaaaaaaboboutut 
HrHrHrHrHrrananananananananaa tt tt t DiDiDiDiDDDiDDDDDDDiDDinknknknkkkkkkkkkknkknknk ccccccccccccccononononononooo cecececeececeeeernrnrnrrrnrrrrr innini gg thhthata sseaee rrcrccr hehhehees ss
saaasaaaysysysyssssssysy ,,,,,, «A«A«A«A«A«A«A«A«A«AAAA«AA«AAAAAA«AAAAnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn AAAAArArArAAAAArrrArArArA mememememememeemeeennininniinnnn ananananannnnanna wwwwwwomomomommommmaanaanana HHHHHHriririririspspspspsp--
sisississssisssisisisisisssimememeemeemem SSSSSSSSSSSSSSebebebebebebebebebbebebebebebbebe iijijijijijijijiiijijyayayayayyayayayaayaaayayy nn nn nnn nn nnn wawawawwawawwawwawwawawwwawass s ss sesesseseara chchc ini gggg heheheh rr r
auauauauauauuuuuntntnttttnntnnnnn  KhKhKhKhKKhKhKhKhKhKKKKhatatatatatatatatatatataatatatununununununununununnnnnnn ,,,,, wwwwwwwwwwwhohohohoo dddddisissisapapppppa pepepepepeeeeeearararararaaa edededededd iiiin n n nn n
OsOsOsOsOssOsOsssmmmmmmmmammammmmamm nniniaa TuTuTTTTuTuTuTuTuTuTTurkrkkkkkkkkrkkrkkrkkrkkeyeyeeyeyeyeyyeyeyeyeeyeyyy  dududududududuuuuuriririrrinnngngngngnnnngnnnn tttttheheheheeheheheeehh FFFFFiririririrststststtst 
WWWWWoWooWWooWWW rrlrlrrlrllrlrlrlrlrlrlrlrrrllllddddddddddddddddd WWaWar”r””””””””... HrHrHrHrHrHrHrHrHrHHrHriiiipipipipipipippsisisisimmmemmeeememeeeememm wwwwwwwwwwwwwrorororooroorrooooootetetetete ttttto o oo ththhe e e
eeeeeedededededeede ittititororrrrrrrorrrrriaaiall tttthahat tt t hehhhehheh r rr momomomoooooooooothththththththhhhthherererererererereer TTTTTiriruhuhhuhhii wawawawwawawassss ss
loololooookoookinninngggggggggggg fofofofofofofofofofofofoofofoor r r rrrrrrrrrrr heheeer r sisisississsssissisisississis stststtttttsttererererr KKKKKKKKKKKhahaaatututuutututut n.n.nnn. MMMMMMMMMMMeaeaeaeaeaaeaeaeaeaeaean-n-nn-nn-n-n-n-n
wwhwhwhwhwhwwwww ililililee , , ininnnin fffffffffffffffffaaaaaacacacacaaa t tttt thththhhherereeererererrrrerrerreeeee wawaas ssss nonooonnnnn nnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ddddddddddddddddddd
totottototott sssseaeae rcr h fofof r rr heheheheheheeeeeerrrr.r.r.rrr EEEvevev ryrybooboddydyyyyydyydyd kkkkknennenenenenneeneneew www wwwwww
KhKhKhhhhKhhatatatatataaaaa unuuuu . Accooorrdrrdrdrddddddr iiiinininininnggggg toto TTirirrruhhu i’i s s hhhhihiiiihihihhhiststststststtssttstststtts ororory yyyyyy
heheheer r pppapapapapapparerererer ntnn ss s wwwwwweewww rrereerere kkkkililili lelel dd d d duddududududddddudddddudud ririrrrrrrr ngngngngggnggggnn ttheee 
GeGeGeGeGeGeGeGeGG nnnononoononnn ciccicideddedededee  annnnnnndddddddddddddddddd shshs e,e, ttogogggggggggeeeeeeteteteeeeeteeee hehehhehehhehehehehhhheherr rrrrrrrrrr wwwwwwwwwwwwwwwwwwitith h
heheheheer r rrr r sisisisisststststtststsststts ererererrrrer KKKKhhahaaaaaaaaah ttutuun n aapppppppppppppppppppppppppppeeeeaeeaeeeaarererereedddddd inininin ttttttttttttttthehehehehehhehhhhh  
ororphphphppphanananannanaannnagagagagagagagagagageee.e. AAAAAAAAAAAAndndnddndddndndndndnddnddndnd ooncnccccee e e eeee aaaacacacaaaacaaa cocooooocooocoommmpmpmpmppmmpmmmm anannnieieieeeeeeieeeeddddddddddddd
wiwiwiwiwiw tthtththth sommmme e solddddddddieieeieieieieieieeerrsrrrrrrrrsr TTTTTTTTTTTuru kikkikiikiiishshshshshshhshshhshshshshshshsshhs llllleeaeaeaaeaeeaeadededdedededededeedeeedededd rr r 
vivvvivivvvvv sissisiteeteted ddd ththe eeee ororoo phpp anaagagagaggaggeee e KeKemamammm llll AtAtatatatatatatattttatatatattattttttuuuuururuuruuuuruu kk k kk kkk 
whwwhwhwhw oo o oo dedddeccideeed dddd ttot  adododooptptptt hhhherererrr...

HrHrHrH anananantt t t DDiDiDiDiDiDiDinnknkknnnknnnk’’s’s “ThThe 
secrcret oooooofff f SaaaaS bibibibibihahahahah  
Gyoko che” artrtrtrticcicicicleleele 
was a bobobobombmbmmm fffforrro  
the TuT rkkkissshh soo-
ciete y .“WeWeWeWee sssspepepepepp nntntn  
so mmmmuucuchhh ttitittitit memmememememmeme oooon n 
prpprprovovvvininnini ggg g ggg ttttthththatatatatatatatatt TTururrrrrk-k-k-k-kk
sshh naaaaaaaattititttioonalllllllll hhere o ooooo
SaSaaabihaaaaaaaaa GGyoyokckccccccchehe is sssss
ararmmenininiaaaannnnnaannnna  . SSabihaa 
ssssss tttthehehehe ccccccccccchihihiilld wwhoo 
wawawawawasss s ssss mimimimirrrrraraarrrr culoloussslyly 
saaaaaaveeveeedddddd ddudududuuududuuurir ngg thehehe 
GeGeeeeGeennnnnonononocicicicicicicidedededeeeededede,,,,, lolosisis ngg 

heher parents and appearinngg in the 
orororororphphphphphanananagagage.ee. For bringing her up he 
tototookokok hhhherererrer tto o AnAnkara, gaavevvee hherereree aaa nnnewwew 
nanammeeem ””” wwwwwasasasa  tellingngngngng HHHHrararrant DDDDininink.kk.k.k
ThThTT isiss ssssenenennsasasaaatitititit onnoono alal nnewewwews s apapappepepeppp ararededd oooonn
thththththththtttt e e e fi fi fi fifirsrrsrsrst tttt papapaagegegegee oofff f f f ththttht e e cececec ntntntntrarraraalll l HHaHaHaHarrrrieieiet.t. 
AA A A AA AA nunununununuumbmbmbmbmbmbbbererererererereeee oooff f fff hihhihihhhhhh ssststtororroooo iaiaaiaiai nsn ccccononono sisisidededdder rr thttheee
hyhyhyhyhyhyhypopopopopothththhhththeseseseseeseseseeeee isisisisisisis oooooooffffffffff f ffff ththththhththhe ee ararra mmmmememm niniiiiiananan oorririiirrigigiiiginnn ofofofofofff  
thththhththhthee e e eee tututututuuurkrkrkrkrkisississhhhh nnnnnaaaaananan titit oononnooo alalaa hhherrrrrrrro oooooooo fafaaaakekekekeke,, ,  , ararararar-
mmememmeememememeememmeemmemenininininianananananananaan ppppprorovovovovovooovooovooocacacacacacacacacacacacaaaatititiiitititit oononooooooooo . BuBuBB t tt ttttttttt tththththththt e e e prprprprp ooooo ff ff 
ofofoo HHHHHHHHHHHHHHHrrrrararrrarar nnntntntntntntntnnttt DDDDDDDDDDDDinininininininnininininnink’k’k’k’kk’k’k’kkkkkk ss sssssss hhhhhhhhhhhypypypyy oooototothehhhhesisis s sss s wwasssss 
mmommoommmmm rerereeeeeeeeeeeeeee sssssseererererererrerrriiioioioioioiooususus.. LLiLiLiLiiinnggnn uuuuuiuuiu ssssststts PPararaaa s s TuTuTTT glaa-a--
jijijiijjjijijjijijjj aaaannnnnnnnoooooouououuuouoo ncnccedd tthahaaaaaat ttt SaSaSaSaSaaSabibibibib nanaa GGyookckcheheheee 
knknnnneewewewew wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwhhohoh hheererererrerereerererrrerr rrrrrrrrrrrrreeeeaeaeaeaaeaeeaeaee lllll papapapapapapapapapppapaaparererererererrrrrrrr ntntntntntss s wewerereee ,, 
eeevevveeenennn kkkkneneeeeeeeeeew wwwwwwwww wwwww aaaaaaaaaaaaaa llolololollotttt t t ofofofofofofofofofoffofofofof aaaaaarrrmrmrmrmenenenenennnnneniaiaiaaiaiaiaiaiaiannnnn n wowowwowordrdrdrrdsss.s.s.sss.s....s
”SS”SS”” aababababiihhhhha aa spspspsppppppsppspspeeeeaeaeaeaeaeeaeaksksksksksksksks aaaa lliti tle eee arararararrmmmmememeeeemmemm niniaanannann....
AnAnAnAndddddd tthththhht ee prprooooof ffff offofofofofofofofoffofofoffoff hhhis armenenniaaaaaaannn nnn oroororororrorrrrrii-i-i-i-i
gigiggigigg n n n n wwawaaw ss ththhhatatat ssssssssshhhhhe suffered frfroomomomommmmmmommm aaaaaaaannnnnnnnnnnnn
illililillnlnlnnl esssee s s cacacacaalllllllededededededed YYYerevann illnen sss”,”,”, ssssssssssayyyayayayyyyyyyyssssssss
onnee e eee oofofoof tthhehehehehehehe hhhisistoryy teachchhererererererrererererrerrssssssssssssss ofofofofofofofofofofofofofo TTTTTTTTTTTTTTTTurururururururururkk-k-k-k-k-k-k-k-kk
isish scschoooooohoooooololooolooo s ssss ss ss KeKKemamamal MeM rkkala ii whwhwwwhw o knknknnnewewewwwwwwwwwe  
SaSabibihaha GGGGyyyoyoyoooyooyoyoy kckckcccccccheheheeeheeh  persosonaaalllllllllly.y.y.yy.yyy.y.yy.y
BuBut t sstill tththhhhhhhhhhheeeeee eeee ororoorrrigigigggigiigigggigggggginninnininnnn of thhhhhhhhhhhhheeeeeeeeee ee aaadda optetedd
dddadd uguggghthh erer ooooffffff ff AAAAAtAAtAtAAAAAAtAtA atatatatatattataatatatattaa ururururuururururururuuurrk kk kkkkk sststststststtstsstsssss illi ll rerereemamammm ins 
ooopenen.. SaS bibihaa ssssssssssssstatataaaataataayeyeyeyeyeyeyeyeeyeyyy d d d d d dddd lllolololollolloyayall totooo AAAAAAtatatattatuututurkrk 
tititilll  thehe eendddd oooof f heheheheheheheheeheheherr r rr lililililifffefe..
ThThThTheeee Asiaan n papaartrrr  of f ththe innteteeernrnrnnnatatatatatatatatattioioioioioioooii nanananaall
aaiaiirprpr orooort tt in IIIststtaanna bul issss nnnama eededededededdddd aaaaaaaaaftftftfttftttererererrereerr 
SaSaSaSSSaS bibibb haha Gyoyokccchehehh . WWWhWhWhhhhenenenenenennenen tttttttttthhehheheeeeeeeeee iiiiiiissssssssssss uuueueuueueuuu  
wwawawawaaasss s bebeininnngggg didididisscscscscss ususususseseseseeeddddddddddd aaaa loolotttt t ooofof TTTTTTTururururururrkksksksks 
wwwwweweeeww rereree wwororririiededddddddd ttttttthahahhhahahahahaah tttttttt t thththththe eee aiaiaiiirprprpprppporo t t t wawaaaaaaawawwwww s tottto 
bbbebebb nnnamama edede aaaaaffftfftftffftffteeerer aann AAArArAArmemeninin ananann wwwwwwwwomomom-
aaananannaa ....

heher parents and appearinng in the
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