ԿՈՐՍՎԱԾ արու
զավակի
նախընտրությունը
ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹյՈՒՆ Հայաստանում

Գրիգոր
ԷՄԻՆՏԵՐյԱՆ

Տղամարդուտեսակետ.
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§Հնազանդեմ¦,§Տերեմ¦

Ա

յս բառերն են արտասա
նում բոլոր հայ զույգերը,
որոնց ամուսնությունը կնքվում է
եկեղեցում:Աղջիկնասումէ՝§հնա
զանդ եմ¦, տղան` §տեր եմ¦: Նույն
բառե րը զույգերն արտասանում
են մտքում, երբ նրանց ամուսնու
թյունը կնքվում է պետության կող
մից: Որովհետև դա է պահանջում
ավանդապաշտ մեր հասարակու
թյունը:
Մենք այնքան ենք կարևորում
ավանդապաշտությունն ու ծա
նոթների և հար ևանների կար ծիքը,
որ հնազանդության իմիտացիան
պահպանվում է նույնիսկ այն ըն
տանիքներում,որտեղայդերևույթը
չկա:
Աղջիկներ կան, որոնց այդպի
սիդրվածքը դուր է գալիս: Նրանք
կամիրոքհնազանդենլինում,կամ
էլ ձևանում են, թե հնազանդ են`
իրենց ամուսիններից պահանջելով
§տեր լինել¦: Այսինքն, ըստ նրանց,
դառնալ հայթայթող և վաստակող`
կատարելով այն դերը, որն ուներ
տղամարդը
§նախնադարյան¦

հասարակությունում:Այդաղ ջիկնե
րըչենգնումհոսանքինհակառակ,
այլ ընդունում են հասարակության
կողմից պարտադրված խաղի կա
նոնները:
Այսօր, սակայն, հայտնվել են
այնպիսի հայ աղ ջիկներ, որոնք
չեն ցանկանում նույնիսկ ձևա
կանորեն լինել հնազանդ: Առա 
վել ևս, որ վերջին 20 տարինե
րին կյանքն այնպես է փոխվել, որ
տղամար դկանցից շատերը զրկվել
են հայթայթողվաստակող լինե
լու հնարավորությունից, և այդ
դերը,մեծամասամբ,փոխանցվել է
կանանց:
Այդ հանգամանքը շփոթեցրել է
հայտղամարդկանց:Այնաստիճա
նի, որ գրանցվել են նույնիսկ ինք
նասպանությանդեպքեր:
ԽՍՀՄ փլուզումից հետո կա
նայքնույնպեսշփոթվածէին,բայց
բնությունն օժտել է նրանց ավելի
կայուն հատկանիշներով: Չէ՞ որ
նրանք են, որ պետք է ապահովեն
սերունդների շարունակելիությու
նը: Եվ կանայք սովորեցին իրա
կանացնել այն գործառույթը, որը
դարերով վերապահված էր տղա
մարդկանց:
Վերջիններիս մեր իշխանու
թյունները թողել են գերազանցա

պեսշինարարի,տաքսիիվարորդի
ևպետիդերերը:Ուրգնումես,բա
ցինշվածոլորտներիցուբանակից,
ամենուրեք կանայք, հիմնակա
նում ջահել աղջիկներ են աշխա
տում, որոնց պետերը տղամարդիկ
են: Եվ այդ հանգամանքը, ինչպես
նաև այն, որ կանանց թվաքանա
կը Հայաստանում շատ ավելին է,
քան տղամարդկանցը, փոխել է ոչ
միայն սեռե րի մտածելակերպն ու
դերը,այլև,նույնիսկ,արտաքինը:

Այսօրվա հայ տղամարդկան
ցից շատերը դադարել են հետևել
իրենց:Նրանցոչիրենցար տաքինն
է հետաքրքրում, ոչ էլ ֆիզիկական
վիճակը` շատ քչերն են սպորտով
զբաղվում, կամ, գոնե, մար զանք
անում: Նյութապես ապահովված
ների շրջանում առա ջացել է նույ
նիսկ տղամար դու նոր տեսակ`
բութ հայացքով, հաստավիզ, տձև
մարմնով:
Աղջիկները, ընդհակառա կը, ոչ
միայն աչքի են ընկնում ուսումնա
տենչությամբ, այլև սկսել են մեծ
ուշադ րություն դարձնել իրենց ար
տաքինին: Ի տար բերություն տղա
մարդկանցմեծամասնությանը`մեր
աղ ջիկները խստորեն հետևում են
իրենց ար տաքինին. սպորտով են
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զբաղվում, պարում են, դիետա են
պահում,հետևումեննորաձևությա
նը, հաճախում են գեղեցկության
սրահներ:
Դարեր շարունակ հայերն ապ
րելենմահմեդականներիլծիտակ,
ենթար կվել են նրանց օրենքներին,
ընդօրինակելնրանցբարքերը:Դա,
ինչպեսնաևնահապետականմտա
ծելակերպը, դեռ ուժեղ ազդեցու
թյուն ունեն: Այդ պատճառով է, որ
տղամարդկանց մեծամասնությու
նը, գոնե հոգու խորքում, կանանց
չի համարում իրեն հավասար : Աղ
ջիկներին նրանք վերաբերվում են
սիրովուքնքշանքով,բայցայնպես,
ինչպեսորկվերաբերվեինշատսի
րելի ընտանի կենդանիներին: Իսկ
որոշներն էլ այնքան անհավասար 
վերաբերմունք ունեն իրենց որդի
ներիևդուստրերիհանդեպ,որվեր
ջինների զավակներին համարում
եներկրորդկար գիթոռներ,առա ջ

Հրապարակվելէ2011թ.դեկտեմբերի28ինԱ1+լրատվականկայքում

նահերթությունըտալովորդիներին
ու նրանց զավակներին: Եվ դա լի
նում է նույնիսկ այն դեպքում, երբ
դուստրերը շատ ավելի խելացի,
սիրողունվիրվածենլինումիրենց
հայրերին, քան որդիները: Ավելին`
լինում է նույնիսկ այն ժամանակ,
երբորդիներըմիայնտհաճություն
ներուդժվարություններենբերում:
Եվհիմաբանըհասելէնրան,որ
որոշտղամար դիկ,օգտվելովիրենց
կանանց հնազանդությունից, սկսել
են պար տադ րել նրանց կատարել
ար հեստական վիժեցումներ, երբ
տեղեկանում են, որ ապագա երե
խան աղջիկ է լինելու: Այսինքն`
դրժում են իրենց` §տեր լինելու¦
խոստումը և նպաստում նրան, որ
հետագայում հայերի մեջ առա ջա
նաազգայիննորավանդույթ`մահ
մեդական ղալիմը` հար սնացուի
համար գլխագինվճարելը:

Մանե
ՊԱՊյԱՆ
Արդեներկուաղջիկուներ,և
երրորդաղջիկնանհրաժեշտչէր...
Դուչեղարոչինչ,
Գուցելինեիրիմուզածբալիկ,
Լինեիրշեկլիկ,սպիտակկամթմբլիկ…
Ներիր,իմբալիկ,ներիր,որչեղար,
Որչթողեցի՝լինես,իմբալիկ,
Իմանմ եղփոքրիկ,
Որիմեղքըլոկ…աղջնակլինելնէր
Ներիրինձ,ներիր:
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Արդեներկուաղջ իկուներ,
ևերրորդնանհրաժեշտ

չէր...

§Դ

ահեշտվճիռչէր¦,նույ
նիսկ այսօր՝ 16 տարի
հետո,Գայանենմիպահընկճվում
է՝ հիշելով 1996 թվականի հուլիսի
15ը:
Արդենգիտեր,որիրսրտիհետ
միասին տրոփում է մեկ այլ սիրտ,
պարզապես աղջկա: Արդեն երկու
աղջիկուներ,ևերրորդաղջիկնան
հրաժեշտչէր:
Հինգբժշկիմոտէինգնացել,բո
լորն ասել էին՝ աղջիկ է, և բոլորն
ասում էին՝ հանկարծ չընդհատես:
Անգամ ամուսինը, ով երկար տա
րիներ երազում էր որդի ունենալ,
ընկրկեց. §Աստված այսպես է կա
մեցել,մեզսաէտվել,ուրեմն…¦
§Բայց ես արդեն որոշել էի, մա
նավանդ շատ վտանգավոր էր
ձգձգումը, արդեն 4 ամսական էր
աղջիկս...
Մեկ ժամից պետք է գնայինք
հիվանդանոց, տանն էի: Անգամ
չէիցանկանումհացուտել.կարծես
խաբում էի երեխային, կերակրում
էի, որ հետո տանեմ… սպանելու:
Նստած գրկել էի որովայնս ու խո
սումէիմահացածսկեսրոջսնկարի
հետ.§Դուորլինեիր,եսնմանբան
չէի կարող անել: Տանում եմ, տա

նումեմ՝կտրտեն:Մեկըչկա,որինձ
համոզի,եսմենակքոդեմչէիկա
րողբանասել¦:
Ու գնացին, սկզբում բժիշկը
հրաժարվումէր,քանիորուշացրել
էին,բայցվերջումհամոզվեց:
§Երբ նարկոզից արթնանում
էի, լսեցի, թե ինչպես են բժիշկնե
րը քննարկում՝ ինչ լավ բալա էր,
բաթաթիկները…Մտածումէի,որ
այլևսերեխաչեմունենա,քանիոր
հանցանքեմգործել:Չիկարելի,դա
սխալքայլէ¦:
Չանցած երեք ամիս՝ Գայանեն
հասկացավ,որկրկինհղիէ:Եվերբ
ցանկանումէրկրկինգնալստուգե
լուերեխայիսեռը,արդենբոլորնէին
դեմ, ստիպում էին անպայման պա
հելերեխային,թեկուզաղջիկլինի:
§Ես կտրականապես մերժեցի
այդմիտքնանգամ.մեղքէիգործել
նախորդի հանդեպ, ինչպես կարող
էիաղջիկունենալայդքանիցհետո¦:
Ստուգումները հաստատեցին.
երեխանտղաէ:
Գայանենհամոզվածէ.պետքէ
հնարավորություն տրվի` ծնողնե
րինստուգելուերեխայիսեռըմինչև
ծննդաբերելը, եթե նրանք ցանկա
նում են. §Եթե չլիներ սեռը ստու
գելու հնարավորություն, ես երբեք
որդի չէի ունենա, իսկ մենք միշտ

ցանկացել ենք ունենալ երկու աղ
ջիկևմեկտղա¦:
Նա խոստացել էր սկեսրայրին.
տղա է ունենալու: Տղա թոռ ունե
նալըսկեսրայրիհամարդարձելէր
երազանք (յոթ աղջիկ թոռ ուներ):
Այդ խոսակցությունից մեկ շաբաթ
հետո սկեսրայրը անակնկալ մա
հացավ,ևԳայանենբարեկամների
մոտ խոստացավ.սկեսրայրըկունե
նատղաթոռ,թեկուզհետմահու…

§Որդուս ծնունդը կյանքիս ամե
նաերջանիկ օրն է եղել, թեև մահ
վան դուռն էի հասել (ծննդաբերու
թյունից հետո բարդություններ են
առաջացել): Ես կյանքին կառչած
մարդչեմ,ևերբամբողջգիշերար
նահոսումէի,մտածումէի,որնպա
տակսիրագործել եմ,ամուսինսոր
դիունի,թեկուզիմկյանքիգնով¦:
Գայանեիորդինարդեն14տա
րեկանէևկրումէմահացածպա
պիկիանունը:

Հրապարակվելէ2011թ.դեկտեմբերի25ինհեղինակիբլոգում

Գայանե
ՍԱՐԳՍյԱՆ

Մայրանալուիրավունքը տրվելէ
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 արարելու,ոչ
թեսպանելու
համար…

Իմսրտիտակքոսրտիկնէզարկում,
Եսքեզսպասելեմանբողջիմկյանքում…

Ե

րգի տողերը մտքիս մեջ
մտմտալով` գնում եմ թա
ղամասային
համաբուժարան:
Հղիությանսառա ջինամիսներնեն,
ու ես հոգուս խորքում սպասում եմ
որդու: Աղջնակս արդեն 8 տարե
կանէ:Նաեղբայրէուզում,ամու
սինս` որդի: Իսկ ես, որ մեծ դժվա
րությունների գնով եմ մեծացրել
առա ջնեկիս, տարիներ շարունակ
մտածում եմ` եթե երկրորդն ունե
նամ,ապա`միայնտղա:

Այլևս սպասել չեմ ուզում: Վեր
ջապես պետք է իմանամ սեռը:
Սոնոգրաֆիայիի կաբինետի մոտ
հղիների ձգվող հերթը ստիպում է
սպասել ամբողջ երկուժամ:Հղինե
րի զրույցի հիմնական թեման երե
խայիսեռնէ:§Առավոտիցայստեղ
ենք: Մի անգամ բժշկուհին նայեց,
ասաց,որմիժամիցգամ,գուցետե
ղաշարժված լինի, ու սեռը երևա:
Մի տղա ունեմ: Ամուսինս ուզում
է,որերկրորդնէլտղածնվի:Բայց
եսաղջիկեմուզում¦,պատմումէր
նրանցիցմեկը:§Չէ,մա՛մ,թողտղա
ծնվի,որիրարհետխաղանք¦,մի
ջամտեց վերջինիս 810 տարեկան
որդին:
§Ես արդեն գիտեմ, իմը տղա է:
Առաջինս աղջիկ էր: Նախապես
չէինք ստուգել: Հետո երեք անգամ
աբորտ եմ արել, որովհետև աղ
ջիկէրծնվելու:Բայցէսմեկըտղա
է, հաստատ են ասել¦, որովայնը
գրկելով`հպարտացավմյուսկինը:
§Մամ, էսօր կասեն, չէ±, տղա
ենքունենալո±ւ,թե±աղջիկ¦,թևիցս
քաշելովշշնջացաղջիկս:§Հա°,բա
լես, երևի կասեն¦, պատասխանե
ցի, իսկ սիրտս այնքան արագ էր
զարկում…
Վերջապես մեր հերթն էլ հա
սավ:§Ամենինչնորմալէ,պտուղը

նորմալ  է զար գանում… ¦, ասում
է բժշկուհին: Իսկ ես սպասում եմ:
§Բժշկուհի ջա՛ն, սեռը կարող եք
ասել…¦:
 Իսկ դու ի±նչ ես ուզում ունե
նալ, աղջնակիս է դիմում բժշկու
հին:
Ապերիկ:
Չ՛է,բալե՛ս,ապերիկչէ,քուրիկէ:
 Բայց ես ապերիկ եմ ուզում:
Քուրիկըեսեմ:
Կաբինետից մայր ու աղ ջիկ
դուրս եկանք սիրտներս կախ:
Գլխումս մի հարց էր պտտվում.
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ինչանել,գուցեպետքէընդհատել
հղիությունը…
Տուն եկա: Պետք էր մի բան
մտածել: Հար ևանուհիս, ում հետ
մոր պես մտերիմ էի, անմիջապես
եկավ:§Հը,ի±նչկա¦:§Աղջիկէ…¦:
§Բաի±նչեսքիթդկախել:Կար ևորը
առողջ բալիկ լինի: Գիտե±ս` քանի
քանիսը կան, որ տղաներ ունեն,
բայցօրծերությանիրենցպահողը
էլիաղ ջիկներնեն:Հանկար ծչմտա
ծեսընդհատելումասին,ասեսմտ
քերս կարդալով` վրավրա խոսում
էր հար ևանուհիս, ջահել ժամա

նակեսէլքոնմանէիմտածում:Որ
դուցս ու աղջկանիցս հետո հղիա
ցել էի: Շատ էի ուզում երրորդն
ունենալ , իսկ ամուսինս դեմ էր.
հանրակացարանում էինք ապրում,
պայմաններչունեինք:Չկարողացա
ընդդիմանալ  նրան: Ստիպողաբար 
գնացիաբորտի:Շատծանրտարա:
Հիշում եմ` վերջում բժիշկն ասաց.
§Ուզո±ւմ եք իմանալ ` ինչ սեռի էր¦:
Ասացի` §Չէ, բժի°շկ ջան, պետք չի,
մի՛ասեք¦:Ասաց.§Տղաէր,առողջ,
հասուն… ¦: Սա վերջին բանն է,
որ հիշում եմ: Ուշքի եկա  մի քա
նի ժամ անց հիվանդասենյակում:
Լալիս էի, մեղադ րում ինքս ինձ ու
ամուսնուս… Գիշերը երազումս
այդ երեխան եկավ` կապույտ աչ
քերով, սպիտակ մաշկով…. Դա իմ
առա ջին հանցագործությունն էր:
Չկարողացա ինձ ներել ամբողջ
կյանքում: Գրկում, համբուրում էի
երեխաներիս ու զզվում ինքս ինձ
նից. ես ի±նչ մայր եմ, ինչո±վ էր
սրանցիցպակասնա,այնմեկը…¦:
Լսում էի ու հասկանում, որ ես
չեմ կարող ապրել մեղքի գիտակ
ցումով, որ չեմ կարող սպանել, որ
ունենալու եմ` անկախ սեռից: Ու
ծնվելուէփոքրիկս,որովհետևմայ
րանալուիրավունքըտրվելէարա
րելու,ոչթեսպանելուհամար …

Լենա
ՀՈՎՍԵՓյԱՆ
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Երեխանապրի
թեոչ`որոշումէ մայրը

Դ

եռ չէի հասցրել Գորիս
Երևան ճանապարհը հաղ
թահարելու մտքին հար մար վել,
կողքիսնստածերիտասար դաղ ջի
կըձեռքնարագբերանինտանելով
ու արմունկիս խփելով, հասկաց
րեց, որ վարորդին ասեմ՝ արգելա
կի մեքենան: Սովոր տեսարան էր:
Մի քանի րոպեից իմ օգնությունից
հրաժարված աղ ջիկը կրկին մեքե
նայում էր: Քիչ սփրթնած էր, բայց
ասաց, որ կարող ենք շարունակել:
Մերքառյակըլրացնումէինտխուր
առիթով մայրաքաղաք  մեկնող
տարեց ամուսիններ, որոնք համե
րաշխ ննջում էին: Միակ §խոսողը¦
Թաթանէր:Աղջիկըհաճախէրհե
ռախոսը ականջին տանում ու հա
մարյա շշուկով խոսում: Զգում էի,

որ մի չհաղթահարվող անհանգս
տություն է նրան ուղեկցում: Գա
զալիցքավորման կետում իջանք:
Մառախուղէրուգորիսյանմանրիկ
անձրևէրտեղում:Մտանքփոքրիկ
սրահ:Նրանէլսուրճառաջարկեցի:
Հրաժար վեց:Նստեցիմհար ևանու
թյամբ: Կրկին հեռա խոսը զանգա
հարեց.§Չէ՛,ասումեմ՝չէ՛,մերըե՞ս
եմ,չե՛մուզում,ասումեմ՝գնալուեմ:
Որիմուզածովեղավ,վաղըհետեմ
գալու: Չվախենաս: Ա՛յ կնիկ, հաս
կանո՞ւմ ես՝ էս դարում երեք աղ
ջիկ…Դե լավ, պրծանք, է՜հ, երազն
ինչկապունիէ,որերազովլինի…¦:
Ես համարյա հասկացա՝ բանն ին
չում է, բայց ինձ իրավունք չվերա
պահեցի հարց տալ: Շարունակե
ցինք ճանապարհը: Քիչ անց ինքն
անկեղծացավ ու պատմեց, որ եր
կուդպրոցահասակաղջիկունի,որ
հիմա հղի է, որ Գորիսում կասկա
ծանքով տղա են ասել, բայց ինքը
վստահ չէ, գնումէԵրևան`ստուգ
վելուու,որաղջիկեղավ,հենցԵր
ևանում կընդհատի հղիությունն ու
հետ կդառնա: Ասաց, որ վերջին
զանգողըմայրնէր.միվերջինան
գամխնդրումէր,որայդպիսիբան
չանի: Ասաց, որ սկեսուրն ու ամու
սիննէլդեմէինիրորոշմանը,բայց
տալն արդեն Երևանում ծանոթ

բժշկուհու հետ պայմանավորված
ժամունիուսպասումէ…
Ես էլ ասացի, որ էս կյանքում
ինձ համար  ամենաանհասկանալ ի
ուաններելիբաննայնէ,երբմայ
րը, սեռը հաշվի առնելով, ինքն
իր ձեռքով գնում է, որ… Զգացի,
որ դիրքորոշումս բավականին
վնասեց նրա աչքին իմ՝ կյանքից
բան հասկանալը: Հասկացա, որ
անիմաստէխոսելը:Լռեցինք:Նա
մինչև Երևան մի քանի անգամ էլ

իջավմեքենայիցուսփրթնածհետ
եկավ…
Երևանում առաջինը պիտի իջ
ներ:Որքանէլհամոզվածէի`իզուր,
բայց մի վերջին անգամ ասացի.
§Դեռուշչէ,լավմտածիր,Անի¦…
Ես նրան հաճախ էի հիշում,
բայց,բնականաբար ,ոչմիլուրչու
նեի.նաինձանծանոթընտանիքից
էր:
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…Վերջերս` այդ դեպքից տարի
ներ անց, ես Երևանից Գորիս էի
գալիս: Վարորդը, հուրախություն
ինձ, ասաց, որ երկար  չենք սպա
սի, որ մյուս երեքը մի ընտանիքից
են:§Ռոսիայի¦մոտսպասումէինք:
Նրանքիջանտաքսուց.միկինէր`
երկու աղ ջկա հետ: Երիտասար դ
աղ ջիկները շատ քնքշորեն օգ
նեցին ձեռնափայտով կնոջը: Տե

ղավորվեցին, ու ուղևորվեցինք:
Ճանապար հինդադարառա նք:Ար
փայիափինխմումէիդառըսուրճը:
Նրանք երեքով առա նձին կողքի
սեղանիշուրջնէիննստել:Ինչպես
հասկացա՝ մայր ու աղ ջիկներ էին:
§Վալերիանայի¦հոտըմատնեցմոր
վատ ինքնազգացողության մասին:
Ես առա ջար կեցի իմ օգնությունը.
դեղերի պաշարով էի: Կինը հրա
ժար վեց, ասաց, որ արդեն լավ է
ու թույլ, նվաղածժպտալովասաց.
§Դու ինձ չե±ս հիշում, ես լավ եմ
հիշում: Երանի…¦: Ու նեղսրտեց…
Ես, նայելով նրա սև, երկար  թար
թիչներով կապույտ աչքերին,
մտաբերեցի Անիին: Քիչ դադա
րից հետո նա հետ գնաց. §Հենց
նույնօրըտալիսհետգնացիբժշկի:
Ասացին,որաղ ջիկէ,ուհենցնույն
օրն էլ… Գիտակցության եմ եկել
մեկ շաբաթ անց… Գլուխս բարձ
րացնելչէիկարողանում:Երկուօր
հետո հասկացա, որ քայլել էլ չեմ
կարողանում:Երեքամիսպառկեցի
հիվանդանոցում:Ամուսինսահռե լի
ծախսերը հոգալու համար  ար տա
գնաաշխատանքիմեկնեց:Այդտե
ղից էլ սկսվեց իմ ընտանիքի քայ

քայումը: Նա փող պար բերաբար 
ուղար կում է, բայց այնտեղ ընտա
նիքունի,ասումեն՝զույգտղաներ:
Իսկ ես տարին մի քանի անգամ
էս ճանապար հին եմ: Երեխեքս էլ
հետս տանջվում են, մայրս էլ չկա:
Եսչլսեցինրան.Աստվածպատժեց
ինձ: Ես մորս մինուճար ն էի, ծնվել
էինրանցամուսնության15րդտա
րում:Դրահամար մայրսասումէր՝
ոնցկարելիէԱստծոտվածիցհրա
ժար վել:Գիտեք`որնէամենասար 
սափելին. աբորտից անմիջապես
հետոմասնակիցբուժքույրըտալիս
ասել է, որ երեխան տղա է եղել…
Իսկեսմորսերազինչհավատացի¦:
Ականջներիս չէի ուզում հավա
տալ, ուրեմն այսքանից հետո նրա
համար  ամենասար սափելին էլի
սեռնէր…
Հ.Գ. Իսկ նրան, ինչպես սովորա
բար, գորովանքով պահում էին
աղ ջիկները, աղ ջիկներ, որոն
ցից, որպես անցանկալիներ,
հրաժար վում են մինչև լույս
աշխարհգալը:
 Արժի՞, որ շարունակի ապրել
երեխան.վճռումէմայրը:

Ոչինչչիեղել, ուղղակի

միԼիլիթիկ
պակաս
կծնվի
Հայաստա
նում…

ԼիաԽՈջՈյԱՆ
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րևանի հիվանդանոցներից
մեկիգինեկոլոգիականբա
ժանմունքի միջանցք. մոխրագույն
պատեր, հին ու քրքրված պաս
տառներ, որոնք պատմում են մայր
լինելուբերկրանքիմասին,բետոնե
հատակ, անբարեհամբույր միջա
վայր ու բժիշկների կաբինետների
դռները գրկած կանայք: Նրանցից
մեծմասըհղիներեն,սակայնդեմ
քի ար տահայտությունն այնպիսին
է, կարծես իրենք էլ, սրտի տակ
տաքուկ տեղավորված ապագա
բալիկնէլկառափնարանբարձրա
նալուենպատրաստվում…

§Գ… Մարինե, անցեք ներս¦,
լսվում է գինեկոլոգի կաբինետից:
Սիրունիկ բուժքույրը նույնիսկ չի
էլնայումհերթիմեջկանգնածկա
նանցուշտապումէներս.ներսում
շոկոլադն ու տաք սուրճն են, հե
ռուստացույցով էլ սիրելի սերիալի
հերոսներըհերթականհար ցերնեն
պարզում: Իսկ Մարինեն, որ մինչ
այդգլխիկորնստածէր,ձեռքըխլում
է մոր ձեռքից ու, աչքերն այդպես
էլ չբարձրացնելով, մտնում ներս:
5 րոպե, 10 րոպե, 15… հերթում
կանգնած կանանց համար  ժամա
նակը շատ դանդաղ է անցնում,
անգամ փնչոցներ են լսվում` §երբ
պիտի դուրս գա, գնամ հասնեմ
գործերիս¦, §էս ի±նչ երկար մնաց¦
ևայլն:ԻսկՄարինեիհամարներ
սումանցկացրածրոպեներնընդա
մենըակնթարթէին:
§Հղիությունս պիտի ընդհատեմ,
մարդս ա ասել: Մերոնք էլ ի՞նչ`
ի±նչկարան`ինչէլանեն:Պապաս
ասեց` մտքիցդ կհանես, որ կարաս
հետ գաս, քո երեսից հարևանու
թյանս դեմը հո խայտառակ չե՞մ
լինելու: Ես քեզ չեմ ընդունի. ինչ
ասում ա, էն էլ կանես: Մամաս էլ
իմ նման. ինչ ասել ա, էն էլ արել
ա սաղ կյանքը… ¦, նախքան այդ
մռա յլ ու անբարեհամբույր բժշկա

կան բաժանմունք հասնելը պատ
մումէրՄարինեն:
Բոլորովին վերջերս է ամուս
նացել. 1,5 ամսվա հարս էր, երբ
աստիճանները բար ձրանալիս ու
ժեղ սրտխառնոց ու գլխապտույտ
է զգացել, բայց տանը ամուսնու ու
սկեսուրի ուրախությանը հանդի
պելուփոխարեննախազգուշացում
է լսվել. §Մամ, մի հատ կիմանաս,
երբ են §էխո¦ անում, անենք, որ
աղջիկեղավ,հանի:Էսիմնեղմա

ջալին մի հատին հազիվ յոլա տա
նեմ, բայց պտի տղա լինի¦, հայ
տարարելէամուսիննուդուրսեկել
տնից:Սկեսուրնէլ փակվել սենյա
կում, սկսել է հեռախոսով բանակ
ցություններ վարել սրանրա հետ,
որպեսզի լավ գինեկոլոգ գտնեն,
հետագայում էլ` էժան աբորտ
անող:
Ու գտել են, ավելին` բժիշկն
ասել էր, որ եթե ուզում են` Մա
րինեի համար անվնաս անցնի, ու

հետագայում էլ կարողանա երե
խա ունենալ , կարող է դեղորայ
քային աբորտ անել, դա մոտ 60
հազար կար ժենա.20նիրենկտան
կոնսուլտացիայի համար , 40ն էլ
կգնա իր գրած դեղերի վրա: Իսկ
եթե չէ` 50 դոլարով էլ աբորտ
անող կա, §բոլորն էլ չոր աշխա
տավար ձի պատճառով աբորտ չէ`
արհեստական բեղմնավորում են
սովորելանել¦հավաստիացրելէր
§ծանոթով¦բժիշկը:
Բայցգինեկոլոգիկաբինետում,
որտեղից դուրս եկավ Մարինեն,
բացատրել էին, որ դեղորայքային
աբորտ անելը վտանգավոր է և
որևէբժիշկչիկարողդրանհավա
նություն տալ, անգամ, եթե հղին
գրություն ստորագրի, որ տեղե
կացված է եղել հետևանքների
մասին: Այն սովորաբար  անում են
մինչև 6շաբաթական ժամկետը,
դրանից հետո չի կարելի, վտան
գավոր է, և միակ ճանապար հը
ավանդականաբորտնէ:
§Մամ, վախենում եմ, ո՞նց թող
նեմ` դանակով ինձ քերեն: Մամ,
ա՜խր….¦,հեկեկումէրՄարինեն,
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իսկայնկանայք,որմինչկաբինե
տիցդուրսգալըդժգոհումէիննրա
ուշանալուց, փորձում էին հանգս
տացնել 19ամյա §կիսամորը¦:
Մայրն էլ զերծ չմնաց. §Բալես, ես
երկուաբորտեմարել,սաղեմ…դե
հիմա ի՞նչ անես: Ոչինչ, մի լացի,
խի հո վերջինը չի՞… էնքան դեռ
կհղիանաս… լավ բժիշկ կգտնենք,
նենցկանի`բանչեսէլհասկանա¦:
 Որտեղի՞ց իմանար  Մարինեն,
որ իր տառա պանքներին զուգա
հեռ միջազգային կառույցներում,
Հայաստանից հեռու ու նույնիսկ
դույզնինչ Հայաստանի տեղը չի
մացող պաշտոնյաները մտահոգ
ված քննար կում էին, որ սելեկտիվ
աբորտների թիվն անհանգստաց
նող չափերի է հասնում նույն Հա
յաստանում, Ալբանիայում և այ
լուր: Եվ որ նրանք միջոցներ են
փնտրում, որպեսզի կանխեն այդ
արատավոր երևույթը, այլապես,
եթե այսօր ամեն 100 աղջկա դի
մաց ծնվում է 115 տղա, 20 տարի
անց սեռե րի այդ տար բերությունը
հասարակությունում իր բացասա
կանազդեցությունըկունենա:

րի ընդհանուր թվի մեջ 5 հազարը
կամ 20 տոկոսից ավելին կազմում
էին մինչև 20 տարեկան մայրերը,
ապա 2010 թ. տվյալ ներով` 44825
ծնունդների մեջ ընդամենը 3900ն
է մայրացել այդ երիտասար դ տա
րիքում… Իսկ այդ թվից 8577ը
չի ծնվել. հավանաբար  Մարինեի
նման ճակատագրեր են ունեցել
նրանց մայրերը ու ստիպված են
եղել դիմել հղիության ար հեստա
կանընդհատմանմեթոդին:
 Մինչդեռ բոլորս էլ հասկանում
ենք,որայսթիվնիրականումշատ
ավելի մեծ է, քանզի ոչ բոլոր կա
նայք են հղիությունն ընդհատում
այնպիսի հաստատություններում,
որոնք հաշվետու են առողջապա
հության նախարարության առջև:
Շատերըդաարելու,որքանէլցա
վալի է, շարունակում են անել ուղ
ղակիտանը`գործելուշյուղի,տաք
վաննայի, որովայնին ուժեղ հար
վածի կամ այլ` կյանքին ու առող
ջությանը սպառնացող միջոցների
կիրառմամբ:
Ու,վստահաբար ,այդպեսէլլի
նելուէայսուհետ,քանիորայդպես
էլեղելէ5,10,30տարիառա ջ.որ
քան էլ ձգտեն համապատասխան
պաշտոնյաները ու միջազգային
կառույցները ար գելել §էխո¦ով

սեռի հայտնումը ծնողներին կամ
ընդհանրապեսաբորտները,մեկէ,
հայը ելք կգտնի ու բժշկի գրպանը
5հազարանոց դնելով` ապագա
երեխայի սեռը կիմանա: Դե, իսկ
մնացածը, ինչպես ասում են ռուս
ները,дело техники:
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 Բայց… Մեկ շաբաթ անց Մա
րինենդարձյալմտավգինեկոլոգի
ական բաժանմունք, սակայն այս
անգամմնացայդմռայլպատերում
մեկամբողջօր:Չծնվածաղջնակին,
ում 7.5 ամիս անց որոշել էր Լիլիթ
անվանել, թողեց հիվանդանոցում.
հաջորդ օրը` առա վոտյան 9.30ին,
ամուսինը նրան դիմավորեց հի
վանդանոցի դռների մոտ, ձեռքից
վերցրեց փոխնորդ հագուստով
տոպրակը,դրեցայնմեքենայիբեռ
նախցում ու, ճանապար հին գրեթե
բառ չփոխանակելով ու Մարինեին
տուն հասցնելով, շտապեց աշխա
տանքի: Սկեսուրը սիրած սերիալի
կրկնություննէրնայումուանդարդ
սուրճըմպում…ոչինչչիեղել,ոչինչ
էլչիփոխվել:
ՊարզապեսՀայաստանումմեկ
Լիլիթիկ պակաս մանկապար տեզ
հաճախող կլինի, ապագայում մեկ
Լիլիթ§հնազանդեմ¦Աստծոառա ջ
էլ չի ասի, իսկ խոր ծերությունում
էլգուլպաչիգործիթոռա նհամար :
Ոչինչչիեղել,ոչինչէլչիփոխվել…
 20002010թթին, ըստ պաշ
տոնական
վիճակագրության,
Հայաստանում նվազել է մինչև
20 տարեկանների տարիքային
խմբում մայրանալու ցուցանիշը.
եթե 10 տարի առա ջ ծնունդնե

Նարէ
ԱԹՈյԱՆ

Սխալ,
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անակը դիպավ փոքրիկի
ոտիկներին, մայրը տն
քաց` չե՛մ ուզում… փոքրիկի ողջ
մարմինը սարսռաց, ու նա բնազ
դաբարնետվեցվեր`դեպիարգան
դի խորքը… սառը զենքն ընկավ
բժշկի ձեռքից, մարմինը սարսռաց
այնպես, ինչպես փոքրիկի մար 
մինը, սակայն բժիշկը փախուստի
ու թաքնվելու տեղ չուներ, ու նրա
սիրտը դող ընկավ… փորձեց հա
վաքել ուժերը, ստացվեց. ձեռքին
հայտնվեցմեկայլզենք`ավելիսա
ռը,ավելիկոպիտ…Ուայդզենքով
բժիշկը պետք է դադարեցներ դեռ
չծնվածմանկանկյանքը:

Մեկտարիչէրանցելայնօրից,
երբ նույն կնոջը` Արուսյակին, սկե
սուրը ստիպելով բերել էր բժշկի
մոտ, որպեսզի ար հեստական
վիժումովկանխերհղիությունը.
 Վեցերորդ երեխան է, բժիշկ
ջան, խիղճ ունեցեք, աղերսել էր
սկեսուրը,ևբժիշկըջանասիրաբար 
ու որդիաբար բացատրել էր տիկ
նոջը, որ ար հեստական վիժման
համարչափազանցուշէ:
Ի՞նչեքասում,երեխանշուտով
կծնվի, պատասխանել էր բժիշկ
գինեկոլոգը,ուառն վազներկուշա
բաթ անց ծնվել էր Արուսյակի ու
Մերուժիվեցերորդերեխան:
Նախքան վեցերորդ երեխայի
ծնունդըսկեսուրըտղայիուհարսի
անկողինն առա նձնացրել էր, բայց
դե սեռական հարաբերության հա
մարմեկայլտեղէրգտնվել,որնէլ
չէրմնացելանհետևանք…ուփոք
րիկն այսօր վայելում է իր մանկու
թյունը… բայց նրա բախտին չար
ժանացավ նրա կրտսեր քույրը, ով
անողոքաբար  հայտնվել էր բժշկի
ձեռքիտակուպայքարումէրկյան
քիհամար…
յոթամսյա մանկան փոքրիկ
ու հարազատ տունը լցվում էր
արյամբ… նա փորձում էր խոսել
մոր հետ, համոզել նրան, հար

վածում էր ոտքերով, ձեռքերով,
գլխով…աղերսումէրկյանք,կյանք,
որի մասին ինքն արդեն որոշակի
գաղափար  ուներ, ինքն արդեն իր
անգիտակից գիտակցության մեջ
պատկերելունկարազար դելէրայդ
կյանքը…
Բժիշկը նայեց փոքրիկ ոտիկին
ու… նրա թուքը չորացավ կոկոր
դում, արյունը երակներում սառե ց,
դեմքըպատվեցքրտինքովուզգաց
փոքրիկի` պայքարի աննահանջ
տատանումները…
 Երեխա՛ս, տնքաց մայրն ու
սկսեց անհանգիստ շար ժումներ
անել,երեխա՛ս…
Իսկ փոքրիկն, ով արդեն 28 շա
բաթական էր և ապրելու համար 
ուներ լիար ժեք կազմվածք և իրա
վունքներ, մի անհույս ճիգով ձգվեց
բժշկիձեռքերիվրաուար տաբերեց
իրկյանքիառա ջինուվերջինճիչը:
Մանկան ձայնից սպանդարա
նումմիակնթար թլռությունտիրեց,
ուամենմեկնիրենդահիճզգաց:
Մայրը հազիվ ձգվեց տեղից ու
նայեց թասի մեջ ընկած մանկա
նը, նրա աչքերը լցվեցին արցուն
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քով,ունասկսեցգազանիպեսոռ
նալ: Բժիշկը հանեց ձեռնոցներն ու
նույն շարժումով, ինչպես մի քանի
վայրկյան առա ջ, մանկիկին նետեց
աղ բամանիմեջ…
Բացեց դուռն ու նետվեց իր
սենյակ: Մաքուր օդը սթափեցրեց:
Դուռը թակեցին, փորձեց հավա
քել մտքերը, փորձեց տիրապետել
մարմնին… Չստացվեց, մանկան
ար ձակածճիչըդեռականջներիմեջ
էր: Դռան թակոցին չէր կարողա
նում ար ձագանքել, ուժ չէր գտնում
ձայն հանելու, ոտքերը թուլացել
էին,հազիվընկելէրբազմոցին…
Ուզումեններսգալ,տեղեկաց
րեց սպիտակ խալաթով մեկը, ով
նույնպեսներկաէրմանկանսպան
դիողջգործընթացին:
Ասա,թողմիքիչսպասեն,հա
զիվար տաբերեցբժիշկը,եսկկան
չեմ:
Կնոջ դուրս գնալուց հետո փո
խեց բժշկական հագուստը, դեմքը
ցայեց սառը ջրով, մի քանի րոպե
ստիպեց իրեն մոռա նալ  կատար
վածն ու ներս կանչեց դռան մյուս
կողմում անհամբեր սպասողներին:

Չծնված մանկան հարազատները`
հայրը, տատն ու հորաքույրը, ներս
մտան գրեթե ժպտալով. ստացվել
էր`երեխանչէրծնվելու,նաարդեն
չկար: Անչափ շնորհակալ  լինելով
§գթասիրտ¦ բժշկից` գումարը դրե
ցինսեղանինուդուրսեկան…Բժիշ
կը ցանկացավ խոսել կատար վածի
մասինուկրկինհիշեցնել,որչհղիա
նալուհամար գոյությունունենտար
բեր մեթոդներ, իսկ ար հեստական
վիժեցման համար  կա սահմանված
ժամկետ, բայց ոչինչ չասաց, քանի
որայդմարդկանցարդենտասնյակ
անգամհանդիպելէրունույնբանն
ասելէրարդենհազար անգամ:
Հարազատները դուրս եկան ու
դուռըփակեցինայնպեսանաղ մուկ,
ինչպես րոպեներ առա ջ բժշկի օգ
նությամբ կյանքի դուռը փակեցին
մանկանառա ջ…
Բժիշկը սառը հայացքով նայեց
գումարի կողմը. դա իր կյանքի այն
նողկալի վար ձատրությունն էր, որ
նա ստացավ այլոց չարդարաց
ված սխալը դաժանաբար  շտկելու
համար…
Սխալ ,որիանուննէՄԱՐԴ:
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Տնայինպայմաններում
հղիությանարհեստա
կանընդհատումը
վտանգավորմիտումէ
հայկանանցշարքում
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Եկատերինա
ՊՈղՈՍյԱՆ
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ՀՀպաշտոնականվիճակա
գրությանհամաձայն`
2009ինՀայաստանում
գրանցվելէ10149աբորտ

այաստանի ազգային ան
վտանգության ռա զմավա
րության համաձայն` ծնելիության
ցածր մակար դակը Հայաստանի
ազգային անվտանգության սպառ
նալիքներից է: 2003ին ՀՀ Կա
ռա վարությունը որոշում է ընդու
նել 20032015 թթ. Մոր և մանկան
առողջության
պահպանության
ռա զմավարության հաստատման
մասին, որում, մասնավորապես,
ասվում է. §Մայրական և վերար
տադ րողական առողջության բա
րելավմանն ուղղված ծրագրերի
մեջ մտնում է աբորտների դեմ
պայքարը, այդ թվում՝ արհեստա
կան վիժումների կանխումը, ժա
մանակակից հակաբեղմնավորիչ
միջոցների խրախուսումը, առողջ
սեռա կանկյանքիքարոզչությունը¦:
Ռազմավարության նպատակնե
րիցէ՝մինչև2015ընվազեցնելար
հեստականվիժումներիմակար դա
կըմինչև30%:

PanARMENIAN.Net  Չնայած
1990ականների կեսերին ծնունդ
ների թվի համեմատ աբորտների
թվի զգալի նվազմանը` աբորտնե
րի մակարդակը նախկին ԽՍՀՄ
երկրներում մնում է աշխարհում
ամենաբար ձրերից մեկը: Հայաս
տանում աբորտները թույլատրված
ենկնոջ §ցանկությամբ¦հղիության
վաղ շրջանում: ՄԱԿի տվյալների
համաձայն` 2004ին Հայաստանը
գտնվել է 27րդ տեղում աբորտնե
րիքանակությամբ(1000կնոջհա
մար՝ 13,9 աբորտ): ՀՀ պաշտոնա
կան վիճակագրության համաձայն,
2009ինհանրապետությունումար 
ձանագրվել է 10 149 աբորտ: Ինչ
պեսերևումէվիճակագրությունից,
1983իհամեմատ2000ինաբորտ
ների քանակը կրճատվել է երկու
անգամ (1983 թ.՝ 33 158 աբորտ,
2000թ.՝11769):
Սակայն այսօր իրական պատ
կերը հեռու է վերոհիշյալ թվերից:
ՇատբարդէանվանելՀայաստա
նումաբորտներիստույգթիվը,եթե
չասել՝անհնարէ:Ինչպեսնշումեն
մասնագետները,խնդիրնայնէ,որ
հայ կանայք ավելի հաճախ ընդ
հատում են հղիությունը տնային
պայմաններում: Դժվար է ասել,
թե նման դեպքերը Հայաստանում

որքան են, բայց մասնագետները
նշում են, որ տնային պայմաննե
րումաբորտըվտանգավորմիտում
էդառնումհայկանանցշարքում:
ԻնչպեսնշելէPanARMENIAN.
Netի թղթակցի հետ զրույցում
բժիշկգինեկոլոգ Լուսինե Տիտիր
յանը, աբորտը կանանց համար

միշտ անցանկալի գործընթաց է և
աբորտի բացասական հետևանք
ներըլիովինբացառելնանհնարէ:
§Անվտանգ աբորտ գոյություն չու
նի, և բժշկի խնդիրն է նվազագույ
նի հասցնել աբորտի բացասական
հետևանքները: Հենց այդ պատ
ճառով կանայք պետք է անպայ

ման դիմեն բժշկի ինքնուրույն ինչ
որ միջոցի դիմելուց առա ջ¦, ասել
է բժիշկգինեկոլոգը: Մասնագետի
խոսքերով` հայ կանանց շարքում
սկսելէնկատվելտնայինպայման
ներում առանց բժշկի հետ խորհր
դակցելու դեղորայքային աբորտի
կիրառման վտանգավոր միտում:
ԻնչպեսնշելէԼուսինեՏիտիրյանը,
իհար կե,աբորտիայդտեսակըպա
կասվտանգավորէ,քանգործիքայի
նը, սակայն այդ մեթոդին կարելի է
դիմելմիայնբժշկիերաշխավորագ
րով: §Այսօր դեղատներում վաճառ
վում են դեղեր, որոնց օգնությամբ
կարելի է ընդհատել հղիությունը,
ինչը, սակայն, կարող է հանգեցնել
անցանկալի և շատ վտանգավոր
հետևանքների: Այդ դեղերը կարելի
է օգտագործել միայն բժշկի դեղա
տոմսով¦, ասել է նա: Մասնագե
տին նաև անհանգստացնում է այն,
որ վերջին տարիներին նկատվում
էաբորտներիաճևառա ջինհղիու
թյան ընդհատում դեռա հաս կա
նանցշարքում:Նադաբացատրում
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Ցավոք,Հայաստանումառո ղջու
թյան պահպանման և վերականգն
ման մշակույթը հեռո ւ է բավարար
լինելուց: Սակայն հայ կանայք
պետք է ծանոթանան ՀՀ §Մար դու
վերար տադ րողականառողջության
և վերար տադ րողական իրավունք
ների մասին¦ օրենքին նախքան
հարազատների կամ ընկերուհի
ների խորհրդով տանն աբորտ կա
տարելը: Օրենքի 10րդ հոդվածի
5րդկետնասումէ՝հղիությանար
հեստական ընդհատումից առա ջ
և հետո առողջապահական հաս
տատությունը կնոջը տրամադրում
է անվճար  բժշկասոցիալական
խորհրդատվություն անցանկալի
հղիությունից պաշտպանվելու մի
ջոցներիընտրությանվերաբերյալ :

Հրապարակվելէ2011թ.փետրվարի11ինPanARMENIAN.Netում

է առա ջին հերթին դպրոցում և ըն
տանիքում սեռա կան կյանքի ճիշտ
դաստիարակության բացակայու
թյամբ:
Սակայն դեռա հաս կանանց
շարքում աբորտների պաշտոնա
կան վիճակագրություն, ցավոք,
չկա:Ինչպեսնշելէմեզհետզրույ
ցում Երևանի հիվանդանոցներից
մեկի գինեկոլոգիական բաժան
մունքինախկինաշխատողը,գրեթե
անհնար էորոշել1520տկանանց
շարքում հղիության ընդհատման
ստույգթիվը,քանիորայդաբորտ
ները հաճախ պարզապես չեն
գրանցվում:Ելնելովվերընշվածից՝
մասնագետը խորհուրդ է տալիս
անպայման դիմել բժշկի այն դեպ
քում, եթե կինը մտադիր է ընդհա
տել իր համար  անցանկալի հղիու
թյունը:

Փառանձեմ
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍյԱՆ

Դադարեցվածկյանքի
պատմություններ.
սեռովպայմանավորված
աբորտները`
մտահոգությանտեղիք
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§Դ

ուստրս երկու տարեկան
էր, երբ իմացա` նորից
հղիեմ:Գնացինքբժշկի,պարզվեց
կրկինաղջիկէ,ևամուսինսասաց,
որ երկու աղջիկը մեր ընտանիքում
շատ կլինի: Որոշեցինք աբորտ
անել: Ընտանիքում որևէ բար ձրա
ձայն խոսակցություն չի եղել այդ
մասին, սակայն աբորտից հետո
հենց վերադարձա տուն, դուստրս
հայտարարեց, որ մեզ չի սիրում,
քացով խփում էր փորիս ու ասում,
որ ես լավ մամա չեմ¦, հիշում է
25ամյա ԿարինեՆահապետյանը:
Չկարողանալով
հասկանալ
իրենց փոքրիկ դստերը` Նահա
պետյանները դիմել էին հոգեբանի
օգնությանը:

§Մի քանի ամսից Լիլիթն ինքը
սկսեցմեզհետխոսել,իրթլոշլեզ
վով ասաց` պապա, ես գիտեմ, որ
դուումամանքույրիկիսսպանելեք,
սակայն զար մանալի է` որտեղից
իմացավ, մենք ոչինչ չենք խոսել
տաննայդմասին¦,ասումէընտա
նիքի հայրը` 32ամյա Սուրեն Նա
հապետյանը:
§Իհարկե,ցավումեմ,որայսպես
ստացվեց, որ աղջիկս գուցե երբեք
էլ չսիրի ինձ, բայց ինձ էլ պետք է
հասկանալ, ես ի վիճակի եմ մի
այն երկու երեխա պահել, իսկ եթե
երկուսն էլ աղջիկ լինեն, պետք է
ստիպված երրորդն էլ ունենանք`
տղա: Գիտեմ, տուժողը կինս է,
աբորտի դրդողն էլ` ես, բայց հայ
օջախըկիսատ է,կայացածչէ,եթե
տղա շարունակող չկա այդ օջա
խում¦, հավելում է Նահապետյա
նը:
Հայաստանում հղիության ար 
հեստականընդհատումնար գելված
չէ, §Մար դու վերար տադ րողական
առողջության և վերար տադ րողա
կան իրավունքների մասին¦ օրեն
քի 10րդ հոդվածի համաձայն`
§յուրաքանչ յուր կին ունի հղիու
թյան ար հեստական ընդհատման
իրավունք¦,բայցոչուշ,քանմինչև
հղիության12րդշաբաթը:

Առողջապահության
նախա
րարության Մայրական և վերար 
տադ րողականառողջությանպահ
պանման բաժնի պետ, գլխավոր
մանկաբար ձգինեկոլոգ Գայանե
Ավագյաննասումէ,որեթեհղիու
թյան ար հեստական ընդհատումը
ճիշտ է կատար վում, վտանգավոր
չէ, սակայն ամենաչնչին իսկ սխա
լըկարողէճակատագրականլինել
կնոջ համար , անգամ հանգեցնել
չբերության:
§Բազմաթիվ աբորտներ անե
լիս ես հստակ նկատել եմ, երեխա
ունենալ չունենալուորոշումըտղա
մարդուն է պատկանում¦, ասում է
Ավագյանը:
ՀՀ վիճակագրական վար չու
թյան տվյալ ներով` 2010ին Հա
յաստանումգրանցվելէհղիության
ար հեստական ընդհատման 8577
դեպք` 44 825 ծնունդների դիմաց,
այսինքն՝ չի ծնվել բեղմնավորված
պտուղների16%ը:
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Հղիության ար հեստական ընդ
հատման դիմում են հիմնականում
2529 տարեկան կանայք, ովքեր
ունեներկու,հազվադեպերեքերե
խա:
2010 թ.ին 2009ի համեմատ
աբորտներիթվիավելիքան16%ով
նվազումը (2009ին գրանցվել է
10114աբորտ)Ավագյանըպայմա
նավորումէժամանակակիցհակա
բեղմնավորիչների օգտագործման
տոկոսի ավելացմամբ, հանրու
թյանսեռա կանիրազեկվածության
բար ձրացմամբ:
Միևնույնժամանակգինեկոլոգը
նշումէ,որաբորտիցառա ջխոսում
են կնոջ հետ, փորձում նրան հետ
պահել,սակայնոչինչանելչենկա
րող,երբընտանիքնարդենորոշելէ
հրաժար վելանցանկալիերեխայից:
Ավագյանի տվյալ ներով` այժմ
տնային պայմաններում կանայք
փորձումենդեղորայքներովպատ
ճառդառնալհղիությանդադարեց
մանը,ինչըխորհուրդչիտրվում:

§Շատ են դեպքերը, երբ կինը
սխալդեղաչափովէօգտագործում
դեղորայքըևհետագայումբազմա
թիվ խնդիրներ է ունենում` արյու
նահոսություն, կտորներ են մնում
ար գանդում, երբեմն էլ վիժումը
կեղծ է լինում, և հղիությունը շա
րունակվում է: Ուստի խորհուրդ է
տրվումգոնեճիշտդեղաչափստա
նալուհամար դիմելբժշկի¦:
§Կանանց ռեսուրս¦ կենտրոնի
սեռա կան և վերար տադ րողական
առո ղջության հարցերի պատաս
խանատուԱնուշՊողոսյաննասում
է, որ հայ տղամարդիկ մշտապես
կանանց աբորտի են դրդում սեռո վ
պայմանավորված, որը կնոջ իրա
վունքների խախտում է. §Քեզ ընդ
հատում են նրա համար , որ դու
աղջիկ պիտի ծնվես: Տղամար դիկ
բնությանդեմենգնում,կանանցև
տղամարդկանցհավասարությունն
է խախտվում, միշտ քաջալերվում
է, որ տղա է ծնվում, սակայն մար
դիկ մոռա նում են, որ եթե խախտ
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վումէբալանսը,հետոկինչիլինի,
որտղածննդաբերի,ևՀայաստանն
արդեն իսկ նման երկրների ցան
կումէ¦:
Եվրոպայի խորհուրդը ևս
անհանգստացած է Հայաստա
նում իգական սեռի պտուղների
աբ որտների թվով: Եվրախորհրդի
խորհրդարանական
վեհաժողո
վը հոկտեմբերի 37ը կայանալիք
լիագումար  նիստում քվեար կու
թյան է դնելու խնդրի վերաբերյալ 
մշակվողբանաձևինախագիծը:
ԸստԵԽԽՎհավասար հնարա
վորությունների հանձնաժողովի`
Հայաստանում սեռի ընտրությու
նը մինչև ծննդաբերությունը հա
սելէ§անհանգստացնողչափերի¦`
112 տղայի դիմաց ընդամենը 100
աղջիկէծնվում:
Շվեյցարիան
ներկայացնող
Դորիս Ստամպի հաշվետվու
թյան հիման վրա մշակվող բա
նաձևով հանձնաժողովը կոչ է
անում §հետաք ննել ծնելիության

սեռա կան համամասնության թեք
վող կորի հիմքերն ու պատճառ
ներն¦ ու ավելացնել ջանքերը
§հասարակությունում կնոջ դերն
ամրապնդելուհամար¦:
Ըստ մշակվող բանաձևի` Հա
յաստանիկառա վարությունըպետք
է ար ժանահավատ տվյալ ներ հա
վաքի ծնելիության սեռա կան հա
մամասնության վերաբերյալ  երկրի
ողջ տարածքից, ինչպես նաև վե
րապատրաստի բուժանձնակազմը

սեռի ընտրության նախածննդյան
գործընթացներիվերաբերյալ :
Եթեբանաձևինախագիծըհաս
տատվի,ԵԽանդամբոլորերկրնե
րըպետքէխորհուրդտանհիվան
դանոցներին §չտրամադ րել պտղի
սեռի վերաբերյալ  ինֆորմացիան¦
մինչեւ որոշակի ժամանակահատ
ված:
§Առա յժմհայտնիչէ,թեդաինչ
պես է տեղի ունենում, և ինչ պա
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տասխանատվություն են կրում
ծնողներինապագաերեխայիսեռը
հայտնողբժիշկները, այցիցհետո
§Մեդիալաբին¦ ասել է Ստամպը`
հավելելով,  հարկ է լրացուցիչ
ուսումնասիրելայսհար ցը:Զեկույ
ցը, որում կխոսվի ԵԽԽՎ անդամ
երկրների` ընտանիքի պլանավոր
մանժամանակայսմիտումըհաղ
թահարելուն ուղղված ջանքերի
անհրաժեշտությանմասին,ԵԽԽՎ

Հիմնադ րամի հայաստանյան
գրասենյակի գործադիր ներկայա
ցուցիչ Գարիկ Հայրապետյաննա
սում է, որ նշված բանաձևը շատ
կար ևոր դեր ունի հասարակական
և սոցիալական հար թությունում,
այնփորձէ`վերացնելուկամգոնե
պակասեցնելուգենդերայինանհա
վասարությունըհենցնրածննդյան
պահից:
§Ինչպես ցույց է տալիս Չինաս
տանիևՀնդկաստանիփորձը,ընտ
րովիաբորտներըբերումենսեռե րի
քանակականշեղման,ինչնիրհեր
թին բերում է սոցիալական լուրջ
խնդիրների, այս պատճառներով
բանաձևը և նրան հետևող գործո
ղությունները շատ կար ևոր են մեր
հասարակության հետագա հավա
սարակշռվածությունը և բարեկե
ցությունը պահպանելու համար¦,
նշումէՀայրապետյանը:
Սակայն բանաձևը ընդունելու
պարագայում նա նաև կոռուպցիոն
ևազգայինմտածելակերպիփոփո
խության անհրաժեշտության ռիս
կերէտեսնում.

§Իմ կար ծիքով, անմիջապես
ընդունել հրահանգը, որ կար գելի
պտղի սեռի բացահայտումը, ճիշտ
լուծում չի լինի գոնե Հայաստանի
համար : Ավելիքան համոզված եմ,
որ այն կբերի կոռուպցիայի ավե
լացման: Այսինքն` այդ ինֆորմա
ցիանավելիթանկկար ժենա:Մինչ
այդ հրահանգն ընդունելը կամ ըն
դունելուհետհամատեղմերհետա
զոտության ար դյունքները վերլու
ծելուց հետո պետք է աշխատանք
կատարենք ինչպես բժիշկների,
այնպեսէլհասարակությանհետ¦:
ՄԱԿի Բնակչության հայաս
տանյան հիմնադրամն այս հա
մատեքստում բժիշկներին առա 
ջարկում է սեռի ինֆորմացիան
բացահայտելու երկարաժամկետ
ռիսկեր, իսկ ազգաբ նակչությա
նը կոչ է անում աղ ջիկ երեխայի, և
ընդհանրապես կնոջ դերի և նրա
ար ժեքիբարձրացմանվերաբերյալ 
հասարակական կար ծիքը վերա
նայել:
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քննար կմանը կներկայացվի հոկ
տեմբերին¦:
ՀՀ առողջապահության նախա
րարության մոր և մանկան առող
ջությանպահպանմանվար չության
պետԿարինեՍարիբեկյաննասում
է,որդեռևսուսումնասիրություններ
են կատար վում` պար զելու ընտրո
վի աբորտների պատճառները, և
թեինչուընտանիքներինչիբավա
րարումիգականսեռը.
§Թեևդամարդկայինէ,հասկա
նալի է, որ ցանկացած ընտանիք
երկու սեռի երեխա է ցանկանում,
սակայն սեռով պայմանավորված
աբորտը բոլոր դեպքերում ճիշտ
չէ,ևեթեընտանիքըպատրաստչէ
երեխաունենալ ու,թողչպլանավո
րիհղիություն¦:
ՄԱԿի բնակչության հիմ
նադ րամը ներկայումս հետազո
տություն է իրականացնում Հա
յաստանում ըստ սեռի աբորտների
վերաբերյալ , որն այժմ դաշտային
փուլում է, ու տվյալ ները դեռ չեն
հրապարակվում:

Armenia:
AreSelective
AbortionsBehind
BirthRatio
Imbalance?
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A

rmenia's high rate of
male births is alarming
international and Armenian pre
natalspecialists.Theirchiefconcern
is that selective abortions are
contributing to a demographically
undesirablegenderimbalance.
Government statistics indicate
thatagenderimbalanceinbirthshas
existed since the early 1990s, but
the trend has become more visible
inrecentyears.TheStateStatistical
Service of Armenia reports that
23,800 boys and 20,900 girls were
bornin2010,workingouttoarateof
about 114 male births for every 100
female births. In 2009, 23,600 boys
and20,700girlswereborn,marking
approximatelythesamebirthratioas
in2010.
The United Nations Population
Fund(UNFPA)putstheworldwide
sex ratio at birth at 105106 males
per 100 females. Armenia has an
overallpopulationof2.96million.
Assessing the birth ratio,
the head of the State Statistical
Service's Census and Demography
Department warned that Armenia
faces“aseriousproblem.”

“A study must be conducted to
find out whether this imbalance
is the consequence of selective
abortions, or something else,” said
Karine Kuyumjian. “[T]he problem
is obvious, and it will become
even plainer later, when, along
with demographic issues, we will
facealackoffuturemothers.”
Representatives
from
the
Parliamentary Assembly of the
CouncilofEurope(PACE)recently
reached a similar conclusion.
Armenia's aboveaverage rate of
male births indicates “that there
must be some sort of prenatal sex
selection,” said Doris Stump, a
PACE rapporteur on prenatal sex
selectionwhotravelledtoYerevanin
Junetoassesstheproblem.
“But there is no knowledge yet
about how it is done and what is
the responsibility of doctors telling
thesexofthechildtotheparents,”
Stump said. “More research has to
bedoneonthatquestion.”Areport
abouttheneedformembercountries
“to fight against the preference for
boys” in family planning will be
presented to PACE in October, she
added.

As elsewhere in the Caucasus
(Georgia and Azerbaijan also post
high rates of male births, PACE
reports), much of the problem may
have to do with a heavy cultural
emphasis on the value of having
sons.
“A good man must have a son,”
said sociologist Aharon Adibekian,
commentingonArmenianattitudes
toward their children's gender.
“If you don't have a son, who will

inherit your belongings, your house
and[lookafter]yourfamily?”
Thatperspectiveisondisplayat
Armenian hospitals; at one Yerevan
facilityrecently,theoverjoyedfather
of a newborn baby boy danced to
Armenianfolkmusic,whilemedical
staff consoled the mother of a
newbornbabygirlthatshe'd“havea
boynexttime.”
Sociologist Adibekian, however,
scoffs at the notion that this

preference would prompt women to
abort female fetuses. “In countries
at war, the number of boys is high;
this is called a war phenomenon,”
he asserted, referring to a spike in
male births noted by demographers
in countries engaged in longterm
combat, where 120 boys can be
born for every 100 girls. The same
mightbehappeningamidArmenia's
ongoing standoff with Azerbaijan,
Adibekiansuggested.
Dr.DavidMkhitarianthemedical
director of Yerevan's prominent
Shengavit Medical Center, also
dismisses as “nonsense” the claim
thatfemalefetusesarebeingaborted
selectively. “It's just that more boys
thangirlsareborn,”Dr.Mkhitarian
said.
Armenia's current population
slightlyfavorswomen(51.5percent)
overmen(48.5percent),adifference
that could reflect labor migration
trends. The UNFPA's deputy
representative to Armenia cautions
that legitimate grounds exist for
connecting Armenia's high male

38

birth rate to “intentional actions.”
The UNFPA expects to finalize a
reportontheissuethisNovember.
“[S]incethefindingsofthestudy
areyetunknown,maybeit'stooearly
tospeakaboutitwithcertainty,but
if we try to consider it logically, we
willseeitisverylikelytobeso,”said
GarikHayrapetian.
“The birth rate has decreased
abouttwicenowascomparedtothe
1980s,andbyreducingthenumberof
babygirlsweriskenteringavicious
circle,” Hayrapetian continued.
“When we say we need soldiers
to provide for Armenia's security,
we should not forget that we need
enough … mothers to whom these
soldierswillbeborninthefuture.”
But for women like 27year
old Yerevan homemaker Gayane
Hovhannisian, her husband and
her family's “honor” outweigh
any concern about Armenia's
demographicsituation.
A mother of two daughters,
Hovhannisian says that she did not
hesitatetooptforanabortionwhen

shelearnedshewaspregnantwitha
third girl. Six months later, she got
pregnantagain;thistime,withboy
girl twins. To avoid having another
girl,shechoseanotherabortion.
“After these abortions, I finally
fulfilled my husband's dream, and
our son was born,” Hovhannisian
said. “I would burn with shame if I
failedtogivebirthtoason.”
Official statistics show that the
number of abortions in Armenia
(13,797 cases) increased by roughly
10 percent in 2010 compared with
the previous year; some specialists,
though, maintain that the actual
figuresarehigher.
A fetus' gender cannot be
determined until the 14th week
of pregnancy, but Armenian law
only allows abortions through the
12th week of pregnancy for women
withoutcontraindications.
Thatsuggeststhatmanyabortions
“are performed secretly and
illegally,” said Marine Margarian, a
project coordinator on gender rights
issues at the Public Information

and the Need for Knowledge non
governmental organization. “Of
course, an abortion performed after
the 12th week of pregnancy is not
registered officially; otherwise, the
picturewouldbeclearer.”
Dr. Mkhitarian cautions that
warnings
about
genderbased
abortions will do nothing to stop
the use of abortions for “family
planning.”
“[I]f … a woman of about 40
has three daughters and she learns
she is expecting a fourth girl, she
will go for an abortion despite any
recommendationsbyeitherPACEor
theRepublicofArmeniaorwhoever
itmaybe,”saidMkhitarian.
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Լուսանկարները՝
Նարեկ Բախտամյանի

Գրքում ներառվել են հետևյալ հեղինակների հոդվածները.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Նարէ Աթոյան, §Սխալ, որի անունն է ՄԱՐԴ¦
Մարիաննա Գրիգորյան, §Are Selective Abortions Behind Birth Ratio Imbalance?¦
Գրիգոր Էմին-Տերյան,§Տղամարդու տեսակետ.§Հնազանդ եմ¦, §Տեր եմ¦
Լիա Խոջոյան, §Ոչինչ չի եղել, ուղղակի մի Լիլիթիկով պակաս կծնվի Հայաստանում…¦
Փառանձեմ Հովհաննիսյան, §Դադարեցված կյանքի պատմություններ. սեռով պայմանավորված աբորտները` մտահոգության տեղիք¦
Լենա Հովսեփյան, §Երեխան ապրի, թե ոչ` որոշում է մայրը¦
Մանե Պապյան, §Արդեն երկու աղջիկ ուներ, և երրորդն անհրաժեշտ չէր...¦
Եկատերինա Պողոսյան, §Տնային պայմաններում հղիության արհեստական ընդհատումը վտանգավոր միտում է հայ կանանց շարքում¦
Գայանե Սարգսյան, §Մայրանալու իրավունքը տրվել է արարելու, ոչ թե սպանելու համար…¦

Գրքումարտահայտված
կարծիքներըհեղինակայինեն
ևկարողենչհամընկնելՄԱԿի
Բնակչությանհիմնադրամի
տեսակետին:

ՄԱԿիԲնակչությանհիմնադրամիհայաստանյանգրասենյակ
¡ՄԱԿիԲնակչությանհիմնադրամ,
Հայաստան,2012

Պ.Ադամյանիփող.14,0010,Երևան,Հայաստան,
հեռ.`(37410)543417,547087,543416,ֆաքս`(37410)543811,
www.unfpa.am

