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STATE Magazine պարբերական 

ապրիլ 2020թ․   

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ․ ԱՄՆ ԴԵՍՊԱՆԱՏԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 

ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՐՏՈՒՄԸ ԿՈՎԿԱՍՈՒՄ 

 

Հեղինակ՝ Լիա Միլլեր 

Հայաստանը հինավուրց մի երկիր է՝ իր 

հարուստ ու ուշագրավ պատմությամբ։ Այս 

երկիրը պարծենալու բան շատ ունի․ նշենք 

գինեգործական ավանդույթները, որոնք 

ամենահին են աշխարհում, համեղ ու 

հետաքրքիր խոհանոցը, աներևակայելի 

հյուրընկալությունը, գեղեցիկ բնաշխարհը՝ 

քայլարշավի առաջնակարգ 

հնարավորություններով և, իհարկե, 

միջազգայնորեն ճանաչված 

կենսաբազմազանությունը։ Հայաստանը 

որպես պարտադիր ու ցանկալի զբոսաշրջային 

ուղղության հաճախակի հիշատակվում է 

հայտնի պարբերականներում, ինչպիսիք են՝ 

Forbes-ը և Condé Nast Traveler-ը, իսկ վերջերս 

Հայաստանին անդրադարձ էր կատարել National Geographic-ը՝ ներառելով այն «զիլ» 

զբոսաշրջային ուղղությունների շարքում (“The Cool List: Celebrating the reasons to travel in 

2020) և ընդգծելով խոշոր տրանսպորտային ու ճամփորդական հանգույցներից Հայաստան 

հասնելու դյուրինությունը: Գտնվելով Հարավային Կովկասի սրտում և սահմանակցելով 

Թուրքիային, Իրանին, Ադրբեջանին ու Վրաստանին՝ Հայաստանը իրապես գտնվում է այն 

խաչմերուկում, որտեղ իրար են միանում արևելքն ու արևմուտքը և դրանով է թերևս  

պայմանավորված երկրի դինամիկ, ինքնատիպ ու  գունեղ մշակույթը։ 

 

Տեսարան Երևանից՝ Կասկադի պուրակը 

Լուսանկարը՝ ArtNat-ի 

https://www.nationalgeographic.co.uk/travel/2020/01/cool-list-celebrating-reasons-travel-2020
https://www.nationalgeographic.co.uk/travel/2020/01/cool-list-celebrating-reasons-travel-2020
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Երևանը՝ երկրի մայրաքաղաքն ու ամենամեծ քաղաքային բնակավայրը, աշխարհի 

հնագույն ու անընդմեջ բնակեցված քաղաքներից է, որը կառուցվել է Հռոմից 29-ը տարի 

առաջ։ Այն հիմնել է ուրարտական Արգիշտի I թագավորը և անվանակոչել Էրեբունի, թեպետ 

այդ ժամանակ տեղանքն արդեն բնակեցված էր։ Այս տարածքում բնակության առաջին 

ապացույցները մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ հազարամյակ են տանում։ Առաջին 

աշխարհամարտից հետո Երևանը դարձավ Հայաստանի 12-րդ մայրաքաղաքը և պահպանում 

է այդ կարգավիճակը մինչ օրս։ Հրազդան գետի աջ 

ու ձախ ափերի երկայնքով տեղակայված այս 

քաղաքը երկրի վարչական, մշակութային ու 

արդյունաբերական կենտրոնն է։ Այն հայտնի նաև 

որպես «վարդագույն քաղաք», քանի որ այստեղ 

շենքերի մեծ մասը կառուցված են վարդագույն 

երանգ ունեցող հրաբխային քարից։ 

Արարատ լեռը կամ Մասիսը, որի մասին 

հայերը շատ մեծ գորովանքով են խոսում, 

Հայաստանի խորհրդանիշն է և հայտնի է իր 

վեհաշուք տեսարաններով։ Հրաբխային ծագման 

այս լեռը ներկայիս Թուրքիայի տարածքում է, ինչի 

հետևանքով հայերի համար դժվար է այնտեղ հասնել։ Սակայն այս լեռը բոլոր հայերի սրտում 

է և մշակութային ու պատմական հպարտության աղբյուր է յուրաքանչյուր հայի համար։  

Հայ ժողովուրդն աչքի է ընկնում իր բարձր 

աշխատանքային կարգապահությամբ ու 

տոկունությամբ, և աշխարհով մեկ հայերը հայտնի են 

իրենց արհեստագործական հմտություններով, 

հատկապես՝ գորգագործության, փայտամշակման ու 

քարի փորագրման ասպարեզներում,  ինչպես նաև 

գինեգործությամբ, խաղողագործությամբ և անչափ 

համեղ խոհանոցով։ Հայկական գորգագործությունը 

սկիզբ է առել դեռևս հնագույն ժամանակներում, և 

այսօր հայերը շատ են հպարտանում 

գորգագործական իրենց ավանդույթներով, և 

թանգարաններում կարելի է գտնել հնագույն գորգերի 

ու կարպետների բազմաթիվ նմուշներ։ Բացի այդ, 

քարի փորագրման՝ խաչքարներ ստեղծելու արվեստը 

բնորոշ է միայն հայերին։ Առաջին անգամ 

 

Երևանի համայնապատկերը և Արարատ լեռը 

Լուսանկարը՝ Artography-ի 

 

 
Նորավանքը 13-րդ դարի հայկական վանք 

է, որը գտնվում է Ամաղու գետի նեղ 

կիրճում 

Լուսնակարը՝ Հիթեր Թեհանի 
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խաչքարերը ի հայտ են եկել իններորդ դարում, սակայն դրանք լայնորեն սփռված են  

Հայաստանում ու Կովկասում։  

Հայերը նաև հայտնի են իրենց համեղ ուտեստներով ու խոհարարական 

հմտություններով։ Հայտնի ճաշատեսակներից է դոլման․ Կովկասի ժողովուրդները մշտապես 

մրցակցում են, թե որտեղ են ամենալավ դոլման պատրաստում և որտեղ են ի վերջո առաջին 

անգամ դոլմա պատրաստել։ Հայերի համար հացը առանձնահատուկ նշանակություն ունի․ 

այստեղ լավաշ են թխում, ազգային հացատեսակ, որ թղթի նման բարակ է, ինչպես նաև այլ 

հացեր, օրինակ` մատնաքաշ։  

Հայաստանի մասին ուշագրավ փաստերից մեկն էլ շախմատի նկատմամբ սերն է․   

այստեղ այն բոլորի սիրելի զբաղմունքներից է։ Խորհրդային իշխանության տարիներին 

առաջացած հետաքրքրությունը պահպանվում է մինչ օրս։ Շախմատը ներառված է 

հանրակրթական դպրոցների պարտադիր ուսուցման ծրագրում, իսկ Հայաստանը 

միջազգային շախմատային հանրության ամենաուժեղ խաղացողներից մեկն է։  

2018թ․ Թավշյա հեղափոխությամբ Հայաստանը կանգնեց ժողովրդավարական 

բարենորոգումների տրանսֆորմացիոն ճանապարհին, ինչը Խորհրդային Միության 

 

 
Շախմատ սիրում են բոլորը, իսկ այստեղ երեխաները կարող են շախմատ խաղալ մարդաչափ ֆիգուրներով 

Լուսանկարը՝ Արմինե Հովսեփյանի  
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փլուզումից տարիներ անց ռազմավարական հնարավորություն բացեց Միացյալ 

Նահանգների համար՝ ամերիկյան շահերն ու արժեքները այս երկրում առաջ տանելու 

համար։ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարության ներքո նոր կառավարությունն այստեղ ջանում է 

կառուցել ժողովրդավարական հաստատություններ, պայքարել ներհատուկ կոռուպցիայի 

դեմ, բարեփոխել արդարադատության համակարգը և ապահովել տնտեսական 

բարեկեցություն երկրի բոլոր քաղաքացիների համար։ Այս նպատակներին հասնելու 

հարցում Հայաստանի նոր կառավարությունը Միացյալ Նահանգներին դիտարկում է որպես 

առանցքային գործընկեր։ Այս եզակի հնարավորությանն արձագանքելու նպատակով 

Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանությունը ձևավորել է դրական մի օրակարգ, որն, ըստ էության, 

նոր ժողովրդավարական իրողությունների ճանապարհին Հայաստանի և Միացյալ 

Նահանգների գործակցության ու համատեղ աշխատանքի ուղեցույցն է ու տեսլականը։ Այս 

դրական օրակարգի հիման վրա է դեսպանությունը ձեռնարկում քայլեր տարբեր 

ոլորտներում, ինչպիսիք են՝ կոռուպցիայի դեմ պայքարը, ոստիկանության ու 

արդարադատության բարեփոխումները, կրթական հնարավորությունների ընդլայնումը, 

մշակութային պահպանության նախաձեռնությունները, ուղղակի օտարերկրյա ներդրումներ 

ընդունելուն պատրաստ ամուր ու աճի տեմպերով տնտեսության ձևավորումը և 

աջակցությունը միտված  Հայաստանի կայունությանն ու խաղաղ համագոյակցմանը 

տարածաշրջանի հարևանների հետ։  

Կոռուպցիայի դեմ պայքարում աջակցությունը, որը Հայաստանում ԱՄՆ 

դեսպանատան դրական օրակարգի առանցքային կետերից մեկն է, առավելապես 

իրականացվում է ԱՄՆ դեսպանության Թմրամիջոցների դեմ պայքարի և իրավապահ 

համագործակցության (ԹՊԻՀ) գրասենյակի և ԱՄՆ Միջազգային զարգացման հայաստանյան 

գրասենյակի կողմից, և միտված է երեք նոր հաստատությունների ձևավորմանը, որոնք 

կզբաղվեն կոռուպցիայի կանխարգելման, կոռուպցիոն հանցանքների քննության ու 

կոռուպցիոն գործերի դատաքննությամբ։ ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության 

ջանքերը նպատակաուղղված են  հակակոռուպցիոն աշխատանքների կանխարգելման 

բաղադրիչին, որը կիրագործվի Հայաստանի Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին 

աջակցելու ճանապարհով։ Այս կառույցը զբաղվելու է նախարարությունների ու պետական 

գերատեսչությունների համար ռիսկերի գնահատումներ կատարելով, գույքի ու ակտիվների 

հայտարարագրման, պետական պաշտոնյաների բարեվարքության ստուգման ու 

հակակոռուպցիոն ուղերձները Հայաստանի հանրությանը հասցնելու հարցերով։ ԹՊԻՀ 

գրասենյակը զբաղվում է քննչական ու դատական օղակներով՝ աջակցելով հակակոռուպցիոն 

քննչական մարմնի և հակակոռուպցիոն դատարանի ձևավորմանը։ ԹՊԻՀ գրասենյակը նաև 

Հայաստանի կառավարության ռազմավարական գործընկերն է դեսպանատան մեկ այլ 

առանցքային նախաձեռնության շրջանակում, որը միտված է ոստիկանության 

բարեփոխումներին ու այդ կառույցի կայացմանը որպես արդյունավետ, թափանցիկ ու 
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հաշվետու իրավապահ կառույց, որը հարգում է մարդու իրավունքները և մարմնավորում  

հանրությանը ծառայելու գաղափարախոսությունը։ 

ԱՄՆ դեսպանությունը 

աջակցում է նաև Հայաստանի 

պատմաճարտարապետական 

արժեքների պահպանության 

հարցերում։  2019թ․ աշնանը դեսպան 

Թրեյսին Հայաստանի կրթության, 

գիտության, մշակույթի և սպորտի 

փոխնախարար Նարինե 

Խաչատուրյանի, Սյունիքի մարզային 

իշխանությունների և Մեղրի համայնքի 

ներկայացուցիչների հետ տոնեց ԱՄՆ 

ֆինանսավորմամբ այնտեղ 

իրականացված մշակութային 

պահպանության ծրագրի ավարտը, որի 

իրականացման նպատակով ԱՄՆ 

դեսպանի մշակութային պահպանության հիմնադրամի կողմից հատկացվել էր 510 000 ԱՄՆ 

դոլարի դրամաշնորհ։ Ի դեպ, սա Հայաստանում այդ հիմնադրամի ամենախոշոր ծրագիրն էր, 

որն իրականացվեց երեք տարվա ընթացքում՝ ապահովելով կարևոր պահպանության 

աշխատանքներ ճարտարապետական, պատմական, գիտական և գեղարվեստական եզակի 

նշանակություն ունեցող Սբ․ Հովհաննես եկեղեցու առավել վնասված հատվածներում։ 

Ծրագրով նաև կատարվեցին եկեղեցում առկա 17-րդ դարի հայ-պարսկական  մշակույթների 

համադրությամբ ձևավորված եզակի որմնանկարների վերականգնման աշխատանքներ։  

«Միացյալ Նահանգների կառավարությունը և ամերիկյան ժողովուրդը մեծ հարգանք 

ու ակնածանք են տածում Հայաստանի հարուստ մշակութային ժառանգության հանդեպ, և 

ինձ համար պատիվ է, որ մենք կարողացել ենք աջակցել Սբ․ Հովհաննես եկեղեցու 

վերականգնման ու պահպանության աշխատանքներին։ Նմանօրինակ ծրագրերը հաջորդ 

սերունդներին հնարավորություն կտան ծանոթանալ հայկական մշակույթի ակունքներին։ 

Հպարտությամբ ուզում եմ փաստել, որ 2005թ․ ի վեր Միացյալ Նահանգները դեսպանի 

մշակութային պահպանության հիմնադրամի միջոցով Հայաստանում մշակութային 

պահպանության ծրագրերին կարողացել է ուղղել ավելի քան մեկ միլիոն ԱՄՆ դոլար», - 

ասաց դեսպան Թրեյսին ամփոփիչ միջոցառման ընթացքում։  

Դեսպանության հյուպատոսական գրասենյակը պատասխանատու 

ուղևորությունները խթանելու միջոցով աջակցում է կոռուպցիայի դեմ պայքարին, 

միջազգային անվտանգությանը, ինչպես նաև Հայաստանի տնտեսության ամրապնդմանը։ 

Սբ․  Հովհաննես եկեղեցին Հայաստանում իրականացված 

մշակութային պահպանության ամենախոշոր ծրագիրն էր, 

որը ֆինանսավորվել է ԱՄՆ դեսպանի մշակութային 

պահպանության հիմնադրամի կողմից 

Լուսանկարը՝ ԱՄԱՓ մարդկային զարգացման ՀԿ-ի 
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Երկար տարիներ Հայաստանում արտասահմանյան ուղևորությունները հիմնականում երկու 

նպատակ են ունեցել․կարճաժամկետ զբոսաշրջային այցեր հին ռեժիմի էլիտայի կողմից և 

մշտական մեկնողներ հասարակության տարբեր օղակներից, որոնք ձգտում էին աշխատանք 

գտնել կամ նոր կյանք կառուցել որևէ այլ երկրում։ Համաշխարհային բանկի տվյալներով մեկ 

միլիոն հայեր, ինչը կազմում է երկրի բնակչության մեկ երրորդը, բնակվում են երկրի 

սահմաններից դուրս։  Հայկական սփյուռքից ստացվող դրամական փոխանցումները մի 

կողմից օգնում են երկրում բարօրություն ու եկամուտներ ձևավորելուն, սակայն արտագաղթը 

ինքնին նաև բացասական կողմեր ունի, քանզի հանգեցնում է աշխատուժի կրճատման 

երկրում և տաղանդաշատ անձանց արտահոսքի, որոնք կարող էին ասելիք ունենալ երկրի 

տնտեսության ու հասարակության մեջ։ Այս տեսանկյունից Միացյալ Նահանգները ցանկալի 

ուղղություն է Հայաստանի քաղաքացիների 

համար։ 

Ապրիլի 20-ին Հայաստանում ԱՄՆ 

դեսպանատունը կնշի Ամերիկյան անկյունների 

ծրագրի 15-ամյակը, ինչը փաստացի 15 տարվա 

հաջողված գործընկերություն է տեղի 

գրադարանների հետ։ Առաջին Ամերիկյան 

անկյունը բացվեց 2005թ․ Երևանի 

կենտրոնական քաղաքային գրադարանում, 

հաջորդիվ բացվեցին ևս 4-ը՝ Գյումրի, Վանաձոր, 

Կապան և Չարենցավան քաղաքներում։ 2005թ․ 

ապրիլից  մինչև  2019թ․ դեկտեմբեր Հայաստանում գործող այդ հինգ Ամերիկյան 

անկյունները և դեսպանատանը գտնվող Ամերիկյան կենտրոնը (նախկինում հայտնի էր 

որպես Տեղեկատվական ռեսուրսների կենտրոն) գրանցել են 687 321 այցելու, անցկացրել են 

22 221 տարբեր միջոցառումներ ու ծրագրեր, այդ թվում՝ անգլերենի խմբակներ, բաց 

դասախոսություններ, փոդքասթեր, ընթերցանության ժամեր, ֆիլմերի դիտում և քննարկում, 

տեխնոլոգիաների կիրառման հետ կապված տարբեր ծրագրեր և այլն։  2005թ․-ից  մինչև  

2019թ․ այցելուները փոխառել են 301 163 գիրք, 24 942 տեսասկավառակ և  100 250 ամսագիր 

ու պարբերական։ Ամերիկյան անկյունների ծրագիրը մշտապես արձանագրում է այցելուների 

ու ընթերցողների թվի ավելացում։ Այն նաև դարձել է Միացյալ Նահանգների և ամերիկյան 

հասարակության ու մշակույթի մասին հայաստանաբնակներին տեղեկություններ 

ապահովելու գերազանց միջոց դեսպանության համար։  

Դեսպանությունը շարունակում է համագործակցել Հայաստանի կառավարության  

հետ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում տեղ գտած նշանակալի ու տպավորիչ 

ձեռքբերումների միտումները պահպանելու ուղղությամբ։ Վերջին տարիներին այս ոլորտում 

իրապես ուշագրավ աճ է գրանցվել, իսկ 2019թ․ հոկտեմբերին Հայաստանում կայացած 

Երևանի Ամերիկյան անկյան ընթերցողները 

մասնակցում են ընթերցանության մարաթոնին 

Լուսանկարը՝ Աննա Մկրտչյանի 
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տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային կոնգրեսը հստակ փաստարկ էր առ 

այն, որ Հայաստանը լուրջ հայտ է ներկայացրել որպես միջազգային տեղեկատվական 

հանգույց կայանալու ասպարեզում։ Այդ օրերին Երևան էին ժամանել հազարավոր մարդիկ ու 

ոլորտի լեգենդար դեմքեր՝ քննարկելու ոլորտի հեռանկարներն ու խոչընդոտները։ 

Դեսպանությունը աշխատելով Հայաստանի կառավարության հետ տեխնոլոգիաների ոլորտի 

տեսլականի հղկման շուրջ՝ առաջարկում է աջակցություն ու ուղենիշներ քաղաքականության 

ու ազգային ռազմավարությունների այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են՝ կիբեր 

անվտանգությունը, հաջորդ սերնդի բջջային ցանցերը և արհեստական բանականությունը։ 

ԱՄՆ անտառային ծառայությունը 

Հայաստանի հետ գործակցում է 2010թ․-

ից՝ աջակցելով անտառային 

տնտեսության կառավարման ու 

անտառային հրդեհների դեմ պայքարելու 

Հայաստանի ջանքերին։  Այստեղ մենք 

ձգտում ենք ներգրավել 

երիտասարդներին՝ ստեղծելով սովորելու 

հնարավորություններ այնպիսի 

նախաձեռնությունների միջոցով, 

ինչպիսիք են՝ իրենց բնակության 

համայնքի օրինակով անտառապատման 

կամ անտառների վերականգնման 

աշխատանքները, ինչպես նաև 

ուսուցումներ՝ ԱՄՆ փորձը 

ներկայացնելու նպատակով։ 2011թ․-ից  

ԱՄՆ անտառային ծառայության հովանու 

ներքո Հայաստանից 23 հոգի մասնակցել 

են ուսուցումների ԱՄՆ-ում այնպիսի 

հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են՝ կլիմայի 

փոփոխություն, պահպանվող 

տարածքների կառավարում, ջրբաժաններ, անտառների վերականգնում, կենդանաբանական 

այգիների կառավարում և հանքարդյունահանում։ 2019թ․  դեսպանատունը Հայաստանում 

ընդունեց Սմոքի կամ հրշեջ արջին, որն առաջին անգամ միջազգային ուղևորության էր դուրս 

եկել։  Երևանում գտնվելու ընթացքում Սմոքի արջը հանդիպումներ ունեցավ տարբեր 

օղակներում՝ ամեն տեղ փոխանցելով իր մշտապես արդիական ուղերձն այն մասին, որ 

մեզնից յուրաքանչյուրն անձնական պատասխանատվություն ունի հրդեհները կանխելու 

հարցում։ Այս ուղերձը այդ օրերին նաև լայնորեն լուսաբանվեց հայկական մամուլում։  

Իր 75-ամյակը նշելու համար Հայաստան էր ժամանել 

սոցիալական գովազդի ամենաերկարակյաց կերպար 

Սմոքի արջը, որն 1944թ․-ից պաշտպանում է Ամերիկայի 

անտառները անցանկալի և մարդկային գործոնով 

պայմանավորված հրդեհներից։ Սա Սմոքի արջի 

առաջին միջազգային ուղևորությունն էր։  

Լուսանկարը՝ Հրանտ Խաչատրյանի  



8 

 

Գիտակցելով ամուր ու պահանջատեր քաղաքացիական հասարակության 

կարևորությունը բովանդակալի հանրային բանավեճի ու երկխոսության ապահովման 

հարցում` Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը աշխատում է տնտեսական լրագրության 

որակի բարելավմանն ուղղված ծրագրի ձևավորման շուրջ։ Լրագրողական 

կարողությունների զարգացմամբ հնարավոր կլինի հանրամատչելիորեն ներկայացնել 

տնտեսական հայեցակարգերը՝ օգնելով հասարակությանը լավ պատկերացնել 

կառավարության կողմից իրականացվող բարեփոխումները, նպաստել արդյունավետ, 

մասնակցային և հաշվետու կառավարմանը և զարկ տալ կայուն ու ներառական աճին։ Դրան 

զուգահեռ դեսպանությունը աշխատում է Հայաստանի հաշվեքննիչ պալատի հետ՝ մեծացելու 

պետական վերահսկողության թափանցիկությունն ու դրա բացահայտումների կիրառումը 

հանրության կողմից։ Սա նպաստում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի, կառավարության 

ծրագրերի թափանցիկության, արդյունավետության ու հաշվետվողականության մեծացմանն 

ուղղված  ջանքերին, որոնք շեշտադրված են կառավարության կողմից։ Առավել 

նպատակային և պատասխանատու հարկաբյուջետային կառավարումը կարող է 

ներդրումների ավելի մեծ հնարավորություններ ստեղծել ու խթանել Հայաստանի կայուն 

տնտեսական զարգացումը։  

Միացյալ Նահանգների բովանդակալի ներկայությունը և հայ-ամերիկյան 

հարաբերությունների երկարակեցությունը դեսպանատան դրական օրակարգի առանցքում 

են և շարունակում են ոգեշնչել դեսպանատան տարբեր ստորաբաժանումներին ու 

գերատեսչություններին գերազանց որակի աշխատանք կատարելու հարցում։  

 

Լիա Միլլերը Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան Հանրային կապերի գրասենյակի 

տնօրենն է։  


