


ԵՊՀ ՈւԽ ներ կայիս նա խա գա հի աշ խա
տա սի րու թյու նը չի վրի պել ար դեն նախ կին 
նա խա գահ Ցո լակ Հա կո բյա նի աչ քից, ով Ար
մեն Խա չի կյա նին առա ջար կել է ղե կա վա րել 
Ու սա նո ղա կան խորհր դի հանձ նա ժո ղով նե
րից մե կը:

«Ո րո շե ցինք, որ պետք է սկ սեմ «Գի
տակր թա կան հանձ նա ժո ղով» ի նա խա գա հի 
գոր ծու նեու թյու նը: Ան հա մես տու թյուն չթը
վա, բայց այդ տա րի նե րին Գի տակր թա կան 
հանձ նա ժո ղո վը յու րա հա տուկ մշա կույթ ու 
կո լո րիտ էր ստեղ ծել, ու սա նո ղա կան մեծ թիմ 
ու ըն տա նիք էր դար ձել, որն իմ բա նակ գնա
լուց հե տո ինչ որ ձևով ար դեն մաս նատ վեց: 
Գի տակր թա կան հանձ նա ժո ղո վում իմ ղե կա
վա րու թյան ըն թաց քում մի քա նի ավան դույթ 
ձևա վո րե ցինք, այդ թվում` բա նա վեճ, ին տե
լեկ տո ւալ ան հա տա կան մր ցույթ ներ, որոնք 
մինչև հի մա էլ շա րու նակ վում են, հե տո գնա
ցի բա նակ»,— նշեց ՈՒԽ նա խա գահ Ար մեն 
Խա չի կյա նը:

Բա նա կում ան ցկաց րած եր կու տա րին 
նույն պես Ար մե նի հա մար ան ցել են գի տակր
թա կան մթ նո լոր տում: Զին ծա ռայող նե րի 
միջև կա յա ցած «Հայ աս պետ» ին տե լեկ տո ւալ 
մր ցույ թում Ար մեն Խա չի կյանն իր թի մի հետ 
ճա նաչ վել է խա ղի հաղ թող, իսկ բա նա կից 

վե րա դառ նա լով հա մալ
սա րան ու չկա րո ղա նա լով 
կտր վել ռազ մա կան առօ
րյայից ար դեն սեր ժանտ 
Խա չի կյա նը հիմ նադ րում 
է Լեոնիդ Ազ գալ դյա նի 
ան վան ԵՊՀ «Մար տա
կան պատ րաս տու թյան» 
ակում բը, իսկ մեկ տա րի 
ան ց նա խա գա հու թյան 
կող մից ընտր վում ԵՊՀ 
ՈւԽ նա խա գահ: « Մեր 
ստեղ ծած ակում բը զբաղ
վում էր ու սա նող նե րի 
մար տա կան պատ րաս
տու թյան վի ճա կի բա րե
լավ մամբ, նաև գա ղա փա
րա կան զար գաց մամբ, 
իսկ երբ Ու սա նո ղա կան 
խոր հուր դը, որ պես ինձ 
հա մար հա րա զատ ու 
առաջ նային կա ռույց, 

2016թ. դեկ տեմ բե րից ԵՊՀ Ու սա նո ղա
կան խոր հուր դը նոր նա խա գահ ու նի: Սո
ցիոլո գիայի ֆա կուլ տե տի մա գիստ րա տու
րայի 1ին կուր սի ու սա նող Ար մեն Խա չի կյա նը 
մեզ հետ զրույ ցում ան կեղ ծա ցավ, որ այս 
պար տա վո րեց նող դիր քին հեշտ չի հա սել:

«Երբ եկա հա մալ սա րան, ար դեն մի քա
նի հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
ան դամ էի ու որո շա կի գոր ծու նեու թյուն էի 
ծա վա լում, բայց երբ վերց րի թռու ցիկն ու կար
դա ցի` «Ու սա նո ղա կան խոր հուրդ», «Ու սա
նո ղա կան գի տա կան ըն կե րու թյուն», դրանց 
կող քին աչք ծա կեց ու ինձ հե տաքրք րեց «Ու
րախ նե րի ու հնա րա միտ նե րի ակումբ» ը: 
Առա ջին կուր սում ծա նո թա ցա նաև կենտ րո
նա կան Ու սա նո ղա կան խոհր դի նա խա գա հի 
հետ և մեր ֆա կուլ տե տի կազ մում մաս նակ ցե
ցի «Ի՞նչ, որ տե՞ղ, ե՞րբ» ին տե լեկ տո ւալ խա
ղե րին: Երկ րորդ տար վա ըն թաց քում, երբ ֆա
կուլ տե տում ՈւԽ նա խա գա հի ընտ րու թյուն 
տե ղի ու նե ցավ, ես ընտր վե ցի, բայց կա նո նա
կար գային խն դիր նե րի պատ ճա ռով տեղս զի
ջե ցի ըն կե րոջս և դար ձա նա խա գա հու թյան 
ան դամ»,— պատ մեց Ար մեն Խա չի կյա նը:

Սո ցիոլո գիայի ֆա կուլ տե տի մա գիստ
րանտն իր խոս քում նշեց, որ ան դա մակ ցե լով 
Ու սա նո ղա կան խորհր դին՝ չի մո ռա ցել նաև 
մաս նա գի տու թյան մա սին 
և հա ջո ղու թյամբ հա մա
տե ղել է դրանք:

« Նա խա գա հու թյան 
ան դամ դառ նա լուց Ուս
խորհր դի շր ջա նում սոց
հար ցում ներ իրա կա նաց
րինք` բա ցա հայ տե լու, թե 
որոնք են ու սա նո ղա կան 
հե տաքրք րու թյուն ներն 
ու որ ու սա նո ղա կան կա
ռույց նե րը Ուս խորհր դի 
ստո րա բա ժա նում ներն 
են, որ լավ են աշ խա տում, 
և որոնք են, որ վատ են 
աշ խա տում: Այդ իմ հե
տա զո տու թյու նը մեկ նար
կի հիմք հան դի սա ցավ, 
որ պես զի հե տա գա յում 
շա րու նա կեմ իմ գոր ծու
նեու թյու նը»,— ասաց նո ր
ըն տիր նա խա գա հը: 

2



ինձ ար ժա նի հա մա րեց լի նել Ու սա նո ղա կան խորհր դի նա խա գահ, հաս կա ցա, որ 
հնա րա վո րու թյուն ու նեմ իմ գոր ծու նեու թյամբ այս կա ռույ ցը զար գաց նել»,— նշեց 
Ար մե նը: 

Իր հա ջո ղու թյան բա նաձ ևի մա սին խո սե լիս ՈՒԽ նո րըտ նիր ղե կա վա րը շեշ
տում է` եր բեք չհանձն վե լու, միշտ նոր գա ղա փար ներ առաջ քա շե լու, նա խա ձեռ
նո ղա կա նու թյուն ցու ցա բե րե լու և թի մային աշ խա տան քի սկզ բուն քը, որոնց սո
ցիոլոգն ու հա սա րա կայ նու թյան հետ կա պե րի մաս նա գետն ավե լաց նում է նաև 
միշտ ար դար լի նե լու սկզ բուն քը:

 «Ե թե դու ար դար ես, եթե մար դիկ ճա նա չում են քեզ, որ պես ազ նիվ մար դու, 
հաս տատ մեծ հա ճույ քով կմիանան քեզ: Կլի նեն քո սկզ բունք նե րին հա մա պա
տաս խան` կմիանան քեզ, չեն լի նի` ար դա րա ցիորեն չեն միանա քո թի մին: Ար
դա րու թյան սկզ բուն քը շատ լավ ֆիլտր է մարդ կանց ներգ րա վե լու ու մարդ կանց 
հրա ժեշտ տա լու հա մար»,— ասում է Ար մեն Խա չի կյանն ու որ պես հա վե լում ակ
տիվ լի նե լու կոչ անում առա ջին կուր սե ցի նե րին` ներ կա յաց նե լով իր քրոջ և իր հա
մե մա տա կան օրի նա կը:

«Քույրս ինձ
նից եր կու տա րի 
մեծ է: Նա միշտ 
գա լիս էր հա մալ
սա րան, դա սե րը 
վեր ջա նա լուց հե
տո գնում տուն, 
իսկ ես դա սե րի 
ավար տից հե տո 
ինչ որ մի բան 
պրպ տում, գըտ
նում, զբաղ վում 
էի ըն կեր նե րիս 
հետ: Կար ծում 
եմ, որ բու հը բա
ցի լսա րա նի շըր
ջ ա  ն ա կ  ն ե  ր ո ւ մ 
տր վող կր թու թյու
նից, տա լիս է նաև 
շատ ավե լի լայն 
հնա րա վո րու թյուն ներ, հմ տու թյուն ներ, փորձ, հե տաքր քիր հար թակ ներ: Առա ջին 
կուր սի ու սա նո ղը ժա մա նակ չպի տի կորց նի, 19 000 ու սա նո ղի մեջ պետք է գտ նի 
իր նման մտա ծող մարդ կանց ու այդ մտա ծող նե րի հետ ինչ որ բան ստեղ ծի, որն 
ար դյունք կտա: Այդ ար դյուն քը իրեն և փորձ է տա լու, և գի տե լիք, և հե տա գա յում, 
մի գու ցե նաև աշ խա տանք ու կա րիերա»,— մեզ հետ զրույ ցում նշեց Ար մեն Խա չի
կյանն ու հա վե լեց, որ հա մալ սա րա նում իր հա մար գե րա կա նպա տակ է ու սա նո
ղին բե րել առաջ նա գիծ: 

Ու սա նո ղա կան խորհր դի նո րըն տիր նա խա գա հի նպա տակն ու սա նո ղա կենտ
րոն բու հի ստեղ ծումն է: Ար մեն Խա չի կյա նի խոս քով` 

ՈՒԽ-ն պետք է լի նի այն կա ռույ ցը, որը կա ռա ջադ րի նոր, եր բեմն ար մա տա-
կան, եր բեմն ոչ հա սուն, բայց ամեն դեպ քում գրա գետ առա ջարկ ներ, պա հանջ-
ներ, սկզ բունք ներ, որոնք ավագ սերն դի կող մից մի գու ցե անըն դու նե լի լի նեն, բայց 
հենց այս սե րունդն է, որ պետք է նո րա րա րա կան մո տե ցում ներ առա ջար կի:

Նո րայր Շո ղի կյան
Ժուռ նա լիս տի կայի ֆա կուլ տետ, 1-ին կուրս
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ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԻ ՇՈՒ ԿԱ 
Ե թե մեզ դեռ ու սում նա ռու թյան տա րի նե րից չի հասց նում հոգ նեց նել, ձանձ րաց նել և 

հիաս թա փեց նել մաս նա գի տա կան գոր ծու նեու թյան ծա վա լու մը, ապա ինչ ի նչ խո չըն դոտ ներ 
ստի պում են հան գել նույն կե տին, ին չից սկ սել էինք: Իսկ այդ խո չըն դոտ նե րը, ինչ պես կռա հում 
եք, աշ խա տա տե ղե րի բա ցա կա յու թյու նը, ցածր աշ խա տա վարձն ու ոչ որա կյալ կադ րե րի հետ 
գոր ծի բռն վելն են: Եվ այս դեպ քում ավե լի ծանր է, որով հետև հիաս թափ վե լով մի զբաղ մուն
քից երբ ևէ կանգ չես առ նի, մինչև չգտ նես քո նը: Իսկ ահա ան վերջ աշ խա տա տե ղի բա ցա կա
յու թյու նը հան գեց նում է մի շարք ան ցան կա լի որո շում նե րի. լքել եր կի րը կամ աշ խա տան քի 
ան ցնել, իհար կե, ոչ այն մաս նա գի տու թյամբ, որն ու նես և, իհար կե, սպա սարկ ման ոլոր տում:

Աշ խա տան քի շու կան աշ խա տան քի ա ռա ջար կի պա հան ջար կի շու կա յա կան  հա րա բե րու
թյուն նե րի հա մա կարգն է, որի մի ջո ցով կար գա վոր վում են գոր ծա տու նե րի և աշ խա տող նե րի 
աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը, կապ ված աշ խա տան քի  տե ղա վոր ման, զբաղ վա ծու
թյան, աշ խա տան քի վար ձատ վու թյան, աշ խա տան քային պայ ման նե րի և այլ աշ խա տան քա
յին խն դիր նե րի հետ։ Այլ կերպ ասած՝ աշ խա տան քի կամ արևմ տյան հա սա րա կու թյան ըն
դու նած խոս քով աշ խա տու ժի շու կայի գոր ծա ռույ թը առ կա աշ խա տա տե ղե րի և աշ խա տանք 
փնտ րող աշ խա տու ժի հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վո րումն է: Եվ այս շու կան, բնա կան է, իր 
վրա կրում է երեք հիմ նա կան գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյուն՝ շու կա յա կան, ինս տի տու ցիոնալ և 
սո ցիալա կան: 

Առա ջի նը երկ րի ար տա քին քա ղա քա կան կար գա վոր ման հարցն է, իսկ ահա վեր ջին եր
կու սը՝ ներ քին: Բո լո րիս քաջ հայտ նի է այդ գոր ծոն նե րը կար գա վո րող դաշ տի վի ճա կը, հետ
ևա պես և զար մաց նող փաստ չէ աշ խա տա տե ղե րի բա ցա կա յու թյան հան գա ման քը: Այ դու
հան դերձ, երի տա սարդ աշ խա տու ժը միտ ված չէ հանձն վե լու կամ առա վել ևս գոր ծա զուրկ 
մնա լու: Աշ խա տա շու կա յում սե փա կան տե ղի որո նում նե րը մաս նա գի տա կան ամե նա տար բեր 
կադ րե րին տա նում են տար բեր գոր ծա կա լու թյուն նե րի «դու ռը»: Որոշ աշ խա տան քի տե ղա
վոր ման գոր ծա կա լու թյուն ներ վս տա հա բար քեզ հա մար պե ղումգտ նում են ամ սա կան նոր
մալ աշ խա տա վար ձով տեղ, բայց փո խա րե նը նա խա պես պի տի գու մար վճա րես: ՀՀ ո ւմ ամե
նա շա տը գո վազդ ված և ամե նա մեծ քա նա կի 
հայ տա դի մում ներ ըն դու նո ղը Աշ խա տան քի և 
Սո ցիալա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյան հո
վա նա վո րու թյան տակ գտն վող Զբաղ վա ծու
թյան պե տա կան գոր ծա կա լու թյունն է:  

Ըստ վեր ջի նիս տրա մադ րած տվյալ նե րի՝ 
2016 թի հոկ տեմ բե րի 1ի դրու թյամբ աշ խա
տանք փնտ րող նե րի թի վը կազ մում է 96.1 հա
զար մարդ, որից 62.8 հա զա րը կա նայք են, 
22.4 հա զա րը` երի տա սարդ, որը նա խորդ տար
վա նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի նկատ մամբ 
աճել է 9.7% ով (87.6 հազ. մարդ):

Գոր ծա զուրկ նե րի թվա քա նա կում բարձ րա
գույն և հետ բու հա կան կր թու թյուն ու նե ցող նե րի 
թի վը կազ մում է 12.6% ը, մի ջին մաս նա գի տա կան կր թու թյուն ու նե ցող նե րը` 18.3% ը, նախ նա
կան մաս նա գի տա կան (ար հես տա գոր ծա կան) կր թու թյուն ու նե ցող նե րը` 5.5% ը, ընդ հա նուր 
միջ նա կարգ կր թու թյուն ու նե ցող նե րը` 54.8 %ը, հա տուկ ընդ հա նուր, հիմ նա կան ընդ հա նուր և 
տար րա կան կր թու թյուն ու նե ցող նե րը` 8.8 %ը: 

Այս տեղ ար դեն հան դի պում ենք հա ջորդ խնդ րին՝ դիպ լո մա վոր գոր ծա զուրկ նե րի մեծ տո
կո սին: Ինչ խոսք, այս վի ճա կում է բուհ ավար տած մաս նա գետ նե րի մի ստ վար զանգ ված: 
Կար ևո րը մաս նա գի տա կան հմ տու թյուն նե րը ամեն պա րա գա յում էլ փայ փայելն է ու ինչ պես 
ասում են`«տա շած քա րը գետ նին չի մնա»:  

Լու սին Աթա բե կյան
Ժուռ նա լիս տի կայի ֆա կուլ տետ, 3-րդ կուրս



Ա վարտ վեց «Ու  սա նո ղա կան ինք նակա
ռա վար ման հիմ նախն դիր նե րը ԵՊՀ ու մ- 2017» 
ծրա գի րը: «Եր բեք մի ասեք՝ մեզ մոտ չի ստաց
վել, կամ մեզ մոտ մի օր կս տաց վի, որով հետև 
մի օրն այ սօր է, որը եր բեք էլ չի կրկն վի»: «Ու
սա նո ղա կան ինք նա կա ռա վար ման հիմ նա
խն դիր նե րը ԵՊՀ ու մ2017» ծրագ րի ծաղ կա
ձո րյան փու լի ավար տին հն չած խոր հուրդն 
է առա ջին կուր սե ցի նե րին:

«Ու սա նո ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
հիմ նախն դիր նե րը» դա սըն թա ցը ԵՊՀ ու մ 
անց կաց վում է 2013 թ.ից: Ամե նա մյա այս 
ծրա գի րը, որն ան ցկաց վում է եր կու փու լով՝ եր ևա նյան և ծաղ կա ձո րյան, նպա տակ ու նի խթա
նել առա ջին կուր սի ու սա նող նե րի մաս նակ ցու թյու նը ներ հա մալ սա րա նա կան հա սա րա կա կան 
կյան քին, ու սա նող նե րին փո խան ցել հա մա պա տաս խան տե ղե կատ վու թյուն և հմ տու թյուն ներ: 

Հայ տագր ված շուրջ 250 ու սա նող նե րից ծրագ րի երկ րորդ՝ ծաղ կա ձո րյան փուլ հա սան 
60 ը: «Եր ևա նյան փու լի ժա մա նակ մաս նա կից նե րը ծա նո թա ցել են ու սա նող նե րի իրա վունք նե
րին, ՈՒԽ կա ռուց ված քին ու բու հի կա ռա վար մա նը: Դա սըն թաց նե րի ըն թաց քում ակ տի վու թյամբ 
աչ քի ըն կած և հար ցազ րույց նե րի փու լը հա ջո ղու թյամբ հաղ թա հա րած մաս նա կից նե րը մաս
նակ ցե ցին ծրագ րի երկ րորդ՝ ծաղ կա ձո րյան փու լին»,— իր խոս քում նշեց ՈՒԽ նա խա գահ Ար մեն 
Խա չի կյա նը: Աշ խա տան քային երեք օրե րի ըն թաց քում կազ մա կերպ վե ցին թի մային խա ղեր, դա
սա խո սու թյուն ներ, հան դի պում պրո ռեկ տոր Ռու բեն Մար կո սյա նի հետ:

«Քա նի որ մենք ար դեն հան դի պել ենք եր ևա նյան փու լի ըն թաց քում, այ սօր ավե լի շատ ժա
մա նակ կտ րա մադ րենք ձեր կող մից բարձ րաց ված հար ցե րին պա տաս խա նե լուն՝ կար ևո րե լով 
ակ տիվ ու սա նող նե րի դե րը հա մալ սա րա նի կա ռա վար ման գոր ծում»,— նշեց պրո ռեկ տորն ու 
հա վե լեց, որ ու սա նող նե րի կող մից բարձ րա ձայն ված բո լոր խն դիր նե րը հա մա պա տաս խան լու
ծում կս տա նան: 

Ա ռա ջին կուր սե ցի նե րին առա վել հե տաքրք րող հար ցե րից մե կը վե րա բե րում էր մի քա նի 
ֆա կուլ տետ նե րում ման կա վար ժի որա կա վո րում չտա լու խնդ րին։ «Մի դիպ լո մով եր կու որա կա
վո րում չենք կա րող տալ»,— պա տաս խա նեց Մար կո սյա նը՝ հա վե լե լով, որ ման կա վար ժա կան 
պրակ տի կան նա խա տես ված է ու սա նող նե րին նա խա պատ րաս տե լու, որ պես զի հա մալ սա րա
նում նախ նա կան գի տե լիք ներ ստա նա լով՝ այ նո ւա մե նայ նիվ ու սա նո ղը ցան կու թյան դեպ քում 
շա րու նա կի ու սու մը և ստա նա ման կա վար ժի որա կա վո րում։

Պ րո ռեկ տո րը խոր հուրդ տվեց ու սա նող նե րին լի նել տե ղե կաց ված ու իրա զեկ ված սե փա կան 
իրա վունք նե րին:

Ծ րագ րի ըն թաց քում կազ մա կերպ վեց նաև Գի տա կան խոր հուր դի նիս տե րի մո դե լը: Այս 
խաղ—նիստըհնարավորությունտվեցուսանողներինռեկտորի,պրոռեկտորների,դեկաններիու
դա սա խոս նե րի դե րում հան դես գա լով՝ մաս նա կից դառ նալ հա մալ սա րա նի Գի տա կան խորհր դի 
աշ խա տանք նե րին, խո սել հա մալ սա րա նա կան խն դիր նե րի, առա ջարկ նե րի ու ծրագ րե րի մա սին:

Հա գե ցած ծրագ րե րից բա ցի ապա հով ված էր նաև ու սա նող նե րի ակ տիվ ժա ման ցը: Խա
ղե րից բա ցի ու սա նող նե րի քվեար կու թյան ար դյուն քում որոշ վե ցին 28 ան վա նա կար գե րի հաղ
թող նե րը՝ ամե նա խե լա ցի մաս նակ ցից մինչև ամե նա լուր ջը, ամե նա մար դա մո տից մինչև ամե
նա հու մո րո վը: 

«Ու սա նո ղա կան ինք նա կա ռա վա րում – 2017» ի մաս նա կից նե րը եռօ րյա ծրագ րի ավար տին 
ստա ցան հա վաս տագ րեր: 

Ու սա նող նե րը փաս տում են՝ ծրագ րին մաս նակ ցել են ՈՒԽ նա խա գա հու թյան ներ կա ու 
ապա գա ան դամ նե րը:

Լաու րա Մար տի րո սյան
Ժուռ նա լիս տի կայի ֆա կուլ տետ, 4-րդ կուրս

«Ես ձեզ սի րե ցի»,— հա մալ սա րա նա կան նե րին ասաց «Լավ էլի» ալ տեր նա տիվ ռոք խմ բի 
եր գիչ Մհեր Մա նու կյա նը ԵՊՀ ու մ կա յա ցած հա մեր գի ժա մա նակ: Իր տե սա կով հա մեր գային 
այս եզա կի ծրա գի րը կազ մա կեր
պել էր ԵՊՀ ՈՒԽ մշա կույ թի հանձ
նա ժո ղո վը: «Բեն դե րի մե կամ սյա
կը հա մալ սա րա նում» խո րա գի րը 
կրող հա մեր գա շա րը նվիր ված 
է Մայ րու թյան ու գե ղեց կու թյան 
տո նին: 

Ամ բողջ հա մեր գի ըն թաց քում 
ու սա նող նե րը եր գում էին  երա
ժիշտ նե րի հետ, ոգ ևո րում նրանց 
ու ավե լի ոգ ևոր վում յու րա քան
չյուր եր գից:

«Զան գե ցին ինձ, մի հա ճե
լի ձայ նով աղ ջիկ՝ Գա յա նե Ավ դա լյա նը, ում վա ղուց ճա նա չում էինք, ասաց հա մեր գի մա սին: 
Մենք էլ հա մա ձայ նե ցինք»,— ասաց խմ բի վո կա լիստ Մհեր Մա նու կյա նը՝ նշե լով, որ կլի նեն 
նաև հա մալ սա րա նա կան պրե միերա ներ:

« Շեշ տը դր ված չէ միայն ռոք խմ բե րի վրա: Մենք ու զում ենք ցույց տալ, որ հա մալ սա րա
նում ևս կա րե լի է ժա մա նա կին հա մա պա տաս խան երաժշ տու թյուն լսել»,— նշեց մշա կույ թի 
հանձ նա ժո ղո վի փոխ նա խա գահ Գա յա նե Ավ դա լյա նը: ԵՊՀ ՈՒԽ նա խա գահ Ար մեն Խա չի կյա նը 
«Լավ էլի» լսում էր դեռևս պա տա նե կան տա րի նե րին: Ասում է՝ «Լավ էլի»ն յու րա հա տուկ է իր 
կա տա րում նե րով, ոճով, եր գե րի գա ղա փար նե րով:

«Մենք հա ճախ ենք ներ կա գտն վում դա սա կան երաժշ տու թյան հա մերգ նե րի կամ ազ գագ
րա կան եր գի ու պա րի երե կո նե րի, բայց, կար ծում եմ՝ ու սա նող նե րը պետք է ծա նո թա նան նաև 
երաժշ տա կան մյուս ժան րե րին»,— ասաց նա, հա վե լե լով, որ սա լավ առիթ է առօ րյայից կտըր
վե լու, լավ ժա մա նակ ան ցկաց նե լու հա մար: Ծրագ րի մեկ նար կը տվեց «Լավ էլի» բեն դը:

«Ի սկզ բա նե որո շել էինք հա մալ սա րա նում կազ մա կեր պել տար բեր խմ բե րի, բեն դե րի կամ 
ան հատ կա տա րող նե րի հա մերգ ներ: Մտահ ղա ցում նե րը շատ էին, բայց ու սա նող նե րի երաժըշ
տա կան ճա շա կը հաշ վի առ նե լով որոշ վեց՝ շար քի առա ջին հա մեր գին ելույթ կու նե նա «Լավ 
էլի»ն»,— նշեց ԵՊՀ ՈՒԽ մշա կույ թի հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ Ան նա Գա րե գի նյա նը:

Հա յաս տա նի ամե նա մեծ երի տա սար դա կան կազ մա կեր պու թյան նա խա ձեռ նած ծրա գի րը 
շա րու նա կա կան բնույթ կու նե նա:

 Լաու րա Մար տի րո սյան
 ժուռ նա լիս տի կայի ֆա կուլ տետ, 4-րդ կուրս
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Երբ ռուս վեր ջին կայ սեր Նի կո լայ Ռո մա
նո վի դուստ րը` Անաս տա սիա Ռո մա նո վան, 
1914 թվա կա նին նա մակ էր գրում իր հո րը, չէր 
էլ կա րող պատ կե րաց նել, որ այն, ին չի մա սին 
ին քը պատ մում էր, տա րի ներ ան ց դառ նա լու 
էր սո վո րա կան մի բան. «Ես նկա րե ցի ինքս 
ինձ` նայե լով հայե լու մեջ, բայց դա շատ դըժ
վար էր, որով հե տեւ ձեռ քերս դո ղում էին»: 

Ինք նան կա րի, կամ ինչ պես այժմ հայտ նի 
է՝ սել ֆիի պատ մու թյու նը, սա կայն, իրա կա
նում ավե լի խոր ար մատ ներ ու նի: Ամե րի կա
ցի լու սան կա րիչ Ռո բերտ Կոռ նե լիուսն էր, որ 
1839 թվա կա նին դա գե րո տի պի վրա ստա ցավ 
մարդ կու թյան առա ջին սել ֆին` մի քա նի րո
պե ան շարժ կանգ նե լով:

Սել ֆի տեր մի նը (ա նգ լե րեն self` ինքս, 
ինք նու րույն բա ռից) հայտ նի դար ձավ 
2010 ա կան նե րին, երբ արագ զար գա ցում 
ապ րե ցին շար ժա կան հե
ռա խոս նե րի 

լ ո ւ  ս ա ն  կ ա ր 
չա կան ֆունկ ցիանե րը: Այն 

տա րած վեց մեր կեն սա գոր ծու նեու
թյան բո լոր ոլորտ նե րում, ստեղծ
վեց հա տուկ կայք հենց միայն 
սել ֆիի հա մար (itismee.com), եւ 
նույ նիսկ ձեւա վոր վեց բա ցա ռիկ 
սել ֆի նե րի մի շարք, որոնց մեջ 
տեղ գտավ տիեզե րա կան սել ֆին` 
տիեզեր քի ու կա յա նի ողջ գե ղեց կու թյամբ, 
կամ էլ, ասենք, 2014 թվա կա նի «Օս կար» 
մրցա նա կա բաշ խու թյան հա ղոր դա վա րու հի 

Էլ լենդ Դե ջե նե րե սի ինք նան կա րը` հո լի վու
դյան մի շարք աստ ղե րի հետ:

Ն ման օրի նակ նե րը, իհար կե, քիչ չեն, եւ 
քիչ չեն նաեւ սել ֆիի գրան ցած հա ջո ղու թյուն
նե րը: 2013 թվա կա նին այն հա մար վել է տար
վա բառ (ը ստ օքս ֆոր դյան բա ռա րա նի), 2014 
թվա կա նին տար վա հայտ նու թյուն է դար ձել 
սել ֆի ձո ղը (ը ստ Times ամ սագ րի): Սա կայն 
սրանք պատ կե րում են երե ւույ թի միայն դրա
կան կող մը, մինչ դեռ բա ցա սա կան նե րը եւս 
քիչ չեն:

Դե ռեւս 100 տա րի առաջ ավստ րիացի հո
գե բան Զիգ մունդ Ֆրոյ դը խո սել է նար ցի սիզ
մից, որը բա ցա ռիկ սի րա հար վա ծու թյունն է 
սե փա կան ան ձին: Կա տե սա կետ, թե սել ֆին 
մի տում ու նի այս երե ւույ թը մե զա նում զար
գաց նե լու, ին չը կա րող է խո չըն դո տել մարդ
կային պարզ ու հա սա րակ շփ մա նը: Սրան 
հակ ված է նաեւ Ամե րի կայի հո գե բույժ նե րի 
ասո ցիա ցիան, ըստ որի` սել ֆին հո գե կան 
խան գա րում է: Ի վեր ջո քիչ չեն եղել դեպ քե

րը, երբ ինք նան կա րը դար ձել է մահ վան պատ
ճառ: Ըստ ռու սա կան լրատ վա մի ջոց նե րի 
(մաս նա վո րա պես` korrespondent.net կայ քի) 
2015 թվա կա նին գրանց վել է մահ վան այդ
պի սի 50 դեպք. մի երի տա սարդ փոր ձել է սել
ֆի անել գնաց քի վրա եւ հո սան քա հար վել է, 
մյու սը հրա ցա նով նկար վե լու ըն թաց քում պա
տահ մամբ կրա կել է իր գլ խին, մեկ ու րի շը...

Այն, որ մե զա նից ոչ մե կի ձեռ քե րը այ սօր 
չեն դո ղում, ինչ պես Անաս տա սիայի նը, միա
նշա նակ է, բայց եւ պարզ է, որ Կոռ նե լիու սը իր 
այս հայտ նա գոր ծու թյամբ նպա տակ չու ներ 
մարդ կային կյան քեր վտան գե լու: Հե տեւա
բար մեզ մնում է հնա րա վո րինս գի տա կից 
օգ տա գոր ծել բո լոր այն հնա րա վո րու թյուն նե

րը, որոնց մա սին այլ ժա մա նակ նե րում 
մար դիկ գու ցե չեն էլ երա զել:

Մի լե նա 
Խա չի կյան

ժուռ նա լիս տի կայի 
ֆա կուլ տետ, 

1-ին կուրս 

« Մարդ կային որակ նե րով չեմ ձգ տում 
նման վել որ ևէ մե կին»  

Սե դա Գևոր գյան, 
Ժուռ նա լիս տի կայի ֆա կուլ տետ, 

բա կա լավ րիատի 3րդ կուրս: 

— Թվար կեք 3 քայլ, որոնք կն պաս տեին հա-
մալ սա րա նա կան կր թու թյան բա րե լավ մա նը: 

— Ժա մա նակ առ ժա մա նակ հա մալ սա րա նի 
պա տե րից դուրս դա սե րի կազ մա կեր պու մը, գործ
նա կա նում գի տե լի քի կի րառ ման հար թակ նե րի 
ավե լա ցու մը և  հայե րե նով  մաս նա գի տաց ված 
գրա կա նու թյան բա րե լա վու մը:  

— Թվեք 3 ար տա հայ տու թյուն, որոնք հա ճախ 
են ասում դա սա խոս նե րը և ըստ ձեզ գի տեն բո լոր 
ու սա նող նե րը: 

— Դա սա մի ջո ցը դա սա խոս նե րի հա մար է:
— Դուք ինձ հան դի պած ամե նա չա չա նակ 

կուրսն եք:
— Դա սա մի ջոց չա նենք, վեր ջին հինգ րո պեն 

շուտ կգ նաք (հիմ նա կա նում մո ռա նում են վեր ջին 
հինգ րո պեի պայ մա նա վոր վա ծու թյու նը):

— Հա մալ սա րա նա կան կյան քում ի՞նչն է ամե-
նից շատ տպա վոր վել: 

— Իմ ոլոր տում հայտ նի մաս նա գետ նե րի հետ 
հան դի պում նե րը, տար բեր ռա դիոներ և հե ռուս
տաըն կե րու թյուն ներ այ ցե լե լը:

— Հե տա գա յում շա րու նա կե լո՞ւ եք մաս նա գի-
տա կան ձեր ու ղին:

— Բնա կա նա բար այո, հա կա ռակ դեպ քում չէի 
շա րու նա կի ու սումս:

— Մարդ կային որակ նե րի մեջ ի՞նչն եք առաջ-
նային հա մա րում:

— Ազն վու թյու նը:
— Ձեր ամե նա սի րե լի գր քե րը:
— Աստ վա ծա շուն չը: Գե ղար վես տա կան գրա

կա նու թյու նից կդժ վա րա նամ կոնկ րետ գիրք նշել, 
քա նի որ ժա մա նակ առ ժա մա նակ փոխ վում են: 

— Թվեք մի քա նի օրի նա կե լի կեր պար ներ, 
որոնց կցան կա նայիք նման վել:

— Մաս նա գի տա կան տե սան կյու նից եթե դի
տար կենք, ապա օ րի նա կե լի կեր պար է Օփ րահ  
Ուինֆ րին (ա մե րի կա ցի հե ռուս տաաստղ): Մարդ
կային որակ նե րով չեմ ձգ տում նման վել որ ևէ մե
կին:

— Ի՞նչ է պետք երի տա սար դին ապա գան կա-
յուն տես նե լու հա մար:

— Կար ծում եմ՝ կա յու նու թյու նը կախ ված է 
երի տա սար դի ընտ րած ճա նա պար հից: Կար ևոր է 
աշ խա տա սի րու թյու նը, կար ծում եմ՝ բո լոր դեպ քե
րում լավ աշ խա տան քը գնա հատ վում է:

— Որն է հա ջո ղու թյան հաս նե լու ձեր կար գա-
խո սը: 

— Աշ խա տա սի րու թյու նը և ցան կու թյու նը: 
— Մար դու ամե նա մեծ շնոր հը:
— Մարդ լի նե լը:

« Հայ երի տա սար դին միայն հույս է պետք, որ 
ապա գան հա վատ ներշն չի» 

Մի նաս Մել քո նյան 
ֆի զի կայի ֆա կուլ տետ, 

մա գիստ րա տու րայի 1ին կուրս:

— Թվար կեք 3 քայլ, որոնք կն պաս տեին հա մալ-
սա րա նա կան կր թու թյան բա րե լավ մա նը: 

— Կո ռեկ տու թյուն, ճշ տա պա հու թյուն, փոխ հա
մա ձայ նու թյուն դա սա խոս նե րի հետ:

— Թվեք 3 ար տա հայ տու թյուն, որոնք հա ճախ են 
ասում դա սա խոս նե րը և ըստ ձեզ գի տեն բո լոր ու սա-
նող նե րը: 

— Կա սեմ ներ ֆա կուլ տե տային ար տա հայ տու
թյուն ներ՝ «չէիր ու զում սո վո րել՝ գնայիր հու մա նի տար 
հոսք (ֆա կուլ տե տային հու մոր)», «բա ցա կայել չկա», 
«դուք ֆի զի կան կհաս կա նաք 60 տա րե կա նը բո լո րե
լուց հե տո»:

— Հա մալ սա րա նա կան կյան քում ի՞նչն է ամե նից 
շատ տպա վոր վել: 

— Կոնկ րետ իմ կյան քում հա վա նա բար ՈՒԽն, 
որի շնոր հիվ էլ մոտ 200300 նոր ծա նո թու թյուն ներ ու 
նոր ըն կեր ներ ու նե ցա:

— Հե տա գա յում շա րու նա կե լո՞ւ եք մաս նա գի տա-
կան ձեր ու ղին:

— Ար դեն իսկ շա րու նա կում եմ՝  մի փոքր շե ղու
մով, բայց հե տա գա յում կան պլան ներ:

— Մարդ կային որակ նե րի մեջ ի՞նչն եք առաջ-
նային հա մա րում:

— Մարդ կայ նու թյու նը, ճշ տա պա հու թյու նը, մնա
ցա ծը էա կան չեն:

— Ձեր ամե նա սի րե լի գր քե րը:
— Գոր ծի բե րու մով՝ ամեն ամիս մոտ 78 մաս նա

գի տա կան գիրք եմ կար դա ցել, տպա վոր ված եմ, բայց 
բո լոր ժա մա նակ նե րի հա մար  կն շեմ Րաֆ ֆու «Խեն
թը», իսկ վեր ջերս նվեր ստա ցածս « Փոք րիկ իշ խան» 
գր քից ևս տպա վոր ված եմ. ամեն ան գամ կար դա լիս 
նոր կող մե րից եմ բա ցա հայ տում գիր քը: 

— Թվեք մի քա նի օրի նա կե լի կեր պար ներ, որոնց 
կցան կա նայիք նման վել:

— Միան շա նակ՝ «Բ ժիշկ Հաուս» (ա նգլ՝ House, 
M. D.), ամե րի կյան հե ռուս տա սե րիալի հե րոս բժիշկ 
Գրե գո րի Հաու սին և հայր ծնո ղի լի ար ժեք կեր պա րին: 

— Ի՞նչ է պետք երի տա սար դին ապա գան կա յուն 
տես նե լու հա մար:

— Հայ երի տա սար դին միայն հույս է պետք, որ 
ապա գան հա վատ ներշն չի:

— Որն է հա ջո ղու թյան հաս նե լու ձեր կար գա խո սը: 
— Եր բեք կանգ չեմ առ նում, չեմ հանձն վում՝ ան

կախ ար դյուն քից, ընտ րածս գի տու թյու նը՝ ֆի զի կան 
ևս ու նի իր դե րը այս մտա ծե լա կեր պի մեջ, քա նի որ 
այն տեղ ևս միան գա մից ոչն չի չես հաս նում, եր կար 
տա րի նե րի փորձն է տա լիս ար դյունք:

— Մար դու ամե նա մեծ շնոր հը:
— ժպի տը, եթե մար դը գե ղե ցիկ է ժպ տում, ապա 

կյանք է տա լիս դի մա ցի նին:
Շու շա նիկ Ասատ րյան

Ժուռ նա լիս տի կայի ֆա կուլ տետ, 3-րդ կուրս
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Ես դուրս եմ գա լիս տա նից ան հայտ ուղ
ղու թյամբ: Ձմեռ է: Ոչ էն պի սին, ինչ պի սին 
մի ամիս առաջ էր: Հի մա ավե լի ցուրտ է, ու 
ձյունն իջ նում է սաս տիկ ան նպա տակ: Կամ 
էլ, ասենք, ան հա ղորդ մեր առօ րյային, ուր 
քնում ու զարթ նում ենք միշտ նույն կա րո տով: 
Նրա հա մար կա րե ւո րը քա ղաքն է, ուր մար
դիկ ապ րում ու մեռ նում են միաժա մա նակ: 
Կամէլ,ենթադրենք,ոչապրումեն,ոչէլ…

Ձ մեռ է: Ես քայ լում եմ ան հայտ ուղ ղու
թյամբ: Ան կեղծ ասած ինձ միեւ նույն է էս տե
սակ ցուր տը: Ի՞նչ է որ: Ավե լի սաս տիկ ցուրտ 
կա, երբ, ասենք, թի կունքդ է մր սում, եւ ոչ էն 
պատ ճա ռով, որ վե րար կուդ բա րակ է, ոչ էն 
պատճառով, որ չի հասցնում տաքացնել…
Պար զա պես մի տեղ կա էս աշ խար հում, ուր 

Դպ րոցն ավար տե լիս էրե խե քին խնդ րե
ցի` գրեն ինձ հա մար ինչոր վեր ջին մի բան, 
մի բան` շատ ան կեղծ: Մի բան, որ կհի շեց ներ 
իրենց ու ինձ նույն ժա մա նակ նե րում, նույն 
հոգ սե րով, կողք կող քի: Մի քա նի սը ծի ծա ղե
ցին, մի քա նի սը կաս կա ծե ցին, մյուս նե րը գրե
ցին: Դա վոն էլ գրեց: Դժ վար էլ հի շի, թե ինչ: 
Մյուս ներն էլ չհի շեն գու ցե: Չհի շեն ու չկը
ռա հեն էդ պես էլ, որ էդ թղ թե րին գր ված նե րը 
ամե նաազ նիվ խոս քերն են, որ ինձ ասել են 
եր բե ւէ:

Մա ռա խու ղը գնա լով թանձ րա նում է: Հե
տո էլ աշուն է հի շեց նում: Երե ւա նին բնո րոշ 
չէ, բայց ինձ դուր է գա լիս: Կա րե լի է ան վերջ 
նայել ու չտես նել ոչինչ: Կա րե լի է ան վերջ 
նայել ու մտա հոգ վել գո նե մի քիչ պա կաս:

— Ալո, ես եմ:
Դա վոյի մա ման ճա նա չում է ձայնս: Հուզ

ված է, ու րախ:
— Ո՞ւր «ըն կավ»,— հարց նում եմ: 
Ար տա շատ, հե տո` Ար ցախ: 
Կրկ նում եմ ինքս ինձ: Եր կու ան գամ: Հե

տո մի հատ էլ: Որ չմո ռա նամ: Մտ քիցս չթըռց
նեմ: Մա ման ու րախ էր, ասում է` Դա վոն էլ: 
Ասում է` ապ րես, որ զան գե ցիր: Էլի է ասում: 
Մի ան գամ էլ: Ժպ տում եմ, թեեւ ամեն ինչ 
նույնն է, ինչ պես եր բեք, ու նույն վա խով քնել
զարթ նե լու միտ քը միշտ է:

— Քնիր, բա լես, քնիր,— լսում եմ ան ծա
նոթ կնոջ ձայ նը,— մեկ է, աշ խար հը նույն 
փուչն է, չնա յած, գի տե՞ս, մեր ժա մա նակ գո
նե պա տե րազմ ու խա ղա ղու թյուն էր, էն էլ 

կար, էն էլ, հի մա շուրջ բո լո րը պա տե րազմն է 
մնա ցել: Միայն պա տե րազ մը: 

Ես տխ րում եմ: Տխ րում եմ էս գի տակ ցու
թյան հա մար: Տխ րում եմ էս կնոջ, փոք րի կի, 
ինձ, Դա վոյի ու բո լոր մյուս տղեր քի հա մար: 
Նրանց հա մար, ով քեր մի ժա մա նա կից մյու
սը հա սան մե նակ: Նրանց հա մար, ով քեր 
հա սան, բայց ֆի զի կա պես միայն: Նրանց 
հա մար, ով քեր չտե սան մեր ժա մա նակ նե րի 
խա ղա ղու թյու նը: Նրանց հա մար, ով քեր չհա
սան մեզ:

— Քնիր,— ասում է,— աշ խար հը նույն 
փուչն է: 

Ես քայ լում եմ տուն: Ձյու նը վա ղուց դա
դա րել է իջ նել:

Մի լե նա Խա չի կյան 
Ժուռ նա լիս տի կայի ֆա կուլ տետ, 
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միշտ մե կը պա կաս է: Կամ մի քա նի սը: Բո լո
րի մոտ կա: Բայց կա րե լի է մի օր գո նե չհի շել 
էդ մա սին ու քայ լել, ասես ամեն բան լավ է: 
Շն չել: Ար տաշն չել: Շն չել: Ար տաշն չել: Նո րից 
նույ նը: Ամեն բան լավ է: Էս կող մում թի կունքս 
տաք է, էս կող մում տղերքն են: 

Ա ռա ջի նը Դա վոն գնաց: Փոքրմոքր տղա 
է Դա վոն, որ դա սա րա նի մյուս տղա նե րից 
հենց դրա նով էլ տար բեր վում էր: Ու մեկ էլ 
նրա նով, որ ամե նա շա տը իրեն էի սի րում: Հի
մա էլ չի փոխ վել ոչինչ: Ասում եմ` Դավ, եթե 
պետք լի նեմ, զան գիր կամ գրիր, ասում եմ` 
զգույշ եղիր: Ծի ծա ղում է: Ասում է` ապ րես: 
Հե տո էլի է ասում: Մի ան գամ էլ:

Դա վոյի հետ էն քան մտե րիմ էի, որ դա սե
րից հե տո զան գում էր, ու խո սում էինք կես 
ժամ, քա ռա սուն րո պե, ավե լի եր կար: Տա նը 
զար մա նում էին, կա տա կում եր բեմն: Բայց 
Դա վոն ըն կեր էր բո լո րից շատ, ու մին չեւ հի
մա էլ:



Բա բե լո նյան աշ տա րա կի հետ կապ ված այն դեպ քը, երբ մի քա նի երազ կոտ փոր ձում 

էին հաս նել Աստ ծուն, իրա կա նում ու րիշ խոր հուրդ ու նի: Ի՞նչ կա սեք, երբ իմա նաք, որ Աստ

ված հու շել է ճիշտ ճա նա պար հը՝ անի ծե լով, որ մենք հա վետ մնանք չհաս կաց ված, մշ տա պես 

զգանք միև նույն բա նե րը, բայց «խո սենք» տար բեր լե զու նե րով:  Տես նենք նույն մայ րա մու տը, 

նույն կերպ սի րենք ինչ որ մե կին, կռ վենք նույն գա ղա փա րի հա մար: Սի րենք նույն սուր ճը, 

սի րենք այն ըմ պել նույն սր ճա րա նի ան կյու նում՝ պա տու հա նի տակ, կե սօ րին, երբ արևը իր 

ոս կե գույն շրթ ներկն է դրոշ մում բա ժա կի ծայ րին և օդում պար բռնած փո շե հա տիկ նե րի մեջ 

ընդ գծում նրա նից դուրս եկող գո լոր շին, որն իր հեր թին աշ խար հում ինչ որ տեղ ան ձրև կդառ

նա, կլ վա ինչ որ մե կի հու սա հատ գլու խը, կս տի պի որ ինչ 

որ մե կին տաս քո վե րար կուն, ավե լի մոտ կանգ նես ինչ որ 

մե կին, ով ան ձր ևա նոց ունի, կսր բի այն ծա ղիկ նե րի փո շին, 

որոնք ան հրա ժեշտ են ինչ որ մե կի եր ջան կու թյան հա մար: 

Եվ այդ պես կյանքն իր հու նով կըն թա նա. դու կխ մես քո 

սուր ճը, քո սի րած սր ճա րա նում, բայց մի՞ թե դու կա րող ես 

խո սել այն ամե նի մա սին, ինչ կկա տար վի աշ խար հում այլ 

կերպ, միայն այն պատ ճա ռով, որ դու սի րում ես սր ճել: Մի՞

թե կա րող ես իմա նալ այդ ամե նի մա սին և վեր ջա պես այս 

ամե նը կար դա լուց հե տո քեզ մոտ ինչ որ բան կփոխ վի՞: 

Ո՛չ, բա ցար ձա կա պես: 

Ես կոչ եմ անում ամեն մե կին, բո լո րին՝ լռել, քան զի 

երբ Աստ ված լռում է, ես հաս կա նում եմ, բայց երբ ասեմ՝ 

լսել եմ նրա խոս քը, ինձ ոչ ոք չի հաս կա նա... Ես մար տա

հ րա վեր եմ նե տում դրախ տի ան կյու նում խո սա ցող օձին, 

ան պետք տե ղե կու թյուն հա ղոր դո ղին, բարձ րա ձայն սի րո

ղին, երե խա նե րին խո սել սո վո րեց նո ղին, բո լո րին... Կսկը

սեմ ին ձա նից: ԵՍ՝ երազ կոտս, հրա ժար վում եմ բա ռե րից, 

պար տա վոր վում եմ այլևս լռել, լռել լսե լու հա մար սե րը և պա տաս խան սի րել լռու թյամբ, լռել 

լսե լու հա մար ջրի ձայ նը, որը եռում է թեյ նի կի մեջ, լվում մեր հու սա հատ գլու խը ան ձր ևի ժա

մա նակ, ստի պում, որ տանք մեր վե րար կուն մեր ձա վո րին և ավե լի մոտ կանգ նենք նրան, ով 

միայ նակ է և ան ձր ևա նոց ու նի: Լ ռենք, քան զի Աստ ված պա տաս խա նում է մեր աղոթք նե րին 

լռու թյամբ: Եթե նա կա, բնավ հի մար չէ և լավ գի տի, թե ինչ է անում, իսկ եթե չկա, ու րեմն...

Էլ ին չի՞ հա մար խո սել, խո սելն իրե նից հաս կաց ված լի նել է են թադ րում: Ինչ պե՞ս կա րող 

ենք հաս կա նալ մի մյանց, եթե մեզ ստեղ ծո ղը միև նույն ու ժը չէ՝ լռու թյան ու ժը:

Սո վո րենք լռու թյան ար վես տը: Լռենք, որ Աստ ված խո սի... 

Զա վեն Տո նո յան
Փի լի սո փա յու թյան ֆա կուլ տետ, 3-րդ կուրս

Ի սկզ բա նե մար տի 8ը ա ռա ջա նա լով, 
որ պես կա նանց իրա վա հա վա սա րու թյան 
պայ քա րի օր, աս տի ճա նա բար դար ձավ կա
նանց մի ջազ գային օր: Պատ մու թյան էջե
րը թեր թե լիս ամե նաա ռա ջին պատ մա կան 
իրա դար ձու թյու նը այս օր վա հետ կապ ված՝ 
1857 թվա կա նի մար տի 8ն էր, երբ Նյու Յոր
քի տեքս տիլ գոր ծա րան նե րի կին աշ խա տող
ներն իրենց իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան 
հա մար քայ լեր թով ան ցան քա ղա քի փո ղոց
նե րով: Պատ ճա ռը ցածր աշ խա տա վարձն ու 
աշ խա տան քի վատ պայ ման ներն էին: Տո
նի պատ մու թյու նը ավան դա բար կապ վում է 
Կլա րա Ցետ կի նի ան վան հետ, ով ստեղ ծել էր 
կա նանց հե ղա փո խա կան ջո կատ: Կես դար 
ան ց նյույոր քյան սո ցիալդե մոկ րա տա կան 
կազ մա կեր պու թյան ակ տի վիստ նե րը հի շե
ցին 1857 ի տեքս տի լա գործ նե րի բո ղո քի եր
թը և 1908 ի մար տի 8ին 
կա նանց իրա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյան հա
մար ցույց կազ մա կեր պե
ցին: 1909 ին Ամե րի կայի 
սո ցիալիս տա կան կու
սակ ցու թյու նը փետր վա
րի վեր ջին կի րա կին հըռ
չա կեց Կա նանց ազ գային 
օր: Կո պեն հա գե նում կին 
սո ցիալիստ նե րի մի ջազ
գային երկ րորդ խորհրդա
ժո ղո վում Կլա րա Ցետ կինն 
առա ջար կում է կա նանց 
տո նը դարձ նել ամե նա
մյա, սա կայն հս տակ օր չի մատ նա նշում: 
1914 թվա կա նին մար տի 8ը միաժա մա նակ 
նշ վում է վեց երկր նե րում՝ Ավստ րիայում, Դա
նիայում, Գեր մա նիայում, Նի դեռ լանդ նե րում, 
Ռու սաս տա նում և Շվեյ ցա րիայում, քա նի որ 
այդ օրը կի րա կի էր և ոչ աշ խա տան քային: 

Այն մեծ տա րա ծում ու նի ամ բողջ աշ
խար հում, իսկ Հա յաս տա նում կա նանց տո
նը նշ վում է յու րա հա տուկ ձևով: Մենք այն 
տո նում ենք մի ամ բողջ ամիս: Մար տի 8ից 
ապ րի լի 7ը հայ տղա մար դիկ ամեն օր մե
ծա րե լու առիթ են ու նե նում՝ իրենց մայ րե
րին, քույ րե րին և կա նանց: Լի նե լով ան կեղծ՝ 
տղա մարդ կանց մեծ մա սի հա մար իս կա կան 
գլ խա ցա վանք է սի րե լիի հա մար նվեր ընտ

րե լը: Նրան ցից շա տե րը կար ծում են, որ այս 
գար նա նային տո նին կնոջ հա մար լա վա գույն 
նվե րը ծա ղիկն է: Յու րա քան չյուր կնոջ հա մար 
հա ճե լի է ստա նալ մեծ ծաղ կե փունջ, սա կայն 
դրանք շատ շուտ են թոշ նում, ուս տի կա նայք 
հիմ նա կա նում գե րա դա սում են ավե լի մնա յուն 
նվեր ներ, օրի նակ՝ գե ղե ցիկ և ճիշտ ընտըր
ված զարդ: Գրե թե յուր քան չյուր կնոջ պա հա
րա նում զար դերն ու նեն իրենց ու րույն տե ղը: 
Շատ կա նայք նշե ցին, որ միամ սյա կի լա վա
գույն նվեր կա րող է լի նել օծա նե լի քը, սա կայն 
կնոջն օծա նե լիք նվի րե լը բա վա կան հա մար
ձակ քայլ է: Օծա նե լի քը կա րող է շատ բան 
պատ մել մար դու մա սին: Դրա շնոր հիվ կա րե
լի է կռա հել կնոջ բնա վո րու թյան գծե րը: Ուս
տի օծա նե լիք նվի րել ցան կա ցող տղա մար դիկ 
պետք է շատ լավ ճա նա չեն իրենց կո ղակ ցին 
և ընտ րեն այն պի սի բույր, որը կընդգ ծի կնոջ 

ան հա տա կա
նու թյու նը:

Տա րի քով 
ավե լի փոքր 
ա ղ  ջ ի կ  ն ե 
րը սի րում են 
փա փուկ խա
ղա լիք, կոն
ֆետ կամ ծա
ղիկ ստա նալ:

Մեզ հետ 
զ ր ո ւ յ  ց ո ւ մ 
35 ա մյա Կա
րի նեն նշեց. 
«Ն վե րի ար

ժե քը բա ցար ձակ կար ևոր չէ, կար ևո րը՝ ու
շադ րու թյունն է: Պետք է հաս կա նանք, որ սա 
նվեր ստա նա լու միամ սյակ չէ, սա կնո ջը սի
րե լու, հար գե լու և լավ խոս քեր ասե լու հրա
շա լի առիթ է»: 

Ա մեն դեպ քում, սի րե լի տղա մար դիկ, 
պետք չէ մո ռա նալ, որ կա նայք սի րում են ու-
շա դիր տղա մարդ կանց, ան կախ նրա նից՝ ինչ 
նվեր եք պատ րաս տել, մի մո ռա ցեք՝ մա տու-
ցե լու ձևը ևս նվե րի մի մասն է:

Սե դա Գևոր գյան
Ժուռ նա լիս տի կայի ֆա կուլ տետ, 3-րդ կուրս
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Ուսանողական խորհրդի կազմակերպած՝  
«Ինչ կասեի, եթե բոլորը լսեին ինձ հիմա» 
խորագրով ստեղծագործական մրցույթում հաղթող 
ճանաչված՝  Զավեն Տոնոյանի աշխատանքը



ԵՊՀ Սար գիս և Մա րի 
Իզմիր լյան նե րի ան վան գրա-
դա րա նի շուտ փակ վե լը ձեռն-
տու չէ հա մալ սա րա նա կան նե-
րին:

Գրա դա րա նի շուտ փակ
վե լու խն դի րը ան հանգս տաց
նում է բու հում սո վո րող շատ 
ու սա նող նե րի։ Նրանց խոս քով՝ 
գրա դա րա նը փակ վում է այն
քան շուտ, որ չեն հասց նում 
գիրք վերց նել։ Խն դի րը հիմ նա
կա նում տա րած ված է երկ րորդ 
հեր թում սո վո րող ու սա նող նե րի 
շր ջա նում։

ԵՊՀ ու սա նո ղու հի Ծա ղիկ 
Ադա մյա նը նշեց. «Ան ձամբ ես գրա դա րա նից 
օգտ վել չեմ հասց նում։ Իմ դա սե րը ավարտ
վում են երե կո յան՝ ժա մը յո թին ու գրա դա րա
նից գիրք վերց նել չեմ հասց նում։ Շատ դեպ
քե րում փոր ձում եմ ավե լի շուտ գնալ, բայց 
խն դի րը էլի չի լուծ վում։ Ինչ քան որ ես եմ 
նկա տել, գրա դա րա նը ժա մը հին գից ար դեն 
փակ է, ու աշ խա տա կից ներն էլ այն տեղ չեն»։ 
Ըստ www.lib.ysu.am կայ քի տվյալ նե րի (գ րա
դա րա նի պաշ տո նա կան կայքն է) ՝ գրա դա րա նի 
աշ խա տան քային 

ժամերն են՝ եր կու շաբ թիից ուր բաթ օրե-

րին 09:00-19:00, իսկ շա բաթ օրը 10:00 - 18:00։ 

Մար տի 7ին մո տա վո րա պես ժա մը 
16.00ն էր, երբ գնա ցի գրա դա րան, որ խո
սեի աշ խա տա կից նե րի հետ։ Գրա դա րանն 
ար դեն փակ վում էր։ Աշ խա տա կից ներն ասա
ցին. «Մար տի 7ը նա խա տո նա կան օր է։ Որո
շել ենք շուտ փա կել գրա դա րա նը»։ Նա խա
տո նա կան և տո նա կան օրե րը կար ևո րե լով՝ 
փոր ձե ցի պար զել ոչ տո նա կան օրե րի ժա մե
րը: Այն հար ցիս, թե ինչն է պատ ճա ռը գրա
դա րա նը շուտ փա կե լու, աշ խա տա կից նե րից 
շա տե րը նշե ցին. 

«Մենք աշ խա տում ենք մինչև ժա մը 
17.00։ Չենք կար ծում, որ եթե ան գամ մինչև 
ժա մը 19.00 ը աշ խա տենք, ապա այն քան ու
սա նող ներ կգան, որ կմ նանք զար մա ցած։ 
Ողջ օրը մենք աշ խա տում ենք առանց ընդ
միջ ման։ Մինչև ժա մը 19.00 աշ խա տե լու դեպ
քում պետք է աշ խա տենք եր կու հեր թով, քա նի 
որ ութ ժամից ավե լի ենք աշ խա տե լու։ Այդ բո
լոր հար ցե րը կար գա վոր վում են ռեկ տո րա տի 
կողմից։ Ուս խորհր դից էլ են բո ղոք ներ եղել, 
բայց մենք իրա վա սու չենք այս հար ցում»։

Պե տա կան հա մալ սա րա նում սո վո րող 
մեկ այլ ու սա նող էլ, ով չցան կա ցավ ներ կա
յա նալ, ասաց, որ դեպք է եղել, որ ան գամ 
ժա մը 16.00 ին գրա դա րանն ար դեն փակ է 
եղել.

«Ես հե տաքրքր վել եմ, թե որ տեղ են աշ
խա տա կից նե րը կամ թե ին չով է պայ մա նա
վոր ված գրա դա րա նի շուտ փակ վե լը, սա կայն 
բո լոր հար ցերս ան պա տաս խան են մնա ցել»։ 

Մա յա Ավե տի սյան 
Ժուռ նա լիս տի կայի ֆա կուլ տետ, 

2-րդ կուրս

Քն նու թյուն ներ հանձ նե լու շր ջա նում ու սա
նող նե րը հա ճախ բախ վում են նա խաքն նա կան 
սթ րե սի հետ: Լար վա ծու թյու նը, հուզ մուն քը, 
ան հանգս տու թյու նը քն նու թյու նից առաջ բնա
կան են և, կար ծես, առանց դրանց ան հնար է: 
Սա կայն, եր բեմն դրանք դուրս են գա լիս մեր 
տի րա պե տու մից և խան գա րում քն նու թյան ժա
մա նակ մեզ դրս ևո րել լա վա գույն ձևով: 

Ի՞նչ է սթ րե սը և ին չի՞ կա րող է հա նգեց նել.
Սթ րե սը ոչ միայն նյար դային լար վա ծու

թյուն է, այլ նաև օր գա նիզ մի պա տաս խանն է 
ար տա քին փո փոխ ված պայ ման նե րին: Չա
փա վոր սթրե սը վնա սա կար չէ: Այն օգ նում է 
իրա կա նաց նել ադապ տիվ (հար մար վո ղա կան) 
ռեակ ցիանե րը: Կար ճատև սթ րե սի մի ջո ցով 
մար դիկ կա րո ղա նում են հար մար վել ար տա քին 
փո փոխ ված պայ ման նե րին:

Հո գե բան, հո գե բա նա կան գի տու թյուն նե րի 
թեք նա ծու Էլոն նա Ավե տյանն ասում է, որ նա
խաքն նա կան սթ րե սը հատ կա պես հան դի պում 
է բուհ ըն դուն վող նե րի և առա ջին կուր սի ու սա
նող նե րի մոտ. «Մեր երե խա նե րը ծա նոթ չեն այդ 
ռե ժի մին և պա տաս խա նատ վու թյա նը: Լար վա
ծու թյան պատ ճա ռով նրանք չեն կա րո ղա նում 
կենտ րո նա նալ և սո վո րել քն նա կան առար կան: 
Նկատ վում է բարձր տագ նա պայ նու թյուն, լար
վա ծու թյուն, նրանք դառ նում են ան հան գիստ և 
դյու րագր գիռ: Չսիր ված առար կա նե րի ժա մա
նակ սթ րեսն ավե լի է ար տա հայտ վում և սպա
ռում մար մի նը»,— նշում է հո գե բա նը:

Սթ րե սի ժա մա նակ օր գա նիզ մում ար տա
դըր վող նյու թե րը նպաս տում են ու ղե ղի աշ
խա տան քի բա րե լավ մա նը: Սրա նում է հենց 
նա խաքն նա կան շր ջա նում ու սա նող նե րի մեծ 
մա սի մոտ նկատ վող սթ րե սի օգ տա կա րու թյու
նը: Սա կայն դրա հա րատ ևու թյու նը ոչ միայն 
կա րող է խան գա րել քն նու թյուն նե րին նա
խա պատ րաստ վե լուն, այլև առա ջաց նել լուրջ 
առող ջա կան խն դիր ներ (ի մու նի տե տի ընկ ճում, 
գլ խա ցավ, ստա մոքս ա ղի քային խան գա րում ներ, 
տե սո ղու թյան վատ թա րա ցում, գերճն շու մային հի
վան դու թյուն և այլն):

Ինչ պե՞ս հաղ թա հա րել սթ րե սը.
Հո գե բա նի խոս քե րով` սթ րե սի ժա մա նակ 

պետք է օգ նել, որ մար մի նը հար մար վի նոր, ան
ծա նոթ պայ ման նե րին: Սթ րե սային իրա վի ճակ
նե րում մար դիկ փո խում են իրենց մի ջա վայ րը, 
գտ նում են դրա կան կե տե րը, որոնք բա վա րա
րում են իրենց հոգ ևոր կա րիք ներն ու նպաս տում 
ֆի զի կա կան վի ճա կի բա րե լավ մա նը: Օրի նակ` 
կա րե լի է առօ րյային ավե լաց նել մի նոր տե սա

կի գոր ծու նեու թյուն` ֆի զի կա կան վար ժու թյուն
ներ, նկար չու թյուն, եր գե ցո ղու թյուն, որը կշե ղի 
սթ րե սից: 

Օր գա նիզ մի դի մադ րու թյան բարձ րաց ման 
հա մար ան հրա ժեշտ է`

- պահ պա նել աշ խա տան քի և հանգս տի 
ռա ցիոնալ հա րա բե րակ ցու թյու նը

- պո զի տիվ մտա ծել
- վա րել առողջ ապ րե լա կերպ (ճիշտ սնն դա

կարգ, ֆի զի կա կան վար ժու թյուն ներ, առողջ քուն)
ժա մա նա կին իրա կա նաց նել ու սում նա կան 

առա ջադ րանք նե րը, յու րաց նել քն նա կան նյու թը 
առանց «հե րո սա կան» ճն շում նե րի:

Նա խաքն նա կան սթ րե սի առա ջաց ման 
տա րած ված պատ ճառ ներ.

500 ու սա նո ղի շր ջա նում ան ցկաց րած առ
ցանց լրագ րո ղա կան հարց ման ար դյուն քում 
պարզ դար ձավ, որ ու սա նող նե րից շա տե րը յու
րաց նում են քն նա կան նյու թը կամ նյու թի մեծ 
մա սը քն նու թյան նա խօ րեին: Առա վել տա րած
ված պատ ճա ռա բա նություն նե րից են ու սում
նա կան պրո ցե սի ըն թաց քում դա սե րով և այլ 
գոր ծե րով ծան րա բեռն ված լի նե լը, իսկ որոշ ու
սա նող ներ պար զա պես «հա վես չու նեն»:

Նա խաքն նա կան շր ջա նում հատ կա պես 
կար ևոր վում է ռե ժի մով սն վե լը, ճիշտ սնն դա
կարգն ու կա նո նա վոր քու նը: Մաս նա գետ նե րը 
խոր հուրդ են տա լիս լավ նա խա ճա շել, թարմ 
մր գեր և բան ջա րե ղեն ու տել: Ոչ ոք չի կա րող 
լավ մտա ծել միայն սուրճ խմե լով և շո կո լադ ու
տե լով, ին չը հա ճախ անում են ու սա նող նե րը: 
Վատ քնե լը ևս իր բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու
նը կթող նի քն նա կան պրո ցե սի ժա մա նակ, իսկ 
քն նու թյու նից առաջ մի ամ բողջ ար թուն գի շե րը 
հետքն նա կան շր ջա նում բա վա կան դժ վար կվե
րա կանգն վի:

Շա տե րը կար ևո րում են քն նու թյուն նե րի 
ար դյունք նե րը, որով հետև դրա նից է կախ ված 
ու սա նո ղի վար ձավ ճա րի չա փը` զեղ չե րը, ան
վճար հա մա կար գում ու սու ցու մը, մենք չենք 
ցան կա նում հիաս թա փեց նել մեր ծնող նե րին, 
հա րա զատ նե րին և, վեր ջա պես, ինք ներս մեզ: 
Սա կայն պետք է հի շել, որ քն նու թյու նը ան ցո
ղիկ է և շու տով կմո ռաց վի, իսկ առող ջու թյան 
կո րուս տը կան հանգս տաց նի ողջ կյան քի ըն
թաց քում:

Պահ պա նե՛ք Ձեր առող ջու թյու նը:

Գա յա նե Ենո քյան
Ժուռ նա լիս տի կայի ֆա կուլ տետ, 3-րդ կուրս
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