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 ՀԱՅԱստԱՆի ՀԱՆՐԱՊետՈՒԹՅՈՒՆը ԱՇԽԱՐՀՈՒմ

Մեր հանրապետությունն իր ուրույն տեղն ունի ժամանակակից աշխարհում: Հայաստանի 
տեղը, դերը և զարգացման հեռանկարը արագ փոփոխվող աշխարհում պայմանավորված է 
պատմական, աշխարհաքաղակական, տնտեսական, ժողովրդագրական և այլ գործընթաց-
ներով: Աշխարհի մյուս ժողովուրդների պես մենք, հայերս շարունակում ենք կառուցել մեր 
տունը մեր պատմական պատմական հայրենիքի մոտ 1/10 մասի վրա, թեև մեր հայրենիքը 
զարգացնելու, շենացնելու ուղին ընթանում է նյութական և ոչ նյութական արժեքներ 
(ապրանքներ, ծառայություններ) ստեղծելու և մյուս պետությունների հետ դրանք փոխանակելու 
միջոցով: Այս ճանապարհով է կազմակերպվում հասարակական կյանքն առհասարակ 
աշխարհի բոլոր երկրներում: 

Ինչպես ցանկացած երկրի, այնպես էլ Հայաստանի զարգացման վրա ազդում են, և՛ 
նպաստող, և՛ խոչընդոտող մի շարք գործոններ: Դրանք են մեր պետության՝

• կտրվածությունը	ծովերից	և	օվկիանոսներից,
• շրջապատող	երկրների	զարգացման	ցածր	մակարդակը,
• մեր	երկրի	տարածքով	ձգվող	միջազգային	տարանցիկ	ցամաքային	ուղիների	առկայու-

թյունը,
• տարածաշրջանում	 աշխարհի	 հզոր	 պետությունների	 շահերի	 հակադրությունը

(բախումը):
Այս գործոններից մեզ համար նպաստավոր է միջազգային տարանցիկ ցամաքային 

ուղիների ոլորտում (խաչմերուկում) գտնվելը: Սակայն հայոց պետականության երկրորդ 
միավորի` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ սահմանակից Թուրքիայի և 
Ադրբեջանի կողմից տրանսպորտային միջպետական ուղիների շրջափակումը մեզ համար 
նպաստավոր վերոնշյալ գործոնը ժամանակավորապես աննպաստ է դարձրել: Արտաքին 
աշխարհի հետ Հայաստանի առևտրային հարաբերությունները զարգանում են սահմանակից 
Իրանի և Վրաստանի հետ պատմականորեն ձևավորված հարևանային բնականոն հարա-
բերությունների շնորհիվ:

Հայաստանի Հանրապետություն պետությունը աշխարհում ճանաչված է պաշտոնապես։ 
Նա համաշխարհային հանրության լիիրավ անդամ, միջազգային հարաբերությունների սուբ-
յեկտ, համաշխարհային և տարածաշրջանային զարգացումների լիարժեք մասնակից է, միաժա-
մանակ` հայ ժողովրդի բազմադարյան պատմության ժառանգորդը և համայն հայության 
հայրենիքը։

Հայաստանի ու հայ ժողովրդի տեղն ու դերը աշխարհում որոշելու և գնահատելու համար 
պետք է օգտվենք այս դասընթացին մեր կողմից ուսումնասիրված և՛ քանակական, և՛ որա-
կական գնահատումից։

սկզբում կատարենք քանակական գնահատում։ Հայերն աշխարհի հնագույն ժողովուրդ-
ներից են, ովքեր սրանից նույնիսկ 5 հազար տարի առաջ զբաղեցրել են Հայկական 
լեռնաշխարհի (շուրջ 400 հազ. կմ2) մեծ մասը։ Հայկական պետությունը տարածքի քանակական 
ամենաբարձր ցուցանիշներ ունեցել է Տիգրան Բ արքայից արքայի օրոք. տարածքը գերազանցել 
է 1 մլն քկմ-ը (երկրագնդի ցամաքային մակերևույթի 1,5%-ը)՝ ձգվելով Կովկասյան լեռներից 
մինչև Կարմիր ծով և Միջերկրականից մինչև Կասպից ծով։

Պատմական անցյալում հայերի առավելագույն թիվը` 7 մլն, գրանցվել է XII-XIII դարերում։ 
Դա կազմել է աշխարհի այդ ժամանակվա բնակչության առնվազն 2%-ը։

Հետագայում այս քանակական ցուցանիշները կտրուկ նվազել են։ Դարեր շարունակ, 
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օրինակ, XIV–XIX դարերում, հայերը չեն ունեցել ազգային պետություն, իսկ աշխարհում հայ 
բնակչության թիվը XX դարի սկզբին, մինչև հայոց Մեծ եղեռնը, նվազել է մինչև 4,5 մլն-ի, այդ 
թվում` ՀՀ ներկա տարածքում կազմել է մոտ 1մլն։ 1915 թ. Օսմանյան Թուրքիայում իրա-
կանացված ցեղասպանության արդյունքում բնակչության այդ թիվը նվազեց ևս 1,5 մլն-ով։ 

Բնակչության քանակի նվազման, ազգային պետականության կորստի, տարածքի կրճատ-
ման հետևանքով, համապատասխանաբար, կրճատվել են նաև արտադրողական ուժերի, 
երկրի ռազմական հզորության, արտաքին առևտրի, տնտեսության ճյուղերի քանակական ցու-
ցանիշները։

Այժմ վերլուծենք աշխարհում Հայաստանի ու հայերի տեղն ու դերը բնութագրող գլխավոր 
որակական ցուցանիշները։ Մեծ է Հայաստանի, ինչպես նաև Եվրոպայի, Ասիայի ու Աֆրիկայի 
մի շարք պետությունների ու ժողովուրդների զարգացման գործում հայ ժողովրդի ավանդը: 
Մենք պետք է գիտակցենք, բարձր գնահատենք ու ձգտենք այն ամեն կերպ բազմապատկել ու 
խորացնել։ 

Հայաստանի Հանրապետության փոքր տարածքում պահպանված հազարավոր հուշարձան-
ներից շուրջ մեկ տասնյակը ՅՈՒՆԵՍԿՕ1-ի կողմից ճանաչված են որպես համաշխարհային 
ժառանգության մշակութային արժեքներ։ Այդպիսիք են մասնավորապես Երևանն ու 
Վաղարշապատը (որպես հնագույն քաղաքներ), Էջմիածնի վանքային համալիրը, Զվարթնոց 
տաճարի ավերակները, Հաղպատի, Գեղարդի վանքերը, հայկական խաչքարը, դուդուկը և 
այլն։ Դրանցով են նաև պայմանավորված Հայաստանի, հայ ժողովրդի ու հայկական մշակույթի 
նկատմամբ ժամանակակից աշխարհում գոյություն ունեցող հետաքրքրությունն ու դրական 
վերաբերմունքը:

Հայաստանն ու հայերն աշխարհի տարբեր երկրների ու ժողովուրդների հետ եղել են 
մշտական կապերի մեջ. կրել են նրանց ազդեցությունը, բայց` իրենք էլ ազդել են նրանց վրա։ 
Հայերը մեծ ներդրում ունեն հարևան մի շարք ժողովուրդների հասարակական կյանքի տարբեր` 
ռազմական, արտաքին առևտրի, պետական կառավարման, գիտության, մշակույթի, կրթության 
բնագավառներում։

Անժխտելի է համարվում, որ Արևմտյան ու Կենտրոնական Եվրոպայում լայն տարածում 
ունեցող «գոթական» կոչվող ճարտարապետական ոճի հիմքում հայկական տաճարաշինական 
ճարտարապետությունն է։ 

Անժխտելի է հայերի դերը Եվրոպայի առաջատար երկրների, ինչպես նաև Թուրքիայի, 
Իրանի, Ռուսաստանի ու արևելյան երկրների, հատկապես Հնդկաստանի հետ առևտրի 
զարգացման գործում։ Ուշագրավ է, որ Հնդկաստանի մի շարք քաղաքներում կենտրոնացած 
հայությունը բաղկացած է եղել հիմնականում վաճառականներից, ոսկերիչներից, զինագործ-
ներից։ Եղել են նաև պետական պաշտոնյաներ ու մտավորականներ։ Հայ զինվորական 
գործիչները, գլխավորելով հայ-հնդկական զինված ջոկատները, ակտիվ մասնակցություն են 
ունեցել պորտուգալական ու անգլիական նվաճողների դեմ Հնդկաստանի ժողովրդների 
ազատագրական պայքարին։

Հայտնի են հայերի առնչությունները սլավոնական աշխարհի հետ, նրանց ծանրակշիռ 
ներդրումը հասարակական կյանքի տարբեր բնագավառներում` սկսած սլավոնական գրերի 
գյուտից, քրիստոնեության ընդունումից ու տարածումից, պետական կառավարման ու 
ռազմական ոլորտներից և ավարտած արվեստի, գիտության ու կրթության, շինարարության 
բնագավառներով։ Սլավոնական երկրներում (Ռուսաստան, Լեհաստան, Բուլղարիա, 
Ուկրաինա, Սերբիա և այլն) և նրանց հարևան Հունգարիայում ու Ռումինիայում հայերը 
հիմնադրել են կրթական ու մշակութային օջախներ, կառուցել են վանքեր ու եկեղեցիներ, 

1 Միավորված Ազգերի կազմակերպության կրթության, գիտության և մշակույթի կազմակերպություն:
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ակտիվորեն մասնակցել են հասարակական կյանքին, որպես բարձրաստիճան պետական 
ծառայողներ։ Հայկական համայնքները, մասնավորապես Լեհաստանում, նույնիսկ ունեին 
ներքին ինքնավարության լայն իրավունքներ։ 

Խորհրդային տարիներին Հայաստանը գտնվում էր ԽՍՀՄ կազմում, ուներ կիսանկախ 
պետության կարգավիճակ, և նրա պաշտոնական անվանումն էր Հայկական Խորհրդային 
Սոցիալիստական Հանրապետություն։ Այդ տարիներին արագ թափով զարգացան Հայաստանի 
արտադրողական ուժերը, արդյունաբերության մի շարք ճյուղերի գծով (գունավոր 
մետաղաձուլություն, էլեկտրատեխնիկական մեքենաշինություն, քիմիական, թեթև և սննդի 
արդյունաբերություն) Հայաստանը առաջատար դիրքեր գրավեց ամբողջ ԽՍՀՄ-ում և դրա 
միջոցով էլ մասնակից դարձավ համաշխարհային առևտրին։ 

ԽՍՀՄ փլուզումից հետո անկախացած Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է 
ինքնուրույն նվաճեր իր տեղը համաշխարհային տնտեսության մեջ։ 

Հաղթահարելով սոցիալիստական տնտեսվարման համակարգից շուկայականի անցման 
հետևանքով առաջացած տնտեսական անկումը, ինչպես նաև 2008թ.-ից սկսված 
համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի հետևանքները՝ Հայաստանի Հանրապետությունը 
ձգտում է տարեցտարի բարելավել իր ցուցանիշները, կատարել արմատական տնտեսական 
բարեփոխումներ՝ հարմարվելով համաշխարհային շուկայի օրենքներին։ Դրանով իսկ նա 
ձգտում է ամրապնդել իր տեղն ու դերը աշխատանքի միջազգային բաժանման համակարգում։

Հայաստանի Հանրապետությունը, լինելով հայ ժողովրդի հարուստ պատմական 
ժառանգության կրողը, անկախություն նվաճելուց հետո հանդես է գալիս որպես միջազգային 
իրավունքի սուբյեկտ, ունի միջազգային լայն ճանաչում և վարում է ակտիվ արտաքին 
քաղաքականություն։ Նրա հետ դիվանագիտական հարաբերություններ են հաստատել 
աշխարհի շուրջ 150 պետություններ։ Դրանցից ավելի քան 20-ը ՀՀ-ում հիմնել են իրենց 
դեսպանությունները։

Հայաստանի Հանրապետությունը բազմաթիվ միջազգային կազմակերպությունների 
անդամ է: Դրանցից են՝ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը (UN), Կրթության, գիտու-
թյան և մշակույթի հարցերով Միավորված ազգերի կազմակերպությունը (UNESCO), Եվրոպայում 
անվտանգության	և	համագործակցության	կազմակերպությունը	 (OSCE)	և	այլն	 (տե՛ս	 էջ……..-ի	
հավելվածը):

ՀՀ-ն անդամ է նաև բազմաթիվ գիտական, մշակութային, մարզական, իրավապահ, 
լրատվական միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների։ 

Հայաստանի Հանրապետության տեղն ու դերը պակաս նշանակալի չեն միջազգային 
տարածաշրջանային համագործակցության մակարդակում։ Բազմակողմանի սերտ համա գոր-
ծակցություն է հաստատված Անկախ պետությունների համագործակցության (ԱՊՀ), Սևծովյան 
երկրների տնտեսական համագործակցության, Եվրամիության և Եվրոպայի խորհրդի, 
Վերակառուցման ու զարգացման եվրոպական բանկի և շատ այլ կազմա կեր պությունների հետ։ 

Աշխատանքի միջազգային բաժանման գործընթացներում տարեցտարի մեծանում է 
Հայաստանի հետ տարբեր երկրների առևտրի ծավալները: Վերջին տարիներին ապրան-
քաշրջանառության կեսից ավելին պատկանում է Ռուսաստանին, 1/3-ը՝ Եվրամիությանը (ԵՄ) և 
ավելի քան 10%-ը՝ ԱՄՆ-ին:

Հայաստանի Հանրապետության և ԵՄ-ի միջև 1996թ. կնքվեց «Գործընկերության և 
համագործակցության համաձայնագիր», որն ուժի մեջ մտավ 1999-ից։ Այն հնարավորություն 
տվեց ԵՄ-ի հետ սերտ համագործակցություն զարգացնել։ Այդ համագործակցության 
շրջանակում Հայաստանն ամենամյա աջակցություն է ստանում տնտեսության անցումային 
փուլը արագ հաղթահարելու նպատակով։ Հայաստանն ընդգրկվել է ԵՄ-ի այնպիսի կարևոր 
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նախաձեռ նության մեջ, որը ներառում է ապագայում այդ կառույցին անդամակցության 
իրական հնարավորություններ։

Աշխարհում Հայաստանի ու հայերի տեղն ու դերը որոշող բացառիկ գործոն է հայկական 
սփյուռքի գոյությունը։ Հայերը իռլանդացիների նման աշխարհի եզակի ազգերից են, որի ավելի 
քան 2/3 մասը, հանրահայտ հանգամանքների բերումով, ցավալիորեն բնակվում է իր 
պատմական հայրենիքից դուրս։ 

Հայերը ցրված են աշխարհի ավելի քան 70 երկրում, որոնց մեծ մասում նրանք ձևավորել են 
համայնքներ, որոնց միջոցով ամեն կերպ նպաստում են հյուրընկալող երկրների հետ 
Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունների սերտացմանը, հեղինակության բարձ-
րաց մանը և դիրքերի ամրապնդմանը։

Հայկական առավել կազմակերպված ու մարդաշատ համայնքներ այժմ գոյություն ունեն 
Ռուսաստանում (շուրջ 2,3 մլն.), ԱՄՆ-ում (1,3 մլն.), Ֆրանսիայում (500 հազ.), Վրաստանում 
(350 հազ.), Իրանում, Լիբանանում, Կանադայում, Արգենտինայում։




