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Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ 
կա նանց ա սո ցիա ցիա յի

 20 տար վա ան ցած ու ղին  

ՋԵՄՄԱ ՀԱՍՐԱԹՅԱՆ
Ա սո ցիա ցիա յի նախագահ

1995 թվա կան… Ա մե րի կա յի խա ղա ղութ յան ֆոն դի ա ջակ ցութ յամբ 
Հա յաս տա նում, Ադր բե ջա նում և Վ րաս տա նում ստեղծ ված « Հա րավ-
կով կաս յան կա նանց երկ խո սութ յուն» խմբե րի հեր թա կան՝ մոս կով յան 
հան դիպ ման ժա մա նակ մաս նա կից ներն ա ռաջ քա շե ցին 1995 թվա կա-
նի սեպ տեմ բե րին Պե կի նում կա յա նա լիք Կա նանց դրութ յան վե րա բեր-
յալ հա մաշ խար հա յին խորհր դա ժո ղո վի շրջա նակ նե րում ՀԿ-նե րի հա-
մա ժո ղո վին մաս նակ ցե լու հար ցը:  

Մա կար տուր նե րի մոս կով յան հիմնադ րա մի ա ջակ ցութ յամբ յու-
րա քանչ յուր երկ րից « Հա րավ կով կաս յան կա նանց երկ խո սութ յան» 
մեկ ներ կա յա ցու ցիչ հնա րա վո րութ յուն ու նե ցավ մաս նակ ցե լու Պե կի-
նի Գո ւայ րոու ար վար ձա նում անց կաց վող ոչ կա ռա վա րա կան կազ-
մա կեր պութ յուն նե րի հա մա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րին: Հա յաս տա նի 
« Կա նանց երկ խո սութ յան» խմբից ես ընտր վե ցի: Եվ ինձ բախտ վի-
ճակ վեց մաս նակ ցե լու ոչ կա ռա վա րա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
հա մա ժո ղո վին, որն ըն թա նում էր կա ռա վա րա կան պատ վի րա կութ-
յուն նե րի խորհր դա ժո ղո վին զու գա հեռ:  

ՀԿ-նե րի 30 հա զար ներ կա յա ցու ցիչ ներ ա վե լի քան եր կու շա բաթ 
քննար կում էին հա մաշ խար հա յին զար գաց ման խնդիր նե րը և կա նանց 
դերն ի րենց երկր նե րում ու գլո բա լաց ման գոր ծըն թաց նե րում: 

Մաս նակ ցութ յու նը հա մա ժո ղո վին փո խեց իմ պատ կե րա ցու մը 
հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան կյան քում կա նանց դե րի և մի ջազ գա-
յին կա նանց շարժ մա նը կա նանց ազ գա յին ՀԿ-նե րի մաս նակ ցութ յան 
մա սին: Հա մա ժո ղո վը բե կումնա յին դար ձավ՝ կան խո րո շե լով իմ կյան-
քի նոր ու ղին:

1995 թվա կան… Հա յաս տա նը ծանր դժվա րութ յուն ներ էր տա նում. 
գոր ծում էին հա ցի քար տեր, է լեկտ րա կա նութ յու նը տրվում էր գրա ֆի-
կով, բնա կե լի շեն քե րի կենտ րո նա կան ջե ռու ցու մը չէր գոր ծում, ընդ-
հա տումնե րով էին աշ խա տում բարձ րա հարկ շեն քե րի վե րե լակ նե րը:  
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Այ սօր` 2016 թվա կա նին, ան հա վա տա լի է, որ նման բան կա րող էր 
լի նել: Բայց ե ղել է: Ցուրտ ձմռա նը ու սու ցիչ նե րը և բու հե րի դա սա խոս-
նե րը ստիպ ված էին ոտ քով հաս նել դպրոց ու հա մալ սա րան, որ պես զի 
ու սուցա նեին ե րե խա նե րին և գի տե լիք ներ հա ղոր դեին ու սա նող նե րին, 
կա նայք ստիպ ված էին զբաղ վել մա քո քա յին առևտ րով, նե ցուկ լի նել 
ա մուս նուն և պահ պա նել ըն տա նի քը:

Այ սօր շատ բան է մո ռաց վել մեր կյան քի այդ բարդ շրջա նից: Իսկ 
այն ժա մա նակ` 1995 թվա կա նին, մենք` կա նայքս, պետք է վե րաի մաս-
տա վո րեինք երկ րի հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան և տն տե սա կան  
ի րա վի ճա կը և սահ մա նեինք մեր տե ղը հա սա րա կութ յան կան քում: 
Մինչ այդ բազ մա թիվ ան ծա նոթ խնդիր ներ նոր ի րա կա նութ յու նում 
թե լադ րում էին կա նանց, որ անհ րա ժեշտ է միա վոր վել: Դժ վար էր 
հատ կա պես բարձ րա գույն կրթութ յուն ու նե ցող կա նանց՝ գի տութ յան 
տար բեր ճյու ղե րի, կրթութ յան, մշա կույ թի և հան րա յին ար տադ րութ-
յան մաս նա գետ նե րի հա մար: Հենց այդ անհ րա ժեշ տութ յու նից ծա գեց 
բարձ րա գույն կրթութ յամբ կա նանց կազ մա կեր պութ յուն ստեղ ծե լու 
գա ղա փա րը: Մենք գի տակ ցում էինք, որ սե փա կան կազ մա կեր պութ-
յան՝ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կա ռույ ցի մի ջո ցով միայն կա-
րող ենք օգ նել բարձ րա գույն կրթութ յամբ կա նանց՝ հա սա րա կութ յան 
մտա վոր շեր տի քա ղա քա ցի նե րին, որ պես զի գտնեն ի րենց տե ղը փո-
փոխ վող աշ խար հում: 

1995 թվա կա նի ցուրտ ձմռա նը մենք՝ բարձ րա գույն կրթութ յամբ 
23 կա նայք, ո րո շում ըն դու նե ցինք հիմնադ րել Հա մալ սա րա նա կան 
կրթութ յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիան, միա վո րել մեր ու ժե րը և կա նանց 
մտա վոր նե րուժն ուղ ղել երկ րի ժո ղովր դա վա րա կան գոր ծըն թաց նե րի 
օժանդակ ութ յա նը: 1995 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 25-ին Ա սո ցիա ցիան 
գրանց վեց ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ յու նում:  

Եվ 1996 թվա կա նը Ա սո ցիա ցիան դի մա վո րեց որ պես նոր կազ-
մա կեր պութ յուն Հա յաս տա նի քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կա-
ռուց ված քում:

Իսկ հե տո… Հե տո ծայր առավ Ասո ցիա ցիա յի զար գաց ման և 
գոր ծու նեութ յան հիմնա կան ուղ ղութ յուն նե րի սահ մա նման ընթացքը: 
Լի դեր կա նանց և հա մա խոհ նե րի  թի մի ձևա վոր ման գոր ծըն թաց էր 
սկսվել: Մեզ շատ էր օգ նում բարձ րա գույն կրթութ յամբ կա նանց ակ-
տիվ հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան գոր ծու նեութ յան մեջ ներգ րա վե լու 
և Հա յաս տա նի կա նանց շարժ մա նը ինչ-որ նոր բան բե րե լու, Ա սո ցիա-
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ցիա յի ան դամ յու րա քանչ յուր կնոջ մեջ պա տաս խա նատ վութ յան զգա-
ցում ձևա վո րե լու միաս նա կան ձգտու մը:

Հե տո սկսե ցինք մաս նաճ յու ղեր ստեղ ծել տա րա ծաշր ջան նե րում: 
Մենք ա վե լի ու ա վե լի էինք հա մոզ վում, որ հատ կա պես կրթված կա-
նանց միա վո րե լու պա հանջ մունք կա:

Տար բեր կերպ էին ըն կա լում մեզ ու րիշ կա նանց ՀԿ-նե րը. շա տե-
րը՝ ու րա խութ յամբ, շա տերն էլ՝ խան դով, կար ծես ինչ-որ բան խլում 
էինք այն կազ մա կեր պութ յուն նե րից, ո րոնք ար դեն գո յութ յուն ու նեին: 
Բայց մենք շա րու նա կում էինք զար գաց ման ու ղի նե րի ո րո նու մը և հենց 
այդ պի սի՝ կա նանց հան րութ յան մտա վո րա կան շեր տը միա վո րող 
կազ մա կեր պութ յան  ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րի սահ մա նու մը:

Մենք չէինք կրկնում կամ  ըն դօ րի նա կում մյուս կա նանց կազ մա-
կեր պութ յուն նե րի աշ խա տան քը՝ ջա նա լով վեր հա նել գոր ծու նեութ-
յան այն ա ռանձ նա հա տուկ ո լորտ նե րը, ո րոնք պետք է կան խո րո շեին 
բարձ րա գույն կրթութ յամբ կա նանց միա վո րող կազ մա կեր պութ յան 
դե րը: Կարճ ժա մա նակ անց Ա սո ցիա ցիա յի մաս նաճ յու ղեր ստեղծ վե-
ցին ոչ միայն Եր ևա նում, այլև Գ յում րիում, Վա նա ձո րում, Ս տե փա նա-
վա նում, Ա լա վեր դիում, Ար տա շա տում, Վե դիում, Ա րա րա տում, Հ րազ-
դա նում, Ա բով յա նում, Էջ միած նում, Ար մա վի րում, Աշ տա րա կում, Թա-
լի նում, Գա վա ռում, Ս յու նի քի մար զի հե ռա վոր քա ղաք նե րում՝ Կա պա-
նում և Գո րի սում, Տա վու շի մար զում՝ Իջ ևա նում և Դի լի ջա նում, Վա յոց 
ձո րի մար զում՝ Ե ղեգ նա ձո րում: 

Իսկ հե տո… Հե տո մի ջոց նե րի ո րո նում Ա սո ցիա ցիա յի գոր ծու-
նեութ յան կազ մա կերպ ման, մաս նաճ յու ղե րի ցան ցի ամ րապնդ ման 
և զար գաց ման հա մար, որ պես զի կա րո ղա նա յինք մաս նակ ցել երկ րի 
զար գաց ման բարդ գոր ծըն թաց նե րին:

Այ սօր՝ 20 տա րի անց, մենք ե րախ տա գի տութ յուն ենք հայտ նում 
«Պ րո մե թեյ» Հայ գազ նավթ շին, «Մո սին տերստ րոյ» կազ մա կեր պութ-
յուն նե րի ղե կա վա րութ յա նը, Հա յաս տա նի կենտ րո նա կան բան կին,                      
Եր ևա նի մսի կոմ բի նա տին, թիվ 1 հա ցի գոր ծա րա նին, ո րոնց ա ջակ-
ցութ յան շնոր հիվ Ա սո ցիա ցիան կա րո ղա ցավ սկսել իր գոր ծու նեութ-
յու նը և հե տա գա յում դառ նալ Հա յաս տա նի քա ղա քա ցիա կան հա սա-
րա կութ յան ակ տիվ դե րա կա տար նե րից մե կը:

Մենք ե րախ տա պարտ ենք Կա նանց մի ջազ գա յին հիմնադ րա-
մին,  Ժո ղովր դա վա րութ յան ա ջակ ցութ յան ազ գա յին հիմնադ րա մին 
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(ԱՄՆ), ԵԱՀԿ Ժո ղովր դա վա րա կան հաս տա տութ յուն նե րի և մար-
դու ի րա վունք նե րի գրա սեն յա կին (ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ), ԵԱՀԿ-ի եր ևան-
յան գրա սեն յա կին, ՄԱԿ-ի Զար գաց ման ծրագ րին (ՄԱԶԾ/UNDP), 
Բաց հա սա րա կութ յան հիմնադ րա մի եր ևան յան գրա սեն յա կին, ո րոնք 
ա ջակ ցե ցին Ա սո ցիա ցիա յի կա յաց մա նը և ն րա գոր ծու նեութ յան ծա-
վալ մա նը:

Մենք չենք կա րող չնշել, որ բարձ րա գույն կրթութ յամբ կա նանց 
կազ մա կեր պութ յուն ստեղ ծե լու  բուն գա ղա փա րի ձևա վոր ման, հե-
տա գա յում էլ Ա սո ցիա ցիա յի կա նո նադ րութ յան մշակ ման հար ցում մեզ 
օգ նութ յան հա սան Սա ռա Հար դե րը՝ Հա մալ սա րա նա կան կա նանց մի-
ջազ գա յին ֆե դե րա ցիա յի փոխ նա խա գա հը, որ հա մա կար գում էր « Հա-
րավ կով կաս յան կա նանց երկ խո սութ յան» խմբե րի աշ խա տան քը, և 
«Պ րո լոգ» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան ղե կա վար,  Ժու կովսկ 
քա ղա քում գտնվող խո շո րա գույն ա վիա ցիոն միա վոր ման գլխա վոր 
տնօ րե նի տե ղա կալ Օլ գա Բես սո լո վան, որ նման կազ մա կեր պութ յուն 
էր նա խա ձեռ նել Ռու սաս տա նում:

Իսկ հե տո… Տա րեց տա րի Ա սո ցիա ցիան էլ ա վե լի էր ընդ լայ նում 
մաս նաճ յու ղե րի ցան ցը: Այ սօր՝ 20 տա րի անց, այն միա վո րում է ա վե լի 
քան 30 մաս նաճ յուղ, ո րոնք թե պետ գոր ծում են տար բեր աս տի ճա նի 
ակ տի վութ յամբ, ջա նում են ի րենց նպաս տը բե րել քա ղա քա ցիա կան 
հա սա րա կութ յան զար գաց մա նը Հա յաս տա նում և մաս նակ ցա յին ժո-
ղովր դա վա րութ յան ա ռա ջըն թա ցին:

20 տար վա ան ցած ու ղի… Ա սո ցիա ցիան՝ որ պես հա սա րա կա-
կան կազ մա կեր պութ յուն, լի նե լութ յան դժվա րին ճա նա պարհ է ան ցել՝ 
զար գաց ման յու րա քանչ յուր փու լում սահ մա նե լով իր գոր ծու նեութ յան 
ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րը և կա նանց մտա վո րա կան շեր տը ներգ րա-
վե լով երկ րի հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան կյան քում: 

Նոր պայ ման նե րը հա սա րա կա կան գոր ծու նեութ յան նո րա նոր 
պա հանջ ներ էին դնում: Հա սա րա կա կան գոր ծու նեութ յան կազ մա-
կերպ ման ա ռա վել արդ յու նա վետ մե թոդ ներ ու գոր ծիք ներ էին ո րոն-
վում: 

Հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան  փո փո խութ յուն նե րի ժա մա նակն 
ա ռա ջադ րում էր հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան գրա գետ, հա սա րա-
կա կան-քա ղա քա կան գոր ծու նեութ յան կազ մա կերպ ման անհ րա ժեշտ 
գի տե լիք նե րին և ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա նե րին տի րա պե տող 
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գոր ծիչ նե րի նոր սերն դի պատ րաստ ման հար ցը: Եվ մեր աշ խա տան քի 
կար ևոր հատ վա ծը դար ձան գեն դե րա յին լու սա վո րութ յու նը և գեն դե-
րա յին կրթութ յու նը՝ որ պես կնոջ «բնա կան» նա խա սահ ման ման և ն րա 
տե ղը միայն ըն տա նի քում տես նե լու ար մա տա ցած կարծ րա տի պա յին 
պատ կե րա ցումնե րի դեմ պայ քա րե լու հնա րա վո րութ յուն:

1996 թվա կա նին ստեղծ վեց Գեն դե րա յին հե տա զո տութ յուն նե րի 
կենտ րո նը: Մենք՝ Ա սո ցիա ցիա յի ղե կա վար ներս ու փոր ձա գետ նե րս, 
ինք ներս էինք սո վո րում՝ հարս տաց նե լով մեր գի տե լիք նե րը գին դե րա-
յին հիմնախն դիր նե րի մա սին: Սո վո րում էինք ու սո վո րեց նում ու րիշ-
նե րին: 

ԵԱՀԿ եր ևան յան գրա սեն յա կի ա ջակ ցութ յամբ Եր ևա նում անց-
կաց վեց ա ռա ջին ու սա նո ղա կան խորհր դա ժո ղո վը, ո րը ևս մեկ ան գամ 
ա պա ցու ցեց ե րի տա սար դութ յան գի տե լիք նե րի հարս տաց ման անհ-
րա ժեշ տութ յու նը, և ոչ միայն:

Մենք պետք է ա ռա ջին հեր թին գեն դե րա յին գի տե լիք նե րի տա-
րած ման և կր թութ յան բո լոր մա կար դակ նե րում գեն դե րա յին ա ռար-
կա նե րի դա սա վանդ մամբ բնակ չութ յան լայն շրջան նե րին ներ կա-
յաց նեինք հայ հա սա րա կութ յու նում պատ մա կա նո րեն ձևա վոր ված 
բա վա կան մար դա սի րա կան հա րա բե րութ յուն նե րը տղա մարդ կանց 
ու կա նանց միջև և  է գա լի տար գեն դե րա յին հա րա բե րութ յուն նե րը ըն-
տա նի քում: Հայ մշա կույ թում գեն դե րա յին հա վա սա րութ յան ար մատ-
նե րի բա ցա հայ տու մը մեզ հա մար կար ևո րա գույն խնդիր դար ձավ, և 
Ա սո ցիա ցիա յի փոր ձա գետ նե րը ու սումնա սի րութ յուն ներ կա տա րե-
ցին, ո րոնք ցույց էին տա լիս, որ պատ մա կա նո րեն հայ հա սա րա կութ-
յու նում փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի մշա կույ թը և հա սա րա կութ յու նում 
կնոջ դե րի ճա նա չու մը գեն դե րայ նո րեն զգա յուն է ե ղել: Գեն դե րա յին 
հե տա զո տութ յուն նե րի կենտ րո նի աշ խա տանք նե րի այդ փու լում հրա-
տա րակ վեց թե´ հայ, թե´ ու րիշ երկր նե րի հե ղի նակ նե րի՝ գեն դե րա յին 
հիմնախն դիր նե րին նվիր ված հոդ ված նե րի և ն յու թե րի 12 ժո ղո վա ծու:

Գործ նա կան կա պեր հաս տա տե լով Մոսկ վա յի, Սանկտ Պե տեր-
բուր գի և Խար կո վի գեն դե րա յին հե տա զո տութ յուն  նե րի կենտ րոն նե րի 
հետ՝ Ա սո ցիա ցիան ոչ միայն գրա կա նութ յուն էր փո խա նա կում, այլև 
օգտ վում էր մեր աշ խա տանք նե րում և  ա մա ռա յին գեն դե րա յին դպրոց-
նե րի պա րապ մունք նե րի վար ման գոր ծում ռու սաս տան յան հա րուստ 
փորձ ու նե ցող մաս նա գետ նե րին ներգ րա վե լու հնա րա վո րութ յու նից:
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Մոսկ վա յի և Սանկտ Պե տեր բուր գի գեն դե րա յին հե տա զո տութ-
յուն նե րի կենտ րոն նե րի փոր ձա գետ նե րի մաս նակ ցու թամբ բու հե րի 
դա սա խոս նե րի և գեն դե րա յին հիմնախն դիր նե րի հե տա զո տող ների 
պատ րաստ ման չորս ա մա ռա յին գեն դե րա յին դպրոց ներ կազ մա-
կերպ վե ցին: Այ նու հետև՝ գեն դե րա յին դպրոց միջ նա կարգ դպրո ցի ու-
սու ցիչ նե րի հա մար և կր թութ յան հա մա կար գի բո լոր մա կար դակ նե-
րում գեն դե րա յին ա ռար կա ներ դա սա վան դող նե րի ու հե տա զո տող նե-
րի խորհր դա ժո ղո վը:

Մեր կար ևոր նա խա ձեռ նութ յուն նե րից էր գեն դե րա յին հիմնախն-
դիր նե րին և  օ րենսդ րութ յան գեն դե րա յին փոր ձաքն նութ յա նը նվիր-
ված եր կօր յա սե մի նա րի կազ մա կեր պու մը ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի պատ-
գա մա վոր նե րի և փոր ձա գետ նե րի հա մար:

Նույ նիսկ այ սօր՝ տա րի ներ անց, վեր հի շե լով նրանց հա մար անց-
կաց ված սե մի նա րը, մտա ծում եմ, որ դա հա մա րձակ քայլ էր: Կան-
չել օ րենսդ րա կան հա մա կար գի 25 ներ կա յա ցուց չի, ո րոնց թվում էին 
խորհր դա րա նա կան հանձ նա ժո ղովնե րի նա խա գահ ներ, պատ գա մա-
վոր ներ ու հանձ նա ժո ղովնե րի փոր ձա գետ ներ և գի տե լիք ներ հա ղոր-
դե լու մի ջո ցով հա մո զել նրանց, որ օ րի նաս տեղծ և քա ղա քա կան գոր-
ծու նեութ յու նում գեն դե րա յին բաղ կա ցուց չի նկա տա ռումն անհ րա ժեշտ 
է… Բայց մեզ հա ջող վեց:  Օ րենս դիր նե րը մեզ հաս կա ցան: Մաս նա կից-
նե րից շա տե րը հա մա ձայ նե ցին գլխա վոր հար ցում, որ անհ րա ժեշտ է 
օ րենք ներ մշա կե լիս հաշ վի առ նել գեն դե րա յին բա ղադ րի չը և պե տա-
կան բյու ջեի ու զար գաց ման պե տա կան ծրագ րե րի քննար կումնե րի ու 
հաս տատ ման ժա մա նակ քննա դա տա կան մո տե ցում ցու ցա բե րել:

Ա սո ցիա ցիան նշա նա կա լի աշ խա տանք է տա րել Հա յաս տա նում 
գեն դե րա յին կրթութ յան ինս տի տու ցիո նա լաց ման ուղ ղութ յամբ: Մ շակ-
վել է գեն դե րա յին կրթութ յան հա յե ցա կար գը, սահ ման վել են կրթութ-
յան հա մա կար գում գեն դե րա յին ա ռար կա նե րի և դա սըն թաց նե րի 
ներդր ման ու ղի նե րը, մեծ ջան քեր են գոր ծադր վել գեն դե րա յին ա ռար-
կա ներ դա սա վան դող նե րի պատ րաստ ման հա մար:

ԵԱՀԿ Ժո ղովր դա վա րա կան հաս տա տութ յուն նե րի և մար դու 
ի րա վունք նե րի գրա սեն յա կի (ԺՀՄԻԳ)  ա ջակ ցութ յամբ և ՀՀ կրթութ-
յան ու գի տութ յան նա խա րա րութ յան հետ հա մա գոր ծակ ցութ յամբ 
գեն դե րա յին ա ռար կա նե րը (« Գեն դե րա յին գի տե լիք նե րի հի մունք-
ներ», « Գեն դեր և  ի րա վունք», «Տն տե սութ յան գեն դե րա յին տե սանկ-
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յուն նե րը», «Էթ նոմ շա կույ թի գեն դե րա յին տե սանկ յուն նե րը») սկսե-
ցին դա սա վանդ վել երկ րի 12 հա մալ սա րան նե րում, իսկ գեն դե րա յին 
գի տե լիք նե րի հի մունք նե րը՝ հան րա պե տութ յան 32 հան րակր թա կան 
դպրոց նե րում: 

Ա սո ցիա ցիա յի փոր ձա գետ նե րը 10 ու սումնա կան ձեռ նարկ ու դա-
սա գիրք պատ րաս տե ցին, ո րոնք ե րաշ խա վոր վե ցին ՀՀ կրթութ յան և 
գի տութ յան նա խա րա րութ յան կող մից բարձ րա գույն դպրո ցում դա սա-
վան դե լու հա մար, ինչ պես նաև « Գեն դե րա յին կրթութ յան հի մունք ներ» 
դա սա գիր քը հան րակր թա կան դպրո ցի ա վագ դա սա րան նե րի հա մար՝ 
ու սու ցիչ նե րի հա մար մե թո դա կան ձեռ նար կով հան դերձ: 

ՀՀ կրթութ յան և գի տութ յան նա խա րա րութ յան ա ջակ ցութ յամբ 
անց կաց ված բարձ րա գույն դպրո ցի ռեկ տոր նե րի եր կու կլոր սե ղան նե-
րը հնա րա վո րութ յուն տվե ցին քննար կե լու բարձ րա գույն դպրո ցի դե րը 
գեն դե րա յին ա ռար կա նե րի դա սա վանդ ման և  ու սա նող նե րի շրջա նում 
է գա լի տար գեն դե րա յին մշա կույ թի ու քա ղա քա ցիութ յան ձևա վոր ման  
խնդրում: 

Բարձ րա գույն ու սումնա կան հաս տա տութ յուն նե րում ու սա նող նե-
րի ակ տիվ մաս նակ ցութ յու նը ա մե նամ յա գեն դե րա յին ըն թեր ցումնե-
րին և  ու սա նո ղա կան խորհր դա ժո ղովնե րին, բա նա վե ճե րը, ո րոնց ըն-
թաց քում կա րե լի էր ա զա տո րեն ար տա հայ տել սե փա կան կար ծի քը, 
բա նա վի ճել գոր ծըն կեր նե րի հետ, պաշտ պա նել սե փա կան դիր քո րո-
շու մը, գրա վում էին ու սա նո ղա կան լսա րա նին և  ընդ լայ նում նրանց 
շրջա նակ նե րը, ով քեր ներգ րավ վում էին է գա լի տար մտա ծո ղութ յուն 
ու նե ցող ան ձանց ըն կե րակ ցութ յու նում: Ու սա նող նե րի ռե ֆե րատ նե-
րը՝ գեն դե րա յին ի րա վի ճա կի ու սումնա սի րութ յուն նե րի հի ման վրա, 
հե տաքրք րութ յուն էին ներ կա յաց նում ոչ միայն ու սա նող նե րի, այլև 
բու հե րի դա սա խոս նե րի, ծնող նե րի և  ե րի տա սար դա կան մի ջա վայ րի 
հա մար: 

Ծաղ կա ձո րում անց կաց ված 6 ու սա նո ղա կան խորհր դա ժո ղովնե-
րը խո րաց րին ու սա նող նե րի գի տե լիք նե րը և  ընդ լայ նե ցին տե ղե կատ-
վութ յան շրջա նակ նե րը գեն դե րա յին հիմնախն դիր նե րի վե րա բեր յալ՝ 
նպաս տե լով գեն դե րա յին կարծ րա տի պե րի հաղ թա հար մա նը և կա-
նանց ու տղա մարդ կանց հա վա սա րութ յան,  երկ րի հա սա րա կա կան-
քա ղա քա կան կյան քի բո լոր ո լորտ նե րում կա նանց ակ տիվ մաս նակ-
ցութ յան ի րա վուն քի հարգ ման սկզբունք նե րի վրա հիմն ված մշա կույ-
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թի ձևա վոր մա նը: Մեր աշ խա տան քը նպաս տում էր ու սա նող նե րի մեջ 
քա ղա քա ցիութ յան ձևա վոր մա նը, մենք ջա նում էինք, որ ար դեն իսկ 
ու սա նող նե րի և սո վո րող նե րի ուս ման տա րի նե րին ձևա վոր վի երկ րի 
հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան կյան քին մաս նակ ցե լու ձգտու մը:

Մենք հրա տա րա կե ցինք հան րա պե տա կան ու սա նո ղա կան 
խորհր դա ժո ղովնե րի զե կույց նե րի 6 ժո ղո վա ծու և գեն դե րա յին հիմ-
նախն դիր նե րի վե րա բեր յալ նյու թե րի և հոդ ված նե րի 12 ժո ղո վա ծու 
« Գեն դե րա յին գի տե լիք ներ» մա տե նա շա րով:

Ա սո ցիա ցիա յի մաս նաճ յու ղե րի նա խա ձեռ նութ յամբ գեն դե րա-
յին գի տե լիք նե րի տա րած ման և գեն դե րա յին մշա կույ թի ձևա վոր ման 
նշա նա կա լից աշ խա տանք կա տա րե ցին Ա սո ցիա ցիա յի մաս նաճ յու ղե-
րի նա խա ձեռ նութ յամբ ստեղծ ված գեն դե րա յին հե տա զո տութ յուն նե-
րի կենտ րոն նե րը Գ յում րիի և Վա նա ձո րի ման կա վար ժա կան ինս տի-
տուտ նե րում:

Իսկ հե տո… Հե տո հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան փո փո խութ-
յուն նե րի ժա մա նա կը հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան գոր ծու նեութ յամբ 
զբաղ վող   գրա գետ կա նանց «նոր սերն դի» պատ րաստ ման խնդիր էր 
ա ռա ջադ րում, այն պի սի կա նանց, ո րոնք անհ րա ժեշտ գի տե լիք ներ ու-
նեն, տի րա պե տում են հա սա րա կա կան գոր ծու նեութ յան կազ մա կերպ-
ման ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա նե րին և  ակ տի վո րեն ներգրավվում 
են մաս նակ ցային ժո ղովր դա վա րութ յան զար գաց ման և կա յաց ման 
գոր ծըն թաց նե րում:

Մենք միշտ ձգտել ենք քայ լել ժա մա նա կին հա մըն թաց: Անց կաց-
վող սե մի նար ներն ու խորհր դատ վութ յուն նե րը թե պետ օգ նում էին 
Ա սո ցիա ցիա յի ակ տի վիստ նե րին հարս տաց նե լու ի րենց գի տե լիք նե-
րը, լիո վին չէին լու ծում նոր սերնդի լի դեր նե րի ձևա վոր ման խնդի րը, 
այն պի սի լի դեր նե րի, ո րոնք ոչ միայն անհ րա ժեշտ գի տե լիք ներ ու նեն, 
այլև տի րա պե տում են հա սա րա կա կան աշ խա տան քի կազ մա կերպ-
ման ար դի տեխ նո լո գիա նե րին և կա րո ղա նում են լու ծել խնդիր նե րը 
իշ խա նութ յան տար բեր մա կար դակ նե րի մար մին նե րի հետ: Ա սո ցիա-
ցիա յի, ա սենք, առ հա սա րակ Հա յաս տա նի կա նանց շարժ ման հե տա-
գա զար գաց ման հա մար անհ րա ժեշտ էր քա ղա քա կա նութ յան, տնտե-
սութ յան, ի րա վուն քի ո լորտ նե րում ար դիա կան գի տե լիք նե րի ու հա-
սա րա կա կան գոր ծու նեութ յան տեխ նո լո գիա նե րին տի րա պե տող կին 
լի դեր նե րի հետ ևո ղա կան ու նպա տա կաուղղ ված պատ րաս տում: Հիմ-
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նախնդ րի հենց այդ ըմբռ նու մը հիմք դար ձավ 2000 թ. կա նանց լի դե-
րութ յան դպրո ցի ստեղծ ման հա մար:

Ա սո ցիա ցիան նոր սերն դի կին լի դեր նե րի պատ րաստ ման լուրջ և 
հետ ևո ղա կան աշ խա տանք ներ սկսեց:

Ան ցած տա րի նե րին Եր ևա նի լի դե րութ յան դպրո ցում  ա վե լի քան 
1300 կին է սո վո րել բարձ րա գույն քա ղա քա կան դա սըն թա ցի ծրագ րով՝ 
ձեռք բե րե լով հա սա րա կութ յան զար գաց ման նոր պայ ման նե րում հա-
սա րա կա կան աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման փորձ: Մեր կար գա խոսն 
էր « Գի տե լիք նե րից դե պի հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան գոր ծու-
նեութ յուն», ո րը մեզ հա մար հա սա րա կա կան շարժ ման աշ խա տան քի 
հա ջո ղութ յան բա նաձև ու գրա վա կան էր, հա ջո ղութ յան հաս նե լու հիմք 
ոչ միայն Ա սո ցիա ցիա յի՝ որ պես հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան 
գոր ծու նեութ յու նում, այլև կազ մա կեր պութ յան յու րա քանչ յուր ան դա մի 
հա ջո ղութ յան գրա վա կան նրա հիմնա կան աշ խա տան քում:  Ան ցած 
տա րի ներն ա պա ցու ցե ցին մեր մո տեց ման ճշմար տա ցիութ յու նը: Շատ 
կա նայք, կա նանց լի դե րութ յան դպրոց նե րում գի տե լիք ներ ստա նա լով 
և ձ ևա վոր վե լով որ պես լի դեր, հա ջո ղութ յամբ ա ռաջ էին գնում հիմնա-
կան աշ խա տան քում, դառ նում էին նոր ՀԿ-նե րի հիմնա դիր ներ ու ղե-
կա վար ներ, ակ տի վո րեն մաս նակ ցում էին քա ղա քա կան կու սակ ցութ-
յուն նե րի աշ խա տանք նե րին:

Մենք այլևս չէինք զար մա նում և  ու րախ էինք, որ կա նանց լի դե-
րութ յան դպրոց նե րի շրջա նա վարտ նե րը սկսում էին բարձ րա նալ կա-
րիե րա յի աս տի ճան նե րով և բա վա կան բարձր պաշ տոն ներ զբա ղեց-
նում նաև իշ խա նութ յան կա ռույց նե րում՝ սկսած վար չութ յան պե տե րից 
մինչև նա խա րար ներ: 

Ժա մա նա կի հետ, հան րա պե տա կան կա նանց լի դե րութ յան 
դպրո ցին զու գա հեռ, սկսե ցին դպրոց ներ ստեղծ վել Գ յում րիում, Վա-
նա ձո րում, Ար տա շա տում, Վե դիում, Ա րա րա տում, Մա սի սում, Ա բով-
յա նում, Հ րազ դա նում, Նոր Հա ճը նում, Եղ վար դում, Չա րեն ցա վա նում, 
Էջ միած նում: Կա նանց լի դե րութ յան շատ դպրոց ներ տա րա ծաշր ջան-
նե րում վա յե լում էին մարզ պե տա րան նե րի և քա ղա քա պե տա րան նե րի 
ա ջակ ցութ յու նը: Ա սո ցիա ցիան ե րախ տա պարտ է նրանց քա ղա քա-
ցիա կան կրթութ յան կազ մա կերպ ման և հա սա րա կա կան աշ խա տան-
քի կազ մա կերպ ման ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա նե րին տի րա պե-
տող կին լի դեր նե րի պատ րաստ ման հար ցում ցու ցա բե րած ա ջակ ցութ-
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յան և  օգ նութ յան հա մար: Ա վե լի քան 900 կին է գի տե լիք նե րը հարս-
տաց րել տա րա ծաշր ջա նա յին կա նանց լի դե րութ յան դպրոց նե րում:

Իսկ հե տո… Հե տո քա ղա քա կան ի րա վի ճա կը թե լադ րում էր գի-
տե լիք նե րի հա ղորդ ման ար դեն ստեղծ ված հա մա կար գին՝ կա նանց 
լի դե րութ յան դպրո ցին, սե մի նար նե րին և թ րե նինգ նե րին զու գա հեռ 
ու նե նալ ակ տիվ բա նա վե ճե րի հար թակ, ո րը հնա րա վո րութ յուն կտար 
վեր հա նե լու այն ար դիա կան խնդիր նե րը, ո րոնք հու զում էին քա ղա-
քա ցի նե րին, գտնե լու բազ մա թիվ չլուծ ված հար ցե րի պա տաս խան նե-
րը, օգ նե լու կա նանց, ա սենք՝ ոչ միայն կա նանց, այլև տղա մարդ կանց, 
հաս տա տե լու ի րենց ճշմար տութ յու նը կամ ըն դու նե լու ու րի շի ճշմար-
տութ յու նը, հար գե լու ու րի շի դիր քո րո շու մը:

Հա սա րա կութ յան փո խա կերպ ման շրջա նը են թադ րում էր ան-
հա տի դիր քո րո շումնե րի ամ րապն դում, պե տութ յան հար կադր-
ման մե խա նիզ մի սահ մա նա փա կում, ար դար սո ցիա լա կան կար գի                                
հաս տա տում: Այդ ա մե նը հնա րա վոր էր միայն ո րո շա կի սո ցիա լա կան 
ու մշա կու թա յին մթնո լոր տի ստեղծ ման պա րա գա յում՝ հիմն ված ժո-
ղովր դա վա րա կան ար ժեք նե րի վրա, ո րը կընդգր կեր քա ղա քա ցիա-
կան հե տաքրք րութ յուն նե րի լայն սպեկտր և հաշ վի կառ ներ քա ղա քա-
ցիա կան հա սա րա կութ յան առ կա յութ յու նը:

Մենք  հաս կա նում էինք, որ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յու-
նը պետք է ա պա հո վի հա վա սար հնա րա վո րութ յուն ներ բո լոր քա ղա-
քա ցի նե րի հա մար, որ պես զի ի րաց նեն սե փա կան ու նա կութ յուն նե րը 
և բարձր աս տի ճա նի քա ղա քա ցիա կան մա սնակ ցութ յուն ցու ցա բե րեն, 
ին չը ժո ղովր դա վա րա կան փո փո խութ յուն նե րի ան դառ նա լիութ յան 
և ժո ղովր դա վա րա կան հաս տա տութ յուն նե րի ամ րապնդ ման ե րաշ-
խիքն է: Այդ խնդիր նե րի հա ջող ի րա կա նաց ման հա մար անհ րա ժեշտ 
էր ժո ղովր դա վա րա կան փո խա կեր պումնե րի գոր ծըն թաց նե րում թե´ 
կա նանց, թե´ տղա մարդ կանց ներգ րա վե լու նպա տակաուղղ ված գոր-
ծու նեութ յուն:

Անհ րա ժեշտ էր Հա յաս տա նի հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան ի րա-
վի ճա կի և ն րա զար գաց ման մի տումնե րի մշտա դի տար կում, ինչ պես 
նաև քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կա յաց ման գոր ծըն թա ցում 
կա նանց և տ ղա մարդ կանց մաս նակ ցութ յան ա ռա վել ա ռաջ նա հերթ 
խնդիր նե րի և  արդ յու նա վետ մե խա նիզմնե րի բա ցա հայտ ման հե տա-
զո տա կան աշ խա տանք՝ գործ նա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հան ձնա րա-
րա կան նե րի հե տա գա մշակ մամբ:
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2000 թ. հոկ տեմ բե րին ստեղծ վեց Ժո ղովր դա վա րութ յան և խա-
ղա ղութ յան կենտ րո նը, ո րի գոր ծու նեութ յունն ուղղ ված էր հա սա րա-
կութ յան ժո ղովր դա վա րա կան հաս տա տութ յուն նե րի, քա ղա քա ցի նե-
րի ի րա վունք նե րի և պար տա կա նութ յուն նե րի մա սին գի տե լիք նե րի 
տա րած մա նը, նոր ժո ղովր դա վա րա կան մշա կույ թի ձևա վոր մա նը, 
ժո ղովր դա վա րա կան ար ժեք նե րի հաս տատ մա նը՝ հիմն ված հան դուր-
ժո ղա կա նութ յան, փո խա դարձ վստա հութ յան, երկ խո սութ յան և փո խ-
ըմբռն ման սկզբունք նե րի վրա:

Ան ցած տա րի նե րին կենտ րո նի շրջա նակ նե րում կազ մա կերպ վել 
է ա վե լի քան 120 կլոր սե ղան, ո րոնց շուր ջը հա սա րա կա կան կար ևոր 
հիմնախն դիր նե րի քննար կումներ և թեժ բա նա վե ճեր են ըն թա ցել:

Կենտ րո նի աշ խա տանք նե րին մաս նակ ցում էին կա նանց հա սա-
րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի և քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն-
նե րի ա ռաջ նորդ ներ ու ակ տի վիստ ներ, քա ղա քա գետ ներ, փի լի սո փա-
ներ, ի րա վա բան ներ, սո ցիո լոգ ներ, պատ մա բան ներ, հո գե բան ներ, 
ազ գագ րա գետ ներ, բա նա սեր ներ, ի րա վա պաշտ պան ներ, օ րենս դիր և 
գոր ծա դիր իշ խա նութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ:  

Կ լոր սե ղան նե րի ու բա նա վե ճե րի ըն թաց քում տե ղի ու նե ցող կար-
ծիք նե րի ու գա ղա փար նե րի փո խա նա կու մը նպաս տում էր, որ կա նայք 
սե փա կան տե սա կե տը պնդե լու և պաշտ պա նե լու հմտութ յուն ներ ձեռք 
բե րեին և դ րանք կի րա ռեին կա նանց խմբե րը ղե կա վա րե լիս և  իշ խա-
նա կան կա ռույց նե րի վրա ճնշում գոր ծադ րե լիս՝ այդ կերպ փոր ձե լով 
լու ծել հա սա րա կութ յա նը մտա հո գող խնդիր նե րը:

Բա նա վե ճերն ու քննար կումնե րը օգ նում էին կա նանց դառ նա լու 
ժո ղովր դա վա րութ յան ու խա ղա ղութ յան գա ղա փար նե րի տա րա ծող-
ներ, նպաս տե լու քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կա յաց մա նը և 
հա սա րա կութ յան լայն շրջան նե րում քա ղա քա կան և քա ղա քա ցիա կան 
երկ խո սութ յան մշա կույ թի ձևա վոր մա նը:

Ա սո ցիա ցիա յի գո յութ յան տա րի նե րին, հատ կա պես՝ ա ռա ջին 
տա րի նե րին, հիմնախն դիր նե րի քննարկ ման և Ա սո ցիա ցիա յի աշ խա-
տանք նե րի հե տա գա քայ լե րի սահ ման ման կար ևոր ձև  էին մի ջազ գա-
յին և հան րա պե տա կան խորհր դա ժո ղովնե րը:

Անց կաց ված 20 խորհր դա ժո ղովնե րից յու րա քանչ յու րը Ա սո ցիա-
ցիա յի զար գաց ման կար ևոր փուլ էր,  որ ո րո շում էր նրա տե ղը երկ-
րի քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յու նում և կա նանց մի ջազ գա յին 
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շարժ ման մեջ: Յուր աքանչ յուր խորհր դա ժո ղով նշա նա կա լից էր թե´ 
քննարկ վող հիմնախնդ րի, թե´ երկ րի քա ղա քա ցիա կան հա սա րա-
կութ յան տի րույ թում ու կա նանց մի ջազ գա յին հա սա րա կա կան շարժ-
ման մեջ Ա սո ցիա ցիա յի տե ղի ու դե րի  գնա հատ ման տե սանկ յու նից: 
Հենց այդ խորհր դա ժո ղովնե րում էին քննարկ վում երկ րի և բուն Ա սո-
ցիա ցիա յի զար գաց ման ա մե նահ րա տապ խնդիր նե րը, կա նանց դե-
րը քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կա ռույց նե րի և Ա սո ցիա ցիա յի 
զար գաց ման գոր ծըն թաց նե րում:

Խորհր դա ժո ղովնե րը  կան խո րո շում էին ուղ ղութ յու նը, հա սա րա-
կա կան-քա ղա քա կան ո լոր տում կա նանց մաս նակ ցութ յան ու գոր ծու-
նեութ յան ակ տի վաց ման և  օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն նե րի լոբ-
բին գի ու ղի նե րը: Խորհր դա ժո ղովնե րը հնա րա վո րութ յուն էին տա լիս 
բարձ րա ձայ նե լու կար ևոր խնդիր ներ և  ար դիա կա նաց նե լու Ա սո ցիա-
ցիա յի՝ որ պես քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան հաս տա տութ յուն-
նե րից մե կի  գոր ծու նեութ յու նը մաս նակ ցային ժո ղովր դա վա րութ յան 
ա ռաջմղ ման,  օ րենսդ րա կան գոր ծըն թաց նե րում կազ մա կեր պութ յան 
մաս նակ ցութ յան բա րե լավ ման և պե տա կան գեն դե րա յին քա ղա քա-
կա նութ յան մշակ ման ու ի րա կա նաց ման գոր ծըն թաց նե րում: 

 Անց կաց ված 20 խորհր դա ժո ղո վնե րից յու րա քանչ յուրն ինք-
նին գի տե լիք նե րի և հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան գոր ծու նեութ յան, 
օ րենս  դիր և գոր ծա դիր իշ խա նութ յուն նե րի հետ երկ խո սութ յան փոր-
ձի ձեռք բեր ման  դպրոց էր:  Շատ կար ևոր է, որ խորհր դա ժո ղովներն 
ան ց կաց վում էին ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի հո վա նու ներ քո և ՀՀ կա ռա-
վա րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցութ յամբ: Հենց ՀՀ Ազ գա-
յին ժո ղո վի հո վա նու ներ քո և  իշ խա նութ յան կա ռույց նե րի ակ տիվ 
մաս նակ ցութ յամբ անց կաց ված հան րա պե տա կան խորհր դա ժո ղո վի 
ժա մա նակ էր, որ քննարկ վե ցին և հա վա նութ յուն տրվե ցին ՀՀ գեն դե-
րա յին քա ղա քա կա նութ յան հայ եցա կար գին ու « Կա նանց և տ ղա մարդ-
կան հա վա սար ի րա վունք նե րի և հա վա սար հնա րա վո րութ յուն նե րի 
ա պա հով ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի նա խագ ծին, ին չը հնա րա վո րութ յուն 
տվեց ա րա գաց նե լու ՀՀ կա ռա վա րութ յան կող մից Գեն դե րա յին քա-
ղա քա կա նութ յան հա յե ցա կար գի հաս տա տու մը և « Կա նանց և տ ղա-
մարդ կան հա վա սար ի րա վունք նե րի և հա վա սար հնա րա վո րութ յուն-
նե րի ա պա հով ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի ըն դու նու մը ՀՀ Ազ գա յին ժո-
ղո վում:
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Իսկ հե տո…  Մեր աշ խա տանք նե րը կա նանց քա ղա քա կան և  
ի րա վա կան գրա գի տութ յան բարձ րաց ման, նոր սերն դի լի դեր նե րի 
պատ րաստ ման ուղ ղութ յամբ նա խադր յալ ներ ստեղ ծե ցին օ րենս դիր և 
գոր ծա դիր իշ խա նութ յան բո լոր մար մին նե րում կա նանց ա ռա ջադ րե լու 
նպա տա կա դիր ու հետ ևո ղա կան ձեռ նար կումնե րի հա մար:  Ա սո ցիա-
ցիա յի այդ դիր քո րո շու մը հիմն ված էր ոչ միայն այն ի րո ղութ յան վրա, 
որ կա նայք կազ մում էին երկ րի բնակ չութ յան կե սից ա վե լին և բարձ-
րա գույն կրթութ յուն ու նե ցող ան ձանց ա վե լի քան 60%-ը, այլև այն կար-
ևոր փաս տար կի վրա, որ կա նայք տղա մարդ կանց հետ միա սին ի րա-
վունք ու նեն մաս նակ ցե լու երկ րի ղե կա վա րմա նը, որ կա նայք  երկ րում 
նշա նա կա լի մտա վոր ռե սուրս են ներ կա յաց նում և նոր մար դա սի րա-
կան մշա կույթ կա րող են բե րել իշ խա նութ յան կա ռույց ներ  բո լոր մա-
կար դակ նե րում: Վեր ջա պես, ո րով հետև Հա յաս տա նը, վա վե րաց նե լով 
Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա-
սին ՄԱԿ-ի կոն վեն ցիան և ս տո րագ րե լով Պե կի նի գոր ծո ղութ յուն նե րի 
ծրա գի րը, մի շարք պար տա վո րութ յուն ներ է ստանձ նել, այդ թվում և 
կա նանց ո րո շումնե րի ըն դուն ման մա կար դակ մղե լու մա սով:

Այն ժա մա նակ վա նից ի վեր, երբ քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն-
նե րի կա նանց հետ հա մա տեղ լոբ բին գը հնա րա վո րութ յուն տվեց ՀՀ 
Ազ գա յին ժո ղո վի ընտ րութ յուն նե րի մա սին օ րեն քում մտցնել 5%-ի գեն-
դե րա յին քվո տան, ան ցել է 15 տա րի: Բայց մեր մտա հո գութ յու նը չէր 
փա րատ վել, մենք 5%-ի նոր մը ոչ միայն վի րա վո րա կան էինք հա մա-
րում երկ րի կա նանց հա մար, այլև քա ղա քա կա նա պես չար դա րաց ված, 
և տա րեց տա րի շա րու նա կե լով գենդ երա յին քվո տան բարձ րաց նե լու 
լոբ բին գը՝ 2016 թ. դրությամբ հա սանք ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի ընտ րութ-
յուն նե րի 25%-ա նոց քվո տա յի, հե տա գա ընտ րութ յուն նե րում՝ 30%-ի, և 
շատ կար ևոր է, որ կնոջ հե ռա նա լու կամ պատ գա մա վո րա կան ման-
դա տից հրա ժար վե լու դեպ քում նրա տե ղը զբա ղեց նե լու է ցու ցա կում 
ընդգրկ ված հա ջորդ կի նը:

Ա սո ցիա ցիա յի ստեղծ ման ա ռա ջին իսկ օ րից ան ցած բո լոր տա-
րի նե րին կար միր թե լի պես ձգվել է Ա սո ցիա ցիա յի՝ կա նանց երկ րի 
քա ղա քա կան կյան քին մաս նակ ցե լուն պատ րաս տե լու աշ խա տան քը, 
մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վում և  իշ խա նութ յան կա ռույց նե-
րի ո րո շումնե րի ըն դուն ման մա կար դա կում, իսկ 2015 թ. մենք «ի ջանք 
ներքև», սկսե ցինք ջա նա սի րա բար պատ րաս տել և  օգ նել կա նանց տե-
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ընտ րութ յուն նե րում:
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 Մենք հստակ սահ մա նե ցինք երկ րի ժո ղովր դա վա րա կան զար-
գաց ման հե տա գա գոր ծըն թաց նե րում մեր մաս նակ ցութ յան չա փա-
նիշ նե րը՝ հաշ վի առ նե լով տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման դերն այդ 
գոր ծըն թաց նե րում: Ժո ղովր դա վա րութ յու նը ձևա վո րում է ժո ղո վուր դը, 
և ժո ղովր դի շա հե րից ել նե լով՝ մաս նակ ցային ժո ղովր դա վա րութ յու նը 
սոսկ ար տա հայ տութ յուն չէ, այլ սե փա կան հա մայն քի ղե կա վար մա նը 
և  այդ պի սով երկ րի ղե կա վար մա նը ժո ղովր դի ակ տիվ մաս նակ ցութ-
յան գոր ծըն թաց. սա է մեր կրե դոն: Հենց այդ մո տե ցու մը դար ձավ մեր 
աշ խա տան քի հիմ քը տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման ո լոր տում, և  որ 
հատ կա պես կար ևոր է, այդ աշ խա տանքն ըն թա նում է տե ղա կան իշ-
խա նութ յան ողջ հա մա կար գի վե րա կա ռուց ման բարդ ժա մա նա կաշր-
ջա նում նրա կազ մա կեր պա կան կա ռույց նե րի արդ յու նա վե տութ յան և 
կա ռա վար ման ժո ղովր դա վա րաց ման տե սանկ յու նից:

Ա սո ցիա ցիա յի աշ խա տան քն ան կաս կած տե ղա կան ինք նա կա-
ռա վար ման մար մին նե րում կա նանց քա ղա քա կան մաս նակ ցութ յան 
ընդ լայն ման նպա տակ ու նի, ին չը են թադ րում է կա նանց քա ղա քա-
կան-ի րա վա կան վե րա պատ րաս տում, հա մայնք նե րի աշ խա տան քի 
կազ մա կերպ ման ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա նե րի յու րա ցում և լի-
դե րա կան հմտութ յուն նե րի ձեռք բե րում բնակ չութ յա նը տե ղա կան իշ-
խա նութ յա նը մաս նա կից դարձ նե լու հա մար: Հենց այդ դիր քո րոշ մամբ 
է ի րա կա նաց վել 2016 թվա կա նի տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար-
մին նե րի ընտ րութ յուն նե րին կա նանց նա խա պատ րաս տե լու ծրա գի րը:

Հան րա պե տա կան հա մա ժո ղո վում քննարկ վել և սահ ման վել են 
ընտ րութ յուն նե րում կա նանց մաս նակ ցութ յան հիմնախն դիր նե րը, և  
ըն դուն վել է 2016 թվա կա նի տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման ընտ րութ-
յուն նե րում « Կա նանց օ րա կար գը»: Հինգ՝ Ա րա րա տի, Ար մա վի րի, Լո-
ռու, Կո տայ քի և Գե ղար քու նի քի մար զե րում ան ցկաց վել են 6 եր կօր յա 
սե մի նար ներ, կա նանց լի դե րութ յան դպրո ցի 6 պա րապ մունք ներ (24 
ժամ ընդ հա նուր տևո ղութ յամբ) և կ լոր սե ղան ներ լրագ րող նե րի հետ: 
Ա սո ցիա ցիա յի քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նութ յուն նե րի կենտ րոն -
ները խորհր դատ վութ յուն ներ են անց կաց րել այն կա նանց հա մար, ով-
քեր պատ րաստ վում էին և մաս նակ ցում էին ընտ րութ յուն նե րին:

Մենք ջա նում էինք հնարավորինս  լայն գի տե լիք ներ հա ղոր դել 
կա նանց և  ոգ ևոր վում էինք նրանց՝ լի դե րա կան հմտութ յուն ներ ձեռք 
բե րե լու և  ընտ րար շավնե րի կազ մա կերպ ման տեխ նո լո գիա նե րին 
հա սու լի նե լու ձգտումնե րով: Մենք մեծ թվով կա նանց բա րե կամն ու 
խորհր դա տուն դար ձանք, ո րոնք գա լիս էին տե ղա կան ինք նա կա ռա-
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վա րում: Ա սո ցիա ցիան երկ րի ներ սում աշ խա տում էր իր մաս նաճ յու-
ղե րի մի ջո ցով և  ան մի ջա կա նո րեն բնակ չութ յան կին հատ վա ծի, այլ 
ՀԿ-նե րի և քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի կա նանց խոր հուրդ նե րի 
հետ:

2016 թվա կա նի արդ յունք նե րը ցույց տվե ցին, որ այն տեղ, որ տեղ 
կա նանց գի տե լիք նե րի հարս տաց ման և ընտ րա կան ար շավնե րի կազ-
մա կերպ ման մե թոդ նե րի ու սուց ման հետ ևո ղա կան աշ խա տանք է 
տար վել, հա ջող վել է լավ արդ յունք նե րի հաս նել: Առջ ևում դեռ ա նե լիք-
ներ շատ կան հա մայնք նե րի հզո րաց ման, հա մայնք նե րի աշ խա տանք-
նե րում ի րենց իսկ քա ղա քա ցի նե րին ակ տի վաց նե լու ուղ ղութ յամբ: 
Մենք մեր պարտքն ենք հա մա րում շա րու նա կել աշ խա տան քը կա-
նանց հետ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման ո լոր տում, քան զի դրա մեջ 
ենք տես նում երկ րում մաս նակ ցա յին ժո ղովր դա վա րութ յան ա ռաջմղ-
ման հնա րա վո րութ յու նը:

Հա սա րա կա կան գոր ծու նեութ յունն ա ռանձ նա հա տուկ ո լորտ է: 
Այն բազ մա նիստ է և բազ մապ րո ֆիլ, հե տաքր քիր և պա տաս խա նա-
տու: Աշ խա տե լով այդ ո լոր տում՝ հարկ է գի տե լիք ներ ու նե նալ կյան քի 
բո լոր ո լորտ նե րից՝ քա ղա քա կա նութ յու նից և տն տե սութ յու նից, մշա-
կույ թից և կր թութ յու նից, բնա պահ պա նութ յու նից և հա ղոր դակ ցութ-
յուն նե րից… Սա մի ո լորտ է, որ տեղ գործ ու նես ոչ թե պար զա պես 
որևէ բնա գա վառի, այլ առ հա սա րակ մարդ կանց կյան քի և ս տեղ ծա-
գոր ծութ յան հետ: Հենց դրա նով է այն հե տաքր քիր:

Հա սա րա կա կան աշ խա տանքը մեծ պա տաս խա նատ վութ յան 
և մարդ կա յին հա րա բե րութ յուն նե րի ո լորտ է, շատ ա վե լի լայն, քան 
աշ խա տանքն այս կամ այն մաս նա գի տութ յամբ, սա ա նընդ մեջ նոր 
քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նութ յուն նե րի, ինք նադրս ևոր ման ու նոր 
ուղիների ո րոն ման ասպարեզ է: Եվ մենք՝ Ա սո ցիա ցիան հիմնադ րող 
կա նայք ու ակ տի վիստ նե րը, միշտ ո րո նումնե րի մեջ ենք ե ղել՝ շատ 
հա ճախ փնտրելով դժվա րին, եր բեմն էլ ոչ «կա նա ցի» խնդիր նե րի լու-
ծումնե րը:

Այս պես ա հա, « Դո նի կա նայք» ՀԿ-ի կազ մա կեր պած խորհր դա-
ժո ղո վին, այ նու հետև Մոսկ վա յում հա կա հետ ևա կա յին ա կան նե րին և  
ա կան նե րից տու ժած կա նանց հիմնախն դիր նե րին նվիր ված խորհր-
դա ժո ղո վին մաս նակ ցե լուց հե տո հաս կա ցանք, որ բաց ենք թո ղել մի 
կար ևոր հարց. իսկ մեր երկ րում հա կա հետ ևա կա յին ա կան նե րի խնդիր 
գո յութ յուն ու նի՞: Վե րա դառ նա լով ու սումնա սի րե ցինք հիմնախն դի րը և 
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պար զե ցինք, որ հա կա հետ ևա կա յին ա կան ներ են տե ղադր ված նաև 
Հա յաս տա նի սահ մա նա մերձ տա րածք նե րում, և մեր երկ րում էլ կան 
ա կան նե րից տու ժած մար դիկ, ո րոնք օգ նութ յան ու զո րակ ցութ յան կա-
րիք ու նեն: Հաս կա ցանք, որ պետք է զբաղ վենք այդ հիմնախնդ րով:

Մենք ստեղ ծե ցինք և ղե կա վա րե ցինք Հա կա հետ ևա կա յին ա կան-
նե րի ար գել ման մի ջազ գա յին ըն կե րութ յան (ո րը, ի դեպ, Նո բել յան 
մրցա նա կի դափ նե կիր է) Հա յաս տա նի ազ գա յին կո մի տեն, մաս նակ-
ցե ցինք  Հա կա հետ ևա կա յին ա կան նե րի ար գել ման մի ջազ գա յին ըն-
կե րութ յան հան դի պումնե րին Մոսկ վա յում և Թ բի լի սիում, Վա շինգ տո-
նում և Կի ևում: Թաի լան դում և Քե նիա յում  այ ցե լե ցինք գյու ղեր, ուր 
հան դի պում էինք ա կան նե րից տու ժած կա նանց և  ե րե խա նե րի: Ու րիշ 
ազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ բարձ րաց նում էինք մեր ձայ նը 
պա տե րազ մա կան բար բա րո սութ յուն նե րի դեմ այդ տա րածք նե րում և 
պա հան ջում նրանց ան զի ջում պա տի ժը, ով քեր մե ղա վոր են այդ գա-
զա նութ յուն նե րի հա մար: Մենք հան դես էինք գա լիս  ՄԱԿ-ի Անվ տան-
գութ յան խորհր դի 1325 բա նաձ ևի և Օտ տա վա յի կոն վեն ցիա յի կա-
տար ման օգ տին:

Մենք ու սումնա սի րե ցինք ա կան նե րի կի րառ ման հետ ևանք նե-
րը մեր երկ րի տա րած քում և  իշ խա նութ յան կա ռույց նե րում բարձ րաց-
րինք մինչև լիա կա տար ա կա նա զեր ծու մը սահ մա նա մերձ շրջան նե րի 
բնա չութ յա նը երկ րի սահ մա նա մերձ գո տու չօգ տա գործ վող հո ղե րի 
հարկեր ից ա զա տե լու հար ցը: Սո ցիո լո գիա կան հար ցա խույզ ներ և  
ուսումնա սի րութ յուն ներ անց կաց րինք, ու սումնա կան ծրագ րեր՝ ե րե-
խա նե րի և մե ծա հա սակ նե րի հա մար, որ պես զի պաշտ պան վեն ա կան-
նե րի վրա պայ թե լու վտան գից: Մեր զե կույց նե րը ի րա վի ճա կի վե ր լու-
ծութ յան հի ման վրա հրա տա րակ վել են Հա կա հետ ևա կա յին ա կան նե-
րի ար գել ման մի ջազ գա յին ըն կե րութ յան տա րեգր քե րում՝ այդ պի սով 
նպաս տե լով, որ մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն ներն օգ նութ յուն 
ցույց տան Հա յաս տա նին Մար դա սի րա կան ա կա նա զերծ ման ազ գա-
յին կենտ րո նի ստեղծ ման  ու սար քա վոր ման հար ցում:

Մենք չէինք կա րող զերծ մնալ նաև սահ մա նա մերձ շրջան նե րի 
ա նա պա հով ըն տա նիք նե րի՝ օգ նութ յան կա րիք ու նե ցող նո րա ծին ե րե-
խա նե րի հիմնախնդ րից: 2002 թ. Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի նա-
խա գահ Գա գիկ Հա րութ յուն յա նի նա խա ձեռ նութ յամբ և կա նանց կազ-
մա կեր պութ յուն նե րի ու մտա վո րա կա նութ յան կին ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րի ակ տիվ մաս նակ ցութ յամբ ձեռ նարկ վեց «Օ րո րոց» ծրա գի րը, որն 
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ի րա կա նաց վեց « Հա յաս տան» հա մա հայ կա կան հիմնադ րա մի հետ 
հա մա տեղ: Այս ծրագ րի ի րա կա նաց ման գոր ծում մեծ ներդ րում ու նե-
ցավ սփյուռ քի հա յութ յու նը, մաս նակ ցե ցին նաև Հա յաս տա նի մի շարք 
կազ մա կեր պութ յուն ներ և  ան հատ ներ:

 Սկ սած 2002 թ.՝ 13 տա րի Ա սո ցիա ցիան ղե կա վա րել է Կա նանց 
խորհր դի աշ խա տան քը, ո րը ա պա հո վում էր «Օ րո րոց» ծրագ րի ի րա-
կա նա ցու մը: Հարկ է  նշել, որ Ա սո ցիա ցիան ոչ միայն կազ մա կերպ-
չա կան ա ռու մով էր ա պա հո վում «Օ րո րոց» ծրագ րի ի րա կա նա ցու մը, 
այլև 2009-2012 թթ. տար բեր հիմնադ րամնե րի և  ա ռա ջին հեր թին Բաց 
հա սա րա կութ յան ինս տի տուտ-Հա յաս տա նի հաշ վին ա վե լի քան 23,5 
մլն դ րամ է ներդ րել ծրագ րի ի րա կա նաց ման հա մար:

Ան ցած տա րի նե րին 1400 ըն տա նիք «Օ րո րոց» ծրագ րից ստա ցել 
է ման կա կան հա գուս տի և նո րա ծին նե րի հա մար անհ րա ժեշտ պա-
րա գա նե րի փա թեթ ներ: Ե րեք-չորս ա մի սը մեկ Ա սո ցիա ցիա յի և գործ-
ըն կեր ՀԿ-նե րի ակ տի վիստ նե րը  մեկ նում էին Տա վու շի մարզ և բա-
ժա նում փա թեթ նե րը: Եվ ա մեն ան գամ մենք ա կա նա տես էինք լի նում 
սահ մա նա մերձ գո տու բնա կիչ նե րի կյան քին, նրանց դժվա րութ յուն նե-
րին, նրանց հետ միա սին ու նե նում  ծնվող ե րե խա նե րի ա պա գա յի հա-
մար ան հանգս տութ յան ապ րումնե րը:

Աս պա րեզ գա լով Պե կի նում կա յա ցած Կա նանց դրութ յան վե րա-
բեր յալ 4-րդ խորհր դա ժո ղո վից հե տո՝ մենք ձգտում էինք հետ չմնալ 
կա նանց մի ջազ գա յին շար ժու մից և  այն խնդիր նե րից, ո րոնք քննար-
կում էին մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րը: Մենք դար ձանք Հա-
մալ սա րա նա կան կա նանց մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յան ան դամ, 
Ժն ևում և Ն յու Յոր քում մաս նակ ցե ցինք բո լոր մի ջո ցա ռումնե րին « Պե-
կին+5»-ի, « Պե կին+10»-ի, « Պե կին+15»-ի և « Պե կին+20»-ի շրջա նակ-
նե րում: 

Մենք ներ կա էինք նաև ՄԱԿ-ի Ընդ հա նուր վե հա ժո ղո վի « Կա-
նայք 2000 թվա կա նին. տղա մարդ կանց և կա նանց հա վա սա րութ յուն, 
զար գա ցում և խա ղա ղութ յուն XXI դա րում» 23-րդ հա տուկ նստաշր ջա-
նին:

20 տար վա ան ցած ու ղի, 20 տար վա քրտնա ջան և ս տեղ ծա գոր ծա-
կան աշ խա տանք՝  ուղղ ված կա նանց ա ռաջ նոր դութ յանն ու կա նանց 
ակ տի վութ յա նը, կա նանց ա ռաջմղ մա նը իշ խա նութ յան կա ռույց նե րում, 
որ պես զի կա նայք տղա մարդ կանց հետ հա վա սար ներ կա յաց ված   
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լինեն իշ խա նութ յան կա ռույց նե րում և տ ղա մարդ կանց հետ հա վա սար 
պա տաս խա նա տու լի նեն ժո ղովր դի առջև ինչ պես հա ջո ղութ յուն նե րի, 
այն պես էլ թե րութ յուն նե րի հա մար հա սա րա կա կան և տն տե սա կան 
ո լորտ նե րում, ա ռող ջա պա հութ յան, կրթութ յան ու բնա պահ պա նութ-
յան վի ճա կի հա մար, ի րենց քա ղաք նե րի ու բնակ չութ յան բա րե կե ցութ-
յան հա մար:

Դժ վար գոր ծըն թաց են փո խա կեր պումնե րը: Դժ վար գոր ծըն թաց 
են գեն դե րա յին հա վա սա րութ յան ձեռք բե րումնե րը: Բայց ես հա վա-
տում եմ, որ  հնա րա վոր է հաս նել գեն դե րա յին զգայ նութ յան, երբ թե´ 
տղա մար դիկ, թե´ կա նայք ի րենց պար տա վոր են հա մա րում և կա րող 
են ի րա պես պա տաս խա նա տու լի նել հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան 
փո խա կեր պումնե րի ու մաս նակ ցա յին ժո ղովր դա վա րութ յան կա ռուց-
ման և´ հա ջո ղութ յուն նե րի, և´ բաց թո ղումնե րի հա մար: Եվ լի նե լով 
լա վա տես՝ ա սենք՝ կգա այդ ժա մա նա կը, ներ դաշ նա կութ յան ժա մա նա-
կը հա սա րա կա կան և  ըն տա նե կան կյան քում: Պետք է միայն հա վա-
տալ և մաս նա գի տա կան ու հա սա րա կա կան ո լորտ նե րում սե փա կան 
աշ խատան քով մո տեց նել այդ ժա մա նա կը:

Շ նոր հա վոր 20-ամ յակդ Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ կա-
նանց ա սո ցիա ցիա: Ես հա վա տում եմ, որ ե րի տա սարդ սե րուն դը                      
կշա րու նա կի Ա սո ցիա ցիա յի բո լոր սե րունդ նե րի ձեռ նար կումնե րը և  
էլ ա վե լի մեծ հա ջո ղութ յուն նե րի կհաս նի:

Շ նոր հա վո րում եմ Ա սո ցիա ցիա յի բո լոր ան դամնե րին 20-ամ յա-
կի առ թիվ:

Շ նոր հա վո րում եմ նաև  նրանց, ով քեր աշ խա տել են մեզ հետ, 
բայց այ սօր մեզ հետ չեն:

Նոր հա ջո ղութ յուն ներ եմ մաղ թում բո լո րին, ով քեր կշա րու նա-
կեն և  էլ ա վե լի կամ րապն դեն Ա սո ցիա ցիա յի՝ որ պես քա ղա քա ցիա-
կան հա սա րա կութ յան ազ դե ցիկ կա ռույ ցի ա վան դույթ նե րը:

Հար գե լի´բա րե կամներ և գոր ծըն կեր ներ, Ա սո ցիա ցիա յի 21-
րդ տա րին  մեր աշ խա տան քի կա տա րե լա գործ ման, կենտ րո նում և 
տեղե  րում գոր ծու նեութ յան ակ տի վաց ման մար տահ րա վեր նե րի տա-
րի է: Մաղ թում եմ նոր հա ջո ղութ յուն ներ և նոր ձեռք բե րումներ:

     



ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
 ԱՆԴԱՄՆԵՐ          

ԳԱ ՅԱ ՆԵ ԱՐ ՄԱ ՂԱ ՆՈ ՎԱ Ա սո ցիա ցիա յի փոխ նա խա գահ

ԼԻ ԼԻԹ  ԶԱ ՔԱՐ ՅԱՆ Ա սո ցիա ցիա յի փոխ նա խա գահ

ԳԱ ՅԱ ՆԵ  ՄԵ ՐՈ ՅԱՆ Ա սո ցիա ցիա յի պատասխանատու
քարտուղար

  ՆԱ ՐԻ ՆԵ  ԴԱՎԹ ՅԱՆ Ա սո ցիա ցիա յի վարչության անդամ

ԹԱ ՄԱ ՐԱ  ՀՈՎ ՆԱ ԹԱՆ ՅԱՆ Ա սո ցիա ցիա յի վարչության անդամ
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Հ պարտ եմ, որ                                   
կազ մա կեր պութ յան ձեռք բե րում նե րում 

նաև իմ աշ խա տան քի մաս նի կը կա

 ԳԱ ՅԱ ՆԵ ԱՐ ՄԱ ՂԱ ՆՈ ՎԱ
Ա սո ցիա ցիա յի փոխ նա խա գահ,

 Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա հութ յան               
աշ խա տող նե րի  հան րա պե տա կան                 

արհ միութ յան նա խա գահ

 Յու րա քանչ յուր հո բել յան սահ մա նա գիծ է, երբ ա կա մա կանգ ես 
առ նում և  փոր ձում մտո վի հա յացք գցել ամ բողջ ան ցած ու ղու վրա, որ-
պես զի հաս կա նաս, թե ին չին են նվիր վել ան ցած տա րի նե րը: Այ սօր, 
վեր լու ծե լով այն աշ խա տան քը, որ ա րել է  Հա մալ սա րա նա կան կրթութ-
յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիան 20 տա րում, ես հպար տութ յան և  բա վա-
կա նութ յան զգա ցում եմ ունենում, քա նի որ այս կազ մա կեր պութ յան 
ձեռք բե րում նե րում նաև իմ աշ խա տան քի մաս նի կը կա:

 Կազ մա կեր պութ յու նը ստեղծ վել է հան րա պե տութ յան ա մեն ա-
ծանր տա րի նե րին, երբ բա ռի բուն ի մաս տով գո յութ յան պայ քար էր 
մղվում, ժո ղո վուր դը շփո թա հար էր,  բո լո րի միտ քը զբաղ ված էր մի 
բա նով՝ ինչ պես կե րակ րել ըն տա նի քը:  Բո լորս ենք հի շում, թե ինչ քան 
դժվար էր հատ կա պես կա նանց հա մար: Եվ ա հա 1996 թ.  Ջեմ մա  Հաս-
րաթ յա նից ա ռա ջարկ եմ ստա նում ըն դուն վել Ա սո ցիա ցիա, միա վո րել 
կին բժիշկ նե րին, մաս նաճ յուղ ստեղ ծել և  ղե կա վա րել դրա աշ խա-
տանք նե րը:

Ես, որ նա խորդ տա րի նե րին աշ խա տել էի նրա ղե կա վա րութ յամբ 
և  քաջ ծա նոթ էի նրա կազ մա կերպ չա կան հնա րա վո րութ յուն նե րին, 
աշ խա տան քի ո ճին ու մե թոդ նե րին, դույզն-ինչ տա տա նում չու նե ցա: 
Ինձ  հնա րա վո րութ յուն էր տրվում մի խումբ կա նանց ջան քե րով ազ-
դե լու  շուր ջը տի րող ի րա կա նութ յան վրա, ինչ-որ օգ տա կար բան ա նե-
լու կյան քը դե պի լա վը փո խե լու հա մար, ա ռա վել ևս, որ դա սեր տո րեն 
առնչ վում էր իմ հիմ նա կան աշ խա տան քին արհ միութ յու նում:

 Լից քա վոր ված տի կին  Հաս րաթ յա նի վա րա կիչ ե ռան դով ու խան-
դա վա ռութ յամբ՝ իմ աշ խա տան քը Ա սո ցիա ցիա յում սկսե ցի բժիշկ նե րի 
մաս նաճ յու ղի ստեղ ծու մով: Իմ կյան քում նոր ու ղե նիշ ներ հայտն վե ցին, 
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նոր գա ղա փար ներ, ընդ լայն վեց շփում նե րի շրջա նա կը, ձևա վոր վեց 
հա մա խոհ նե րի թի մը:

Ա սո ցիա ցիա յի ան դամ բժիշկ նե րի ակ տիվ մաս նակ ցութ յամբ մենք 
պար բե րա բար սե մի նար ներ ու կլոր սե ղան ներ էինք անց կաց նում, 
ո րոնց ըն թաց քում մաս նա կից նե րը պրո ֆե սիո նալ մա կար դա կով վեր-
լու ծում էին ի րա վի ճա կը ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տում, վեր էին հա-
նում ու քննար կում ա ռա վել հրա տապ, հա սա րա կութ յա նը հու զող 
խնդիր նե րը, բարձ րաց նում դրանք գոր ծա դիր իշ խա նութ յան առջև: 
Եր բեմն նույ նիսկ հա ջող վում էր կան խել ո րոշ մտա հո գութ յուն ներ 
ա ռա ջաց նող ո րո շում նե րի ըն դու նու մը: Օ րի նակ՝ երբ հայտ նի դար ձավ, 
որ ո րո շում է պատ րաստ վում օն կո լո գիա կան ծա ռա յութ յու նը վճա րո վի 
դարձ նե լու վե րա բեր յալ:  Ա րագ կար գով կազ մա կերպ ված կլոր սե ղա-
նի քննար կու մից հե տո ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յուն                            
ու ղարկ ված մեր նա մակն իր դե րը խա ղաց, և  այն ժա մա նակ ո րո շու մը 
չըն դուն վեց:

Ա ռող ջա պա հութ յան հա մա կար գը շու կա յա կան տնտե սութ յա նը  
հար մար վե լու դժվա րին ու ցա վա գին ժա մա նակ ներ էր ապ րում: Անց-
կաց վող բա րե փո խում նե րը, ճյու ղի օպ տի մա լա ցու մը, ան ցու մը վճա րո-
վի բժշկութ յա նը, ո րոնց մա սին ո րո շում նե րը փաս տո րեն ըն դուն վում 
էին փակ դռնե րի հետ ևում, ա ռանց հա սա րա կայ նութ յան հետ լայն 
քննար կում նե րի, հան գեց րին բազ մա թիվ խնդիր նե րի՝ կապ ված բնակ-
չութ յան հա մար բժշկա կան օգ նութ յան մատ չե լիութ յան կտրուկ նվազ-
ման հետ: Ան ցած տա րի նե րին այդ սո ցիա լա կան նշա նա կութ յան ո լոր-
տում անց կաց վել են բազ մա թիվ ու սում նա սի րութ յուն ներ: 

Ես՝ որ պես հա մա կար գող և  փոր ձա գետ, քա նիցս մաս նակ ցել եմ 
այն ու սում նա սի րութ յուն նե րին, ո րոնք վե րա բե րում էին գեն դե րա յին 
դրութ յա նը ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տում,  կա տար վող բա րե փո խում-
նե րի ազ դե ցութ յա նը բժշկա կան օգ նութ յան մատ չե լիութ յան ու ո րա կի 
վրա, այդ թվում և  կա նանց հա մար:   Մաս նա վո րա պես ի րա կա նաց վեց 
Ս յու նի քի մար զի գյու ղե րում ըն տա նե կան բժշկի ինս տի տու տի ներդր-
ման ու սում նա սի րութ յու նը, ո րի արդ յունք նե րը քննարկ վե ցին ա ռող-
ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յու նում:  Մաս նակ ցել եմ  Պե կի նի գոր ծո-
ղութ յուն նե րի ծրագ րով,  Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան բո լոր 
ձևե րի վե րաց ման մա սին ՄԱԿ-ի կոն վեն ցիա յով և  Հա զա րամ յա կի 
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զար գաց ման նպա տակ նե րով  Հա յաս տա նի ստանձ նած  պար տա վո-
րութ յուն նե րի կա տար ման մո նի թո րին գին և  այ լընտ րան քա յին զե-
կույց նե րի պատ րաստ մա նը:

Ա սո ցիա ցիա յի փոխ նա խա գահ ընտր վե լուց հե տո իմ գոր ծու նեութ-
յան շրջա նակն էա պես ընդ լայն վեց և  այլևս չէր սահ մա նա փակ վում 
ա ռող ջա պա հութ յան  հար ցե րով: Ես հա մա կար գում էի մի շարք նա-
խագ ծեր, ո րոն ցից վեր ջի նը գեն դե րա յին բռնութ յան դեմ 3-ամ յա ծրա-
գիրն էր: Ե ղել եմ  Հա յաս տա նում կա նանց շարժ ման ու սում նա սի րութ-
յան, ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րում և  տե ղա կան ինք նա կա ռա վար-
ման մար մին նե րի զար գաց ման գոր ծըն թաց նե րում կա նանց ՀԿ-նե րի 
քա ղա քա կան դե րի վեր լու ծութ յան փոր ձա գետ, մաս նակ ցել եմ մար զե-
րի զար գաց ման ծրագ րե րում  գեն դե րա յին բա ղադ րի չի  նե րառ ման ու-
սում նա սի րութ յան նա խագ ծին:

Ա սո ցիա ցիա յի գոր ծու նեութ յան ա ռա ջին իսկ տա րի նե րին կա նանց 
մի ջազ գա յին շարժ մա նը միա նա լու նպա տա կաս լաց ձգտում նե րը հնա-
րա վո րութ յուն  տվե ցին մեր ներ կա յա ցու ցիչ նե րին մաս նակ ցե լու մի-
ջազ գա յին բազ մա թիվ սե մի նար նե րի, հա մա ժո ղով նե րի ու խորհր դա-
ժո ղով նե րի, ին չը կա նանց մի ջազ գա յին  շարժ ման մի տում նե րին ծա-
նո թա նա լու, փոր ձի փո խա նակ ման և  սե փա կան կա րո ղութ յուն նե րը 
խո րութ յամբ գի տակ ցե լու և դ րա նից ել նե լով՝ տվյալ ժա մա նա կա հատ-
վա ծում  մեր հան րա պե տութ յան ի րո ղութ յուն նե րին ու պա հանջ մունք-
նե րին հա մա պա տաս խան գոր ծու նեութ յան ուղ ղութ յուն ներ ընտ րե լու 
ե զա կի հնա րա վո րութ յուն էր:

Ա սո ցիա ցիա յի գոր ծու նեութ յու նը բազ մա թիվ ուղ ղութ յուն ներ էր 
ընդգր կում: Ինձ բախտ է վի ճակ վել մաս նակ ցե լու մի ջազ գա յին կազ-
մա կեր պութ յուն նե րի ա ջակ ցութ յամբ կազ մա կերպ ված մի քա նի 
խորհր դա ժո ղով նե րի Թ բի լի սիում, որ տեղ քննարկ վում էին հետ կոնֆ-
լիկ տա յին խա ղա ղա շի նութ յան հար ցե րը  Կով կա սում: Դ րանց արդ յուն-
քում  Հա րա վա յին և Հ յու սի սա յին  Կով կա սի կա նայք,  այդ թվում և չ ճա-
նաչ ված հան րա պե տութ յուն նե րի կա նայք, ստեղ ծե ցին  Կով կա սի կա-
նանց լի գան, ո րի կազ մում ընդգրկ վե ցի որ պես  Հա յաս տա նի հա մա-
կար գող:  Լի գան ժո ղովր դա կան դի վա նա գի տութ յան ճա նա պար հով 
ո րո շա կի դեր խա ղաց հա կա մար տող կող մե րի միջև ա ռա ջին շատ 
կար ևոր կա պե րը ստեղ ծե լու հար ցում:
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 Հենց այդ տա րի նե րին, հաշ վի առ նե լով այն փաս տը, որ  Հա յաս-
տա նի սահ մա նա մերձ տա րածք ներն ամ բողջ եր կա րութ յամբ ա կա նա-
պատ ված են, ին չը մեծ վտանգ էր խա ղաղ բնակ չութ յան, այդ թվում և 
 կա նանց ու ե րե խա նե րի հա մար և  մեծ վնաս էր հասց նում գյու ղատն-
տե սութ յա նը, Ա սո ցիա ցիան միա ցավ  Հա կա հետ ևա կա յին ա կան նե րի 
ար գել ման մի ջազ գա յին շարժ մա նը: Այդ շարժ ման շրջա նակ նե րում ես 
զբաղ վում էի ա կան նե րի պայթ յուն նե րից տու ժած նե րի հար ցե րով:  
Ա ռա ջին ան գամ մեծ դժվա րութ յամբ հա ջող վեց ստեղ ծել տու ժած նե րի 
տվյալ նե րի շտե մա րան:  Մենք բարձ րաց րինք  նրանց լրիվ ծա վա լով 
բժշկա կան և  վե րա կանգ նո ղա կան անվ ճար օգ նութ յուն ցույց տա լու 
հար ցը, նա խա ձեռ նե ցինք ա կան նե րից տու ժած նե րի հա տուկ հաշ վա-
ռու մը պրո թե զա վոր ման կենտ րո նում: Ա սո ցիա ցիան կար ևոր դեր խա-
ղաց նաև  մեր երկ րում  Հու մա նի տար ա կա նա զերծ ման կենտ րո նի 
ստեղծ ման հար ցում:

Հ նա րա վոր չէ թվար կել այն բո լոր գոր ծե րը, ո րոն ցով զբաղ վել եմ 
Ա սո ցիա ցիա յում ան ցած տա րի նե րին: Այ սու հան դերձ ու զում եմ խոս-
տո վա նել, որ իմ ա վան դը Ա սո ցիա ցիա յի գոր ծու նեութ յան մեջ շատ 
ա վե լի ցածր եմ գնա հա տում, քան այն օ գու տը, որ ստա ցել եմ այս տեղ 
աշ խա տե լու շնոր հիվ:

Ոչ ո քի հա մար գաղտ նիք չէ, որ հա սա րա կա կան սեկ տո րի զար գա-
ցու մը  Հա յաս տա նում, ինչ պես և  հետ խորհր դա յին բո լոր երկր նե րում, 
տե ղի է ու նե ցել շատ ա վե լի ա րագ, քան մյուս ո լորտ նե րի զար գա ցու մը: 
 Հենց հա սա րա կա կան սեկ տորն է ե ղել շատ հա ճախ ա ռա ջա դեմ գա-
ղա փար նե րի ա ռա ջին ու հիմ նա կան տա րա ծո ղը: Օ րի նակ՝ երբ ԱՊՀ 
մա կար դա կում արհ միութ յուն նե րի շարժ ման մեջ ա ռա ջին ան գամ 
սկսե ցին խո սել գեն դե րա յին հա վա սա րութ յան, կա նանց նկատ մամբ 
խտրա կա նութ յան, աշ խա տա վայ րե րում կա նանց նկատ մամբ բռնութ-
յան խնդիր նե րի մա սին, ան ձամբ ես ու նեի բո լոր հար ցե րի պատ րաս-
տի պա տաս խան նե րը՝ բո լոր հիմ նա վո րում նե րի և դ րան ցից ել նող եզ-
րա կա ցութ յուն նե րի ներ դիր նե րով:

Ա սո ցիա ցիա յում ձեռք բե րած բո լոր գի տե լիք ներն ու հմտութ յուն-
նե րը ես կի րա ռել եմ և՛ իմ հիմ նա կան աշ խա տան քում, և՛ դա սա խո սա-
կան գոր ծու նեութ յան մեջ բժիշկ նե րի ո րա կա վոր ման բարձ րաց ման 
դա սըն թաց նե րում՝ սկսած ին տե րակ տիվ սե մի նար նե րից, մտա վոր 
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գրո հի մե թո դով ի րա վի ճա կա յին խնդիր նե րի լուծ ման գործ նա կան 
պա րապ մունք նե րից, էլ չեմ խո սում նյու թե րը PоwerPoint ձևա չա փով 
ներ կա յաց նե լու մա սին, ինչն ամ բիո նում փաս տո րեն դեռ ոչ ոք չէր կի-
րա ռում:

Գ նա հա տե լով Ա սո ցիա ցիա յի ողջ գոր ծու նեութ յու նը՝  դժվա րա նում 
եմ մեծ թվով նա խագ ծե րից ու նա խա ձեռ նութ յուն նե րից ա ռանձ նաց նել 
ա ռա վել կար ևոր ներն ու հա ջող ված նե րը: Ա սո ցիա ցիա յի բո լոր ծրագ-
րե րը հա մա րում եմ կար ևոր ու արդ յու նա վետ զար գաց ման ո րո շա կի 
փու լում, ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծում: Ա պա գա յում էլ իր ռազ -
մավա րա կան նպա տա կի՝ կեն սա գոր ծու նեութ յան բո լոր ո լորտ նե րում 
կա նանց և տ ղա մարդ կանց ի րա վունք նե րի և հ նա րա վո րութ յուն նե րի 
հա վա սա րութ յան  հաս նե լու ճա նա պար հին Ա սո ցիա ցիան դեռ շատ 
ա նե լիք ներ ու նի, և խն դիր ներն անհ րա ժեշտ կլի նի լու ծել փուլ առ փուլ: 
Կ յան քը շա րու նակ փոխ վում է, նոր խնդիր ներ ու նոր մար տահ րա վեր-
ներ են ծա գում և  պայ մա նա վոր ված դրան ցով՝ հարկ կլի նի ընտ րել 
գոր ծու նեութ յան հա մա պա տաս խան ուղ ղութ յու նը:
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Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ         
կա նանց ա սո ցիա ցիա. 20 տար վա      
աշ խա տան քի արդ յունք ներ
 
ԼԻ ԼԻԹ  ԶԱ ՔԱՐ ՅԱՆ
Ա սո ցիա ցիա յի փոխ նա խա գահ,
ՀՀ ԳԱԱ  Պատ մութ յան ինս տի տու տի 
ա վագ գի տաշ խա տող, պատ մա կան         
գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու

90-ա կան նե րի երկ րորդ կե սը ծանր տա րի ներ էին: Ա մե նու րեք 
ճղճիմ, գորշ մթնո լորտ էր:  Հա սա րա կութ յու նը մեր աչ քի ա ռաջ ձևա-
փոխ վել էր՝ սո ցիա լա պես բևե ռաց վել,  տե ղի էր ու նե նում զանգ ված նե-
րի աղ քա տաց ման գոր ծըն թաց: Շր ջա պա տումս բո լո րը խո սում էին 
միայն ապ րանք նե րի օ րե ցօր բարձ րա ցող  գնե րից, դրա մի ար ժեզր կու-
մից:  Հո գու սով կար: Ա սո ցիա ցիա յին ան դա մակ ցե լը (1997 թ.) շատ 
բան փո խեց իմ կյան քում: Այդ տա րի նե րի մի ջո ցա ռում նե րը վե րա-
դարձ նում էին մեր կորց րած ին տե լեկ տո ւալ մթնո լոր տը: Կ յան քը հե-
տաքր քիր էր անց նում: Մ տա ծե լու, խոր հե լու նոր նյութ էր հայտն վում, 
հե տա զո տե լու և մ շա կե լու դաշտ էր հայտն վել:

Աս տի ճա նա բար սկսե ցի ակ տի վա նալ,  շատ ո լորտ նե րում կա յա-
նալ, ին չը նպաս տեց մաս նա գի տա կան ա ճին: Ա սո ցիա ցիա յի շնոր հիվ 
ձեռք բե րե ցի հե տաքր քիր շրջա պատ, լավ ըն կեր ներ:

Իր զար գաց ման 20 տա րի նե րի ըն թաց քում Ա սո ցիա ցիան հան դես 
ե կավ բա զում նա խա ձեռ նութ յուն նե րով, սա կայն ես կա ռանձ նաց նեի 
հետև յա լը.

——  Լի դե րութ յան դպրոց նե րի կազ մա կեր պու մը, ին չը հնա րա վո-
րութ յուն տվեց վե րա պատ րաս տե լու մեծ թվով կա նանց և  աղ-
ջիկ նե րի, օգ նեց նրանց գտնե լու ի րենց տե ղը կյան քում, ա ջակ-
ցեց քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի կա նանց:

——  Հայ ի րա կա նութ յան բո լոր ո լորտ նե րում և  քա ղա քա կան գոր ծ-
ընթաց նե րի տա րի ներ շա րու նակ անց կաց վող գեն դե րա յին հե-
տա զո տութ յուն նե րը:
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——  Գեն դե րա յին քվո տա յի ա ռա ջադ րու մը ԱԺ ընտ րութ յուն նե րի 
հա մա մաս նա կան ցու ցակ նե րում, ին չը շատ կա նանց  հնա րա-
վո րութ յուն տվեց մտնե լու Ազ գա յին ժո ղով:

Ա սո ցիա ցիան իր ռազ մա վա րութ յու նը մշակե լիս միշտ հետ ևել է իր 
ա ռա քե լութ յա նը և  հայ հա սա րա կութ յան առջև ծա ռա ցած մար տա-
հրա վեր նե րին: Ընդ ո րում, գոր ծու նեութ յան ա ռա ջին շրջա նում ի րադ-
րութ յու նը տար բեր վում էր այ սօր վա վի ճա կից. մար զե րում, հա մայնք-
նե րում շատ քիչ կազ մա կեր պութ յուն ներ էին գոր ծում: Ա մեն ան գամ, 
երբ գնում էինք հատ կա պես հե ռա վոր հա մայնք ներ, այն տեղ բնակ վող 
կա նանց հա մար դա տոն էր դառ նում: Հ նա րա վո րութ յուն էր ստեղծ վել, 
որ բարձ րա գույն կրթութ յամբ կի նը նո րից հայտն վեր ին տե լեկ տո ւալ 
մի ջա վայ րում, ի րեն մաս նա գետ զգար, ապ րեր ոչ միայն իր կեն ցա ղով, 
այլև մտո րեր հա սա րա կութ յան հա մար կար ևոր խնդիր նե րի մա սին, 
ինքն ի րեն զգար այդ հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման պա տաս խա նա տու: 
Չ կար ին տեր նե տը, մարդ կանց հա մար մենք նո րա գույն տե ղե կատ-
վութ յան շատ լավ աղբ յուր էինք հան դի սա նում: 

Ա սո ցիա ցիա յի Ժո ղովր դա վա րութ յան և  խա ղա ղութ յան կենտ րո նը 
հա ճախ հան րա պե տա կան և  նույ նիսկ տա րա ծաշր ջա նա յին մի ջո ցա-
ռում ներ էր կազ մա կեր պում, ո րոնց ըն թաց քում քննարկ վում էին հայ 
հա սա րա կութ յա նը հու զող խնդիր նե րը, ձևա վոր վում էր Ա սո ցիա ցիա յի 
փոր ձա գետ նե րի, հե տա զո տող նե րի բա զան:

Ակ տիվ գոր ծում էր Գեն դե րա յին հե տա զո տութ յուն նե րի կենտ րո-
նը, ո րը ստեղծ վել էր նպաս տե լու հա մար հայ հա սա րա կութ յու նում 
գեն դե րա յին հա վա սա րութ յան հաս տատ մա նը, գեն դե րա յին ան հա մա-
չա փութ յան հաղ թա հար մա նը, ո րո շում նե րի կա յաց ման մա կար դա կում 
կա նանց և տ ղա մարդ կանց հա վա սա րակշ ռութ յան ա պա հով մա նը:

Քն նար կում նե րը հան գեց րին այն գա ղա փա րին, որ գեն դե րա յին 
ան հա մա չա փութ յան հաղ թա հար ման, կա նանց սո ցիա լա կան կար գա-
վի ճա կի փո փոխ ման, նրանց քա ղա քա ցիա կան և  քա ղա քա կան ակ տի-
վութ յան բարձ րաց ման հա մար անհ րա ժեշտ են գեն դե րա յին հա վա սա-
րութ յան ա պա հով մանն ուղղ ված հա մա լիր մի ջո ցա ռում ներ: Այդ պի սի 
մո տե ցու մը պա հան ջում էր, որ սե ռե րի հա վա սա րութ յան խնդի րը նե-
րառ վի քա ղա քա կա նութ յան, տնտե սութ յան, կրթութ յան, ա ռող ջա պա-
հութ յան, սո ցիա լա կան և  պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան այլ ո լորտ-
նե րում: 
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Ա սո ցիա ցիան այդ գոր ծըն թա ցը ծա վա լեց հիմ նա կա նում եր կու 
ուղ ղութ յամբ՝ քա ղա քա կա նութ յան և կր թութ յան: Ա ռա ջին տա րի նե րին 
բեղմ նա վոր աշ խա տանք ծա վալ վեց նաև գի տա կան հե տա զո տութ-
յուն նե րի ո լոր տում: Ստ վե րից հան վե ցին մի շարք հիմ նախն դիր ներ՝ 
հայ հա սա րա կութ յան մեջ կա նանց հար ցի ծնուն դը, հա յոց պատ մութ-
յան գեն դե րա յին դիս կուր սը, ազ գագ րութ յան գեն դե րա յին տե սան-
կյուն նե րը, սո ցիալ-տնտե սա կան ո լոր տում գեն դե րա յին ի րա վի ճա կը և  
այլն: 

 Գեն դե րա յին կարծ րա տի պե րի հաղ թա հար ման հնա րա վոր ու ղի-
նե րի հե տա զո տութ յուն նե րը ներ դաշ նա կո րեն ներդր վե ցին կրթութ յան 
ո լոր տում: 1998-ից մի շարք բու հե րում սկսե ցին դա սա վանդ վել գեն դե-
րա յին ա ռար կա ներ: Այդ տա րի նե րին մշակ վեց և հ րա տա րակ վեց գեն-
դե րա յին հե տա զո տութ յուն նե րի մա տե նա շա րը, ո րը մինչ օրս չի կորց-
րել ար դիա կա նութ յու նը:  Գոր ծըն թա ցը հատ կա պես  մեծ թափ ստա-
ցավ 2005-2010 թթ.:  Գեն դե րա յին դա սըն թաց ներ ներդր վե ցին 15 բու-
հե րում և 30 միջ նա կարգ դպրոց նե րում, հրա տա րակ վե ցին բու հա կան 
և դպ րո ցա կան դա սագր քեր:

 Մեծ ու շադ րութ յուն սկսեց դարձ վել կա նանց և տ ղա մարդ կանց 
հա վա սար ի րա վունք նե րի և  հա վա սար հնա րա վո րութ յուն նե րի ա պա-
հով ման մե խա նիզմ նե րի մշակ մա նը, կա նանց սո ցիալ-քա ղա քա կան 
շար ժում նե րի, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան զար գաց ման գոր-
ծըն թաց նե րում կա նանց քա ղա քա կան և  քա ղա քա ցիա կան մաս նակ-
ցութ յան, կա նանց շարժ ման՝ որ պես հա սա րա կա կան շարժ ման ռազ-
մա վա րութ յան մշակ մա նը, հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
և  քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի լի դեր նե րի և  ակ տի վիստ նե րի, 
օ րենս դիր և  գոր ծա դիր իշ խա նութ յան մար մին նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րի, լրագ րող նե րի գեն դե րա յին ի րա զե կութ յան բարձ րաց մա նը: Ա սո-
ցիա ցիան կազ մա կեր պում էր գեն դե րա յին դպրոց ներ, կոն ֆե րանս-
ներ, կա նանց լի դե րութ յան դպրոց ներ, քննար կում ներ ՀՀ ԱԺ պատ-
գա մա վոր նե րի, նա խա րա րութ յուն նե րի, մարզ պե տա րան նե րի աշ խա-
տա կից նե րի հետ: 

Ա սո ցիա ցիա յի հա ջորդ քայ լը օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նութ յուն-
ներն էին, օ րենք նե րի գեն դե րա յին փոր ձաքն նութ յան անց կա ցու մը: 
 Մեծ պայ քար ծա վալ վեց գեն դե րա յին քվո տան օ րենսդ րա կան դաշտ 
մտցնե լու հա մար: Ա սո ցիա ցիան կա րո ղա ցավ իր շուր ջը հա մախմ բել 
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այլ ՀԿ-նե րի և  քա ղա քա կան կու սակ ցութ յու ննե րի կին ակ տի վիստ նե-
րին: 5-15-20-30: Ս րանք  սոսկ թվեր չեն: Ս րանք 20 տար վա ըն թաց-
քում Ա սո ցիա ցիա յի և  նրա հա մա խոհ նե րի աշ խա տանքն են օ րենս-
դրա կան դաշ տում, այ սինքն՝ քվո տա յի բարձ րա ցու մը 6 ան գամ՝ 5 
խտրա կան տո կո սից մինչև 30 տո կոս: Այս ուղ ղութ յամբ աշ խա տան քը  
շա րու նակ վում է:

Ան ցած տա րի նե րին Ա սո ցիա ցիան սո ցիա լա կան գոր ծըն կե րութ-
յան հա րուստ փորձ է ձեռք բե րել, լոբ բին գի հա ջող ի րա կա նաց ման 
պատ մութ յուն ներ ու նի:  Կար ծում  եմ՝  Հա յաս տա նում այն քան էլ շատ 
չեն Ա սո ցիա ցիա յի  կար գի կազ մա կեր պութ յուն նե րը, և  մեր փոր ձը կա-
րող է ու սա նե լի լի նել:

Ան ցած տա րի նե րին մենք փոր ձել ենք զերծ մնալ քա ղա քա կա նա-
ցու մից, աշ խա տել ենք բո լոր կու սակ ցութ յուն նե րի հետ, փոր ձել ենք 
օ ժան դա կել տար բեր կու սակ ցութ յուն նե րի կա նանց, օգ նել ենք ին չով 
որ կա րո ղա ցել ենք: Այս աշ խա տան քը այ սօր ևս  շա րու նակ վում է:

 Հա ջող է ըն թա նում ՏԻՄ-ե րի հետ աշ խա տան քը:  Հա մայնք նե րում 
կա նանց նե րու ժի զար գա ցու մը, քա ղա քա ցիա կան ակ տի վութ յան 
բարձ րա ցու մը, նրանց ո րո շա կի գի տե լիք ներ հա ղոր դե լը կար ևոր են և  
օգ տա կար:  Մենք փոր ձե ցինք նաև ո րո շա կի տե ղե կատ վա կան դաշտ 
ստեղ ծել ՏԻՄ-ե րի հա մար: Ա սո ցիա ցիա յի անց կաց րած թրե նինգ նե րը, 
սե մի նար նե րը, կոն ֆե րանս նե րը մար զե րում նպաս տե ցին այդ կա-
ռույց նե րի աշ խա տան քին: 

Ես ներ կա յաց րի աշ խատանք նե րի մի մա սը միայն:  Բայց այդ ա մե-
նը կա տա րել են Ա սո ցիա ցիա յի ան դամ նե րը, ին չը նպաս տել է նաև 
նրանց մաս նա գի տա կան և  փոր ձա գի տա կան ա ճին:  Տա րի նե րի ըն-
թաց քում ձևա վոր վեց և  կա յա ցավ նաև Ա սո ցիա ցիա յի փոր ձա գետ նե-
րի դպրո ցը, ո րը բա վա կա նին ճա նաչ ված է հան րա պե տութ յու նում: 
Ա սո ցիա ցիա յի շատ մաս նաճ յու ղեր ու նե նա լը բա րեն պաստ պայ ման-
ներ ստեղ ծեց գեն դե րա յին փոր ձա գի տա կան բա զա յի աշ խար հագ-
րութ յան ընդ լայն ման հա մար: Գ րե թե բո լոր մար զե րում Ա սո ցիա ցիա յի 
ան դամ ներն օգ նում են մարզ պե տա րան նե րին պե տութ յան գեն դե րա-
յին քա ղա քա կա նութ յան ի րա կա նաց ման, կա ռա վա րութ յան կող մից 
ըն դուն ված գեն դե րա յին հա վա սա րութ յանն ուղղ ված ռազ մա վա րա-
կան ծրագ րե րի մշտա դի տարկ ման ու գնա հատ ման գոր ծում:
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 Հե տա զո տա կան աշ խա տանքն այ սօր ևս  խիստ կար ևոր վում է 
Ա սո ցիա ցիա յի հա մար, սա կայն կար ծում եմ, որ անհ րա ժեշտ է ակ տի-
վաց նել այն մեր երկ րորդ՝  Խա ղա ղութ յան և  ժո ղովր դա վա րութ յան 
կենտ րո նում:   Այս կառույցը նախ կի նում շատ ակ տիվ էր, ուղ ղա կի մի 
պահ ե կավ, երբ հա մընդ հա նուր հիաս թա փութ յու նը ժո ղովր դա վա րա-
կան գոր ծըն թաց նե րից հան գեց րեց նաև կենտ րո նի պա սի վութ յան: 
 Սա կայն աշ խար հի ներկայիս գոր ծըն թաց նե րը պար զո րոշ ցույց են 
տա լիս, որ ժո ղովր դա վա րութ յունն այ լընտ րանք չու նի, իսկ խա ղա-
ղութ յու նը մեզ օդ ու ջրի պես անհ րա ժեշտ է:  Դա է մեր ու ղին, հետ ևա-
բար աշ խա տանքն այդ ուղ ղութ յամբ պետք է շա րու նակ վի:
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Ա սո ցիա ցիան հա վա տա րիմ է                      
իր ա ռա քե լութ յա նը

 ԳԱ ՅԱ ՆԵ  ՄԵ ՐՈ ՅԱՆ
Ա սո ցիա ցիա յի պա տաս խա նա տու           

քար տու ղար, կրթա կան ծրագ րե րի             
հա մա դա սող

 Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիա յի հետ 
հա մա գոր ծակ ցութ յունս սկսվել է  2002 թվա կա նին, թեև Ա սո ցիա ցիա յի 
նա խա գահ  Ջեմ մա  Հաս րաթ յա նին և  հիմ նա դիր նե րից ո մանց ճա նա-
չում էի ար դեն եր կար տա րի ներ: Այդ ամ ռա նը մաս նակ ցե ցի  կա նանց 
լի դե րութ յան դպրո ցի բարձ րա գույն քա ղա քա կան դա սըն թա ցին: Ա պա 
ա վար տե ցի երկ րորդ գեն դե րա յին դպրո ցը, ո րի ար գա սի քը ե ղավ միջ-
նա կարգ դպրո ցի բարձր դա սա րան նե րի հա մար նա խա տես ված հա-
տուկ դա սըն թա ցի ծրա գի րը: Ի՜նչ  հե տաքրք րութ յամբ էին հա ճա խում 
այդ դա սե րին Եր ևա նի Գ րի գոր  Նա րե կա ցու ան վան թիվ 137 դպրոց-
վար ժա րա նի 9-րդ դա սա րան ցի նե րը, ի՜նչ  ոգ ևո րութ յամբ աշ խա տե ցին 
գեն դե րա յին տար բեր թե մա նե րով ռե ֆե րատ նե րի վրա և  ներ կա յաց-
րե ցին դրանք դպրո ցի ա մե նամ յա « Նա րե կաց յան օ րեր» ա շա կեր տա-
կան գի տա ժո ղո վում:

 Մաս նակ ցե լով Ա սո ցիա ցիա յի հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե-
րին, լի ներ դա  Հա յաս տա նում  Պե կի նի գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րի, 
 Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա-
սին ՄԱԿ-ի կոն վեն ցիա յի կա տար ման մշտա դի տար կու մը թե մի շարք 
մար զե րում հա մայն քա յին և տն տե սա կան զար գաց ման գեն դե րա յին 
տե սանկ յուն նե րի ու սում նա սի րու մը կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար-
ման մար մին նե րի 2012 թվա կա նի ընտ րութ յուն նե րին կա նանց մաս-
նակ ցութ յան վեր լու ծութ յու նը, կա րո ղա ցա ա վե լի հստակ պատ կե րաց-
նել մե զա նում առ կա գեն դե րա յին հիմ նախն դիր նե րը, տես նել դրանց 
ա ռա ջաց ման խոր քա յին պատ ճառ նե րը, ո րո նել լուծ ման հնա րա վոր 
ու ղի նե րը: 

Ա սո ցիա ցիան հնա րա վո րութ յուն տվեց դրսևո րելու գի տե լիք ներս 
ու հմտութ յուն ներս ինձ հա մար նոր ո լոր տում, ձեռք բե րելու նոր գի տե-
լիք ներ, նաև՝  նոր ըն կեր ներ, հա ղոր դակ ցու մը ո րոնց հետ որ չափ հա-
ճե լի, նույն չափ էլ հե տաքր քիր և  ու սա նե լի է: 
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Ա սո ցիա ցիա յի շնոր հիվ շրջել եմ  Հա յաս տա նի բո լոր մար զե րում, 
ե ղել մեծ ու փոքր քա ղաք նե րում, հե ռա վոր գյու ղե րում, ծա նո թա ցել 
հար յու րա վոր կա նանց հետ, ով քեր ի րենց քրտնա ջան աշ խա տան քով, 
տո կու նութ յամբ, ան սահ ման համ բե րութ յամբ, սե փա կան պա տաս խա-
նատ վութ յան գի տակց մամբ պահ պա նում են հայ րե նի տունն ու հո ղը, 
ե րե խա ներ  մե ծաց նում ու դաս տիա րա կում, մե ծե րին խնա մում: Այս-
քան բեռ ու հոգս սե փա կան ու սե րին բար ձած կա նայք ար ժա նի են 
ի րենց հա մայնք նե րի և  ողջ երկ րի կա ռա վար ման, ի րենց  կյան քին ուղ-
ղա կի առնչ վող ո րո շում նե րի կա յաց ման ան մի ջա կան մաս նա կի ցը լի-
նե լու: Եվ դրա հա մար նրանք բա վա կա նա չափ նե րուժ  ու նեն:  Պետք է 
միայն ակ տի վաց նել այդ նե րու ժը, հզո րաց նել կա րո ղութ յուն նե րը՝ հա-
մա պա տաս խան գի տե լիք ներ հա ղոր դե լով, արթ նաց նել նրանց մեջ լի-
դե րին, սո վո րեց նել հա վա տալ սե փա կան ու ժե րին: 

Այս խնդիր նե րի լուծ մանն են ուղղ ված ար դեն 20 տա րի Ա սո ցիա-
ցիա յի կող մից անց կաց վող կրթա կան ծրագ րե րը, ո րոնք նե րա ռում են 
տար բեր տա րի քի, տար բեր մաս նա գի տութ յան տեր, գոր ծու նեութ յան 
տար բեր ո լորտ ներ և  տար բեր սո ցիա լա կան խմբեր ներ կա յաց նող կա-
նանց և  աղ ջիկ նե րին  Հա յաս տա նի բո լոր մար զե րից: Եր ևա նում և  մար-
զե րում  կա նանց լի դե րութ յան դպրոց նե րի դա սըն թաց ներ են ան ցել 
ա վե լի քան 2000 կա նայք, հա զա րա վոր կա նայք ի րենց գի տե լիք ներն 
են հարս տաց րել մե կօր յա և  եր կօր յա սե մի նար նե րում՝ մաս նակ ցե լով 
հար յու րա վոր կլոր սե ղան նե րի: Նրանք հնա րա վո րութ յուն են ու նե ցել 
ի րենց կար ծիքն ու մտա հո գութ յու նն ար տա հայ տելու հա սա րա կա կան 
նշա նա կութ յան տար բեր խնդիր նե րի շուրջ, հա մա տեղ ո րո նելու դրանց 
լուծ ման և  առ կա դժվա րութ յուն նե րի հաղ թա հար ման ու ղի ներ:

Իսկ որ պես զի նրանք կա րո ղա նան դրսևո րել ի րենց նե րու ժը, Ա սո-
ցիա ցիան հետ ևո ղա կան և  հա մառ աշ խա տանք է տա նում օ րենսդ րա-
կան դաշ տը փո փո խե լու, կա նանց հա մար քա ղա քա ցիա կան և  քա ղա-
քա կան մաս նակ ցութ յան հնա րա վո րութ յուն ներն ընդ լայ նե լու ուղ ղութ-
յամբ:

Ուզում եմ նշել Ասոցիացիայի գործունեության ևս մեկ կարևոր 
ոլորտը` բարեգործական: 2000-ական թվականների սկզբին Ասո-
ցիացիան և մի շարք այլ կանանց հասարակական կազ մա -
կերպություններ նախաձեռնեցին «Օրորոց» հա մա ժողովրդական 
աջակցություն նորածիններին» ծրագիրը: 2002 թ. «Հայաստան» 
համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի  որոշմամբ 
«Օրորոց» ծրագիրն ընդգրկվեց Հիմնադրամի ծրագրերի ցանկում: 
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Սփյուռքահայության, հայաս-
տան յան և արտասահմանյան  ան-
հատ բարեգործների և ընկերու-
թյունների, ինչպես նաև «Բաց 
հասարակության հիմ նա դրամ ներ 
– Հայաստան» կազմա կերպության 
ֆինանսական աջակցության շնոր-
հիվ օգնություն ցուցաբերվեց Սյու-
նիքի և Տավուշի մարզերի ավելի 
քան 1400 սոցիալապես անա պա հով 
ընտանիքների, որոնք նորածին 
երեխա ունեն:  Ընտանիքներն ըն-
տրվում էին ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի նախա րա-
րության «Նորք» ծրագրի կարի քա-
վորության աստիճանը որոշող բա-
լային համակարգի հիման վրա 
ստացված տվյալների հաշվառ-

մամբ: Նրանց հանձնվող փաթեթը ներառում էր  4-ամսականից մինչև 
մեկ տարեկան երեխաների հագուստ և կոշիկ, անկողնային և 
փոքրիկների խնամքի համար անհրաժեշտ այլ պարագաներ:

Ասոցիացիայի վարչության անդամները և փորձագետները, գործ-
ընկեր հասարակական կազմակերպությունների ղեկա վար ները 
մարզպետարանների և համայնքապետարանների պա տաս   խա նա-
տուների հետ միասին հանձնելով փաթեթները, համոզվում էին՝ 
որքան անհրաժեշտ  է այդ օգնությունը: Ընդ որում, ոչ միայն նյութա-
կան տեսանկյունից, այլև որպես բարոյական  աջակցություն հեռավոր, 
սահմանամերձ բնակավայրերում հաճախ արդեն երրորդ կամ չորրորդ 
երեխան ունենալու խիզախություն դրսևորող ընտանիքներին:

Կարևոր է նաև, որ անկողնային և մանկական սպիտակեղենը, 
տրիկոտաժե հա գուստն արտադրվում էին Երևանի «Տոսպ» 
ձեռնարկությունում և «Նու բարաշեն» տրիկոտաժի ֆա բրիկայում, 
որտեղ աշխատում են հիմնականում կանայք: Դրանով իսկ ծրագիրը 
որոշ չափով նպաստում էր նաև մեկ այլ սուր  սոցիալական խնդրի 
լուծմանը` կանանց համար աշխատատեղերի ապահովմանը:

Վստահ եմ, որ Ասոցիացիան իր կենտրոններով և մասնաճյուղերով 
դեռ երկար ու բեղուն ճանապարհ ունի անցնելու` ի նպաստ Հա-
յաստանում իրական ժողովրդավարության և  քաղաքացիական հա-
սարակության կայացման:
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Ք սան տա րի անց

ՆԱ ՐԻ ՆԵ  ԴԱՎԹ ՅԱՆ
Ա սո ցիա ցիա յի վար չութ յան ան դամ,
Աշ խա տան քի և  սո ցիա լա կան 
հե տա զո տութ յուն նե րի  ազ գա յին  
ինս տի տու տի կադ րե րի վե րա   պատ
րաստ ման և  մաս նա  գի տա կան                  
ու սուց ման բաժ նի պետ

1990-ա կան ներ, երկ րա շար ժից կա մաց-կա մաց սթափ վող հա սա-
րա կութ յուն, Ար ցախ յան պա տե րազմ, ան կա խութ յան հռչա կում, փո-
փոխ վող հա սա րա կութ յուն, ե րե րուն ար ժե հա մա կարգ, ար ժեք նե րի 
խառ նաշ փոթ,  Կա նանց դրութ յան վե րա բեր յալ չոր րորդ հա մաշ խար-
հա յին խորհր դա ժո ղով…  Ու այս ա մե նի խո րա պատ կե րում հան կարծ 
մի ա ռա ջարկ.

- Ե կեք հիմ նենք հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն։
-  Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յո՞ւն։
- Ա յո՜։
- Իսկ ի՞նչ պետք է ա նենք։
- Ա նե լու շատ բան կա։
- Կ կա րո ղա նա՞նք։
- Ի հար կե։

1995 թվա կան, դեկ տեմ բեր յան ցրտա շունչ մի օր 23 կա նայք հա-
վաք վե ցին, ո րո շե ցին ու հիմ նե ցին  Համալ սա րա նա կան կրթութ յամբ 
կա նանց ա սո ցիա ցիան, իսկ ես դար ձա  նո րաս տեղծ կազ մա կեր պութ-
յան ա ռա ջին պա տաս խա նա տու քար տու ղա րը։

Ի՞նչ տվեց ինձ Ա սո ցիա ցիան։ Ե թե ա սեմ շատ բան, ա պա եր ևի 
ո չինչ ա սած չեմ լի նի։ Ա սո ցիա ցիան ինձ հա մար ե ղավ նոր կյան քի 
դպրոց, ո րի շնոր հիվ կա րո ղա ցա ապ րել, ինք նադրս ևոր վել և  ինք նաի-
րաց վել մի հա մա կար գում, որն ինձ հա մար սկզբում բա վա կան բարդ, 
բայց հե տո շատ դյու րին դար ձավ։

Այդ տա րի նե րին ինչ քա՜ն մարդ մո լոր վեց, չկա րո ղա ցավ գտնել իր 
տե ղը, լքեց հայ րե նի քը, հաս տատ վեց օ տար ա փե րում։ Աս ոցիա ցիան 
ինձ հնա րա վո րութ յուն տվեց հաղ թա հա րե լու ա ռա ջա ցած բո լոր խու-
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թե րը,  ոչ միայն հար մար վելու, այլև աշ խա տելու և ստեղ ծա գոր ծելու 
հա սա րա կա կան դաշ տում։ Ա սո ցիա ցիա յի շնոր հիվ  ձեռք բե րե ցի բա-
զում գոր ծըն կեր ներ, հա մա խոհ ներ, բա րե կամ ներ ու ըն կեր ներ, ո րոնց 
հետ շա րու նա կում եմ հա ճույ քով աշ խա տել, շփվել, մտո րել, ստեղ ծա-
գոր ծել, ապ րել…

Ա սո ցիա ցիան իր ստեղծ ման օր վա նից նա խա ձեռ նել և  ի րա կա-
նաց րել է բազ մա թիվ մի ջո ցա ռում ներ։ Ան կեղծ ա սած, ինձ հա մար՝ որ-
պես Ա սո ցիա ցիա յի հիմ նա դիր ան դա մի, դժվար է ա ռանձ նաց նել 
դրան ցից որ ևէ մե կը։  Բո լորն էլ ինձ հա մար շատ թանկ են, քա նի որ 
այդ բո լո րի ա կունք նե րում եմ ե ղել։

 Հի շում եմ մեր ա ռա ջին գրա սեն յա կը  Չա րեն ցի 1-ում, հե տո Ար տա-
սահ ման յան երկր նե րի հետ բա րե կա մութ յան և մշ ակութա յին կա պե րի 
ըն կե րութ յան շեն քում տրա մադր ված ոչ շատ մեծ, բայց շատ լու սա վոր 
սեն յա կը, որ տեղ Ա սո ցիա ցիան իր փոք րա թիվ անձ նա կազ մով, բայց 
մեծ ոգ ևո րութ յամբ սկսեց իր ա ռա ջին քայ լե րը։  Կազ մա կերպ վեց ա ռա-
ջին սե մի նա րը, ա ռա ջին ար տագ նա մի ջո ցա ռու մը  Ծաղ կա ձո րում, 
ա ռա ջին հա մա ժո ղո վը, հրա տա րակ վեց ա ռա ջին լրա տուն. թող որ  
ան շուք կազ մով ու տպագ րութ յամբ, բայց ա ռա ջի նը։  Լույս տե սավ 
ա ռա ջին ժո ղո վա ծուն, ու շա րու նակ վեց Ա սո ցիա ցիա յի բուռն կյան քը, 
թե պետ  հա ջո ղութ յուն նե րի հետ եր բեմն լի նում էին նաև հիաս թա-
փության պա հեր։  Բայց այդ ա մե նի մեջ այն քան շատ էր լույ սը, ջեր-
մութ յունն ու մարդ կանց օգ տա կար լի նե լու ձգտու մը, որ ժա մա նակ առ 
ժա մա նակ եր ևան ե կող դժվա րութ յուն ներն ու ծա գած տա րա ձայ նութ-
յուն նե րը, կար ծիք նե րի և  տե սա կետ նե րի բախ ման շրջա նակ նե րում 
տե ղի ու նե ցող գործ նա կան բա նա վե ճերն ա րագ մո ռաց վում էին և  
ի րենց տե ղը զի ջում ստեղ ծա րար աշ խա տան քին։

Իսկ հե տո Ա սո ցիա ցիա յի՝ հան րա պե տութ յան ողջ տար ծա քով 
սփռված  մաս նաճ յու ղե րի ցանց,  Խա ղա ղութ յան և  ժո ղովր դա վա րութ-
յան կենտ րոն,  Գեն դե րա յին հե տա զո տութ յուն նե րի կենտ րոն,  կա նանց 
լի դե րութ յան դպրոց, քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նութ յուն նե րի մար-
զա յին կենտ րոն ներ,   Հա կա հետ ևա կա յին ա կան նե րի ազ գա յին կո  մի-
տեի հա մա նա խա գա հութ յուն։ Ու է լի տա րաբ նույթ նա խա ձեռ նութ յուն-
ներ հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան դաշ տում, գոր ծո ղութ յուն ներ՝        
ուղղ ված  կա նանց գի տե լիք նե րի հարս տաց մա նը, հա սա րա կա կան-
քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րում նրանց ընդգրկ մա նը, ձևա վոր վող 
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նոր տնտե սա կան հա րա բե րութ յուն նե րում կա նանց ին տեգր մա նը,      
հա  սա րա կութ յան ժո ղովր դա վարաց ման գոր ծըն թաց նե րի ա ջակց -
մանը։

Ինձ հա մար, իս կա պես, դժվար է ա ռանձ նաց նել Ա սո ցիա ցիա յի 
ա մեն ահա ջող ված նա խա ձեռ նութ յուն նե րը։ Իմ կար ծի քով՝ բո լորն էլ 
հա ջող ված էին ու արդ յու նա վետ, այ նո ւա մե նայ նիվ ինձ հա մար շատ 
թանկ է կա նանց լի դե րութ յան դպրո ցը։  Մի նա խա գիծ, ո րի ստեղծ-
մանն ու կա յաց մանն ան մի ջա կա նո րեն մաս նակ ցել եմ, որն ար դեն 15 
տա րի բազ մա թիվ կա նանց հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ոչ միայն ստա-
նա լու հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան, ի րա վա կան գի տե լիք ներ և  տի-
րա պե տելու հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան գոր ծու նեութ յան կազ մա-
կերպ ման տեխ նո լո գիա նե րին, այլև ձերք բե րելու հա վատ ու վստա-
հութ յուն սե փա կան ու ժե րի նկատ մամբ և  հա մոզ վա ծութ յուն, որ ցան-
կութ յան ու հետ ևո ղա կա նութ յան շնոր հիվ կա րե լի է հաս նել փո փո-
խութ յուն նե րի ու հա ջո ղութ յուն նե րի։ 

 Լի դե րութ յան դպրո ցը, մաս նա կից նե րի իսկ խոս քե րով,  ինք նա-
հաս տատ ման, հա մար ձա կութ յան, սկսած գոր ծը մինչև վերջ հասց նե-
լու կա րո ղութ յան, սե փա կան տե սա կե տը ներ կա յաց նե լու և  պաշտ պա-
նե լու ու նա կութ յուն նե րի ձևա վոր ման, հա սա րա կութ յան մեջ սե փա կան 
տե ղը գտնե լու լա վա գույն  ու ղե ցույցն է ե ղել։ 

Եվ ե թե չլի ներ Ա սո ցիա ցան, չէր հիմ նադր վի նաև « Հայ տուր» սո-
ցիալ-տնտե սա կան և մ շա կու թա յին հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ-
յու նը, ո րի նա խա գահն եմ։  Չէին լի նի նաև այս կազ մա կեր պութ յան 
ի րա կա նաց րած այն նա խա ձեռ նութ յուն ներն ու ծրագ րե րը, ո րոնց 
ա կունք նե րը գա լիս են Ա սո ցիա ցիա յից։

Հ.Գ. Երբ ա վար տե ցի շա րադ րանքս,  հան կարծ փաս տե ցի, որ այ-
սօր 2015 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 25-ն  է։ Ք սան տա րի անց ճիշտ այն 
օ րը, երբ Ա սո ցիա ցան ստա ցավ իր պե տա կան գրան ցու մը։  Պա տա հա-
կան զու գա դի պութ յո՞ւն է սա, թե՞… Ու մտա բե րե ցի, որ փի լի սո փա նե րը 
պնդում  են՝ պա տա հա կա նութ յու նը չգի տակց ված անհ րա ժեշ տու թ-
յունն է։
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Ինչ պես էինք                                          
ժո ղովր դա վա րութ յուն սո վո րում

 ԹԱ ՄԱ ՐԱ  ՀՈՎ ՆԱ ԹԱՆ ՅԱՆ
Ա սո ցիա ցիա յի վար չութ յան ան դամ, 

 Ժո ղովր դա վա րութ յան և  խա ղա ղութ յան 
կենտ րո նի հա մա կար գող                                   

(19972002  թթ.)

Այ սօր, մտո վի վե րա դառ նա լով 1995 թվա կա նը՝  Հա մալ սա րա նա-
կան կրթութ յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիա յի հիմ նադր ման տա րին, չեմ 
կա րող չխոս տո վա նել, որ այն ժա մա նակ  Ջեմ մա  Հաս րաթ յա նին միա-
ցած և  կազ մա կեր պութ յու նը հիմ նադ րող կա նայք, ըստ էութ յան, ա ռա-
ջա մար տիկ ներ էին:  Հան րա պեութ յունն այն ժա մա նակ նոր-նոր էր               
ուշ քի գա լիս Ար ցախ յան պա տե րազ մից, մթից ու ցրտից, հիմ նո վին 
փլուզ ված տնտե սութ յու նից… Եվ այդ ժա մա նակ մենք սկսում ենք                
խո սել կա նանց լսե լի լի նե լու ի րա վուն քի մա սին, հի շեց նում ենք կա-
նանց չպա հանջ ված նե րու ժի մա սին, նրանց հա սա րա կա կան ակ տի-
վութ յան կոչ ենք ա նում, հոր դո րում, որ ներ կա յաց ված լի նեն ո րո շում-
նե րի ըն դուն ման մա կար դա կում:  Ն ման հար ցադ րում նե րը շա տե րին 
թվում էին ան տե ղի, ստիպ ված էինք ա պա ցու ցել մեր ճշմար տութ յու նը, 
հա մո զիչ փաս տարկ ներ գտնել:  Հա սա րա կութ յու նում տի րող ա նե լա-
նե լիութ յան խո րա պատ կե րում  դա հեշտ չէր տրվում:  Բայց Ա սո ցիա-
ցիան ա ռաջ էր գնում, զար գա նում էր, շատ  շու տով ար դեն մաս նաճ յու-
ղեր ու ներ հան րա պե տութ յան բո լոր մար զե րում: Դ րանց թիվն այ սօր էլ 
շա րու նա կում է ա վե լա նալ՝ մո տե նա լով ե րեք տասն յա կին, և  դա կազ-
մա կեր պութ յան հե ղի նա կութ յան ու նե րու ժի ցու ցա նիշ է:

 Ժո ղովր դա վա րութ յան և  խա ղա ղութ յան  գա ղա փա րին Ա սո ցիա-
ցիան միան գա մից չհան գեց: Սկզ բում պար զա պես սե մի նար ներ էին 
կազ մա կերպ վում Եր ևա նում ու մար զե րում, ո րոնց ըն թաց քում սո վո-
րում էինք միա սին ի մաս տա վո րել խնդիր նե րը, պատ ճառ նե րը տար բե-
րել հետ ևանք նե րից,  հա մախմբ ված դժվա րութ յուն նե րից ել քի ու ղի ներ 
փնտրել:  Մենք ժո ղովր դա վա րութ յուն էինք սո վո րում, ո րի մա սին քիչ 
բան գի տեինք, յու րաց նում էինք իշ խա նութ յան հետ նոր հա րա բե րութ-
յուն նե րի մշա կույ թը, հա սա րա կա կան ճնշման գոր ծե լա կեր պը, փոր-
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ձում էինք  գլուխ հա նել նոր տնտե սութ յու նից, խո րա նում էինք քա ղա-
քա կան ի րա վի ճա կի նրբութ յուն նե րի մեջ:  Թերևս հենց Ա սո ցիա ցիա-
յում լիո վին հաս կա ցա ու գնա հա տե ցի, թե ինչ է ա նընդ հատ կրթութ յու-
նը և  ինչ քան կար ևոր է այն կա նանց հա մար նախ և  ա ռաջ նրանց ինք-
նագ նա հա տա կա նի բարձ րաց ման տե սանկ յու նից:

 Մեր շատ գա ղա փար ներ գա լիս էին  Պե կի նի գոր ծո ղութ յուն նե րի 
ծրագ րից, ո րը եր կար տա րի ներ աշ խար հի կա նանց շարժ մա նը ան նա-
խա դեպ լիցք հա ղոր դեց:

Հի շում եմ, թե ինչ պես էր այն ժա մա նակ շա տե րին վա խեց նում 
«գեն դեր» բա ռը, էլ չա սեմ «գեն դե րա յին հա վա սա րութ յան» մա սին:  
 Հա սա րա կութ յան վե րա բեր մունքն այդ թե մա յին ցույց էր տա լիս այն 
ժա մա նակ  տե ղի ու նե ցած մի զա վեշ տա լի մի ջա դեպ, թե ինչ պես էր 
պաշ տոն յան, որ հաս տա տե լու էր պե տա կան ծրա գի րը, գեն դե րը շփո-
թել տեն դե րի հետ…  Շա տե րին թվում էր, թե սե ռե րի հա վա սա րութ յու-
նը մեզ հա մար չէ և  մեր մա սին չէ:  Բայց մեր մի ջազ գա յին խորհր դա ժո-
ղով ներն ա րե ցին ի րենց գոր ծը, մենք հաս կա ցանք, որ միա կը չենք աշ-
խար հում, որ նույ նիսկ բա րե կե ցիկ երկր նե րի կա նայք բախ վում են 
նույն խնդիր նե րին և  ա մե նակար ևո րը՝ գտնում են մի ջոց ներ դի մա կա-
յե լու դրանց:

Հի շում եմ նաև մեր ա ռա ջին ար ձա գան քը կա նանց նկատ մամբ 
բռնութ յան խնդրին, երբ շատ կա նայք տե ղե րում ընդ դի մա խո սում էին, 
թե մեր հայ կա կան ըն տա նիք նե րում նման բան չի լի նում: Եվ երբ  Հա-
մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ կա նանց մի ջազ գա յին ա սո ցիա ցիա յի 
նա խա գահ  Սա ռա  Հար դե րը հան կարծ  ձայն խնդրեց և  ցած րա ձայն, 
ար ցունքն աչ քե րին պատ մեց, թե ինչ ապ րում ներ է ու նե ցել, երբ ի մա-
ցել է, որ իր հա րա զատ դուստ րը բռնութ յան է են թարկ վում իր ըն տա-
նի քում, բո լո րը հան կարծ լռե ցին և սկ սե ցին հի շել ի րենց ծա նոթ կա-
նանց, ո րոնք նույն պես նման ի րա վի ճա կում են ե ղել:

 Հի շում եմ, թե ինչ քան եր կար էինք ստիպ ված ա պա ցու ցել, որ 
խտրա կա նութ յուն գո յութ յուն ու նի աշ խա տան քի շու կա յում, և  թե ինչ 
զար ման քով բա ցա հայ տե ցին կա նայք աշ խա տա վար ձի տար բե րութ-
յու նը տղա մարդ կանց հա մե մատ,  գեն դե րա յին տնտե սութ յան մնա-
ցած տար րա կան գի տե լիք նե րը:
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Եվ թերևս այդ ա մե նի մեջ գլխա վորն այն էր, որ սե մի նար նե րի էին 
գա լիս կեն ցա ղա յին դժվա րութ յուն նե րից հոգ նած, սե փա կան ու ժե րի 
նկատ մամբ վստա հութ յու նը կորց րած կա նայք, ո րոնք պար զա պես 
շփման կա րիք ու նեին, և  հե ռա նում էին լրիվ վե րա փոխ ված,  թևեր 
ա ռած, փայ լող աչ քե րով…  Եվ այդ ա մե նը մի պարզ պատ ճա ռով՝ լսե  լի 
լի նե լու հույ սերն ար դա րա նում էին, նրանք բազ մա թիվ խե լա ցի, 
կրթված, ակ տիվ ըն կե րու հի ներ էին գտնում, ո րոնք պատ րաստ էին 
ա պա ցու ցել սե փա կան ար ժեքը և կյանքն ա վե լի լավ ու բա րի  դարձ-
նել. թե կուզ ոչ միան գա մից, թե կուզ փոքր քայ լե րով:

 Ժո ղովր դա վա րութ յան և  խա ղա ղութ յան կենտ րոնն իր մա սին ազ-
դա րա րեց « Խա ղա ղութ յան մշա կույ թը. ժո ղովր դա վա րութ յուն և մ շա-
կույթ նե րի երկ խո սութ յուն» ծրագ րով: Այն մեկ նար կեց 2000 թվա կա-
նին, երբ ՄԱԿ-ն  այն հայ տա րա րել էր  Խա ղա ղութ յան տա րի:   Մեզ 
գրա վեց այդ հա յե ցա կար գի  ար դիա կա նութ յու նը  Հա յաս տա նի և  առ-
հա սա րակ ամ բողջ տա րա ծաշր ջա նի հա մար:  Խա ղա ղութ յան մշա կույ-
թի և քա ղա քակր թութ յուն նե րի երկ խո սութ յան հա յե ցա կար գի  մա սին 
այն ժա մա նակ լայն հա սա րա կայ նութ յու նը, բա ցի մի քա նի նեղ մաս-
նա գետ նե րից՝  փի լի սո փա նե րից, քա ղա քա գետ նե րից, սո ցիո լոգ նե-
րից,  քիչ բան գի տեր: Ան գամ հան դուր ժո ղա կա նութ յան, խա ղա ղութ-
յան մշա կույ թի, քա ղա քակր թութ յուն նե րի երկ խո սութ յան վե րա բեր յալ 
շատ մի ջազ գա յին փաս տաթղ թե րի թարգ մա նութ յու նը կա տար վեց  Ժո-
ղովր դա վա րութ յան և  խա ղա ղութ յան կենտ րո նի ու ժե րով:

 Շատ տեր մին ներ, այդ թվում և  խա ղա ղութ յան մշա կույ թը, հան-
դուր ժո ղա կա նութ յու նը, մաս նակ ցութ յան ժո ղովր դա վա րութ յու նը, ազ-
գա յին հա մա ձայ նութ յու նը, սո ցիա լա կան գոր ծըն կե րութ յու նը և  այլն, 
հան րա պե տութ յան հա սա րա կա կան սեկ տո րում  կյան քի ու ղե գիր 
ստա ցան մեծ մա սամբ   Ժո ղովր դա վա րութ յան և  խա ղա ղութ յան կենտ-
րո նի ծրագ րե րի շնոր հիվ: Այդ հի մա է, որ նշված տեր մին նե րը մեր 
ա կան ջին շատ սո վո րա կան են հնչում, բայց 20 տա րի ա ռաջ դրանք 
մեկ նա բա նութ յան խիստ կա րիք ու նեին:  Սո ցիո լոգ նե րը, քա ղա քա-
գետ նե րը, փի լի սո փա նե րը, տնտե սա գետ նե րը, պատ մա բան նե րը, 
ո րոնք ա ռա ջին իսկ օ րից սկսե ցին հա մա գոր ծակ ցել  Ժո ղովր դա վա-
րութ յան և  խա ղա ղութ յան կենտ րո նի հետ և  ներգ րավ վե ցին նրա հա-
մա կար գող խորհր դի կազ մում, այդ խնդիր նե րի  տա րած ման հար ցում 
պա կաս շա հագրգ ռութ յուն ու խան դա վա ռութ յուն չէին ցու ցա բե րում, 
քան մենք: 
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 Կենտ րո նի գլխա վոր ձեռք բե րում նե րից մեկն էլ գեն դե րա յին հե-
տա զո տութ յուն ներն էին, ո րոնց մեջ ներգ րավ ված էին գիտ նա կան ներ, 
ընդ ո րում՝ և՛ կա նայք, և՛ տղա մար դիկ:   Ժո ղովր դա վա րութ յան և  խա-
ղա ղութ յան կենտ րո նի եր կար տա րի նե րի գոր ծու նեութ յան շնոր հիվ 
ձևա վոր վեց գեն դե րա յին փոր ձա գետ նե րի նոր ըն կե րակ ցութ յուն, 
ո րոնց հետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը շա րու նակ վում է մինչև այ սօր: 

Ա սո ցիա ցիան ճա նա պարհ հար թեց նաև իշ խա նութ յուն նե րի հետ 
կա նանց ի րա վունք նե րի մա սին երկ խո սութ յան, լրագ րող նե րի հետ 
կա պեր հաս տա տե լու հար ցում, ո րոնք այն քան էլ հակ ված չէին ի րենց 
հրա պա րա կում նե րում տեղ հատ կաց նե լու կա նանց կազ մա կեր պութ-
յուն նե րին, ինչ պես նաև քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի կա նանց 
հետ հա րա բե րութ յուն ներ հաս տա տե լու հար ցում, ո րոնք սկզբում խու-
սա փում էին գե նդե րա յին հա վա սա րութ յան մա սին խո սակ ցութ յուն նե-
րից:  Հենց  Ժո ղովր դա վա րութ յան և  խա ղա ղութ յան կենտ րո նի շրջա-
նակ նե րում Ա սո ցիա ցիան սկսեց հա մա գոր ծակ ցել նաև քա ղա քա կան 
կու սակ ցութ յուն նե րի կա նանց հետ: Աս տի ճա նա բար  Ժո ղովր դա վա-
րութ յան և  խա ղա ղութ յան կենտ րո նի կլոր սե ղան նե րի  քննար կում նե-
րում սկսե ցին ա վե լի հա ճա խա կի և  հա ճույ քով ներ կա գտնվել իշ խա-
նութ յան կա ռույց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, Ազ գա յին ժո ղո վի պատ-
գա մա վոր նե րը, իշ խա նութ յան և  ընդ դի մա դիր քա ղա քա կան կու սակ-
ցութ յուն նե րի ղե կա վար նե րը:  Կենտ րո նի շուր ջը հա մախմբ վե ցին գիտ-
նա կան ներ, քա ղա քա կան և  հա սա րա կա կան գոր ծիչ ներ, ո րոնք պատ-
րաստ էին միա սին ո րո նել և գտ նել  այս կամ այն խնդրի լուծ ման ու ղի-
նե րը՝ սկսած գլո բալ քա ղա քա կան նե րից և  վեր ջաց րած տնտե սա կան 
ու սո ցիա լա կան խնդիր նե րով:

 Ժո ղովր դա վա րութ յան և  խա ղա ղութ յան կենտ րո նի ստեղ ծու մը 
2000 թվա կա նին հա մըն կավ ՄԱԿ-ի Անվ տան գութ յան խորհր դի թիվ 
1325 բա նաձ ևի ըն դուն ման հետ, ո րը պար տա վո րեց նում էր պե տութ-
յուն նե րին ա վե լի ակ տիվ ներ գար վել կա նանց կոնֆ լիկտ նե րի կանխ-
ման և  հան գու ցա լուծ ման, խա ղա ղա րա րա կան գոր ծըն թաց նե րում: 
 Հե տա գա յում այդ գա ղա փա րը պաշտ պա նող և  զար գաց նող ՄԱԿ-ի և 
Եվ րո պա յի խորհր դի շատ ու րիշ փաս տաթղ թեր եր ևան ե կան, բայց 
այդ բա նաձևն ա ռա ջինն էր, որ հնա րա վո րութ յուն էր տա լիս կա նանց 
կա մուրջ ներ գցելու հա կա մար տող կող մե րի միջև:  

 Հի մա թեր թում եմ իմ գրա ռում նե րը Ադր բե ջա նում հայտ նի կա-
նանց կազ մա կեր պութ յուն նե րից մե կի ղե կա վա րի հետ զրույ ցից, որ 
տե ղի է ու նե ցել  Ծաղ կա ձո րում 2001 թվա կա նին, և  չեմ հա վա տում, որ 
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նրանք ժա մա նել են այս տեղ և  մենք միա սին փոր ձել ենք խա ղա ղութ-
յան տա նող ա րա հետ ներ գտնել. « Մենք եր կար ու մեծ դժվա րութ յամբ 
ենք պատ րաստ վել հա յու հի նե րի հետ երկ խո սութ յա նը: Չ նա յած մեր 
հա մալ սա րա նա կան կրթութ յա նը և  գի տա կան աս տի ճան նե րին, մենք 
նա խընտ րում էինք չբար ևել միմ յանց:  Խոսք ան գամ չէր կա րող լի նել, 
որ ադր բե ջա նու հին հան կարծ հայտն վեր հա յաս տան յան խորհր դա ժո-
ղո վում: Ա սենք՝ դուք էլ հա զիվ թե են թադ րեիք, որ մենք կհրա վի րենք 
ձեզ  Բա քու, և  դուք կգաք:  Բայց, ինչ պես տես նում եք, մեր կյան քում 
ա մեն ինչ հնա րա վոր է»:  

 Ցա վոք, այ սօր դա դարձ յալ անհ նա րին է դար ձել: Ա սենք, այն ժա-
մա նակ էլ ոչ ոք չէր գե րագ նա հա տում մեր հան դի պում նե րի նշա նա-
կութ յու նը, բայց միայն այն փաս տը, որ կա նայք ցան կա նում էին խո սել 
ի րար հետ, ար դեն հույս էր արթ նաց նում: «Ե կեք հույ սեր չփայ փա յենք: 
 Ցա վոք, հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը  ո րո շում նե րի ի րա-
վունք չու նեն, նրանք կա րող են սոսկ կար ծիք հայտ նել:  Բայց դա էլ 
կար ևոր է, քա նի որ իշ խա նութ յու նը գո նե կա րող է ի մա նալ, թե ինչ է 
մտա ծում ժո ղո վուր դը, ինչ են մտա ծում կա նայք: Այդ ո՞ր խել քը գլխին 
կի նը կա սի, թե պա տե րազմ է ու զում»,- ա սաց նա, և  ես, չգի տես ին չու, 
ու զում եմ հա վա տալ, որ իմ բաք վե ցի զրու ցա կիցն այ սօր էլ այդ կար-
ծի քին է: 

15 տա րի նե րի ըն թաց քում ե րեք բա ռե րի հա մադ րութ յու նը՝ կա նայք, 
խա ղա ղութ յուն և  անվ տան գութ յուն,  հասց րել է սո վո րա կան դառ նալ: 
 Բայց խոսքն, ա վաղ, ըն դա մե նը բա ռե րի մա սին է,  կյան քը դեռ շատ 
հե ռու է կոնֆ լիկտ նե րի կար գա վոր ման և  խա ղա ղա րա րա կան գոր ծըն-
թաց նե րում կա նանց ի րա կան ներգ րավ վա ծութ յու նից: Էլ չա սենք ո րո-
շում նե րի ըն դուն ման մա կար դա կում սահ մա նա փակ ներ կա յաց վա-
ծութ յան հետ ևան քով պա տե րազ մի և  խա ղա ղութ յան ո րո շում նե րի 
վրա  ազ դե ցութ յան հնա րա վո րութ յան բա ցա կա յութ յու նից:

 Բո լոր մի ջազ գա յին ամ բիոն նե րից շա րու նակ հա մա ռո րեն աս վում 
է, որ գեն դե րա յին հա վա սա րութ յան հաս նե լու անհ րա ժեշ տութ յունն 
ուղ ղա կիո րեն կապ ված է ոչ միայն  երկր նե րի և  ժո ղո վուրդ նե րի ժո-
ղովր դա վա րութ յան ու տնտե սա կան բար գա վաճ ման հետ, այլև անվ-
տան գութ յան: Եվ  Ժո ղովր դա վա րութ յան ու խա ղա ղութ յան կենտ րոնն 
իր գոր ծու նեութ յամբ  հենց այդ մո տե ցու մով է ա ռաջ նորդ վել: 

 Հան րա գու մա րի բե րե լով կենտ րո նի՝ ան ցած տա րի նե րի  գոր ծու-
նեութ յան արդ յունք նե րը՝ կա րե լի է ա սել, որ դրանք ա վե լի քան պատ-
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կա ռե լի են ոչ միայն  ո րա կա կան, այլև քա նա կա կան ա ռու մով. 11 մի-
ջազ գա յին խորհր դա ժո ղով մի ջազ գա յին մա կար դա կի փոր ձա գետ նե-
րի մաս նակ ցութ յամբ, ա վե լի քան 100 կլոր սե ղան Եր ևա նում և  հան րա-
պե տութ յան 17 քա ղաք նե րում, ո րոնց մաս նակ ցել է հա սա րա կա կան 
շարժ ման, քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի ա վե լի քան 3000 ակ տի-
վիստ՝   Հա յաս տա նում ժո ղովր դա վա րա կան զար գաց ման գոր ծըն-
թաց նե րով շա հագր գիռ կին և տ ղա մարդ: 

Ընդ ո րում, չի կա րե լի  Ժո ղովր դա վա րութ յան և  խա ղա ղութ յան 
կենտ րո նի գոր ծու նեութ յու նը դի տար կել  Ա սո ցիա ցիա յի գոր ծու նեութ-
յան մյուս ուղ ղութ յուն նե րից ա ռան ձին: Այդ ա ռու մով ակն հայտ է  Ժո-
ղովր դա վա րութ յան և  խա ղա ղութ յան կենտ րո նի ջան քե րի տրա մա բա-
նա կան կա պը կա նանց հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան ակ տի վութ յան 
բարձ րաց ման հետ բու հե րում գեն դե րա յին կրթութ յան ներդր մամբ և 
գ րե թե միա ժա մա նակ կա նանց լի դե րութ յան դպրո ցի կազ մա կերպ-
մամբ: Ի դեպ, այդ դպրո ցի շրջա նա վարտ նե րի ազ գա նուն նե րը հե տա-
գա յում մենք մեծ բա վա կա նութ յամբ գտնում էինք կու սակ ցա կան ընտ-
րա կան ցու ցակ նե րում, և  դա թերևս ա մե նագլ խա վոր արդ յունքն է:      

 Ես չեմ ու զում Ա սո ցիա ցիան հա մե մա տել ու րիշ հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ, բո լոր կա նանց կազ մա կեր պութ յուն-
ներն այն ժա մա նակ լի նե լութ յան դժվա րին ճա նա պարհ են ան ցել. 
մրցակ ցութ յուն էլ  է ե ղել, հա մա գոր ծակ ցութ յուն էլ, բայց խնդիր ներն 
այն քան շատ էին, որ հե րի քել, ա սենք հի մա էլ հե րի քում են բո լո րին: 
Ինձ հա մար Ա սո ցիա ցիա յի գլխա վոր ա ռանձ նա հատ կութ յունն այն է, 
որ նա եր բեք մեր կա պա րա նոց չի ե ղել և  յու րա քանչ յուր հար ցում հիմն-
վել է հե տա զո տութ յուն նե րի ու փաս տե րի վրա:  Հա վա նա բար հենց 
դրա շնոր հիվ էլ իշ խա նութ յու նը լսում էր նրան, չէ՞ որ նրա հետ շփում-
նե րը տե ղի էին ու նե նում ճշգրիտ փաս տարկ նե րի լեզ վով: Այդ հա րա-
բե րութ յուն նե րում գլխա վո րը ե ղել է ոչ թե հա մա ձայ նութ յու նը իշ խա-
նութ յան հետ, այլ խոս քը տեղ հասց նելն ու քա ղա քա կիրթ երկ խո սութ-
յամբ սե փա կան  դիր քո րո շու մը պաշտ պա նե լը:  Ըստ էութ յան, Ա սո-
ցիա ցիան  մինչ օրս էլ  ա պա վի նում է այդ ձևա չա փին, որն ա պա ցու ցել 
է իր արդ յու նա վե տութ յու նը.   շա րու նա կում է պաշտ պա նել իր շա հա-
ռու նե րի շա հե րը և  ա ռաջ է տա նում գեն դե րա յին հա վա սա րութ յան գա-
ղա փա րը՝ որ պես մեր հա սա րա կութ յան ժո ղովր դա վա րութ յան և  բար-
գա վաճ ման ե րաշ խիք: 
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 ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ
 ԼԻԴԵՐՆԵՐ 

ԼԵ ՆԱ Ա ՂԱ ԲԱԲ ՅԱՆ Ա սո ցիա ցիա յի ա ռող ջա պա հութ
յան  աշխատողների մաս նաճ յու ղի                                         
նա խա գահ

Ա ՆԱ ՀԻՏ  ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԻՍ ՅԱՆ Ա սո ցիա ցիա յի  Նոր Նորք 
վար չա կան շրջա նի                                               
մաս նաճ յու ղի նա խա գահ
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Ա սո ցիա ցիա յի կազ մում ընդգրկ վե լուց 
հե տո դառ նում ես ա վե լի հա մար ձակ

 ԼԵ ՆԱ Ա ՂԱ ԲԱԲ ՅԱՆ
Ա սո ցիա ցիա յի ա ռող ջա պա հութ յան  

աշխատողների մասնա ճ յու ղի  նա խա գահ, 
Առողջապահական պետական տեսչու

թյան վարա կիչ և ոչ վարակիչ հիվան դու
թյուն նե րի համաճարա կաբա նու թյան 

բաժնի պետ

 Կա նանց հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի գոր ծու նեութ-
յու նը կա նանց նե րու ժի զար գաց ման, քա ղա քա ցիա կան դիր քո րոշ ման 
ձևա վոր ման և  հա սա րա կութ յան մեջ նրանց դե րի բար ձաց ման ուղ-
ղութ յամբ նպաս տում է կա նանց քա ղա քա կան մաս նակ ցութ յան ակ-
տի վաց մա նը և  հա սա րա կութ յան մեջ գեն դե րա յին կարծ րա տի պե րի 
հաղ թա հար մա նը:  Զար գա ցող հա մա գոր ծակ ցութ յու նը օ րենս դիր և 
 գոր ծա դիր իշ խա նութ յան, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին-
նե րի հետ նպաս տում է հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան գոր ծու նեութ-
յան կազ մա կերպ ման գործ նա կան հմտութ յուն նե րի ձեռք բեր մա նը, լի-
դե րա կան ո րակ նե րի ձևա վոր մա նը: 

Ա սո ցիա ցիա յի կազ մում ընդգրկ վե լուց հե տո թե՛ աշ խա տա վայ-
րում, և  թե՛ շրջա պա տում դառ նում ես ա վե լի հա մար ձակ, քննար կում-
նե րի ըն թաց քում, մաս նա գի տա կան լի նի թե հա սա րա կա կան, մտո-
րում ներդ հայտ նում ես ա վե լի ան կաշ կանդ և զ գում ես  քեզ ա վե լի ինք-
նավս տահ:

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ նկա տե լիո րեն բարձ րա ցել է  Հա մալ սա րա-
նա կան կրթութ յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիա յի, մաս նա վո րա պես՝ ա ռող-
ջա պա հութ յան մաս նաճ յու ղի պրո ֆե սիո նա լիզ մը, որն ամ րապն դում է  
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը պե տա կան կա ռույց նե րի հետ: Ա ռող ջա պա-
հութ յան մաս նաճ յու ղը կա րե լի է հա մա րել հա ջող ված նե րից մե կը, որ-
տեղ ընդգրկ ված են տար բեր տա րի քի, մաս նա գի տա կան, գի տա կան 
տար բեր մա կար դակ ներ ու նե ցող բու ժաշ խա տող ներ:  Մաս նաճ յու ղի 
գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում ա ճել են մեծ թվով ե րի տա սարդ մաս նա-
գետ ներ:  Լի դե րութ յան դպրո ցի պա րապ մունք նե րին մաս նակ ցում են 
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ոչ միայն Եր ևա նի տար բեր  վար չա կան շրջան նե րի, այլև մար զե րի 
ե րի տա սարդ բու ժաշ խա տող նե րը: Ա սո ցիա ցիա յի բազ մա թիվ կլոր սե-
ղան նե րը, շփում նե րը տար բեր հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն-
նե րի, հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի հետ, խորհր դա ժո-
ղով նե րը, ար տա հայտ վե լու հնա րա վո րու թուն ու նե նա լը, տե ղե կատ-
վութ յան ահ ռե լի հոս քը հնա րա վո րութ յուն են տա լիս միշտ լի նե լու գոր-
ծըն թա ցի մեջ, լի նե լու ակ տիվ և  ի րա զեկ:

Ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տի հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման գոր ծում 
ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն են ու նե նում հա սա րա կա կան կազ մա կեր-
պութ յուն նե րը, ո րոնք տե ղե կատ վա կան, կրթա կան և  հե տա զո տա կան 
ծրագ րեր են ի րա կա նաց նում բնակ չութ յան տար բեր շեր տե րում, կա-
տա րում են ա ռող ջա պա հութ յան հա մա կար գում ի րա կա նաց նող ծրագ-
րե րի արդ յունք նե րի մշտա դի տար կում և գ նա հա տում` նպաս տե լով 
ճյու ղի հրա տապ խնդիր նե րի վեր հան մա նը և  շատ կազ մա կեր պութ-
յուն նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մադր ման շնոր հիվ ո րո շա կի ազ դե-
ցութ յուն ու նե նա լով վար վող ա ռող ջա պա հա կան քա ղա քա կա նութ յան 
վրա:
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Ա սո ցիա ցիա յի ան դամ դառ նա լուց 
հետո իմ նպա տակ ներն ա վե լի                  

հստակ դար ձան

Ա ՆԱ ՀԻՏ  ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԻՍ ՅԱՆ
Ա սո ցիա ցիա յի  Նոր  Նորք վար չա կան 

շրջա նի  մաս նաճ յու ղի նա խա գահ, 
Եր ևա նի ճար տա րա պե տաշի նա րա րա 
կան  պե տա կան հա մալ սա րա նի  մի ջին 
մաս նա գի տա կան կրթութ յան և  նա խա

բա  կա լա վրիա տի  գծով պրո ռեկ տոր, 
տնտե սա գի տու թյան  թեկ նա ծու

Ու նե նա լով ներ քին ուժ և  ե ռանդ, մարդ կանց միա վո րե լու, խնդիր-
ներ տես նե լու, վեր հա նե լու և  դրանց լուծ ման հա մար ու ղի ներ փնտրե-
լու ու նա կութ յուն՝  2000 թ. ո րո շե ցի ըն դուն վել  Հա մալ սա րա նա կան 
կրթութ յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիա յի շար քե րը, հիմ նել  Նոր  Նոր քի 
մաս նաճ յու ղը և  ընդգր կել այն կա րող կա նանց, ո րոնք նույն պես միա-
վոր վելու և հա սա րա կութ յան առջև ծա ռա ցած խնդիր նե րը  հաղ թա հա-
րելու  ցան կութ յուն ու նեին, նաև բարձ րաց նել կա նանց դե րը հա սա րա-
կութ յու նում:  Մեծ նշա նա կութ յուն ու ներ իմ ընտ րութ յան  հար ցում նաև 
այդ կազ մա կեր պութ յան լի դե րի՝  Ջեմ մա  Հաս րաթ յա նի կեր պա րը, նրա 
ան ցած քա ղա քա կան և  հա սա րա կա կան ու ղին,  նրա կող քին լի նե լու և 
ն րա աշ խա տաոճն ըն դօ րի նա կե լու ցան կութ յու նը: 

Ու նե նա լով հա սա րա կա կան գոր ծու նեութ յան ո րո շա կի փորձ (կո-
մե րիտ միութ յան քար տու ղար, կո մու նիս տա կան կու սակ ցութ յան ան-
դամ, բաժ նի պետ)՝ հա մոզ ված էի, որ կկա րո ղա նամ կա նանց հետ հա-
մա տեղ գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում նպաս տել ո րոշ հար ցե րի բարձ-
րաց մանն ու լուծ մա նը, կկա րո ղա նամ հրա վի րել հա սա րա կութ յան ու-
շադ րութ յու նը՝ ան կախ սե ռա յին պատ կա նե լութ յու նից: Ինձ գրա վում 
էր հատ կա պես այն հան գա ման քը, որ  Հա մալ սա րա նա կան կրթութ-
յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիան, լի նե լով կա նանց կազ մա կեր պութ յուն,  
զբաղ վում է ոչ միայն կա նանց, այլև ողջ հա սա րա կութ յան խնդիր նե-
րով:



52

ԿԱՆԱՅՔ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ

Ա սո ցիա ցիա յի ան դամ դառ նա լուց հե տո իմ նպա տակ ներն ա վե լի  
հստակ դար ձան, ա վե լա ցան իմ հա մար ձա կութ յու նը, ձգտում ներն  ու 
 կա րո ղութ յուն նե րը: Դ րա  վառ ա պա ցույցն է այն, որ ես վե րելք ու նե ցա 
կա րիե րա յում. այժմ տնտե սա գի տութ յան թեկ նա ծու եմ, զբա ղեց նում 
եմ  Հա յաս տա նի ճար տա րա պե տութ յան և  շի նա րա րութ յան ազ գա յին 
հա մալ սա րա նի պրո ռեկ տո րի և  քո լե ջի տնօ րե նի պաշ տո նը: 

Ա սո ցիա ցիա յի ա մե նա հա ջող ված նա խա ձեռ նութ յուն նե րից է կնոջ 
դե րի արժ ևո րու մը և  կար ևո րու մը հա սա րա կութ յու նում, գեն դե րա յին 
ի րա վա հա վա սա րութ յան գա ղա փա րի ներդ րու մը, ընտ րութ յուն նե րում 
կա նանց ներ կա յաց վա ծութ յու նը տար բեր մա կար դակ նե րում և  ժա մա-
նա կա վոր  քվո տա յի կի րա ռու մը:  

 Կար ծում եմ՝ հե տա գա ա նե լիք նե րը  շատ-շատ են՝ կապ ված հա-
սա րա կութ յու նում նոր ո րակ նե րի ձևա վոր ման, ա զատ և  ար դար ընտ-
րութ յուն նե րի մշա կույ թի ձևա վոր ման, ի րա զեկ ման և  կա տա րե լա գործ-
ման, կնոջ կեր պա րի մա տուց ման, ներ կա յաց ման և  այլ խնդիր նե րի 
հետ:

Ան կեղծ ա սած, լի դե րի հատ կութ յուն նե րով բնա տուր օժտ վա ծութ-
յունն ա վե լի  ար գա սա բեր դար ձավ հա սա րա կա կան, քա ղա քա կան և 
տն տե սա կան այն գի տե լիք նե րի շնոր հիվ, ո րոնք ձեռք բե րե ցի Ա սո-
ցիա ցիա յում: Ա վար տել եմ տար բեր լի դե րութ յան դպրոց ներ և  ինքս էլ 
ձևա վո րել լի դե րութ յան դպրոց, ո րի մաս նա կից ներն էին ոչ միայն կա-
նայք, այլև տղա մար դիկ՝ դպրո ցի տնօ րեն ներ, տա րած քա յին ինք նա-
կա ռա վար ման մար մին նե րի աշ խա տա կից ներ, ո րոնք գո հու նա կութ-
յուն են հայտ նել այդ դպրո ցի շնոր հիվ ստա ցած գի տե լիք նե րի հա մար:
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ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ  ԿՐԹՈՒԹՅԱՄԲ ԿԱՆԱՆՑ 
ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ 

ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԼԻԴԵՐՆԵՐ

Ա ՆԱ ՀԻՏ   ԽԱ ՉԱՏՐ ՅԱՆ Ա սո ցիա ցիա յի  Քա ղա քա ցիա կան             
նա խա ձեռ նութ յուն նե րի Ա րա րատի  
մար զա յին կենտ րո նի ղե կա վար

 ՎԱՐ ԴԻ ԹԵՐ  ՂԱ ԶԱՐ ՅԱՆ Ա սո ցիա ցիա յի Ար տա շա տի                   
մաս նաճ յու ղի նա խա գահ

ՆՈՆԱ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ Ա սո ցիա ցիա յի Վեդու  մաս նաճ յու ղի 
նա խա գահ

ԶԻՆԱ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Ա սո ցիա ցիա յի Արարատի                
մաս նաճ յու ղի նա խա գահ

ԼՈՒ ՍԻ ՆԵ ԱՍ ՏԱ ԲԱՑ ՅԱՆ Ա սո ցիա ցիա յի Մասիսի                   
մաս նաճ յու ղի նա խա գահ
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Ժո ղո վուր դը  պետք  է պայ քա րի  իր  
օ րենք նե րի  հա մար  այն պես,  ինչ պես  

իր  քա ղա քի պա րիսպ նե րի  հա մար

Ա ՆԱ ՀԻՏ   ԽԱ ՉԱՏՐ ՅԱՆ
Ա սո ցիա ցիա յի  Քա ղա քա ցիա կան                  

նա խա ձեռ նութ յուն նե րի Ա րա րատի  
մար զա յին կենտ րո նի ղե կա վար,                    

Ար տա շա տի քա ղա քա պե տա րա նի                  
սո ցիա լա կան  հար ցե րի և  ծ րագ րե րի 

բաժ նի պետ

1990-ա կան նե րի սկզբին կա նանց  սո ցիա լա կան  կար գա վի ճա կի  
փո փոխ ման, նրանց  քա ղա քա ցիա կան  և  քա ղա քա կան  ակ տի վութ-
յան  բարձ րաց ման  հա մար  անհ րա ժեշտ  դար ձավ  միա վո րել  բարձ-
րա գույն  կրթութ յամբ  կա նանց  ջան քե րը, գի տե լիք նե րը  և  հնա րա-
վո րութ յուն նե րը  մեկ  կազ մա կեր պութ յան  մեջ: Սկս վեց  կա նանց  
ինք նա կազ մա կերպ ման  և  ինք նա հաս տատ ման, քա ղա քա կան  ակ-
տի վութ յան  և  քա ղա քա ցիա կան  նա խա ձեռ նութ յուն նե րի  ձևա վոր-
ման  շրջան, ո րը  նա խադր յալ ներ  ստեղ ծեց   Հա մալ սա րա նա կան  
կրթութ յամբ  կա նանց  ա սո ցիա ցիա յի հիմ նադր ման հա մար:

Ա սո ցիա ցիա յի  նպա տակն  էր  նպաս տել  մար դու  ի րա վունք նե րի  
պաշտ պա նութ յան  նա խա ձեռ նութ յուն նե րին, կա նանց  և  տղա մարդ-
կանց  հա վա սար  ի րա վունք նե րի, հա վա սար  հնա րա վո րութ յուն նե րի  
ա պա հով մա նը, հա սա րա կութ յան  մեջ  կա նանց  կար գա վի ճա կի  բա-
րե լավ մա նը:

Ա սո ցիա ցիան  իր  գոր ծու նեութ յան  20  տա րի նե րի  ըն թաց քում  
ա նընդ մեջ ընդ լայ նեց  իր  աշ խար հագ րութ յու նը:

1999 թ.  հուն վա րին  ստեղծ վեց  նաև  Ար տա շա տի  մաս նաճ յու ղը, 
ո րը  միա վո րում  է  Ա սո ցիա ցիա յի  նպա տակ ներն  ու  խնդիր ներն  
ըն դու նող    և  դրանց  ի րա կա նաց մա նը  մաս նակ ցե լու  ցան կութ յուն  
ու նե ցող  բարձ րա գույն  կրթութ յամբ  կա նանց:

Այդ  կա նան ցից  մեկն  եմ, Ա սո ցիա ցիա յին  ան դա մագր վել  եմ  
ա ռա ջին  իսկ  օր վա նից՝ քաջ  գի տակ ցե լով   այդ կազ մա կեր պութ յան  
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ա ռա քե լութ յու նը  և  միշտ  հի շե լով   Հե րակ լի տի  խոս քը. « Ժո ղո վուր դը  
պետք  է  պայ քա րի  իր  օ րենք նե րի  հա մար  այն պես, ինչ պես  իր  քա-
ղա  քի  պա րիսպ նե րի  հա մար»:

Դր դա պատ ճառ նե րից  մեկն  էլ  այն  է  ե ղել, որ  Ա սո ցիա ցիա յի  
ծրա գիրն  ու կա նո նադ րութ յունն  ինձ  շատ  հո գե հա րա զատ  էին:

Ա ռանց  երկմ տե լու  ան դա մագր վե ցի  Ա սո ցիա ցիա յին  և  ստեղծ-
ման  իսկ  օր վա նից  ընտր վե ցի  մաս նաճ յու ղի  փոխ նա խա գահ:

 Հա մալ սա րա նա կան  կրթութ յամբ  կա նանց  ա սո ցիա ցիան  կա-
նանց  շարժ ման  ա ռաջմղ ման  գոր ծում  հու սադ րող  մո տե ցում ներ  է  
դրսևո րում:

Ա սո ցիա ցիան  գոր ծու նեութ յան  20  տա րի նե րի  ըն թաց քում    կազ-
մա կեր պել  է  տար բեր  թե մա նե րով  սե մի նար ներ, կլոր  սե ղան ներ, 
խորհր դակ ցութ յուն ներ, շնոր հան դես ներ, հա մա ժո ղով ներ, լի դե րութ-
յան  դպրոց ներ, ո րոնց  ակ տիվ  մաս նա կիցն  եմ  ե ղել:  Հան դես  եմ  
ե կել  ե լույթ նե րով, ա ռա ջար կութ յուն նե րով, հար ցապն դում նե րով:

Ա սո ցիա ցիա յի աշ խա տանք նե րի  արդ յունքն  էր, որ  2010 թ.  կա-
ռա վա րութ յու նը  հաս տա տեց   Գեն դե րա յին  քա ղա քա կա նութ յան  հա-
յե ցա կար գը, որն  ուղղ ված  է  բո լոր  ո լորտ նե րում  կա նանց  և  տղա-
մարդ կանց  ի րա վունք նե րի  և  հնա րա վո րութ յուն նե րի  ի րաց ման  
նպա տա կին: Ա սո ցիա ցիա յի ա մե նա հա ջող ված  նա խա ձեռ նութ յուն նե-
րից  էր  նաև խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րում կա նանց հա մար 
քվո տա յի  սահ ման ման ա ռա ջադ րու մը, ո րը  հնա րա վո րութ յուն  տվեց  
ա վե լաց նելու  պատ գա մա վոր  կա նանց  թի վը  խորհր դա րա նում:

Ինձ  շատ  հո գե հա րա զատ  են  Ա սո ցիա ցիա յի  աշ խա տանք նե րը  
տե  ղա կան  ինք նա կա ռա վար ման  մար մին նե րում  ընտր ված, աշ խա-
տող, ինչ պես  նաև  ա ռա ջադր վող  կա նանց  հետ:  Դա  հնա րա վո րութ-
յուն  է  տա լիս  այ սօր  տե ղա կան  ինք նա կա ռա վար ման  մար մին նե րում  
ու նե նալու  գրա գետ, քա ղա քա կա նա պես հա սուն  կա նայք: Այս  ծրագ-
րի  աշ խա տանք նե րի  գնա հա տա կանն  ան ձամբ եմ  լսել   Հա յաս տա-
նում  Եվ րո պա կան  միութ յան  պատ վի րա կութ յան  ղե կա վար,  դես-
պան  Տ րա յան   Լաու րեն տիու  Հ րիս թեա յից  քա ղա քա պե տի  հետ  հան-
դիպ  ման  ժա մա նակ:

Եր կու  ան գամ  մաս նակ ցել  եմ  Ա սո ցիա ցիա յի  լի դե րութ յան  
դպրո   ցի  դա սըն թաց նե րին:
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 Կա րող  եմ  վստահ  ա սել, որ  այդ  դա սըն թաց նե րը, հան դի պում-
նե րը  ինձ  շատ են  օգ նել, հատ կա պես՝  սե փա կան  տե սա կե տը  ներ-
կա յաց նե լու  և  պաշտ պա նե լու  առումով,  ստա ցել  եմ  գի տե լիք ներ  
մար դու  ի րա վունք նե րի  պաշտ պա նութ յան, ժո ղովր դա վա րա կան  հա-
սա րա կութ յան  կա յաց ման  գոր ծըն թաց նե րի  վե րա բեր յալ:

 Մաս նակ ցել  եմ  սե մի նար նե րի, որ տեղ  ծա նո թա ցել  եմ  կա նանց  
քա ղա քա ցիա կան  ակ տի վութ յան  մե ծաց ման  և  կա նանց  խմբե րի  
գոր ծու նեութ յան  ռազ մա վա րութ յան  հիմ նախն դիր նե րին:

Ա սո ցիա ցիա յին  ան դա մագր վելն  ինձ  օգ նեց  հաս կա նա լու, որ  և՛  
տղա մար դիկ,  և՛   կա նայք  չեն  ծնվում  պաշ տոն յա, այլ դառ նում են 
հա  մա պա տաս խան կա րո ղութ յուն նե րի և  պայ ման նե րի շնոր հիվ,  սո-
վո  րե ցի   պաշ տոն նե րում  կա նանց    հա ջո ղութ յամբ  ա ռա ջադ րե լու  
ռազ մա վա րութ յու նը:

Ա մե նա կար ևորն  այս  տա րի նե րի  ըն թաց քում՝  ձեռք  եմ  բե րել  
շատ  գոր ծըն կեր ներ, փորձ փո խա նա կել:

 Չեմ  կա րող  չնշել, որ  լի դե րութ յան  դպրո ցում, որ տեղ  պա րապ-
մունք նե րը  վա րում  էին  գի տա կան  կենտ րոն նե րի  և  ՀՀ  ԳԱԱ  ինս-
տի տուտ նե րի  ճա նաչ ված  քա ղա քա գետ ներ, փի լի սո փա ներ, ի րա վա-
գետ ներ, սո ցիո լոգ ներ, պատ մա բան ներ, ձեռք  եմ  բե րել  գի տե լիք ներ  
ժա մա նա կա կից  հա սա րա կութ յան  գեն դե րա յին  հիմ նախն դիր նե րի, 
մար դու  ի րա վունք նե րի  պաշտ պա նութ յան  մի ջազ գա յին  և  ազ գա յին  
օ րենսդ րութ յան, կա նանց  ի րա վունք նե րի  պաշտ պա նութ յան  մի ջազ-
գա յին  ի րա վա պաշտ պան  հա մա կար գի, հա սա րա կութ յան  մեջ  կա-
նանց  դե րի, կա նանց  քա ղա քա ցիա կան  ակ տի վութ յան  ձևա վոր ման, 
կա նանց  ի րա վունք նե րի  և  ա զա տութ յուն նե րի  պաշտ պա նութ յանն  
ուղղ ված  ճնշման  խմբե րի, սե փա կան  և  ու րիշ նե րի  ի րա վունք նե րը  
պաշտ պա նե լու  տեխ նո լո գիա նե րի  ու  մե թոդ նե րի  վե րա բեր յալ:

 Տա րի նե րի  ըն թաց քում  ձեռք  բե րած  գի տե լիք ներս  զուր  չան ցան: 
2005 թ. ընտր վե ցի   Քա ղա քա ցիա կան  նա խա ձեռ նութ յուն նե րի   Ա րա-
րա տի  մար զա յին  կենտ րո նի  ղե կա վար:

 Մար զա յին  կենտ րոնն  իր  աշ խա տան քով  ա ջակ ցում  է  մար զում  
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յա նը, 
հա մա տեղ  ծրագ րե րի ի րա կա նաց մա նը, հա սա րա կա կան  կազ մա կեր-
պութ յուն նե րի  ցան ցի  ստեղծ մա նը:
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 Կենտ րո նի  ա մե նա հա ջող  նա խա ձեռ նութ յուն նե րից  կա րե լի  է  
հա մա րել  մար զի  հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի, քա ղա-
քա կան  կու սակ ցութ յուն նե րի  հա մա գոր ծակ ցութ յու նը  իշ խա նութ յուն-
նե րի, զանգ վա ծա յին  լրատ վա մի ջոց նե րի  հետ:

 Հա ջող ված  նա խա ձեռ նութ յուն  էր  հան րակր թա կան   դպրոց նե-
րում գեն դե րա յին գի տե լիք նե րի  ու սու ցում  կազ մա կեր պե լը:

 Մաս նաճ յու ղե րում  կազ մա կերպ ված  լի դե րութ յան  դպրոց նե րի 
շնոր հիվ բարձ րա ցել  է  մար զի  կա նանց  կրթա կան  մա կար դա կը: 
Դպ րո ցի  շատ  շրջա նա վարտ ներ որ պես  փոր ձա գետ ներ  մաս նակ-
ցում  են  կենտ րո նի  կազ մա կեր պած  սե մի նար նե րին, կլոր  սե ղան նե-
րին:

Այս աշ խա տանք ներն   անն կատ   չմնա ցին,  և  ինձ  վստահ վեց 
քա ղա քա պե տա րա նում  բաժ նի  պե տի պաշ տո նը:  Դա  հնա րա վո րութ-
յուն  տվեց  ինձ  աշ խա տե լու նաև  ՏԻՄ-երում  ա ռա ջադր ված  կին  
թեկ նա ծու նե րի  հետ, ին չը,  կար ծում  եմ,  տվել  է  ցան կա լի  արդ յուն-
քը` ակ տի վա ցել  է տե ղա կան  ինք նա կա ռա վար ման  մար մին նե րում  
ընտր ված, աշ խա տող  կա նանց  քա ղա քա կան  և  քա ղա քա ցիա կան  
մաս  նակ ցութ յու նը:

 Մեր  կազ մա կեր պութ յան  ա ռաջ նա հերթ  խնդի րը ե ղել և մ նում է  
հա սա րա կութ յան  բո լոր  ո լորտ նե րում  կա նանց  ներ կա յաց վա ծութ յան 
ա պա հո վու մը: Կ ցան կա նա յի  շեշ տը  դնել  տեղական ինքնակա ռա-
վար ման  հա մա կար գում  կա նանց  ընդգրկ վա ծութ յան  վրա:

Ա սո ցիա ցիա յի  հա մար  այ սօր, կար ծում  եմ,  գերխն դիր  պետք  է  
դառ նա  տեղական ինքնակա ռավարման  հա մա կար գում  կա նանց 
հա մար քվո տա  ներդ նե լու  հար ցը: Կ ցան կա նա յի  նաև, որ  Ա սո ցիա-
ցիան  ընդ լայ նի  քա ղա քա ցիա կան  նա խա ձեռ նութ յուն նե րի  մար զա-
յին  կենտ րոն նե րը, քան զի  դրանք զգա լիո րեն խթա նում են  կա նանց  
քա ղա քա կան, քա ղա քա ցիա կան  ակ տիվ  մաս նակ ցութ յու նը,  քա ղաք-
ցիա կան հա սա րա կութ յան  և  իշ խա նութ յան  կա պի  ամ րապն դու մը, 
ժո ղովր դա վա րա կան  երկ րի  կա յա ցու մը:
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 Մենք փո խե ցինք մարդ կանց                  
մտա ծե լա կեր պը

 ՎԱՐ ԴԻ ԹԵՐ  ՂԱ ԶԱՐ ՅԱՆ
Ա սո ցիա ցիա յի Ար տա շա տի                   

մաս նաճ յու ղի նա խա գահ,
Ա րա րա տի մարզ պե տա րա նի                    

ա ռող ջա պա հութ յան և սո ցիա լա կան  
պաշտ պա նութ յան վար չութ յան  ա ռա ջա

տար  մաս նա գետ 

 Ծա նո թա նա լով և  մաս նակ ցե լով  Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ 
կա նանց ա սո ցիա ցիա յի գոր ծու նեութ յա նը՝ հաս կա ցա, որ այս կազ-
մակերպությունը ու նի խան դա վա ռութ յուն:  Դա այն հզոր ա ռաջ մղող 
ուժն Է, ո րը ան հա ջո ղութ յու նը փո խում է հա ջո ղութ յան: Այն է ներ գիան, 
ո ր ու ներ Աս ո ցիա ցիան ստեղծ ման օր վա նից, ա ռա ջաց նում էր հզոր 
է ներ գե տիկ դաշտ, և  մար դը ա կա մա  դառ նում էր այդ է ներ գիա յի կրո-
ղը:   

 Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիա յի Ար տա-
շա տի մաս նաճ յու ղը հիմ նադր վել է 1999 թ. հուն վա րի 12-ին:   Մաս նա-
ճյուղն իր աշ խա տանք նե րը սկսել է  « Կա նա չա պատ  և  ծաղ կա զարդ 
Ար տա շատ 1999 թ.» ծրագ րով: Այդ կա պակ ցութ յամբ ձեռք բեր վե ցին 
սեր մեր, աշ խա տանք նե րում  ներգ րավ վե ցին  ման կա պար տեզ ներ և 
դպ րոց ներ:  Ծաղ կի  սեր մեր տրա մադր վե ցին ձեռ նար կութ յուն նե րին: 
Այդ գոր ծըն թա ցը կազ մա կերպ վեց ա րագ՝ մաս նա կից դարձ նե լով բնա-
կիչ նե րին, ին չը հա սա րա կութ յան մեջ ա ռա ջաց րեց մեծ հե տաքրք րութ-
յուն  մեր հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան նկատ մամբ: 

 Նույն թվա կա նին Ար տա շատ քա ղա քի 6 դպրոց նե րի ա շա կերտ նե-
րի շրջա նում հան դի սութ յամբ նշվեց Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նութ յան օ րը և  կազ մա կերպ վեց կավ ճան կար նե րի մրցույթ: 
Այս մի ջո ցա ռումն ա վան դույթ դար ձավ,  և  քա ղա քա պե տա րանն  ա մեն 
տա րի շա րու նա կում է նշել այդ օ րը:  Կար ևո րե լով քրիս տո նեա կան 
դաս տիա րա կութ յան անհ րա ժեշ տութ յու նը՝ մաս նաճ յու ղը ՀՕՖ-ից 
ստաց ված  Նոր կտա կա րա ննե րը « Վեր ջին զան գի» կա պակ ցութ յամբ 
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հատ կաց րեց Ար տա շատ քա ղա քի թիվ 1 դպրո ցի 10-րդ  դա սա րան ցի-
նե րին, իսկ Աստ վա ծա շուն չը նվիր վեց դպրո ցին: ՎԻՍՏԱ փոր ձա գի-
տա կան կենտ րո նի հետ անց կաց վեց ե ռօր յա սե մի նար, որ տեղ ներ-
գրավ ված էին Ասո ցիա ցիա յի ան դամ նե րը, նաև հա սա րա կութ յան ակ-
տիվ  կա նայք:  Այս ծրագ րի շրջա նակ նե րում տրվե ցին մե թո դա կան 
ցու ցում ներ փոքր բիզ նե սի կազ մա կերպ ման, ինչ պես նաև մրգե րի և 
 բան ջա րե ղե նի նա խա պատ րաստ ման, չո րաց ման, հե տա գա պահ-
պան ման տեխ նո լո գիա նե րի վե րա բեր յալ:  Մաս նա կից կա նայք այժմ 
մեծ ոգ ևո րութ յամբ գոր ծու նեութ յուն են ծա վա լում այս ո լոր տում: 

 Մեր ա ջակ ցութ յամբ մար զի շատ հա մայնք նե րում նշվում է Գ յու-
ղաբ նակ կա նանց մի ջազ գա յին օ րը: 

Ա մե րիկ յան խա ղա ղութ յան կոր պու սի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան 
շնոր հիվ ձեռք ենք բե րել անգ լե րե նի անվ ճար դա սըն թաց նե րի անց-
կաց ման ի րա վունք մեր կազ մա կեր պութ յան ան դամ նե րի հա մար: 
Ե րեք տա րի շա րու նակ, որ պես ստու գող կազ մա կեր պութ յուն, գնա հա-
տել և մր ցա նա կի ենք ար ժա նաց րել դպրոց նե րում անց կաց ված « Կի նը 
և  քա ղա քա կա նութ յու նը» խո րագ րով շա րադ րութ յուն նե րը:

 Մեր ու շադ րութ յու նից չեն վրի պել նաև թո շա կա ռու կա նայք, ո րոնք 
մեծ ներդ րում են ու նե ցել մշա կույ թի, կրթութ յան, հա մայնք նե րի զար-
գաց ման գոր ծում:   Հան դի սութ յամբ մե ծա րել  ենք նրանց՝ նշե լով                
Ապ րի լի 7-ը՝  Մայ րութ յան և  գե ղեց կութ յան տո նը: 

 Մեզ հա մա րե լով քա ղա քա ցիա կան  հա սա րա կութ յան  կա ռույց նե-
րից մե կը՝ փոր ձել ենք լու ծել հա սա րա կութ յան առջև ծա ռա ցած բազ-
մա թիվ  և  բազ մաբ նույթ հիմ նախն դիր ներ: 

 Հա մախմ բե լով հա սա րա կութ յան ակ տիվ հատ վա ծը՝ մեր լի դեր նե-
րի հետ միա սին ի րա կա նաց րել ենք « Մա քուր Ար տա շատ» ծրա գի րը:

 Մեծ ար ձա գանք են ստա ցել մեր կազ մա կեր պած չորս հա մա ժո-
ղով նե րը, հինգ լի դե րութ յան դպրոց նե րը:  Այդ աշ խա տանք նե րը 
նպաս տել են ե րի տա սարդ նե րի ինք նա զար գաց մա նը, հե տա գա յում 
օգ նել են որ պես փոր ձա գետ հան դես գա լու սե մի նար նե րում, կլոր սե-
ղան նե րի քննար կում նե րում: 

 Մեր աշ խա տանք նե րը հան գեց րին նրան, որ Ար տա շատ քա ղա քը 
և  Վե րին Դ վինի հա մայն քը կա ռա վա րութ յան կող մից  ար ժա նա ցան 
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« Լա վա գույն գե նդե րա յին քա ղա քա կա նութ յուն վա րող հա մայնք» 
պատ  վոգ րե րին:  Մեր ձեռք բե րում նե րից կա րե լի է հա մա րել  հա սա րա-
կա կան կազ մա կեր պութ յու ննե րի, կու սակ ցութ յուն նե րի հետ հա մա-
գոր ծակ ցութ յու նը, ո րը ո րա կա կան փո փո խութ յուն ներ բե րեց մաս նակ-
ցութ յան ժո ղովր դա վա րութ յան, Ար տա շա տի տա րա ծաշր ջա նի կա-
նանց քա ղա քա ցիա կան ակ տի վութ յան ա ռու մով:  Լուրջ կրթա կան 
ծրագ րեր ի րա կա նաց րե ցինք գյու ղա կան հա մայնք նե րի կա նանց հետ՝ 
հզո րաց նե լով ակ տիվ կա նանց ռե սուր սը: 

 Մեր լի դե րութ յան դպրոցն են ա վար տել  տա րա ծաշր ջա նի ման կա-
վարժ նե րը, հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ղե կա վար նե րը, 
կու սակ ցա կան ակ տիվ կա նայք, հա մայն քի գոր ծուն յա ե րի տա սարդ նե-
րը:  Մեր աշ խա տանք նե րի շնոր հիվ  տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մի նե րում, հա մայնք նե րում բարձ րա ցել է կա նանց դե րը, ընդ լայն-
վել է կա նանց մաս նակ ցութ յու նը գյու ղա կան  բնա կա վայ րե րի սո ցիալ- 
տնտե սա կան  զար գաց ման գոր ծըն թաց նե րում: 

Ամ րապնդ վել է հա մա գոր ծակ ցութ յու նը  տե ղա կան ինք նա կա ռա-
վար ման մար մի նե րի միջև կա նանց և տ ղա մարդ կանց սո ցիա լա կան 
հա վա սա րութ յան ձեռք բեր ման գոր ծում:  Բարձ րա ցել է հա մայն քա յին 
ծա ռա յող նե րի գի տե լիք նե րի մա կար դա կը գեն դե րա յին բռնութ յան 
հիմ նախն դիր նե րի վե րա բեր յալ:  Մենք հինգ մար զե րից մեկն ենք, որ-
տեղ ստեղծ վել է նա խա ձեռ նութ յան կենտ րոն:  Մեր  մաս նաճ յու ղը          
մյուս քա ղաք նե րի մաս նաճ յու ղե րի հետ ծրագ րեր է ի րա կանց նում 
մար զում:  Մենք փո խե ցինք մարդ կանց մտա ծե լա կեր պը, ամ րա -
պնդեցինք այն հա մոզ մուն քը, որ կի նը ար ժա նի է հա սա րա կութ յան 
մեջ դե ր ու նե նա լու՝ այն դարձ նե լով ներ դաշ նակ:  Նոր աշ խա րա հա յաց-
քի ձևա վոր ման գոր ծում մեզ օգ նե ցին զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց-
նե րը:  Մեր նպա տակն է յու րա քանչ յուր քա ղա քա ցու ներգ րա վել իր 
համայն քի, քա ղա քի և  երկ րի կա ռուց ման գոր ծըն թաց նե րում:
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Հասարակական գործունեությունը 
կնոջը դարձնում է ավելի 
նպատակասլաց

ՆՈՆԱ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ
Ասոցիացիայի Վեդու մասնաճյուղի 
նախագահ,
Վեդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի 
տնօրեն

Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիան մեծ տեղ 
ունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական հասարա-
կության կյանքում: Այն միավորում է բարձրագույն կրթություն ունեցող 
կանանց, ինչպես նաև տղամարդկանց, որոնք ներկայացնում են 
գիտության, կրթության ոլորտների աշխատողների շահերը: Մեծ է 
նրա ավանդը կանանց քաղաքացիական ակտիվության բարձրացման, 
ժողովրդավարական հասարակության զարգացման գործ ընթաց-
ներում, կանանց մասնակցության նշանակության գիտակցման, 
նրանց ակտիվ դիրքորոշման ճիշտ ընկալման հարցում: Հասա-
րակական գործունեությունը կնոջը դարձնում է ավելի նպատակասլաց 
ու գործնական:

Ես մասնակցել եմ երկու կանանց լիդերության դպրոցների և 
պարապմունքներին հաճախել եմ մեծ հետաքրքրությամբ ու պատրաս-
տակամությամբ: Դպրոցն ինձ սեփական ընդունա կու թյուններս ու 
կարողություններս բացահայտելու և առավել արդյու նավետ գոր-
ծունեություն ծավալելու հնարավորություն է տվել: Լիդերության 
դպրոցը նպաստել  է մարդկանց հետ շփման հմտու թյունների ձեռք-
բերմանը, որոնք ավելի ինքնավստահ են դարձնում կնոջը, հնա րա-
վորություն են տալիս ազատ արտահայտելու սեփական կարծիքը և 
պաշտպանելու այն: 

Շուրջ 20 տարի գործում է Համալսարանական կրթությամբ կա-
նանց ասոցիացիայի Վեդու մասնաճյուղը: Հարկ է նշել երջան-
կահիշատակ Գրետա Գրիգորյանի մեծ և անփոխարինելի դերն ու 
ներդրումը մասնաճյուղի ձևավորման և կայացման հարցում:
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Գործունեությունը մասնաճյուղում լուրջ ազդեցություն է թողել 
կանանց քաղաքական ակտիվության բարձրացման վրա, ինչպես նաև 
բացահայտել նրանց այն ներուժը, որը կարծես թե թաքնված էր: 

2016 թվականի փետրվարից ընտրվել  եմ մասնաճյուղի նախագահ, 
ինչն ավելի մեծ պատասխանատվություն ու զգոնություն է պահանջում: 

Մասնաճյուղում անցկացվել են բազմաթիվ սեմինարներ՝ նվիրված 
կանանց քաղաքական մասնակցության և լիդերության, գենդերային 
հավասարության, կառավարման բոլոր մակարդակների որոշումների 
կայացման գործընթացներում կանանց և տղամարդկանց հավասա-
րակշռված ներկայացվածության ապահովման հիմնախնդիրներին: 

Կազմակերպվել են կլոր սեղաններ, որոնց ընթացքում շահագրգիռ 
քննարկումներ են ծավալվել կանանց քաղաքացիական նախա-
ձեռնությունների խթանման, հասարակության մեջ նրանց դերի 
բարձրացման, գենդերային կարծրատիպերի հաղթահարման, տեղա-
կան ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում նրանց 
մասնակցության ընդլայնման հնարավորությունների շուրջ:

Վեդի քաղաքում Ասոցիացիայի կազմակերպած կանանց լիդե-
րության դպրոցի շնորհիվ  կանայք ավելի ակտիվ են հանդես գալիս 
քաղաքական դաշտում և առաջադրվում են ավագանու անդամի 
թեկնածու, փորձում են իրենց ավանդն ունենալ համայնքի զարգացման 
ու բարեկեցության ապահովման խնդրում: 
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ԳՐԵՏԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Ասոցիացիայի Վեդու մասնաճյուղի 
նախկին նախագահ

Մեր հասարակության մեջ առկա հիմնախնդիրները, գենդերային 
խտրականության հետ կապված երևույթները մշտապես մտահոգել են 
տիկին Գրիգորյանին` պատճառ դառնալով, որ նա մանկա վար-
ժությունից զատ, ակտիվորեն մասնակցի նաև քաղաքական և 
կուսակցական գործընթացներին` իր գործունեությամբ ևս մեկ խթան 
ստեղծելով քաղաքացիական հասարակության զարգացման բարդ, 
բայց կարևոր ճանապարհին:

Որպես գործունյա և բանիմաց  ղեկավար,  ակտիվ  քաղաքական 
գործիչ՝ տիկին Գրիգորյանը  բազմիցս բարձրացրել է կանանց քաղա-
քական մասնակցությունը  խոչընդոտող խնդիրները,  խրախուսել կա-
 նանց նշանակումը քաղաքական, վարչական և տնտեսական պաշ-
տոն ներում, հետևողական աշխատանք տարել հանուն կանանց և 
տղամարդկանց իրավահավասարության և հանուն քաղաքա կա-
նության մեջ կանանց ներուժի իրացման:

Գ. Գրիգորյանը հեղինակել է բազմաթիվ հոդվածներ, որոնցում 
ևս հանգամանորեն անդրադարձել է կանանց քաղաքական առաջ-
նորդության և քաղաքացիների ակտիվության բարձրացման հիմնա-
խնդիրներին, նշել այդ ճանապարհին հանդիպող արգելքները և 
դրանք հաղթահարելու եղանակներն ու ուղիները: 

Տիկին Գրիգորյանը նաև  հոգատար մայր և սիրառատ տատիկ  էր 
իր  որդու  և թոռնիկների համար:

Գրետա Գրիգորյանը դարձել է հավերժի ճամփորդ` թողնելով իր 
երկրային կյանքն ու անելիքները, թողնելով ակտիվ ու եռանդուն կնոջ, 
պարտաճանաչ և բարեխիղճ աշխատողի հիշատակ, որը միշտ վառ 
կմնա նրան ճանաչողների սրտերում:
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Ասոցիացիային անդամագրվելը 
մեծացրեց իմ շփումների շրջանակը

ԶԻՆԱ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Ասոցիացիայի Արարատի մասնաճյուղի 

նախագահ,
Արարատի թիվ 2 հիմնական դպրոցի 

տնօրեն

Հիմնական աշխատանքիս զուգահեռ կատարել եմ նաև հա-
սարակական-քաղաքական աշխատանքներ: Քաղաքա կա  նու թյան 
մեջ մտնելու նպատակս հիմնականում կրթության բնա գավառի 
խնդիրները վեր հանելն է և մարդու իրավունքների պաշտպանությունը:

Հասարակության մեջ կնոջ դերի բարձրացման, կնոջ ձայնն ավելի 
լսելի դարձնելու համար համագործակցել եմ տարբեր հասարակական 
կազմակերպությունների հետ, Հայաստանի հան րա պետական կու-
սակ ցության անդամ եմ, Արարատի շրջանային խորհրդի նա խագահն 
եմ: 

Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության ձևավոր մանը, 
ժողովրդավարության հաստատմանը նպաստելը, իմ ձայնը լսելի 
դարձնելը, ակտիվ գործունեություն ծավալելը այն առաքելությունն էր, 
որն ինձ մղեց անդամագրվելու նաև Համալսարանական կրթությամբ 
կանանց ասոցիացիային. սկզբում՝ Արարատի մասնաճյուղի փոխ-
նախագահ, 2015-ից` նախագահ:

Անցել եմ Ասոցիացիայի երկու լիդերության դպրոց, հետագայում 
ինքս եմ նախաձեռնել երկու այդպիսի դպրոց Արարատում: 

Ասոցիացիային անդամագրվելը, սեմինարներին մասնակցելը 
մեծացրին իմ շփումների շրջանակը: Այսօր իմ կողքին են Ասոցիացիայի 
անդամ կանայք, որոնք ստացած գիտելիքներն օգտագործում են 
իրենց բնագավառի խնդիրների վեր հանման համար: 

Նպատակասլացությունս, ինքս ինձ հավատարիմ լինելը, իմ 
սկզբունքներին չդավաճանելը, մարդկանց հետ անկեղծ շփումները, 
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իմ մասնագիտական որակները, ինչպես նաև առաջնորդելու կա րո-
ղություններն ինձ մղեցին առաջադրվելու տեղական ինքնա կա-
ռավարման մարմինների 2016 թ. ընտրություններում որպես հա մայն-
քի ավագանու թեկնածու: Այսօր նաև ավագանու անդամ եմ և 
համոզված եմ, որ իմ համայնքի կայացման, զարգացման, քա-
ղաքացիական հասարակության ձևավորման մեջ կունենամ իմ 
ավանդը: 
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Ա սո ցիա ցիան ստիպ ված է  գործել       
հա րա փո փոխ  ի րո ղութ յուն նե րի          

պայ ման նե րում
 

ԼՈՒ ՍԻ ՆԵ ԱՍ ՏԱ ԲԱՑ ՅԱՆ
Ա սո ցիա ցիա յի  Մա սի սի                                   

մաս նաճ յու ղի նա խա գահ,                                                                             
Մա սի սի  քա ղա քա պե տա րա նի                                                           

աշ խա տա կազ մի գլխա վոր մաս նա գետ

 

Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիա յի գոր ծու-
նեութ յան մա սին տե ղե կա ցել եմ  Մա սի սի մաս նաճ յու ղի նա խա գահ 
Ա նա հիտ  Թահ մազ յա նից: Սկզ բում հրա վի րեց սե մի նար նե րի,  հե տո 
ա ռա ջար կեց մաս նա գի տութ յանս հա մա պա տաս խան թե մա ներ ներ-
կա յաց նել:  Մա սի սի մաս նաճ յու ղի մի ջո ցա ռում նե րի մաս նակ ցից մինչև 
նրա ան դամ դառ նա լը սա հուն է կա տար վել, կար ևո րը՝ գի տակց ված: 
 Կար ծում եմ, որ այդ փոր ձի՝ հա սա րա կա կան աշ խա տանք կա տա րե լու 
կա րիքն ու նեի:

Ա սո ցիա ցիա յի կազ մում ընդգրկ վե լուց հե տո ա ռա ջին հեր թին նոր 
ծա նո թութ յուն ներ և  ըն կեր ներ ձեռք բե րե ցի, նոր շրջա պատ: Իսկ  Ջեմ-
մա  Հաս րաթ յա նի հետ ծա նո թութ յան շնոր հիվ  կին լի դե րի վառ օ րի-
նակ ու նե ցա, նրա գոր ծե լաոճն ու կազ մա կերպ չա կան ու նա կութ յուն նե-
րը դար ձան ո գեշնչ ման աղբ յուր:  Գի տե լիք ներ ստա ցա, աշ խար հըն կա-
լումս փոխ վեց: Ս տա ցած գի տե լիք ներս ու կա րո ղութ յուն ներս կի րա ռե-
ցի աշ խա տա վայ րում և  փո խան ցե ցի այ լոց:

 Լի դե րութ յան դպրո ցի կազ մա կեր պու մը, ա վա գա նու ան դամ նե րի 
գոր ծու նեութ յան վե րա բեր յալ սե մի նա րը, սահ մա նադ րութ յան փո փո-
խութ յուն նե րի վե րա բեր յալ կլոր սե ղա նը և  այլ նա խա ձեռ նութ յուն նե րը 
կար ևոր էին այն ա ռու մով, որ մաս նա կից նե րը շատ հե տաքրքր ված 
էին, բա նա վի ճե լու, փոր ձի փո խա նակ ման, գի տե լիք ստա նա լու, ու նա-
կութ յուն ներ ձեռք բե րե լու լայն աս պա րեզ էր բաց վել:
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Ա սո ցիա ցիան մեծ ծրագ րեր է ի րա կա նաց րել, օ րի նակ՝ լի դե րութ-
յան դպրո ցը, կա նանց քա ղա քա կան և  քա ղա քա ցիա կան մաս նակ-
ցութ յան խթան մանն ուղղ ված բազ մա թիվ մի ջո ցա ռում նե րը, ու սում-
նա սի րութ յուն նե րը, փոր ձա գետ նե րի վեր լու ծութ յուն նե րը:

Ա սո ցիա ցիան ա ռաջ նորդ վում է իր կա նո նադ րութ յամբ սահ ման-
ված խնդիր նե րով, սա կայն միշտ քայ լում է ժա մա նա կին հա մըն թաց՝ 
հա սա րա կութ յա նը հու զող խնդիր ներ ար ծար ծե լով:  Մի ջազ գա յին հա-
րա բե րութ յուն նե րը, քա ղա քա կան և  քա ղա քա ցիա կան ո լորտ նե րը գեր-
լար ված են,  ժամ առ ժամ փո փոխ վում են, ուս տի Ա սո ցիա ցիան ստիպ-
ված է գոր ծել այդ հա րա փո փոխ ի րո ղութ յուն նե րի պայ ման նե րում՝ 
ա ջակ ցե լով կա նանց քա ղա քա կան և  քա ղա քա ցիա կան գի տակց ված, 
ան կաշ կանդ մաս նակ ցութ յա նը, գա ղա փա րա կան զար գաց մա նը:
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ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ  ԿՐԹՈՒԹՅԱՄԲ                
ԿԱՆԱՆՑ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 

ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԼԻԴԵՐՆԵՐ

ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ ԿՅՈՒՐԵՂՅԱՆ Ա սո ցիա ցիա յի  Քա ղա քա ցիա կան                
նա խա ձեռ նութ յուն նե րի                                                               
Լո ռու մար զա յին կենտ րո նի                             
ղե կա վար

ՆԻՆԱ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Ասոցիացիայի  Լոռու գենդերային 
կրթության  ռեսուրսային 
կենտրոնի համակարգող

 ԿԱ ՐԻ ՆԵ  ՍԻ ՐԱ ԴԵՂ ՅԱՆ Ա սո ցիա ցիա յի  Վա նա ձո րի                               
մաս նաճ յու ղի քար տու ղար

Ս ՎԵՏ ԼԱ ՆԱ  ՔԱՌ ՅԱՆ
 

Ա սո ցիա ցիա յի Ա լա վեր դու                       
մաս նաճ յու ղի նա խա գահ

ԿԱ ՐԻ ՆԵ  ԴԻ ԼԱՔ ՅԱՆ Ա սո ցիա ցիա յի Ս պի տա կի                  
մաս նաճ յու ղի նա խա գահ
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Ա սո ցիա ցիան այն ուժն է, ո րը հա վատ 
է ներշն չում ա պա գա յի նկատ մամբ

ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ ԿՅՈՒՐԵՂՅԱՆ
Ա սո ցիա ցիա յի  Քա ղա քա ցիա կան                

նա խա ձեռ նութ յուն նե րի Լո  ռու  մար զա յին 
կենտ րո նի ղե կա վար, Վա նա ձո րի մաս նա
ճ յու ղի նա խա գահ,Վա նա ձո րի պե տա կան  

ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի   ին ֆոր
մա տի կա յի և տն տե սա գի տա  մա թե մա
տի կա կան մե թոդ նե րի ու մո դե լա վոր ման            

ամ բիո նի դո ցենտ,  ֆի զի կա մա թե մա տի կա
կան գիտութ յուն նե րի թեկ նա ծու

1997 թ. եր կիրս փոր ձում էր ա զատ վել ցուրտ ու մութ օ րե րից, ծննդա-
վայրս երկ րա շար ժի հետ ևանք նե րից ան ճա նա չե լի էր դար ձել, աշ խա-
տա սեր ժո ղո վուրդս` գոր ծա զուրկ: Եվ հան կարծ լսում եմ  Վա նա ձո րում 
 Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիա յի մաս նաճ յուղ 
բա ցե լու նա խա ձեռ նութ յան մա սին: Ես, լի նե լով ակ տիվ, ազ գիս ճա կա-
տագ րով մտա հոգ ու նրա մտա վոր ու ժը գնա հա տող, չէի կա րող չկառ-
չել այն հույ սից, որ Ա սո ցիա ցիան կա րող է փո խել, ճա նա պարհ հար-
թել, կա րող է բարձ րա գույն կրթութ յամբ կա նանց հա մախմ բել ու քայլ 
առ քայլ մարդ կանց հա նել ան տար բե րութ յան թմբի րից, լից քա վո րել 
աշ խա տե լու, ստեղ ծե լու, կա ռու ցե լու  պատ րաս տա կա մութ յամբ:

Ան դա մագր վե ցի, ու սկսվեց կյան քիս մի նոր ճա նա պարհ: Սկս վեց 
դժվա րութ յուն նե րով, նո րից ու նո րը սո վո րե լով: Սկս վեց ու շա րու նակ-
վում է ար դեն 18 տա րի: Սկս վեց ու դար ձավ ի մը, այն քան ի մը, որ այ-
սօր ինձ հա մար դժվար է ա սել՝ ես մա թե մա տի կոս եմ, մա թե մա տի կա-
կան տրա մա բա նութ յուն ու սու ցա նող դա սա խոս, գի տութ յան այդ ուղ-
ղութ յամբ զբաղ վող գիտ նա կա՞ն, թե՞ գեն դե րա յին հիմնախն դիր նե րով, 
կա նանց քա ղա քա կան մաս նակ ցութ յան հար ցե րով, նրանց չի րաց ված 
նե րու ժի վեր հան ման և  երկ րի բա րօ րութ յան հա մար այդ նե րու ժի օգ-
տա գործ ման խնդիր նե րով զբաղ վող մե կը:
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Ան դա մագր վե ցի ու տա րի ներն ինձ ա պա ցու ցե ցին, որ երկ րի 
կյան քում ինչ-որ բան փո խե լու հա մար կա նայք պետք է մտնեն կու-
սակ ցութ յուն ներ և  ի րենց գոր ծե լաո ճով էա պես փո խեն ներ կու սակ ցա-
կան ժո ղովր դա վա րութ յան ո րա կը:  Հաս կա ցա ու 2006-ից դար ձա ՀՅԴ 
ան դամ:

 Մի կեն սագ րութ յան մեջ մաս նա գի տա կան, հա սա րա կա կան, քա-
ղա քա կան և  ըն տա նե կան ո լորտ նե րի նման հա մա տե ղու մը հնա րա վոր 
չէ բա ցատ րել, ե թե թե կուզ մի փոքր ան տե սենք Ա սո ցիա ցիա յի դերն իմ 
կյան քում: Ա սո ցիա ցիան իմ մեջ շատ ո րակ ներ է մշա կել, ո րոնք ո՛չ աշ-
խա տան քի մեջ են տրվում մար դուն, ո՛չ ըն տա նի քում, ո՛չ որ ևէ կու սակ-
ցութ յու նում և  ո՛չ էլ փո խանց վում են ժա ռան գա բար: Ա սո ցիա ցիան իմ 
մեջ վեր է հա նել լի դե րա կան նե րու ժը, ստի պել նոր հա յաց քով` հնա րա-
վո րութ յուն նե րի տե սանկ յու նից նա յել ինքս ինձ, առ կա ի րա վի ճա կին 
և  ամ բողջ աշ խար հին: Ա սո ցիա ցիան տվել է հան րութ յա նը ճիշտ ներ-
կա յա նա լու, վստա հութ յուն ներշն չե լու հմտութ յուն ներ, սո վո րեց րել է 
հստակ ձևա կեր պել նպա տա կը, լի նել տար բեր, ո րո նել և գտ նել կոմպ-
րո միս ներ, հնա րա վո րութ յուն նե րից վերց նել ա ռա վե լա գույ նը: Իմ մաս-
նակ ցութ յու նը Ա սո ցիա ցիա յի աշ խա տանք նե րին նպաս տել է մտքերս 
հա սա նե լի, պարզ և հս տակ ձևա կեր պե լուն, հա րուստ և  հա մո զիչ 
խոս քի վար պե տութ յա նը: Ա սո ցիա ցիա յի կազ մա կեր պած լի դե րութ-
յան դպրոց ներն իմ մեջ ձևա վո րել են ղե կա վա րի ո րակ ներ` ու րիշ նե րի 
խնդիր նե րի մեջ խո րա նա լու, հա մա գոր ծակ ցե լու, ոգ ևո րե լու, խրա խու-
սե լու կա րո ղութ յուն, աշ խա տա կից նե րի և շր ջա պա տի գրա գետ ընտ-
րութ յան կա րո ղութ յուն, հա մա ձայ նե լու և  կոնֆ լիկ տա յին ի րա վի ճակ-
նե րը սա հուն լու ծե լու, նոր լի դեր ներ պատ րաս տե լու հմտութ յուն:

Շ նոր հա կա լութ յուն Ա սո ցիա ցիա յին. նրա շնոր հիվ ես դար ձա այն-
պի սին, ինչ պի սին եմ այ սօր: 

Ա սո ցիա ցիան իր 20-ամ յա գոր ծու նեութ յամբ, ա ռաջ քա շած հար-
ցադ րումնե րով, դրանց շուրջ ծա վա լած քննար կումնե րի բարձր մա-
կար դա կով, քննար կումնե րին մաս նակ ցած փոր ձա գետ նե րի պրո ֆե-
սիո նա լիզ մով հան րա պե տութ յու նում գոր ծող ՀԿ-նե րի շար քում նվա ճել 
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է ա նա ռար կե լի հե ղի նա կութ յուն և  ի րա վամբ ձեռք բե րել գեն դե րա յին 
հիմնախն դիր նե րով զբաղ վող պրո ֆե սիո նալ ՀԿ-ի համ բավ: Անժխ-
տե լի է Ասո ցիա ցիա յի դե րը գեն դե րա յին կրթութ յան` որ պես քա ղա-
քա ցիա կան հա սա րա կութ յան ան բա ժա նե լի մա սի ներ մուծ ման, զար-
գաց ման և  ինս տի տու ցիո նա լաց ման գոր ծըն թա ցում: Ա սո ցիա ցիա յի 
գոր ծու նեութ յան շնոր հիվ գեն դե րա յին հիմնախն դիր նե րը հայտն վել 
են հա սա րա կութ յան տե սա դաշ տում, դրանք քննարկ վում են քա ղա-
քա ցիա կան հա սա րա կութ յան բո լոր հատ ված նե րում և  պե տա կան 
կա ռույց նե րում: Ա սո ցիա ցիան ու շադ րութ յուն է հրա վի րել  Հա յաս տա-
նի զար գաց ման քա ղա քա կան ռազ մա վա րութ յու նը մշա կե լիս գեն դե-
րա յին հիմնախն դիր նե րը հաշ վի առ նե լու անհ րա ժեշ տութ յան վրա: ՀՀ 
կա ռա վա րութ յու նը հաս տա տել է  Գեն դե րա յին քա ղա քա կա նութ յան 
հա յե ցա կար գը, ըն դուն վել է « Կա նանց և տ ղա մարդ կանց հա վա սար 
ի րա վունք նե րի և  հա վա սար հնա րա վո րութ յուն նե րի ա պա հով ման մա-
սին» ՀՀ օ րեն քը: 

Այս ա մե նը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ա սե լու, որ ժա մա նակն է 
ար դեն կտրուկ քայ լեր ձեռ նար կել գեն դե րա յին հա վա սա րու թան` որ-
պես կա յուն զար գաց ման հիմնա կան գա ղա փա րի օ րի նա կա նաց ման 
հա մար, ինչ պես նաև գեն դե րայ նո րեն զգա յուն օ րենսդ րա կան դաշ տի 
և  օ րենք նե րի ի րա կա նաց ման այն պի սի մե խա նիզմնե րի ձևա վոր ման 
հա մար, ո րոնք կա րող են ա պա հո վել փաս տա ցի հա վա սա րութ յուն: 
 Կաս կած չու նեմ, որ Ա սո ցիա ցիան այդ հար ցե րում այ սու հետև էլ հա-
ջո ղութ յուն ներ է ու նե նա լու, քա նի որ նրա հիմնա կան հարս տութ յու նը 
մար դիկ են` և՛  ե րի տա սարդ նե րը, ո րոնք ա ճե ցին այս տա րի նե րի ըն-
թաց քում, և՛  ա վե լի փոր ձա ռու ան դամնե րը: Եվ բո լո րը նույն գործն են 
ա նում, նույն նպա տակն ու նեն` մեր կյանքն ա վե լի լա վը դաձ նել: Ա սո-
ցիա ցիան այն ուժն է, ո րը հա վատ է ներշն չում այդ ա պա գա յի նկատ-
մամբ:

Շ նոր հա վոր 20-ամ յակդ, Ա սո ցիա ցիա:
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Ես ձեռք բերեցի ներքին 
անկախության զգացում

ՆԻՆԱ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Ասոցիացիայի  Լոռու գենդերային 
կրթության  ռեսուրսային կենտրոնի 
համակարգող,
«Առավոտ»  բարեգործական ՀԿի 
հոգեբան

2001 թվականից հանդիսանում  եմ Համալսարանական կրթու-
թյամբ կանանց ասոցիացիայի անդամ և ակտիվորեն զբաղվում  
եմ  գենդերային կրթության ինստիտուցիոնալացման խնդիրներով:  
2004 թվականից Լոռու գենդերային կրթության ռեսուրսային 
կենտրոնի համակարգողն եմ և Լոռու մարզի 11 դպրոցներում 
զբաղվել եմ «Գենդերային գիտելիքների հիմունքներ» դասընթացի 
կազմակերպմամբ նորարարական, ինտերակտիվ մեթոդներով:  

Ռեսուրսային կենտրոնի միջոցով այդ դպրոցների ուսուցիչներն 
անընդհատ վերապատրաստվել են և ստացել համապատասխան 
գիտելիքներ: Աշխատանքների վերջնարդյունքում ձեռք բերված 
փորձը հնարավորություն տվեց անելու որոշակի եզրակացություններ:

Գենդերային դասընթացների շնորհիվ աշակերտները ձեռք 
բերեցին սեփական կարծիքն արտահայտելու և այն պաշտպանելու 
կարողություն, ներքին անկախության զգացում և տեղեկատվությունը 
վերլուծելու ունակություն: Այդ փոփոխությունները նկատում էին և’ 
դպրոցի ղեկավարությունը, և’ ուսուցիչները, և’ ծնողները: 

Հարկ է նշել, որ գենդերային առարկաների դասավանդումը փոխեց 
նաև իրենց`դասավանդողներին: Նրանք դարձել էին ավելի ակտիվ, 
վստահ և պատասխանատու: Այսօր մեր ուսուցիչներն ընտրվում են 
նաև պատասխանատու՝ դպրոցի ուսմասվարի և տնօրենի,  նույնիսկ 
քաղաքի կրթության բաժնի պետի պաշտոններում:

Դպրոցների հոգեբանների և դպրոցում պրակտիկա անցկացնող 
ուսանողների համար պարբերաբար խորհրդատվությունների անց-
կացումը, մասնակցությունը Ասոցիացիայի կազմակերպած սեմինար-
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ներին, կլոր սեղաններին,  դասավանդումը կանանց լիդերության 
դպրոցներում,  փորձագիտական աշխատանքը տարբեր ծրագրերում 
փոխեցին նաև իմ աշխարհայացքը և դիրքորոշումը: Իմ գիտական 
հետաքրքրությունների շրջանակում հայտնվեց նաև գենդերային 
հոգեբանությունը, դարձա  «Գենդերային հոգեբանության պետական 
կրթական չափորոշիչ»  նախագծի, ինչպես նաև « Գենդերային հո-
գեբա նություն» դասընթացի համահեղինակ:

Ես ձեռք բերեցի ներքին անկախության զգացում, տեղեկատ-
վությունը վերլուծելու և համադրելու ունակություն, դարձա ավելի 
վստահ, համարձակ: Այդ հատկությունները սիրով կօգտագործեմ 
մեր կանանց քաղաքական ակտիվության խթանման նպատակով: 
Կարծում եմ՝ ժամանակն է արդեն, որ մեր կանայք ակտիվանան  և 
մասնակցություն ունենան   բոլոր մակարդակներում: 

Ես ուրախ եմ, որ Ասոցիացիան ինձ հնարավորություն տվեց այս 
գոծընթացի իրականացման մասը լինելու:
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Էա կան փո փո խութ յուն և՛ իմ                      
ի մա ցա կան մա կար դա կի, և՛                                                          
ինք նագ նա հա տա կա նի բարձ րաց ման, 
և՛ ինք նավս տա հութ յան ա ռու մով

 ԿԱ ՐԻ ՆԵ  ՍԻ ՐԱ ԴԵՂ ՅԱՆ
Ա սո ցիա ցիա յի  Վա նա ձո րի մասնա
ճյուղի քար տու ղար, Վա նաձորի  
պե տա կան ման կա վար ժա կան                                                        
հա մալ սա րա նի դա սա խոս

 Հայտն վե լով կյան քի բե րու մով ա ռա ջա ցած դժվա րութ յուն նե րի 
առջև` ժա մա նա կի ըն թաց քում ինքս զգա ցել եմ և՛ կնոջ, և՛ տղա մար-
դու նկատ մամբ հա սա րա կութ յան խտրա կան վե րա բեր մուն քը: Այդ 
ժա մա նակ, դեռևս ծա նոթ չլի նե լով գեն դե րա յին ան հա վա սա րութ յան 
հարցերին՝ ո րո շա կիո րեն  Ճա շա կում էի դրա պտուղ նե րը: Եվ մի բան 
հստակ էի գի տակ ցում՝ պետք է ստեղ ծել հա մա խոհ նե րի մի խումբ, ո րը 
գեն դե րա յին ան հա վա սա րութ յան հետ ևան քով ա ռա ջա ցած խնդիր նե-
րը լու ծե լու և  այդ ճա նա պար հին խո չըն դոտ նե րը հաղ թա հա րե լու հնա-
րա վո րութ յուն ու նե նա: 

Սկ սե ցի հե տաքրքր վել կազ մա կեր պութ յուն ստեղ ծե լու հնա րա վո-
րութ յուն նե րով և  ու րա խութ յամբ ի մա ցա  Հա մալ սա րա նա կան կրթութ-
յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիա յի մա սին, ո րը ազ գա յին ու մի ջազ գա յին 
մա կար դակ նե րով զբաղ վում էր քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նութ յամբ, սո ցիա լա կան լո բբին գով, գի տա կան, կրթա կան, 
տե ղե կատ վա կան, վեր լու ծա կան ու խորհր դատ վա կան գոր ծու նեութ-
յամբ: Ա ռանց վա րա նե լու ան դա մագր վե ցի ար դեն գոր ծող կազ մա կեր-
պութ յա նը, որն ան ցել էր ո րո շա կի ճա նա պարհ և  իր առջև խնդիր ներ 
էր դրել այն պի սի հար ցեր ա ռաջ քա շել և գտ նել դրանց լուծ ման ու ղի-
նե րը, ո րոնք վա ղուց ի վեր հու զում էին նաև ինձ: Սկզբ նա կան քայլն 
այս կազ մա կեր պութ յու նում մաս նակ ցութ յունն էր տար բեր սե մի նար 
պա րապ մունք նե րին, կլոր սեղան նե րի քննար կումն ե րին, ա պա կա-
նանց լի դե րութ յան դպրո ցի դա սե րին:  Հա մոզ վե ցի, որ քա ղա քա ցիա-
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կան հա սա րա կութ յուն ու նե նա լու, ծա գած խնդիր նե րի լուծ ման հա մար, 
ա յո, անհ րա ժեշտ է հա սա րա կութ յան տե ղե կաց ված, գի տակց ված և 
 միաս նա կան մո տե ցում: 

Այս տա րի նե րի ըն թաց քում ծա նո թա ցա կա նանց հետ, ո րոնք ու-
նեն նույն մտա հո գութ յուն նե րը,  պատ րաստ են և կարող են ի րենց 
ներդ րումն ու նե նալ ժո ղովր դա վա րա կան ինս տի տուտ նե րի կա տա րե-
լա գործ ման գոր ծըն թաց նե րում, զգա ցի էա կան փո փո խութ յուն և՛ իմ 
ի մա ցա կան մա կար դա կի, և՛ ինք նագ նա հա տա կա նի բարձ րաց ման, և՛ 
ինք նավս տա հութ յան ա ռու մով:

 Ներ կա յումս ար դեն, որ պես Ա սո ցիա ցիա յի  Վա նա ձո րի մաս նա-
ճյու ղի փոխ նա խա գահ, բարձր գնա հա տե լով կա տար վող հսկա յա կան 
աշ խա տան քը, կար ևո րում եմ Ա սո ցիա ցիա յի կող մից պար բե րա բար 
անց կաց վող խորհր դա ժո ղով նե րը, դրանց նյու թե րի հրա տա րա կում-
նե րը, ո րոնք բազ մաբ նույթ տե ղե կատ վութ յուն են տրա մադ րում մար-
դու ի րա վունք նե րի և  մի ջազ գա յին փաս տաթղ թե րի,  Հա զա րամ յա կի 
զար գաց ման նպա տակ նե րի, կա նանց քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի 
մա սին: Հ պար տա նում եմ 2000 թ. « Պե կին+5» ՀԿ-նե րի ֆո րու մին, 
« Պե կին+10» Ժն ևի խորհր դա ժո ղո վին և  մի ջազ գա յին այլ գոր ծըն թաց-
նե րին   Ա սո ցիա ցիա յի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցութ յամբ:

Ն շեմ, որ իմ ստա ցած գի տե լիք նե րը որ պես փոր ձա գետ փո խան-
ցում եմ լի դե րութ յան դպրո ցի և  սե մի նար նե րի, կլոր սե ղան նե րի մի ջո-
ցով: 2011 թ. տպագ րե ցի իմ ա ռա ջին գիր քը՝ « Ժա մա նա կից պոկ ված 
ակն թարթ ներ» բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի ժո ղո վա ծուն, ո րի ստեղծ ման 
գոր ծում ա նուղ ղա կիո րեն մեծ է նաև Ա սո ցիա ցիա յի դե րը:

 Մեզ նից յու րա քանչ յու րի թե կուզ փոքր ներդ րումն այս գոր ծըն թաց-
նե րում  բազ մա պատկ վում է մեր հա մընդ հա նուր աշ խա տան քում, 
արդ յունք դառ նում, ո րից շա հում ենք բո լորս: 
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Ն վա ճումներ, մտո րումներ,              
մտա հո գութ յուն ներ

Ս ՎԵՏ ԼԱ ՆԱ  ՔԱՌ ՅԱՆ
Ա սո ցիա ցիա յի Ա լա վեր դու                             
մաս նաճ յու ղի նա խա գահ, 
Ա լավերդու «Բժշ կա կան կենտ րոն»                                                              
պո լիկ լի նի կա կան  մա սի բաժ նի վա րիչ, 
նյար դա հո գե բույժ  

Թ վում է, թե ժո ղովր դա վա րութ յան մա սին ա մեն ինչ աս ված է, 
ա մեն ինչ պարզ է:  Սա կայն կյանքն ա մեն օր նո րա նոր խնդիր ներ ու 
պա հանջ ներ է ա ռա ջադ րում ժո ղովր դա վա րա կան հա մա կար գին: Ուս-
տի ժո ղովր դա վա րա կան կա ռույց նե րը և  գա ղա փար նե րը չի կա րե լի 
պատ կե րաց նել որ պես մե կընդ միշտ տրված, քա րա ցած կա ղա պար-
ներ:

 Հա յաս տա նի զար գաց ման ներ կա փու լում ժո ղովր դա վա րութ յան և 
 կա յուն զար գաց ման խնդիր նե րը պա հան ջում են հա վա սա րակշռ ված 
ռազ մա վա րութ յուն օ րենսդ րութ յան և  պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան 
ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում:  Գաղտ նիք բա ցա հայ տած չեմ լի նի, 
ե թե ա սեմ, որ  Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ կա նանց ա սո ցիա-
ցիան հիմնա կա նում միտ ված է այս գերխնդ րի լուծ մա նը:

 Հո բել յա նա կան 20-ամ յա կի առ թիվ մաս նաճ յու ղում հրա վիր ված 
կլոր սե ղա նով ամ փոփ վե ցին ծրագր ված մի ջո ցա ռումնե րը:  Մաս նակ-
ցում էին մաս նաճ յու ղի ան դամնե րը, տա րա ծաշր ջա նում գոր ծող հա-
սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի, տե ղա կան լրատ վա մի ջոց նե-
րի, Ա լա վեր դու քա ղա քա պե տա րա նի ներ կա յա ցու ցիչ ներ:  Ներ կա յաց-
վեց կազ մա կեր պութ յան և  մաս նաճ յու ղի ան ցած ու ղին:  Ցու ցադ րա կան 
վա հա նա կին մաս նաճ յու ղի ան ցած ճա նա պար հը յու րո վի արժ ևո րող 
նկար ներ էին, նաև պատ վոգ րեր, շնոր հա կա լագ րեր: 

 Քա ղա քա պետ  Կա րեն  Փա րե մուզ յա նը, կար ևո րե լով Ա սո ցիա ցիա-
յի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը, ներ կա յաց րեց ա ռա ջի կա ծրագ րե րը՝  
տու րիզ մի զար գա ցում, նոր աշ խա տա տե ղե րի ստեղ ծում` կար ևո րե լով 
նաև նոր ման կա պար տե զի կա ռու ցու մը, ստեղ ծա գոր ծա կան կենտ րո-
նի գոր ծու նեութ յան վե րա կանգ նու մը:

 Հայ կի նը բնա վո րութ յամբ ե ղել է տղա մար դուն զի ջող:  Բայց հա-
սա րա կութ յան կե սից ա վե լին կին է, և կ նոջ ձայ նը պետք է լսե լի լի նի: 
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 Կա նայք  սոսկ սև  գործ ա նե լու հա մար չեն ծնված: Եվ չա փա զան ցութ-
յուն չի լի նի, ե թե ա սենք, որ հիմնա կա նում կա նանց ու ժե րով կա յա ցավ 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի սեկ տո րը: Այ սօր կա նայք 
ներ կա են բո լոր կազ մա կեր պութ յուն նե րում, բայց թեկ նա ծու նե րի ընտ-
րա ցու ցակ նե րում և  այ լուր մի տե սակ հե տին պլա նում են:

 Կա նայք ընդգրկ ված են Ա լա վեր դու քա ղա քա պե տին կից հա սա-
րա կա կան խորհր դում, մեր մաս նաճ յու ղի ան դամնե րը ակ տիվ մաս-
նակ ցում են Ա սո ցիա ցիա յի լի դե րութ յան դպրո ցի, գեն դե րա յին հե-
տա զո տութ յուն նե րի և լ րատ վա կան-վեր լու ծական կենտ րո նի գոր ծու-
նեութ յա նը, պատ շաճ մաս նակ ցութ յուն է ա պա հով վել մի ջազ գա յին և  
ազ գա յին խորհր դա ժո ղովնե րին:

 Գու ցե մեր քա ղա քում հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը  
ցան կա լի ակ տի վութ յուն չու նեն, բայց և  ակն հայտ է մեր հա մա գոր ծակ-
ցութ յու նը  Կար միր խա չի տե ղա կան կազ մա կեր պութ յան, «Ե րի սակ» 
ե րի տա սար դա կան կազ մա կեր պութ յան, « Վա հագ նի 21», «Օր հուս» 
կենտ րոն, « Վորլդ  Վիժն» ՀԿ-նե րի հետ:  Մենք մեզ հա մա րում ենք ՀԿ-
նե րի տա րած քա յին կոոր դի նա ցիոն խորհր դի ակ տիվ թևե րից մե կը:

 Հա մա տեղ մի ջո ցա ռումներն է կո լո գիա կան, սո ցիա լա կան օ ժան-
դա կութ յան կազ մա կերպ ման, բնակ չութ յան շրջա նում օ րենսդ րութ յան 
մաս սա յա կա նաց ման գոր ծում մեր ա ռօր յա ու ղե նիշ ներն են:  Մեր հա-
մա տեղ աշ խա տան քում ա ռանձ նա կի տեղ են գրա վում բնակ չութ յան 
սա նի տա րա կան, հի գիե նիկ-հա մա ճա րա կա յին լու սա վո րու մը, ա ռա-
ջին բժշկա կան օգ նութ յան կազ մա կեր պու մը և դ րա մաս սա յա կան         
ու սու ցու մը:  Մեր ու շադ րութ յան կենտ րո նում են տո նե րը, հո բել յան նե-
րը, հատ կա պես տա րեց նե րի ու վե տե րան նե րի հետ տար վող աշ խա-
տան քը՝ ա ռանց քա ղա քա կա նաց նե լու կա տար վող աշ խա տանք նե րը: 
 Մենք հա մա գոր ծակ ցում ենք նաև քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի 
տա րած քա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ:  Հատ կա պես օգ տա կար է 
մեր գոր ծու նեութ յու նը  Հան րա պե տա կան կու սակ ցութ յան հետ: 

 Մենք աշ խա տան քը գնա հա տում ենք ան կախ կու սակ ցա կան 
պատ կա նե լութ յու նից, չէ՞ որ բո լո րը մեր քա ղա քա ցի ներն են, մեր այ ցե-
լու նե րը,  փոր ձում ենք հա մա տեղ աշ խա տան քի եզ րեր գտնել բո լո րի 
հետ: Ակ տի վո րեն հա մա գոր ծակ ցում ենք նաև «Ազ գա յին միա բա նութ-
յան» և «Օ րի նաց երկ րի»  տե ղա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ:

 Շու կա յա կան հա րա բե րութ յուն նե րի հետ կապ ված՝ մի տե սակ 
թու լա ցան ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը:  Սա կայն հա-
մա գոր ծակ ցութ յու նը նրանց հետ անհ րա ժեշտ է:  Գոր ծո ղութ յան մեջ 
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մտած աշ խա տան քա յին օ րենս գիր քը  և  սո ցիա լա կան  ա պա հո վութ-
յան ո լոր տում կա տար վող տե ղա շար ժերն էլ կար ծես պար տադ րում են, 
և  մենք գոր ծուն հա մա գոր ծակ ցութ յան մեջ ենք նաև արհ միութ յուն նե-
րի հետ: Կր թութ յան աշ խա տող նե րի, կա ռա վար ման և ս պա սար կող 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի, մշա կույ թի աշ խա տող նե րի արհ միու թե նա-
կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը մեր ա մե նօր յա գոր ծըն կեր ներն են:  Փո-
խա դարձ խորհր դատ վութ յուն նե րը, հա մա տեղ մի ջո ցա ռումնե րը, կար-
ծիք նե րի ընդ հան րա ցումնե րը նպաս տում են հա սա րա կութ յան մեջ մեր 
դե րե րի ու ժե ղաց մա նը: 

Եր կու խոսք այն մա սին, թե ինչ է ստաց վում հա մա գոր ծակ ցութ-
յան շ նոր հիվ: Ա ռա ջին հեր թին ակ տի վա նում է կա նանց քա ղա քա կան 
մաս նակ ցութ յու նը:  Մեզ մոտ կա նայք քիչ չեն կա ռա վար ման վա հա նա-
կի մոտ:  Տա սը դպրոց նե րի տնօ րեն նե րը, զբաղ վա ծութ յան կենտ րո նի 
տնօ րե նը կա նայք են:  Կա նանց թի վը մեծ է նաև քա ղա քա պե տա րա նի 
աշ խա տա կազ մում և  են թա կա կրթամ շա կու թա յին կազ մա կեր պութ-
յուն նե րում:  Վեր ջին տա րի նե րին կա նանց թի վը ա ճում է նաև ոս տի-
կա նութ յան ծա ռա յութ յուն նե րում: 

 Բայց դեռևս մնում ենք մտա հոգ:  Հա յաս տա նում գե րակշ ռում է 
կին բնակ չութ յու նը, բարձ րա գույն կրթութ յամբ կա նայք ևս  մե ծա մաս-
նութ յուն են: Ն րանց թի վը շատ է նաև բուժ հաս տա տութ յուն նե րում, 
հա մայն քա յին ծա ռա յող նե րի թվում, սա կայն կա նայք հա մայն ք նե րի 
ղեկավարների ըն դա մե նը 1.2  տո կոսն են կազ մում, ա վա գա նու ան դամ-
նե րի՝ 9 տո կո սը, 48 քա ղաք նե րից և  ոչ մե կի քա ղա քա պե տը կին չէ, 
հա մայնք նե րի 42 տո կոսի ա վա գա ններում կին չկա:

 Կար ծում եմ՝ այժ մեա կան են նաև աղ քա տութ յան հաղ թա հար մանն 
ուղղ ված մեր ձեռ նար կումնե րը: Ա ճում է կա նանց թի վը մանր և  մի ջին 
բիզ նե սում: Մ նա ցել է բնակ չութ յա նը ի րա վա կան, ա ռող ջա պա հա կան, 
ման կա վար ժա կան գի տե լիք նե րով զի նե լը: Ո՞ւմ դի մել, ե՞րբ, ի՞նչ հար ցե-
րով. սրանց պա տաս խան նե րը դառ նում են պարզ և  մեղ մաց նում լար-
վա ծութ յու նը, ստեղ ծում փո խըմբռն ման մթնո լորտ:

Ու զում եմ հա վաս տել, որ մոտ է այն օ րը, երբ այլևս չենք խո սի գեն-
դե րա յին փոր ձաքն նութ յան հիմնախն դիր նե րի, կա նանց կա մո վի կամ 
հար կադ րա կան պա սի վութ յան, ՀԿ-նե րում տի րող ձևա կա նութ յուն նե-
րի, քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րում ա նի մաստ տրո հումնե րի և 
գզվռ տոց նե րի մա սին: Ու րեմն ազ գո վի ա կան ջա լուր լի նենք մե ծա տա-
ղանդ  Չա րեն ցին. «Ով հայ ժո ղո վուրդ, քո փրկութ յու նը քո հա վա քա-
կան ու ժի մեջ է»:
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Ա սո ցիա ցիան պետք է շա րու նա կի               
կա նանց կրթե լու ա ռա քե լութ յու նը

 ԿԱ ՐԻ ՆԵ  ԴԻ ԼԱՔ ՅԱՆ
Ա սո ցիա ցիա յի Ս պի տա կի մաս նաճ յու ղի 
նա խա գահ, Ս պի տա կի թիվ 3 դպրո ցի 

ու սուց չու հի

1997-2003 թթ. ըն տա նե կան հան գա մանք նե րի բե րու մով չեմ աշ-
խա տել և  ապ րել եմ հան րա պե տութ յու նից դուրս:  Հայ րե նիք վե րա դառ-
նա լուց հե տո ահ ռե լի փո փո խութ յուն ներ նկա տե ցի երկ րի կեն սա գոր-
ծու նեութ յան բո լոր ո լորտ նե րում, ո րոնք բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն 
էին թող նում քա ղա քա ցու հա սա րա կա կան գի տակ ցութ յան վրա: Երբ 
փոր ձե ցի ըմբռ նել այդ փո փո խութ յուն նե րի պատ ճառ նե րը, հաս կա ցա, 
որ  լուրջ բաց թո ղումներ ու նեմ. մեծ էր այդ բա ցե րը լրաց նե լու ցան-
կութ յու նը: 

Ա սո ցիա ցիա յի Ս պի տա կի մաս նաճ յու ղի նախ կին նա խա գա հի՝ 
 Մա րի նե  Սա հակ յա նի հետ զրույ ցից հե տո ե կա այն եզ րա կա ցութ յան, 
որ Ա սո ցիա ցիան կա րող է օգ նել ինձ այդ հար ցում:  Նա խա գա հի հրա-
վե րով մաս նակ ցե ցի ա ռա ջի կա կոն ֆե րան սին: Զ գա ցի, որ շատ բան 
ու նեմ սո վո րե լու: Այ նու հետև մաս նակ ցե ցի լի դե րութ յան դպրո ցին՝ 
զու գա հեռ փնտրե լով աշ խա տանք: Դպ րոցն ինձ օգ նեց ա վե լի լավ գի-
տակ ցե լու և գ նա հա տե լու իմ ու ժե րը, ին չի շնոր հիվ գտա ինձ հա մա պա-
տաս խան աշ խա տանք:  Դա իմ մեջ հա վատ ա ռա ջաց րեց Ա սո ցիա ցիա-
յի աշ խա տանք նե րի նկատ մամբ, ին չը փո խեց իմ աշ խար հըն կա լու մը:

Ա սո ցիա ցիա յին ան դա մագր վելն ար մա տա կան փո փո խութ յուն ներ 
մտցրեց իմ հե տա գա կյան քում և  աշ խա տան քում. ա վե լի հա մար ձակ 
եմ, պա տաս խա նա տու, նա խա ձեռ նող և ն պա տա կաս լաց:  Լի դե րութ-
յան դպրո ցից ստա ցած գի տե լիք նե րը քննար կել և  փո խան ցել եմ իմ 
ըն կեր նե րին, լի նե լով ու սու ցիչ՝ այդ գի տե լիք նե րը մա սամբ փո խան ցել 
եմ և  շա րու նա կում եմ փո խան ցել նաև իմ ա շա կերտ նե րին:

Որ պես Ա սո ցիա ցիա յի Ս պի տակ քա ղա քի մաս նաճ յու ղի նա խա-
գահ՝ նշեմ, որ այս տա րի նե րի ըն թաց քում ու նե ցել ենք լի դե րութ յան 
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դպրոց 25 շրջա նա վարտ նե րով, անց կաց րել ենք կլոր սե ղան ներ, 
քննար կումներ, նպաս տել կա նանց հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան և 
 քա ղա քա ցիա կան մաս նակ ցութ յա նը ժո ղովր դա վա րութ յան կա յաց-
ման գոր ծըն թա ցում՝ նպաս տե լով կարծ րա տի պե րի հաղ թա հար մա նը:

Ա սո ցիա ցիա յի աշ խա տանք նե րում կար ևո րում և  ող ջու նում եմ կա-
նանց հա մար կազ մա կերպ վող ա նընդ հատ ու սու ցու մը:  Մեր հա սա-
րա կութ յանն անհ րա ժեշտ են բա նի մաց, կիրթ կին լի դեր ներ, ո րոնք 
կա րող են  նպաստ բե րել հա սա րա կութ յան և  երկ րի բա րօ րութ յա նը, 
խտրա կա նութ յան վե րաց մա նը: 

 Կար ծում եմ՝ Ա սո ցիա ցիան պետք է շա րու նա կի կա նանց կրթե լու 
ա ռա քե լութ յու նը՝ դրա նով իսկ նպաս տե լով կա նանց հա սա րա կա կան, 
քա ղա քա ցիա կան, քա ղա քա կան ակ տի վութ յան բարձ րաց մա նը:
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ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ  ԿՐԹՈՒԹՅԱՄԲ 
ԿԱՆԱՆՑ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՏԱՅՔՒ ՄԱՐԶԻ 

ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԼԻԴԵՐՆԵՐ

Ա ՆԱ ՀԻՏ Ա ՂՈ ՅԱՆ Ա սո ցիա ցիա յի  Քա ղա քա ցիա կան                
նա խա ձեռ նութ յուն նե րի                                                       
Կոտայքի  մար զա յին կենտ րո նի                             
ղե կա վար

ԿԱՐԻՆԵ ՊԱՊՅԱՆ Ասոցիացիայի Աբովյանի 
մասնաճյուղի նախագահ

ԿԱՐԻՆԵ ԽԱՉԻԿՅԱՆ Ասոցիացիայի Բյուրեղավանի 
մասնաճյուղի նախագահ

  ՍԱ ԹԵ ՆԻԿ  ԲԱ ԼԱ ԲԵԿ ՅԱՆ Ա սո ցիա ցիա յի  Չա րեն ցա վա նի                       
մաս նաճ յու ղի նա խա գահ
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 Բո լոր գոր ծե րի հա ջո ղութ յու նը                
պայ մա նա վոր ված է լի դե րով

Ա ՆԱ ՀԻՏ Ա ՂՈ ՅԱՆ
Ա սո ցիա ցիա յի  Քա ղա քա ցիա կան                     
նա խա  ձեռ նութ յուն նե րի  Կո տայքի              

մար  զա յին կենտ րո նի ղե կա վար, Նոր  Հաճնի 
մաս նաճ յու ղի նա խա գահ, ՀՀ  Հան րա յին 

խորհր դի ժո ղովր դագ րութ յան և  գեն դե րա
յին հար ցե րի հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ,                
ՀՀ առող ջա պա   հութ յան նա խա րա րութ յան 
հի վան դութ յուն  նե րի  վե րահսկ ման և  կան

խար գել ման ազ գա յին կենտ րո նի  Կո տայ քի  
մաս նա ճյու ղի բժիշկհի գիե նիստ

 

Ար դեն մոտ տա սը տա րի քա ղա քա կան կու սակ ցութ յան մեջ էի, 
ԱԺՄ  վար չութ յան ան դամ էի: Երբ կու սակ ցա կան ակ տիվ գոր ծու-
նեութ յան տա րի նե րին փոր ձում էի հա մա գոր ծակ ցել ո րոշ մարդ կանց 
հետ, դժվա րութ յուն նե րի էի հան դի պում. խու սա փում էին քա ղա քա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րից, զգու շա նում էին:  Բայց ես տես նում էի, որ 
այդ մարդ կանց հետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը կա րող է տե ղի ու նե նալ 
հա սա րա կա կան գոր ծու նեութ յան մա կար դա կում:

 Հա սա րա կա կան դաշ տը լավ չէի ճա նա չում, խո րութ յամբ չգի տեի 
ու դի մե ցի  Ա նա հիտ  Հա րութ յուն յա նին, ո րի կար ծիքն ինձ հա մար 
կար ևոր էր: Ա սա ցի, որ ցան կա նում եմ  մտնել  որ ևէ  հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յուն, բայց չեմ կողմնո րոշ վում, թե որն ընտ րեմ: Այդ 
ժա մա նակ, ի դեպ, ինձ շատ էին դի մում տար բեր ՀԿ-նե րից:  Ա նա հի-
տը խոր հուրդ տվեց դի մել  Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ կա նանց 
ա սո ցիա ցիա: Վս տա հե ցի նրան և  ան դա մակ ցե ցի այդ ա սո ցիա ցիա-
յին:

 Հե տաքր քիր էր իմ ա ռա ջին  հան դի պու մը  Ջեմ մա  Հաս րաթ յա նի 
հետ:  Ես ան կեղ ծո րեն, ա ռանց որ ևէ բան թաքց նե լու, ա մեն ինչ պատ-
մե ցի տի կին  Հաս րաթ յա նին`  հաս կա նա լով,  որ ան կեղ ծութ յունն իմ 
շա հե րից չի բխում: Ա սեմ նաև, որ 2000-ա կան թվա կան նե րին ա ռանձ-
նա պես չէր խրա խուս վում քա ղա քա կան  կու սակ ցութ յու նում  լի նե լը, 
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գո նե նա խընտ րե լի չէր հա սա րա կա կան գոր ծու նեութ յան հետ այն զու-
գակ ցե լը: Բայց  տի կին  Հաս րաթ յա նը ժպտաց բազ մա փորձ մար դու 
ժպի տով: Ըստ եր ևույ թին  հաս կա ցավ  ա մեն ինչ, ու կար ծում  եմ`  գնա-
հա տեց նաև  ան կեղ ծութ յունս: 

Այդ պես ա հա ձեռ նա մուխ ե ղա Ա սո ցիա ցիա յի  Նոր  Հա ճը նի մաս-
նաճ յու ղի  ստեղծ մա նը:

Ե թե փոր ձեմ պա տաս խա նել, թե ին չը փոխ վեց իմ կյան քում Ա սո-
ցիա ցիա  մտնե լուց  հե տո,  վա խե նամ` չկա րո ղա նամ ճիշտ  ձևա կեր-
պել: Ա սեմ միայն, որ շատ, շատ բան փոխ վեց: Աս տի ճա նա բար դառ-
նում էի մրցու նակ  Ջեմ մա  Հաս րաթ յա նի  նման լավ ու սու ցիչ ու նե նա լու 
և  ա նընդ հատ ինք նակրթ վե լու շնոր հիվ:

 Զա վեշ տա կան ևս  մի դեպք հի շեմ: Երբ նոր էի մտել Ա սո ցիա ցիա,  
ինչ-որ ա ռի թով  ա մուս նուս հետ մեր տուն ե կավ լրագ րող Ս տե փան 
Գ րի գոր յա նը: Հ յու րա սեն յա կի մեծ սե ղա նի ողջ եր կայն քով գրքեր ու 
թղթեր էին շար ված. պա րա պում էի: Ա մու սինս ի րեն չկորց րեց ու ա սաց. 
«Ա նա հի տը մեր տան ու սա նողն է»: Իսկ ես այն ժա մա նակ եր կու ու սա-
նող  ե րե խա ու նեի:

Եվ մինչ օրս շա րու նա կում եմ ու սա նո ղի կյան քով ապ րել:                                                                
Ա սո ցիա ցիա յում ստա ցած  դա սե րի  ու  գի տե լիք նե րի  շնոր հիվ  դար-
ձա ա վե լի ա նա չառ ու շրջա հա յաց մարդ:  Խո րա ցան ու ամ րա ցան այն 
բո լոր դրա կան հատ կա նիշ նե րը, որ ու նե ցել էի,  դրանք դար ձան գոր-
ծե լու սկզբունք ու գոր ծե լաոճ, ու հի մա այն քան  ա մուր է իմ քա ղա քա-
ցիա կան դիր քո րո շու մը բո լոր հար ցե րում, որ չկա մե կը, որ կա րո ղա նա 
ազ դել  ինձ վրա ու  փո խել   այն:

Ա սո ցիա ցիան՝ որ պես  միկ րո մո դել, նաև շատ հստակ ցույց տվեց, 
որ ցան կութ յան ու ջան քե րի ներդր ման դեպ քում յու րա քանչ յուր երկ-
րում ու  յու րա քանչ յուր իշ խա նութ յան պա րա գա յում հնա րա վոր է 
ի դեա լա կա նին մոտ հա րա բե րութ յուն ներ կա ռու ցել, լի նել ար դա րա-
միտ, պահ պա նել մար դու ա զա տութ յուն նե րը, ձևա վո րել հան դուր ժող 
մի ջա վայր գոր ծե լու և ս տեղ ծա գոր ծե լու հա մար, կար ևո րել ու պաշտ-
պա նել յու րա քանչ յու րի գա ղա փա րը:                   

 Չեմ ու զում հի շա տա կել մաս նաճ յու ղի նա խա ձեռ նութ յուն ներն 
ա ռան ձին-ա ռան ձին, բայց անդ րա դառ նամ մի քա նի արդ յունք նե րի:  
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 Նոր  Հա ճըն քա ղա քում մաս նաճ յու ղը հե ղի նա կութ յուն ու նի, քա ղա քի 
գրե թե բո լոր ճա նաչ ված կա նայք ընդգրկ ված են Ա սո ցիա ցիա յում:  Քա-
ղաք մտավ հա սա րա կա կան գոր ծու նեութ յան ա վան դույ թը:  Մեր մի ջո-
ցա ռումնե րի մաս նա կից շատ կա նանց կյան քը  փոխ վեց, ե րի տա սարդ  
կա նայք հա ջո ղութ յուն ներ ու նե ցան տար բեր  բնա գա վառ նե րում:  Մեր 
մաս նաճ յու ղը դար ձավ մարդ կանց հա մախմբ ման կենտ րոն: 

Ու զում եմ անդ րա դառ նալ  նաև  Նոր  Հա Ճը նի վեր ջին լի դե րութ յան 
դպրո ցին, երբ քա ղա քա պե տա րա նի 4 աշխատակիցներ (մե կը՝ տղա-
մարդ), ա ռանց ու շա նա լու և  ա ռանց բա ցա կա յե լու, մաս նակ ցում էին 
մեր պա րապ մունք նե րին: Եվ տղա մար դը, լի նե լով կրթված ու զար գա-
ցած անձ նա վո րութ յուն, չէր զլա նում ա մեն պա րապ մուն քի ա վար տին 
ա սել, որ մեզ նից շատ բան սո վո րեց: 

 Բո լոր ձեռք բե րումնե րը պար զա պես հնա րա վոր չէ ար ձա նագ րել 
փոքր հոդ վա ծի սահ ման նե րում: Ե թե փոր ձեմ ա ռանձ նաց նել Ա սո ցիա-
ցիա յի գո նե ե րեք հա ջող ված նա խա ձեռ նութ յուն, դարձ յալ կդժվա րա-
նամ:  

 Յու րա քանչ յուր ծրագիր ա վար տե լուց հե տո, երբ փոր ձում ենք 
գնա հա տել, տես նում ենք, որ շատ արդ յու նա վետ էր, շատ ժա մա նա-
կին, շատ տե ղին  ու շատ կար ևոր:  Մա նա վանդ` լի դե րութ յան դպրոց-
նե րը:   Շատ կար ևոր են կլոր սե ղա ններն ու քննար կումնե րը,  որ տեղ 
կա նայք երկ խո սութ յան ու հրա պա րա կա յին ե լույթ նե րի փորձ են ձեռք 
բե րում, խո սե լու և  բա նակ ցե լու ար վես տին են տի րա պե տում:   Շատ 
կար ևոր են ե րի տա սարդ կա նանց ուղղ ված աշ խա տանք նե րը, ո րոնց 
արդ յունք նե րը չու շա ցան. ե րի տա սարդ ա վա գա նու ան դամներ, հա սա-
րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ե րի տա սար դա ցում: 

Ինձ  հա մար շատ ար ժե քա վոր և  կար ևոր էին տե ղա կան ինք նա կա-
ռա վար ման մար մին նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը և  այդ  հա մա-
կար գում ա ռա ջադր ված կին թեկ նա ծու նե րի հետ աշ խա տան քը:  Նաև 
Ա սո ցիա ցիա յի վեր ջին հան րա պե տա կան հա մա ժո ղո վը, որն ար վեց 
տար բեր գե րա տես չութ յուն նե րի հետ հան դիպ ումներով:  Մեր մի ջո ցա-
ռումնե րի ո րակն ու նպա տա կաուղղ վա ծութ յու նը տես նում են բո լո րը:

Ա պա գա յում ի՞նչ գոր ծու նեութ յուն պետք է ծա վա լի 20-ամ յա ճա նա-
պարհ ան ցած այս հե ղի նա կա վոր կազ մա կեր պութ յու նը:  Կար ծում եմ` 
պետք է  ձգտի ազ դել քա ղա քա կան ո րո շումնե րի վրա:  Պետք է  մե-
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խա նիզմներ գտնի և  կա րո ղա նա իր գա ղա փար նե րով, փոր ձով, մարդ-
կա յին կա պի տա լով ու այլ ար ժեք նե րով դո նոր դառ նալ իշ խա նութ յան 
ո րա կա կան փո փո խութ յան հա մար: Պետք է շա րու նա կի իր գոր ծու-
նեութ յու նը նույն սկզբուն քայ նութ յամբ և  հետ ևո ղա կա նութ յամբ` լի նե-
լով օ րի նակ և  ա ռաջ նորդ շա տե րի հա մար:

Ամ փո փե լով ու զում եմ խո սել ա մե նաանքն նե լի ճշմար տութ յան  
մա սին ար դեն որ պես լի դե րութ յան փոր ձա գետ:  Բո լոր գոր ծե րի հա ջո-
ղութ յու նը պայ մա նա վոր ված է լի դե րով:   Մեր գոր ծե րի հա ջո ղութ յու նը 
պայ մա նա վոր ված է  Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ կա նանց ա սո-
ցիա ցիա յի նա խա գահ  Ջեմ մա  Հաս րաթ յա նով և  մե զա նով պայ մա նա-
վոր ված է այն քա նով, որ Ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահն իր լի դե րա կան 
ու ժեղ ար տա հայտ ված հատ կա նիշ նե րի շնոր հիվ կա րո ղա ցել է ճիշտ 
մարդ կանց ընտ րել այդ գոր ծե րը կա տա րե լու հա մար:

Եվ հա վա տում եմ, որ այս ա մե նը դեռ նույ նիսկ ճա նա պար հի կե սը 
չէ, այլ ըն դա մե նը սկիզ բը…
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Լիդերի դերը մեծ նշանակություն 
ունի հասարակական 

կազմակերպությունում

ԿԱՐԻՆԵ ՊԱՊՅԱՆ
Ասոցիացիայի Աբովյանի 
մասնաճյուղի նախագահ,                                           

Աբովյանի թիվ 1 արհեստագործական 
ուսումնարանի ուսմասվար

Արդեն 20 տարի է, ինչ ղեկավարում եմ Համալսարանական 
կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի Աբովյանի մասնաճյուղը: Այս 
տարիների ընթացքում մասնաճյուղը ակտիվ մասնակցել է բոլոր 
միջոցառումներին, կազմակերպել Կանանց լիդերության չորս 
դպրոց, եղել են և´ հաջողություններ, և´ բացթողումներ,  բայց այսօր 
ես ցանկանում եմ խոսել այն մասին, թե ինչպես հայտնվեցի այս 
հասարակական կազմակերպությունում: 

Տարիներ առաջ աշխատում էի Հայաստանի կոմկուսի Աբովյանի 
շրջկոմում և շատ էի լսել Կենտկոմի աշխատակից  Ջեմմա Հաս-
րաթյանի մարդկային և բարոյական հատկանիշների մասին: Նրա 
յուրաքանչյուր այցը Աբովյան բարերար ազդեցություն էր ունենում 
քաղաքի ղեկավարների աշխատանքի վրա: Մեզ մոտ կատակում 
էին, որ երբ Աբովյան պետք է այցելի Ջեմմա  Հասրաթյանը, շրջկոմի 
քարտուղարը և քաղսովետի նախագահը ստիպում են կոմունալ տնտե-
սության աշխատողներին փայլեցնել անգամ մայթեզրերի քարերը, 
քանի որ նրա աչքից ոչինչ չի վրիպում: 

Եվ երբ տիկին Հասրաթյանը՝ արդեն որպես Համալսարանական 
կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի նախագահ, եկել էր Աբովյան 
Ասոցիացիայի մասնաճյուղ ստեղծելու նպատակով, ես միանգամից 
ցանկություն հայտնեցի ընդգրկվել այդ հասարակական կազմա-
կերպությունում:  
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Այս տարիների ընթացքում ինձ միշտ զարմացրել է նրա մտքի 
ճկունությունը, երեք քայլ առաջ տեսնելու ունակությունը, օբյեկտի-
վությունը և ամենակարևորը՝ սկզբունքայնությունը: Լի դերի դերը, 
դիրքորոշումը, խարիզման, օժտվածությունն ու բանի մացությունը, 
օբյեկտիվությունն ու խստությունը մեծ նշանակություն ունեն 
հասարակական կազմակերպությունում: Այս 20 տարվա համատեղ 
աշխատանքը անչափ շատ բան տվեց ինձ, ու երբ առիթ է լինում 
ներկայանալու որպես Ասոցիացիայի անդամ կամ մասնաճյուղի 
նախագահ, ես հպարտություն եմ ապրում, որ իմ կողքին կա նման 
մարդ:
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Մենք հպարտ ենք

ԿԱՐԻՆԵ ԽԱՉԻԿՅԱՆ

Ասոցիացիայի Բյուրեղավանի 
մասնաճյուղի նախագահ,

Բյուրեղավանի Ա.Վարդանյանի անվ. 
ավագ  դպրոցի տնօրեն

Լրացավ   Համալսարանական   կրթու թյամբ   կանանց  ասո ցիա-
ցիայի  20  տարին:   

Մի  կազմակերպություն, որի  առաքելությունը  շատ վաղուց 
մեր  հանրությանը և՛ ծանոթ   է,  և՛   անծանոթ,  որովհետև նրա գոր-
ծունեությունը  միշտ չէ, որ լայնորեն լուսաբանվում է  հասա րա կության   
բոլոր շերտերի համար:    

Ո՞րն  է  Համալսարանական  կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի 
առաքելությունը: Բազմաթիվ  այլ  հարցերի  հետ  նաև  նպաստել 
Հայաստանում  ժողովրդավարության, քաղաքացիական  հասարա-
կության  ձևավորմանը և աջակցել  հասարակության  մեջ  կա-
նանց  կարգավիճակի  բարձրացմանն ու  քաղաքացիական  նա-
խա ձեռնությունների  իրագործմանը: Այդ  նպատակով  էլ  կազմա-
կերպության կանանց  ջանքերը  միտվեցին ՀՀ-ում կրթական, բարոյա-
կան, բնապահպանական, տնտեսական  հիմնահարցերի  լուծմանը: 

2010 թվականին, երբ  Ասոցիացիան արդեն 15  տարվա  գործու-
նեության  փորձ  ուներ,  ավելացրեց  իր մասնաճյուղերի  քա նակը 
Բյուրեղավան  քաղաքում:    

Կազմակերպությանն անդամագրվեցին բարձրագույն կրթու-
թյամբ շուրջ  30  կանայք՝  մանկավարժներ, բժիշկներ, քաղծա ռա-
յող ներ, տնային  տնտեսուհիներ:  Կարճ  ժամանակ  անց ան դամ -
ների  թիվը  սկսեց  ավելանալ, երբ  կազմակերպվեցին  սեմի նար  
պարապմունքներ, կլոր  սեղաններ, դասախոսություններ, հան-
դիպումներ  փորձագետների հետ:      

Մասնաճյուղի կայացման առումով հատկապես էական դեր 
խաղացին  կանանց լիդերության  երկու դպրոցները:  Մեր մասնաճյու-
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ղի անդամները հավատացին իրենց ուժերին, ավելի  ինքնավստահ  
դարձան:  Հիմա նրանք  որոշակի դիրք  ունեն  հասարակության  
մեջ: Նրանց  ներգրավվածությունը  համայնքի քաղաքական, վար-
չական, տնտեսական  և  մանավանդ զբաղվածության  հարցերի 
քննար կումներում  ավելացավ  (ընտրություններ, ավագանու անդամի  
թեկնածություն, ակտիվ  մասնակցություն համայնքային  հարցերին)  
և  այլն:  

Բյուրեղավանի  մասնաճյուղի անդամներն  ակտիվորեն  մասնակ-
ցում  են նաև Ասոցիացիայի  արտագնա  բոլոր  սեմինարներին, 
կլոր  սեղաններին, համաժողովներին, խորհրդաժողովներին ու 
հանդիպումներին, որոնց  ընթացքում  քննարկվում  են  օրենսդրական, 
քաղաքական, ընտրական և շատ այլ հարցեր։

Մենք հպարտ ենք, որ այս 20-ամյա հեղինակավոր կազմա-
կերպության մասն ենք կազմում: Բայց այդ գիտակցությունը միա-
ժամանակ մեծ պատասխանատվություն է բերում: Ուստի այսուհետ 
քառապատկելու ենք մեր ջանքերը, որպեսզի Ասոցիացիայի 
գործունեության մեջ հստակ նկատելի լինի նաև մեր  ձեռագիրը:
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Երբ գտնում ես քեզ ու քեզ նման նե րին

 ՍԱ ԹԵ ՆԻԿ  ԲԱ ԼԱ ԲԵԿ ՅԱՆ

Ա սո ցիա ցիա յի  Չա րեն ցա վա նի                       
մաս նաճ յու ղի նա խա գահ,                                                         

Չա րեն ցա վա նի պե տա կան քո լե ջի                 
դա սա խոս

Լ րագ րող աշ խա տե լու տա րի նե րին աշ խա տանք ա յին պար տա կա-
նութ յուն ներս կա տա րե լուն զու գա հեռ կա մա թե ա կա մա հնա րա վո-
րութ յուն եմ ու նե ցել մաս նակ ցե լու բազ մա թիվ սե մի նար նե րի, քննար-
կումնե րի, դա սըն թաց նե րի: Ու կար ևոր չէր, թե դրանք ինչ ուղղ վա-
ծութ յուն ու նպա տակ ու նեին:  Թերևս դա էլ իմ մաս նա գի տութ յան ա մե-
նա հե տաքր քիր կողմն է. գնում ես մի տեղ ու չգի տես էլ՝  ի րա կա նում 
ին չից կխոս վի:

 Հենց այդ պես էլ մի օր հայտն վե ցի  Չա րեն ցա վան քա ղա քում կազ-
մա կերպ ված լի դե րութ յան դպրո ցում: Ա ռա ջին ան գամ դպրոց ե կա որ-
պես լրագ րող, հա ջորդ  յոթ  դա սե րի ըն թաց քում ար դեն ակ տիվ մաս-
նա կից, շա րու նակ շա տա խո սող ու կար ծիք հայտ նող «ա շա կերտ» էի:  
Դպ րո ցը կար ծես ձգո ղա կան ուժ ու ներ. պատ րաստ էի ա մեն ինչ թող-
նել, միայն թե շա բաթ վա այդ մեկ օ րը հա ճե լի ու բա նի մաց մարդ կանց 
դա սա խո սութ յուն նե րը լսեի:

 Բո լորս ենք ստա ցել հա մալ սա րա նա կան կրթութ յուն, բայց այս 
հա մալ սա րանն ու րիշ է, այս տեղ ստա նում ես այն պի սի հա մա լիր գի-
տե լիք ներ, ո րոնք չես կա րող ստա նալ և  ոչ մի այլ հա մալ սա րա նում, 
նույ նիսկ՝ կյան քի դպրո ցում:

 Հե տո ինձ ա ռա ջար կե ցին  Չա րեն ցա վա նի մաս նաճ յու ղը ներ կա-
յաց նել  Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիա յի հան-
րա պե տա կան հա մա ժո ղովնե րի ըն թաց քում:  Հենց այս տեղ էլ հաս կա-
ցա, որ գտնել եմ ինձ:

 Խո սել, քննար կել,  կար ծիք հայտ նել, լի նել ա ռա ջի նը, խնդիր ներ 
բարձ րաց նել ու այս ա մենն ա նել այն տեղ, որ տեղ կան քեզ նման մտա-
ծող տասն յակ մար դիկ, ով քեր  նույն զգա ցո ղութ յուն ներն ու մտա հո-
գութ յուն ներն ու նեն, ու հաս կա նում ես, որ ար դեն մե նակ չես:  Ան ցել է 
4 տա րի, և  ես ար դեն  Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ կա նանց ա սո-
ցիա ցիա յի  Չա րեն ցա վա նի մաս նաճ յու ղի նա խա գահն եմ: 
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 Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիա յի  Չա րեն-
ցա վա նի մաս նաճ յուղն ու նի իր ա ռայժմ կարճ, բայց կա յուն ու շա րու-
նակ վող պատ մութ յու նը: Իր գո յութ յան ըն թաց քում կազ մա կեր պութ յան 
լի դե րութ յան եր կու դպրոց ներն ա վար տել է մոտ 50 կին:  Ն րանք ներ-
կա յաց նում են հա սա րա կա կան կյան քի գրե թե բո լոր ո լորտ նե րը, իսկ 
այս տա րի մեր դպրո ցում ներգ րա վե ցինք նաև ու սա նող նե րի՝ որ պես 
նոր գա ղա փա րա խո սութ յան կրող նե րի ու շա րու նա կող նե րի:  Հա մալ-
սա րա նա կան կրթութ յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիան  Չա րեն ցա վան քա-
ղա քում ու նի մշտա կան հետ ևորդ ներ, այն կա նայք, ո րոնք ե թե ա ռայժմ  
չեն էլ կա րող շատ բան փո խել, ա պա գո նե հա մար ձա կութ յուն ու նեն 
խո սե լու դրանց մա սին:

 Մաս նաճ յու ղի նա խա ձեռ նութ յամբ կազ մա կերպ վել են կլոր սե-
ղան ներ ու քննար կումներ նաև տղա մարդ կանց մաս նակ ցութ յամբ, 
ո րոնք տվել են ցան կա լի պտուղ ներ. քա ղա քում  ա մուր հիմ քի վրա է 
դրված գեն դե րա յին քա ղա քա կա նութ յու նը: 

Այս ա ռու մով մեր քա ղաքն ու մեր մաս նաճ յուղն ու նեն նաև խո-
սուն փաս տեր: 2013 թ. « Լա վա գույն հա մայնք գեն դե րա յին հար ցե րի 
լուծ ման ուղ ղութ յամբ» մրցա նա կա բաշ խութ յան ժա մա նակ « Քա ղա քի 
հիմնարկ նե րի և  կազ մա կեր պութ յուն նե րի ղե կա վար նե րի և  տե ղա կալ-
նե րի գեն դե րա յին կազ մը, գեն դե րա յին ներ կա յաց վա ծութ յան փո փո-
խութ յուն նե րը վեր ջին եր կու տար վա ըն թաց քում» ան վա նա կար գում 
հաղ թող է ճա նաչ վել հենց  Չա րեն ցա վա նի քա ղա քա պե տա րա նը:  Իսկ 
նա խորդ ա վա գա նու ընտ րութ յուն նե րի արդ յունք նե րով մենք ու նե ցանք 
նաև ա վա գա նու կին ան դամ:

Այ սօր  Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիան 
մի հար թակ է, որն ար տա հայտ վե լու և  ինք նադրս ևոր վե լու հնա րա-
վո րութ յուն է տա լիս բո լոր կա նանց՝ հիմ քում ու նե նա լով նրանց ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նութ յունն ու նրանց հա մար հա վա սար հնա րա վո-
րութ յուն ներ ստեղ ծե լու նպա տա կը: 

20-ամ յա հաղ թար շա վը պատ վով շա րու նա կող  Հա մալ սա րա նա-
կան կրթութ յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիա յի մի մաս նի կը լի նե լով՝ մեր 
մաս նաճ յու ղը լիար ժեք գի տակ ցում է իր պա տաս խա նատ վութ յունն 
ու պատ րատ է ու ժե րի նե րա ծին չա փով աշ խա տել գեն դե րա յին հիմ-
նախն դիր նե րը բարձ րա ձայ նե լու ուղ ղութ յամբ:  Տա րին ամ փո փում 
ենք նոր տար վա ծրագ րե րի մշակ մամբ, և  ես վստահ եմ, որ հա ջորդ 
տա րին ա վե լի բե ղուն ու արդ յու նա վետ է լի նե լու: Ե թե մի տեղ հա վաք-
վում են այս քան և  հենց այս պի սի կա նայք, ա պա անհ նար է չհաս նել 
հա ջո ղութ յան: 
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ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ  ԿՐԹՈՒԹՅԱՄԲ                      
ԿԱՆԱՆՑ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻ ԱՐՄԱՎԻՐԻ, 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ԵՎ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԼԻԴԵՐՆԵՐ

ԱՆ ԳԻՆ ԱՐ ՇԱԿ ՅԱՆ Ա սո ցիա ցիա յի Էջ միած նի                              
մաս նաճ յու ղի նա խա գահ

  ԱՆԱՀԻՏ 
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Ասոցիացիայի Թալինի 
մասնաճյուղի նախագահ 

 ՍՈՒ ՍԱՆ ՆԱ  ՏՈ ՆՈ ՅԱՆ Ա սո ցիա ցիա յի Ար թի կի                          
մասն աճ յու ղի նա խա գահ

ԱՆ ՆԱ ԵՆ ԳՈ ՅԱՆ Ա սո ցիա ցիա յի Ա խուր յա նի               
մաս նաճ յու ղի նա խա գահ
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Ա սո ցիա ցիան դեռևս շատ                      
ա նե լիք ներ ու նի

ԱՆ ԳԻՆ ԱՐ ՇԱԿ ՅԱՆ

Ա սո ցիա ցիա յի Էջ միած նի                              
մաս նաճ յու ղի նա խա գահ, Եր ևա նի                 
ֆի նան սա կան ա կա դե միա յի ա վագ              

դա սա խոս

 Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիան Էջ միած-
նի  Վարդ գես  Հա մա զասպ յա նի ան վան պե տա կան քո լե ջում կազ մա-
կեր պել էր կլոր սե ղան-քննար կում, ո րին հրա վիր վել էի նաև ես, քա նի 
որ այդ քո լե ջի դա սա խոս էի: Քն նարկ ման ա ռար կան գեն դե րա յին 
հիմ նախն դիր ներն էին: Այն քան տպա վոր ված էի այդ օր վա  քննար կու-
մով, որ սկսե ցի հե տաքրքր վել, հա ճա խա կի մաս նակ ցել Ա սո ցիա ցիա-
յի մի ջո ցա ռում նե րին: Եվ  մի գե ղե ցիկ օր էլ, իմ ակ տի վութ յու նը գնա-
հա տե լով, ա ռա ջար կե ցին դառ նալ Էջ միած նի մաս նաճ յու ղի նա խա-
գահ:

 Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիա յի կազ-
մում ընդգրկ վե լուց հե տո փոխ վեց իմ  պատ կե րա ցու մը հայ կա նանց 
մա սին. նրանց քա ղա քա կան գի տակ ցութ յան մա կար դակն ա վե լի 
բարձր էր, քան կար ծում էի:

 Հայ հա սա րա կութ յան կար ևոր հիմ նա հար ցե րից մե կը հա սա րա-
կութ յան մեջ կա նանց դե րի բարձ րա ցումն է, ժո ղովր դա վա րութ յան 
հաս տատ ման և  մար դու ի րա վունք նե րի ա պա հով ման գոր ծըն թա ցում 
նրանց ակ տիվ մաս նակ ցութ յու նը:

 Քաջ գի տակ ցում եմ, որ կնոջ ծան րա բեռն վա ծութ յունն ըն տա նի-
քում մե ծա պես խան գա րում է  նրա մաս նակ ցութ յա նը հա սա րա կա կան 
գոր ծըն թաց նե րում, սա կայն հա ջո ղութ յան հաս նե լու հա մար կի նը 
պետք է  հա մա պա տաս խա նի հա սա րա կութ յան սպա սում նե րին, նրա 
դե րը  հա սա րա կութ յան մեջ կախ ված է քա ղա քա կան ակ տի վութ յու-
նից. որ քա նով է  կի նը պա տաս խա նա տու իր  շրջա պա տի  նկատ մամբ, 
որ քա նով է  ըմբռ նում հա սա րա կա կան կյան քում տե ղի ու նե ցող տնտե-
սա կան, քա ղա քա կան փո փո խութ յուն նե րը և  կա րո ղա նո՞ւմ է արդ յոք 
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ճիշտ ո րո շում ներ կա յաց նել սե փա կան տե սա կե տը հստակ ձևա կեր-
պե լու մի ջո ցով:

 Մեզ մոտ կա նայք քիչ չեն կա ռա վար ման ղեկի մոտ. դպրո ցի տնօ-
րեն ներ, մար զի ա ռող ջա պա հութ յան վար չութ յան պետ, ամ բու լա տո-
րիա յի, ման կա պար տե զի, ե րաժշ տա կան, ար վես տի դպրո ցի տնօ րեն-
ներ:

 Հա սա րա կա կան գոր ծու նեութ յան իմ եր կար տա րի նե րի փոր ձը 
ցույց է տվել, որ արդ յու նա վետ են այն մի ջո ցա ռում նե րը, ո րոնք տե ղի 
են ու նե նում գոր ծըն կե րութ յան պայ ման նե րում: 

 Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիա յի Էջ-
միած նի մաս նաճ յու ղը քա ղա քում կազ մա կեր պել է մի շարք հան դի-
պում ներ, կլոր սե ղան ներ, ո րոնց շրջա նակ նե րում քննարկ վել է կա-
նանց մաս նակ ցութ յու նը ընտ րութ յուն նե րում, մաս նա վո րա պես՝ տե-
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ընտ րութ յուն նե րում: Հան-
դի պում նե րի  շնոր հիվ կա նանց մեծ մա սի մեջ ցան կութ յուն է ա ռա ջա-
ցել հեր թա կան ՏԻՄ ընտ րութ յուն նե րում իր թեկ նա ծութ յունն ա ռա-
ջադ րել՝ ակն կա լե լով Ասո ցա ցիա յի ա ջակ ցութ յու նը:

Իր գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում Ա սո ցիա ցիա յի Էջ միած նի մաս-
նաճ յու ղը հա մա գոր ծակ ցել է տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար-
մին նե րի և  քա ղա քի մի շարք կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ, քննար կ-
վել են հա մայն քին վե րա բեր վող տար բեր խնդիր ներ՝ աղ բա հա -
նություն, ա ռող ջա պա հութ յուն, գոր ծազր կութ յուն, ծննդա բե րութ յան 
նպաս տ    ներ և  այլն: Ս տեղծ վել է փո խըմբռն ման մթնո լորտ: 
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Ա սո ցիա ցիա յի Էջ միած նի մաս նաճ յու ղը հա մա գոր ծակ ցում է նաև 
քա ղա քի հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ, հատ կա պես 
սերտ է հա մա գոր ծակ ցութ յու նը « Ռո սիա», « Սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ-
յան հիմ նադ րամ», « Մեր տուն»  և « Հո գա բար ձու նե րի խոր հուրդ»              
ՀԿ-նե րի  հետ: 

 Մաս նաճ յուղն ա նընդ մեջ կապ է պահ պա նել տե ղա կան լրատ վա-
մի ջոց նե րի, մաս նա վո րա պես՝ « Բան բեր» հե ռուս տաըն կե րութ յան 
հետ, ո րի ե թե րում հա ճա խա կի կազ մա կերպ վել են քննար կում ներ:

 Մաս նաճ յու ղը շա րու նա կա բար հա մալր վել է նոր ան դամ նե րով, 
ո րոնք մաս նակ ցել են լի դե րութ յան դպրո ցի դա սըն թաց նե րին, ձեռք են 
բե րել գի տե լիք ներ հա սա րա կութ յան քա ղա քա կան կա ռուց ված քի, ժո-
ղովր դա վա րութ յան, կա ռա վար ման և  ո րո շում նե րի ըն դուն ման, գեն-
դե րա յին հա վա սա րութ յան ա պա հով ման տար բեր տեխ նո լո գիա նե րի, 
ձևե րի ու մե թոդ նե րի վե րա բեր յալ:

 Մեր արդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը ՏԻՄ-ե րի,  տար բեր 
կա ռույց նե րի ու ՀԿ-նե րի  հետ ա պա հո վում է Ա սո ցիա ցիա յի Էջ միած նի 
մաս նաճ յու ղի բարձր վար կա նի շը, ինչ պես նաև ճա նա չու մը մեր մար-
զում գոր ծող ՀԿ-նե րի շար քում:

 Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիան դեռևս 
շատ ա նե լիք ներ ու նի, քա նի որ հա սա րա կութ յու նը  շատ սպա սե լիք ներ 
ու նի և  մաս նաճ յու ղե րը՝ դեռ սո վո րե լու շատ ակն կա լիք ներ:
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Կանանց միահամուռ ջանքերով 
գտնվեցին շատ հիմնահարցերի
լուծման ուղիներ

ԱՆԱՀԻՏ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Ասոցիացիայի Թալինի մասնաճյուղի 
նախագահ, Թալինի թիվ 2 միջնակարգ 
դպրոցի տնօրեն 

2006 թ. մայիսին Թալինում ստեղծվեց Համալսարանական  կրթու-
թյամբ կանանց ասոցիացիայի մասնաճյուղ: Կանանց միա համուռ 
ջանքերով գտնվեցին շատ հիմնահարցերի լուծման ուղիներ կրթու-
թյան, տնտեսության, մշակույթի բնագավառներում: Ասոցիա ցիայի 
առաջնորդ Ջեմմա Հասրաթյանի լայնախոհության ու նվիրումի շնոր-
հիվ համալրվել ու համալրվում են գործունյա, խելացի, ակտիվ դիրքո-
րոշում ունեցող կանանց  շարքերը:

Մենք, որպես հասարակության լիարժեք անդամ, հաղթահարելով 
անվստահությունը մեր ուժերի նկատմամբ, քաջ գիտակցում ենք մեր 
տեղն ու դերը հասարակության մեջ: Կազմակերպվող կլոր սեղանները, 
հետաքրքիր միջոցառումներն օգնում են բացահայտելու կանանց կա-
րողություններն ու հմտությունները: Գործարար կանայք, ունենալով 
բազմաթիվ հաջողություններ, երբեք չեն կորցրել հայ կնոջ կերպարն 
ու կանացիությունը: 

Մենք կարևորում ենք Ասոցիացիայի մեծ առաքելությունը, ող-
ջունում ենք և հույսով լցվում, որ հետագա ծրագրերն ու նախա-
ձեռնությունները կբացեն նոր, լուսավոր և կանաչ ճանապարհ դեպի 
պայծառ ու երջանիկ ապագա: 
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Ա սո ցիա ցիա յի  պատ մութ յան                    
յու րա քանչ յուր տա րին մո տեց նում է 

մեզ ցան կա լի ա պա գա յին

 ՍՈՒ ՍԱՆ ՆԱ  ՏՈ ՆՈ ՅԱՆ
Ա սո ցիա ցիա յի Ար թի կի                               

մասն աճ յու ղի նա խա գահ,
Ար թի կի հա տուկ բժշկա կան քո լե ջի  

դաս տիա րակ չա կան գծով փոխտ նօ րեն

 Կա նանց հիմ նախն դիր նե րով զբաղ վե լու ներ քին ցան կութ յունն 
ինձ տա րավ  Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիա: 
Ես ակն կա լում էի փո փո խութ յուն ներ իմ կյան քում:  Մաս նակ ցե լով  սե-
մի նար նե րին և  լի դե րութ յան դպրո ցի դա սըն թաց նե րին` ձեռք բե րե ցի 
հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան գոր ծու նեութ յան կազ մա կերպ չի ո րա-
կա վո րում: 

 Կազ մա կեր պութ յանն ան դա մագր վե լուց հե տո ինձ հա ջող վեց 
հաղ թա հա րել մի շարք կարծ րա տի պեր, ո րոնք խան գա րում էին ինձ 
շարժ վել ա ռաջ և  ինք նա հաս տատ վել նոր ժա մա նակ նե րում: 

Ա սո ցիա ցիա յի Ար թի կի մաս նաճ յու ղը 10 տա րե կան է,  ներ կա յումս 
16 ան դամ ու նի, ո րոն ցից 7-ը լի դե րութ յան դպրոց են ա վար տել:  Մաս-
նաճ յու ղի գոր ծու նեութ յան  շնոր հիվ հա սա րա կութ յան շրջա նում բարձ-
րաց վել են այն պի սի հիմ նախն դիր ներ, ինչ պի սիք են կա նանց և տ ղա-
մարդ կանց ի րա վա հա վա սա րութ յու նը, երկ րի ղե կա վար ման գոր ծում 
կա նանց պա կաս ներ կա յաց վա ծութ յունն ու դրա բա ցա սա կան                       
հետ ևանք նե րը: 

 Հե տա դարձ հա յացք ձգե լով՝ կա րող եմ վստահ ա սել, որ Ար թի կի 
մաս նաճ յու ղի  ձեռք բե րում նե րից է այն, որ նրա նում տար բեր կու սակ-
ցութ յուն նե րից  ընդգրկ ված  բարձ րա գույն կրթութ յամբ կա նայք հա մե-
րաշխ ու արդ յու նա վետ գոր ծու նեութ յուն են ծա վա լում:  Կազ մա կեր-
պութ յու նը հե ղի նա կութ յուն ու նի քա ղա քում ու տա րա ծաշր ջա նում:  Տե-
ղա կան իշ խա նութ յուն նե րը հաշ վի են նստում  մեր կազ մա կեր պութ յան 
հետ, մեր աշ խա տանք նե րը մշտա պես լու սա բան վում են Ար թի կի « Տու-
ֆաշ խար հի ա ռօր յա» թեր թում:   Չեմ կա րող հպար տութ յամբ չնշել, որ 
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Ա սո ցիա ցիա յի ան դամ նե րից մե կին` Անն ման  Խա չատր յա նին,                     
օգ նել ենք ընտր վե լու Ար թի կի ա վա գա նու ան դամ (2006-2009): 

 Տա րի նե րի աշ խա տան քի արդ յուն քում նկա տե լի են ար մա տա կան 
փո փո խութ յուն ներ հա սա րա կութ յան աշ խար հըն կա լում նե րում:  Կա-
նանց ար դեն պատ կե րաց նում են և  ու զում են տես նել թե՛ ա վա գա նու 
կազ մում, թե՛ քա ղա քա պե տի պաշ տո նում:

 Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիան ար դեն 
կա յա ցած հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն է, նշա նա կա լի ձեռք-
բե րում ներ է ու նե ցել իր ան ցած ճա նա պար հին և  ա պա գա յում էլ շա րու-
նա կե լու է ըն թա նալ այդ ճա նա պա րով, քա նի որ ո րո շա կի ա ռա ջըն թա-
ցի հետ մեկ տեղ խնդիր ներն իս պառ չեն վե րա ցել: Ուս տի կար ծում եմ, 
որ մենք պետք է շա րու նա կենք  խթա նել կա նանց ակ տի վութ յու նը, բե-
րել նրանց քա ղա քա կան և  հա սա րա կա կան դաշտ, վեր հա նել սե ռե րի  
նկատ մամբ խտրա կան վե րա բեր մուն քը,  դա վե րաց նե լու ուղ ղութ յամբ 
քայ լեր ձեռ նար կել:  Կար ծում եմ՝ կգա այն օ րը, երբ կա ռա վա րութ յու-
նում, խորհր դա րա նում և  տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե-
րում  կա նայք ներ կա յաց ված կլի նեն տղա մարդ կանց հա վա սար, երբ 
 Սահ մա նադ րութ յամբ ամ րագր ված կա նանց և տ ղա մարդ կանց հա վա-
սա րութ յու նը կտես նենք ի րա կան կյան քում:  Հա մալ սա րա նա կան 
կրթու թ յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիա յի  պատ մութ յան  յու րա քանչ յուր 
տա րին մո տեց նում է մեզ այդ ցան կա լի ա պա գա յին:
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 Թե րա ցում նե րը վե րաց նե լու և                  
 ձեռք բե րում ներն ամ րապն դե լու                   

ճա նա պար հով

ԱՆ ՆԱ ԵՆ ԳՈ ՅԱՆ
Ա սո ցիա ցիա յի Ա խուր յա նի                              
մաս նաճ յու ղի նա խա գահ,

Ա խուր յա նի թիվ 1 դպրո ցի տնօ րեն

2007 թվա կա նից  Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ կա նանց ա սո-
ցիա ցիա յի ան դամ, հե տո նաև Ա խուր յա նի մաս նաճ յու ղի նա խա գահ 
դար ձել եմ գոր ծըն կեր նե րիս ա ռա ջար կով: Ինձ վստա հել են:  Գու ցե 
նաև կա յա նա լու խնդիր կար: Ա սո ցիա ցիա յի կազ մում ընդգրկ վե լուց 
հե տո ինքս ինձ ա վե լի արժ ևո րե ցի, նոր գի տե լիք ներ ձեռք բե րե ցի և 
 ծա նո թա ցա տար բեր ո լորտ նե րում աշ խա տող շատ մարդ կանց հետ, 
ո մանց հետ նաև ըն կե րա ցա: 

Ա սո ցիա ցիա յի գոր ծու նեութ յունն ու բո լոր նա խա ձեռ նութ յուն ներն 
ուղղ ված են ե ղել կա նանց քա ղա քա կան մաս նակ ցութ յան ակ տի վաց-
մա նը: 

Ա մե նա հա ջող ված ձեռ նար կու մը, ըստ իս, դպրո ցի բարձրդա սա-
րան ցի նե րի հա մար լի դե րութ յան դա սըն թաց նե րի կազ մա կերպ ումն 
էր, որն էլ հիմք դար ձավ, որ մաս նաճ յու ղի գոր ծու նեութ յան մա սին 
ի մա նան հա մայն քում:  Մաս նաճ յու ղի ան դամ ներ դար ձան նաև գյու-
ղա պե տա րա նի կին աշ խա տա կից նե րը, ընդգրկ վե ցին ման կա պար-
տեզ նե րի և  հար ևան դպրո ցի աշ խա տող ներ:

Ա սո ցա ցիա յի ձեռք բե րում նե րից է այն, որ 2013 թ. մա յի սին ՀՀ Ազ-
գա յին ժո ղովն ըն դու նել է  « Կա նանց և տ ղա մարդ կանց հա վա սար 
իրավունքների և հավասար հնա րա վո րութ յուն նե րի ա պա հով ման մա-
սին» ՀՀ օ րեն քը, ՀՀ ընտ րա կան օ րենսգր քում կա տար ված փո փո-
խութ յուն նե րը, Ազ գա յին ժո ղո վի պատ գա մա վոր նե րի կազ մում կա-
նանց ներ կա յաց վա ծութ յան ա վե լա ցու մը: 

Արդ յու նա վե տո րեն են  կազ մա կերպ վել  բո լոր սե մի նար ներն ու 
կլոր սե ղան նե րը, հան դի պում նե րը տար բեր ատ յան նե րում:
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Ա սո ցիա ցիան ա պա գա յում ևս  պետք է շա րու նա կի աշ խա տել նույն 
ո ճով ու ձևով՝ ա վե լաց նե լով ան դամ նե րի թի վը և  ընդգր կե լով մեծ 
թվով նոր հա մայնք ներ:

Ա մե նա կար ևո րը՝ Ա սո ցիա ցիան միշտ ա ռաջ է գնում իր աշ խա-
տանք նե րում տեղ գտած թե րա ցում նե րը վե րաց նե լու և  ձեռք բե րում-
ներն ամ րապն դե լու ճա նա պար հով, իսկ դա զար գաց ման ու կա յու-
նութ յան ա ռա ջին ե րաշ խիքն է:
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ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ  ԿՐԹՈՒԹՅԱՄԲ
 ԿԱՆԱՆՑ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ 

ԵՎ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԵՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ 
ԼԻԴԵՐՆԵՐ

Ա ՆԱ ՀԻՏ  Ա ՎԵ ՏԻՍ ՅԱՆ Ա սո ցիա ցիա յի Ս ևա նի                              
մաս նաճ յու ղի նա խա գահ 

  ԱՐ ՄԻ ՆԵ  ՂՈՒ ԿԱՍ ՅԱՆ Ա սո ցիա ցիա յի Ս ևա նի                
մաս նաճ յու ղի փոխ նա խա գահ

 ՍԻԼՎԱ ՄԿՐՏՉՅԱՆ Ա սո ցիա ցիա յի Իջևանի                          
մասն աճ յու ղի նա խա գահ
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  Հա սա րա կութ յան հա մար մարդն                   
ար ժեք ու նի այն քա նով,

որ քա նով ծա ռա յում է                       
հա սա րա կութ յա նը

Ա ՆԱ ՀԻՏ  Ա ՎԵ ՏԻՍ ՅԱՆ 
Ա սո ցիա ցիա յի Ս ևա նի մաս նաճ յու ղի        

նա խա գահ, Ս ևա նի  թիվ 1 միջ նա կարգ   
դպրո ցի  ու սուց չու հի

2006 թ. Ս ևա նում հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ մի խումբ կա-
նայք ո րո շե ցին վե րա բա ցել  Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ կա նանց 
ա սո ցիա ցիա յի մաս նաճ յու ղը:  Բանն այն է, որ այն ստեղծ վել էր մի քա-
նի տա րի ա ռաջ, բայց ինչ-ինչ պատ ճառ նե րով լու ծար վել էր Ա սո ցիա-
ցիա յի վար չութ յան ո րոշ մամբ: Ինձ հա մար զար մա նա լի էր այդ փաս-
տը, քա նի որ գի տեի` քա ղա քում կան ակ տիվ, հա սա րա կութ յան խնդիր-
նե րով մտա հոգ, նա խան ձախն դիր կա նայք:

Ու րեմն ին չո՞ւ չու նե նա յինք կա նանց հսկա յա կան նե րուժ ու նե ցող, 
ներ կա յա նա լի և  կա յա ցած ՀԿ-ի մաս նաճ յուղ և  չօգ տա գոր ծեինք այդ 
հնա րա վո րութ յու նը` նպաս տե լու ար դի հիմ նախն դիր նե րի լուծ մա նը: 
 Հի շե ցի  Ա նա տոլ Ֆ րան սի խոս քը, թե «հա սա րա կութ յան հա մար 
մարդն ար ժեք ու նի այն քա նով, որ քա նով ծա ռա յում է հա սա րա կութ յա-
նը», և  հիմ նա դիր ժո ղո վում մաս նաճ յու ղի նա խա գահ դառ նա լու ա ռա-
ջար կութ յա նը դրա կան ար ձա գան քե ցի` զգա լով, ի հար կե, դրա պա-
տաս խա նատ վութ յու նը:

Ան կեղծ ա սած` այդ ո րոշ մա նը նպաս տեց նաև այն, որ գի տեի տի-
կին  Ջեմ մա  Հաս րաթ յա նին, նրա գոր ծու նեութ յու նը:   Նա դեռ իմ կո մե-
րի տա կան տա րի նե րին ինձ հա մար ղե կա վար կնոջ օ րի նա կե լի կեր-
պար էր և մ նա ցել էր հի շո ղութ յանս մեջ:

Եվ սկսվեց մեր մաս նաճ յու ղի բազ մազ բաղ ա ռօր յան, իսկ ես կար-
ծես երկ րորդ ե րի տա սար դութ յուն ապ րե ցի:  Մենք կազ մա կեր պե ցինք 
կլոր սե ղան ներ, քննար կում ներ, ի րա կա նաց րինք փոքր դրա մաշ նոր-
հա յին մի քա նի ծրագ րեր, մի շարք մի ջո ցա ռում ներ: 
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 Հարկ է նշել, որ մեր մաս նաճ յու ղի գոր ծու նեութ յու նը գու ցե  այն-
քան էլ հա ջող ված չլի ներ, ե թե մշտա պես չու նե նա յինք Ս ևա նի քա ղա-
քա պե տա րա նի ղե կա վա րութ յան, պա տաս խա նա տու աշ խա տա կից նե-
րի ա ջակ ցութ յունն ու բար յա ցա կա մութ յու նը: Այ սօր քա ղա քա պե տա-
րա նի աշ խա տա կազ մի քար տու ղարն է մեր մաս նաճ յու ղի փոխ նա խա-
գահ Ար մի նե  Ղու կաս յա նը` լրագ րող, հա րուստ գի տե լիք նե րի տեր, 
բարձր ո րակ ներ ու նե ցող մի անձ նա վո րութ յուն, ո րի ներդ րումն ան-
գնա հա տե լի է հատ կա պես մեր գոր ծու նեութ յան լու սա բան ման ա ռու-
մով: Ն րա կազ մա կերպ չա կան ու նա կութ յուն ներն ա մեն ան գամ նոր 
տե սանկ յու նից են եր ևում մեր ձեռ նար կում նե րի ժա մա նակ:

 Շուրջ 10 տա րի մենք հա մա գոր ծակ ցել են քա ղա քում գոր ծող հա-
սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի, կու սակ ցութ յուն նե րի կա նանց 
խոր հուրդ նե րի հետ:  Չէ՞ որ բո լո րիս նպա տա կը մեկն է` ու նե նալ լավ 
հա սա րա կութ յուն, ապ րել բա րե կե ցիկ կյան քով:

 Մեր հա ջող ված ձեռ նարկ նե րից են լի դե րութ յան դպրո ցի սևան-
յան ե րեք հոս քե րը, ո րոնց ըն թաց քում պա րապ մունք նե րը վա րել են 
Ա սո ցիա ցիա յի փոր ձա գետ նե րը, ընդգր կել ենք նաև սևան ցի մաս նա-
գետ նե րի:  Բո լոր ժա մա նակ նե րում էլ գի տե լիք նե րով զին ված մար դը 
վստահ է զգա ցել ի րեն: Այս բնա գա վա ռում ա ջա կից ենք ու նե ցել նաև 
քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նութ յուն նե րի  Կո տայ քի կենտ րո նի ղե կա-
վար Ա նա հիտ Ա ղո յա նին:

 Քա ղա քում ստեղծ վել է եր կու լավ ա վան դույթ` ա մե նամ յա հան-
դի պում-ըն դու նե լութ յուն քա ղա քա պե տի մոտ և « Գար նան հրա վեր» 
մե ծար ման ե րե կոն` նվիր ված Կա նանց մի ջազ գա յին օր վան: 

 Մենք ա ռա ջի կա յում հրա տապ լու ծում պա հան ջող մի խնդիր 
ունենք` տես նել կնո ջը ա վա գա նու կազ մում: Չ նա յած մեր քա ղա քա-
պետ Ռ.  Ղու կաս յա նի` մեր և  կա նանց այլ ՀԿ-նե րի բարձ րաց րած հար-
ցե րին հնա րա վո րինս ըն թացք տա լու պատ րաս տա կա մութ յա նը` պետք 
է ա ռաջ նա յին հա մա րել մեր ներ կա յա ցուց չի մաս նակ ցութ յու նը ո րո-
շում նե րի կա յաց մա նը տե ղա կան մա կար դա կում:  Մեր կա նայք, չգի-
տես ին չու, նա խա ձեռ նութ յուն չեն ցու ցա բե րում այս հար ցում. ուղ ղա կի 
չեն ա ռա ջադր վում: Չ վեր լու ծե լով պատ ճառ նե րը` նո րից հան գում եմ 
այն մտքին, որ գու ցե որ պես ժա մա նա կա վոր մի ջոց կի րառ վեն քվո-
տա ներ նաև այս տեղ: Եր ևի կու սակ ցութ յուն ներն էլ պետք է շա հագրգռ-
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ված լի նեն այս հար ցում: Դ րա նից, ան կաս կած, կշա հի հա սա րա կութ-
յու նը, մեր քա ղա քը:

20 տա րին ե րի տա սար դա կան հա սակ է, բայց մեր Ա սո ցիա ցիա յի 
հա մար` հա սուն ու ձեռք բե րում նե րով հա րուստ ժա մա նա կաշր ջան:

 Հատ կա պես կար ևո րում եմ Ա սո ցիա ցիա յի  Գեն դե րա յին հե տա-
զո տութ յուն նե րի կենտ րո նի և  ժո ղովր դա վա րութ յան և  խա ղա ղութ յան 
կենտ րո նի կա տա րած հսկա յա ծա վալ աշ խա տան քը « Կա նանց նկատ-
մամբ խտրա կա նութ յան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին ՄԱԿ-ի կոն-
վեն ցիա յի ի րա կա նա ցու մը  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում 2009-
2012 թթ. ըն թաց քում» այ լընտ րան քա յին զե կույ ցը պատ րաս տե լու ուղ-
ղութ յամբ: Ա սո ցիա ցիա յի  հա մառ և ն պա տա կաս լաց ջան քե րի  շնոր-
հիվ է նաև, որ ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը 2010 թ.  ըն դու նեց  Գեն դե րա յին 
քա ղա քա կա նութ յան հա յե ցա կար գը,  որ 2013 թ.  Ազ գա յին ժո ղովն ըն-
դու նեց « Կա նանց և տ ղա մարդ կանց հա վա սար ի րա վունք նե րի և  հա-
վա սար հնա րա վո րութ յուն նե րի ա պա հով ման մա սին» օ րեն քը: 

Հ նա րա վոր չէ գե րագ նա հա տել Ա սո ցիա ցիա յի լի դե րութ յան հան-
րա պե տա կան դպրո ցի եր կա րամ յա գոր ծու նեութ յու նը, ո րը կա նանց 
զի նել և  զի նում է գի տե լիք նե րով, տա լիս մեծ փոր ձա ռութ յուն, զար-
գաց նում կա րո ղութ յուն ներ և հմ տութ յուն ներ:

 Հո բել յա նի ա ռի թով փոր ձում ես հի շել ար վա ծը, մնա յու նը, ծնվում 
են նաև մտքեր` կապ ված ա պա գա ա նե լիք նե րի հետ: 
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Ա սո ցիա ցիա յում անց կաց րած               
տա րի նե րը դար ձել  են իմ                          
կեն սագ րութ յան մնա յուն տո ղը

Ար մի նե  Ղու կաս յան
Ա սո ցիա ցիա յի Ս ևա նի մաս նաճ յու ղի 
փոխ նա խա գահ, Ս ևա նի                          
քա ղա քա պե տա րա նի  աշ խա տա կազ մի 
քար տու ղար

 
Շատ հա ճախ այն կա նայք, ո րոնք  բարձ րա գույն կրթութ յուն ու նեն, 

աշ խա տանք, ըն տա նիք, ակ տիվ խառն վածք, պրպտուն և ս տեղ ծա-
գոր ծա կան միտք, դուրս են մնում հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան գոր-
ծըն թաց նե րից` բա վա րար վե լով ե ղա ծով կամ ձեռք բե րա ծով: Ես չփոր-
ձե ցի գնալ ար դեն բաց ված ա րա հե տով, այլ ընտ րե ցի հա սա րա կա կան 
գոր ծու նեութ յան ճա նա պար հը, գնա ցի  Հա մալ սա րա նա կան կրթութ-
յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիա, ո րը ե ղավ իմ կյան քի վեր ջին 10 տա րի նե-
րի ան բա ժան ըն կերն ու խորհր դա տուն: 

 Հայտն վե լով Ա սո ցիա ցիա յում` որ դեգ րե ցի եր կու սկզբունք` սո վո-
րել և  սո վո րեց նել,  տե ղե կա նալ և  տե ղե կաց նել, ճա նաչ վել և  ճա նա չեց-
նել:  Տա րի նե րի ըն թաց քում սևան ցի կա նանց և  աղ ջիկ նե րի խնդիր նե-
րը, հա մայն քա յին մեծ ու փոքր դժվա րութ յուն նե րը դար ձան նաև ի մը: 
 Փոր ձե ցի ինքս գտնել շատ հար ցե րի պա տաս խան ներ, ա վե լին` գտնել 
այ լընտ րան քա յին լու ծում ներ:

Ա սո ցիա ցիա յից թարմ հո սանք ներն ու գա ղա փար նե րը ե կել են 
ա նընդ հատ, հա ջոր դել միմ յանց տար բեր ծրագ րե րի ու նա խագ ծե րի 
տես քով` դառ նա լով մեր ինք նա բա ցա հայտ ման, ինք նա հաս տատ ման 
ա մուր հե նա րան: 

 Տա րի նե րի ըն թաց քում ինքս էլ զգում եմ, որ իմ մտա ծո ղութ յան, հո-
գե բա նութ յան մեջ շատ բան է փոխ վել. խնդիր նե րին մո տե նում եմ 
ա վե լի խո րութ յամբ, ա սե լիքս դար ձել է ա ռա վել հա մո զիչ, հա մայն քա-
յին կյան քում ա վե լի շատ եմ կար ևո րում իմ դե րը և  պա տաս խա նատ-
վութ յան իմ չա փա բա ժի նը: 
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Այս ճա նա պար հին նաև կա նանց հիմ նախն դիր նե րին և  դե րին 
նվիր ված իմ հոդ ված նե րով եմ փոր ձել ինք նավս տա հութ յան սեր մեր 
շաղ տալ, հաս տա տել ա նընդ հատ կա տա րե լա գործ վե լու և  ա ռաջ գնա-
լու պա հան ջը:

Ի հար կե, կա տա րե լա գործ վե լու ճա նա պար հին ծրագ րե րին ե կան 
լրաց նե լու լի դե րութ յան դպրոց նե րը, ո րոնք միա վո րե ցին տար բեր տա-
րի քի, նա խա սի րութ յան, մաս նա գի տութ յան տեր կա նանց և  աղ ջիկ նե-
րի, տվե ցին բազ մա կող մա նի գի տե լիք ներ, դար ձան փոր ձի փո խա-
նակ ման և շ փում նե րի ու սա նե լի հար թակ:

 Զին ված բազ մա կող մա նի գի տե լիք նե րով` սևան ցի կա նայք պար-
բե րա բար ըն դու նե լութ յան են հրա վիր վել հա մայն քի ղե կա վար  Ռու դիկ 
 Ղու կաս յա նի մոտ, բարձ րա ձայ նել ի րենց ա ռա ջարկ ներն ու ցան կութ-
յուն նե րը, իսկ ա ռանց քում կրկին կա նանց դե րի կար ևո րումն է և  ո րո-
շիչ դառ նա լը: Այս տա րի նե րի ըն թաց քում Ա սո ցիա ցիա յի Ս ևա նի մաս-
նաճ յու ղը ձեռ նար կել է նաև մի շարք մի ջո ցա ռում ներ և  ե րե կո ներ` 
դրանց մաս նա կից դարձ նե լով տար բեր բնա գա վառ ներ և  կու սակ ցութ-
յուն ներ ներ կա յաց նող կա նանց: 

 Փո փո խութ յուն ներն ակն հայտ են` սկսած շփում նե րից մինչև քա-
ղա քա կան գի տե լիք նե րի ձեռք բե րու մը, հա մայն քա յին խնդիր նե րի 
վեր հա նու մից մինչև հա մայն քա յին ռազ մա վա րութ յան մշա կու մը:

 Մենք մաս նա կից ենք դար ձել նաև Ա սո ցիա ցիա յի կող մից կազ մա-
կերպ վող թե մա տիկ հան դի պում նե րին և  աշ խա տա ժո ղով նե րին,  Քա-
ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նութ յուն նե րի կենտ րո նի աշ խա տանք նե րին: 
« Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ կա նայք» լրա տուն հա ճախ է անդ-
րա դար ձել Ս ևա նի մաս նաճ յու ղի գոր ծու նեութ յա նը և ս ևան ցի կա նանց 
ձեռք բե րում նե րին ու նո րա րա րութ յուն նե րին:

Իմ տաս նամ յա գոր ծու նեութ յունն Ա սո ցիա ցիա յում ե ղել է և՛ արդ-
յու նա վետ, և՛ ու սա նե լի: Ա մե նա մեծ ձեռք բե րումս էլ հա մա րում եմ մարդ-
կա յին կա պի տա լի ձեռք բե րու մը: 

Ոչ միայն իմ կեն սագ րութ յան մեկ տողն է ստա ցել նոր բո վան դա-
կութ յուն`   հարս տա նա լով անհ րա ժեշտ գի տե լիք նե րով, հա սա րա կութ-
յան մեջ կնոջ դե րի հստակ գի տակց մամբ, այլև այն մարդ կան ցով, 
ո րոնց մի ջո ցով գտել եմ շատ հար ցե րի պա տաս խան ներ, ո րոնք                      
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դար ձել են լավ գոր ծըն կեր ներ ու խորհր դա տու ներ: Ն րանց մի ջո ցով և 
ն րանց շնոր հիվ ա ռաջ մղվե ցին շատ-շա տե րի քա ղա քա ցիա կան նա-
խա ձեռ նութ յուն նե րը, ամ րա ցավ փո փո խութ յուն նե րին պատ րաստ                
լի  նե լու գի տակ ցութ յու նը: 

Ա սո ցիա ցիա յի լի դեր նե րի գա ղա փար նե րը կա թիլ-կա թիլ նե րարկ-
վում են նախ իմ, ա պա իմ մի ջո ցով գոր ծըն կեր նե րիս և  ինձ շրջա պա-
տող կա նանց մտա ծո ղութ յան և  հո գե բա նութ յան մեջ: 

Ես հպարտ եմ, որ Ա սո ցիա ցիա յի ան դամ եմ, քա նի որ այս տեղ 
անց կաց րած տա րի նե րը դար ձել  են իմ կեն սագ րութ յան մնա յուն տո-
ղը: 

 Հա վա տա ցած եմ, որ Ա սո ցիա ցիան, շնոր հիվ նվիր յալ, խե լա ցի, 
պատ րաստ ված ու գի տակ կա նանց, դեռ եր կար ճա նա պարհ ու նի 
անց նե լու՝ իր եր կու տասն յա կին գու մա րե լով նոր ու ար գա սա բեր տաս-
նամ յակ ներ:   
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Ա սո ցիա ցիա յին մեծ                                     
ա պա գա է սպա սում

 ՍԻԼ ՎԱ ՄԿՐՏՉ ՅԱՆ
Ա սո ցիա ցիա յի Իջ ևա նի                                  

մաս նաճ յու ղի նա խա գահ,
Իջ ևա նի ա ռող ջութ յան ա ռաջ նա յին 

պահ պան ման կենտ րո նի բժիշկ

 
Հա մաշ խար հա յին փոր ձը ցույց է տա լիս, որ քա ղա քա կան աս պա-

րե զում ճնշող մե ծա մաս նութ յու նը տղա մար դիկ են, իսկ ա վան դա կան 
հա սա րա կութ յան պայ ման նե րում նույ նիսկ դեր չի խա ղում կնոջ կրթա-
կան, մաս նա գի տա կան մա կար դա կը:  Բա ցի այդ, ըն տա նի քի հա մար-
յա բո լոր կեն ցա ղա յին հոգ սե րը, ե րե խա նե րի դաս տիա րա կութ յու նը 
ըն կած են կա նանց ու սե րին:  Փաս տո րեն քա ղա քա կան ակ տի վութ յուն 
դրսևո րե լու հա մար ժա մա նակ չի մնում:

 Մաս նա գի տութ յան բե րու մով (ման կա բույժ) շատ եմ շփվում մայ րե-
րի, տա տիկ նե րի հետ, տես նում նրանց խնդիր նե րը: Ա հա ին չու ցան-
կութ յուն ա ռա ջա ցավ ան դա մագր վե լու  Հա մալ սա րա նա կան կրթութ-
յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիա յին, որ պես զի ես էլ իմ փոք րիկ լու ման թող-
նեմ այդ աշ խա տանք նե րի մեջ: Ընդգրկ վե լով Ա սո ցիա ցիա յի կազ մում՝ 
հա մոզ վե ցի, որ կա նայք էլ մեծ ուժ են ներ կա յաց նում, կա նանց ՀԿ-նե-
րի մաս նակ ցութ յու նը  հա սա րա կութ յան կյան քում անհ րա ժեշտ է:

 Կա նանց ՀԿ-նե րը նպաս տում են  Հա յաս տա նում ժո ղովր դա վա րա-
կան, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կա յաց մա նը, ա ջակ ցում են 
մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան գոր ծըն թաց նե րին, կա նանց 
և տ ղա մարդ կանց հա վա սար ի րա վունք նե րի և  հա վա սար հնա րա վո-
րութ յուն նե րի ա պա հով մա նը:

Ա սո ցիա ցիա յի  գոր ծու նեութ յան  ա մե նա կար ևոր արդ յունք նե րից 
է, իմ կար ծի քով, ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2011 թ. մա յի սի 20-ին ըն դուն ված 
«ՀՀ գեն դե րա յին քա ղա քա կա նութ յան 2011-2015 թթ. ռազ մա վա րա կան 
ծրա գի րը»,  նաև այն, որ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յունն իր ներ կա-
յա ցուց չութ յունն է ու նե ցել ՄԱԿ-ի  Կա նանց կար գա վի ճա կի հանձ նա ժո-
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ղո վի 59-րդ նս տաշր ջա նում (« Գեն դե րա յին հա վա սա րութ յուն,                          
զար գա ցում և  խա ղա ղութ յուն XXI դա րում»), որ հրա վիր վել էր Ն յու 
 Յոր քում   Պե կի նի հա մաշ խար հա յին խորհր դա ժո ղո վի  ըն դու նած գոր-
ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րի ի րա կա նա ցու մը գնա հա տե լու նպա տա կով: 
Այս ա մենն ար դեն եր կու տաս նամ յակ ձգվող գի տա կան  ու կրթա կան 
տքնա ջան աշ խա տան քի,  հա սա րա կութ յան տար բեր շեր տե րի, կա ռա-
վա րութ յան մար մին նե րի և  մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ 
հա մա գոր ծակ ցութ յան արդ յունք է: Եվ ել նե լով այն ի րո ղութ յու նից, որ 
Ա սո ցիա ցիան շա րու նա կա բար նոր, թարմ, ե րի տա սարդ ու ժեր  է ներգ-
րա վում և  գոր ծու նեութ յան նոր ո լորտ ներ է  մտնում, կար ծում եմ, որ 
նրան մեծ ա պա գա է սպա սում:
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ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ  ԿՐԹՈՒԹՅԱՄԲ ԿԱՆԱՆՑ 
ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻ ՍՅՈՒՆԻՔԻ  ՄԱՐԶԻ 

ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԼԻԴԵՐՆԵՐ

 ՆՈ ՐԱ  ԲԱՂ ԴԱ ՍԱՐ ՅԱՆ Ա սո ցիա ցիա յի  Կա պա նի                
մաս նաճ յու ղի ղե կա վար

 ԿԱՐ ՄԵՆ  ԿԱ ՐԱ ՊԵՏ ՅԱն Ա սո ցիա ցիա յի  Գո րի սի                  
մաս նաճ յու ղի նա խա գահ,
 Գո րի սի թիվ 3 դպրո ցի տնօ րեն

ԱՆՆԱ ԱՂԱՅԱՆ Ասոցիացիայի Մեղրու մասնաճյուղի 
նախագահ, Մեղրու  թիվ 1 դպրոցի 
ուսուցչուհի
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 Մեզ ինչոր չա փով հա ջող վեց հա վատ 
սեր մա նել վաղ վա օր վա նկատ մամբ

 ՆՈ ՐԱ  ԲԱՂ ԴԱ ՍԱՐ ՅԱՆ

Ա սո ցիա ցիա յի  Կա պա նի                              
մաս նաճ յու ղի ղե կա վար

 

Մեր տա րա ծաշր ջա նում ե ղած բո լոր դժվա րութ յուն նե րը, հատ կա-
պես՝ Ար ցախ յան պա տե րազ մից հե տո, Ս յու նի քի մար զին և  Կա պան 
քա ղա քին հա սած ար հա վիրք նե րը, ժո ղովր դի ծանր հո գե բա նա կան 
վի ճակն ինձ դրդե ցին ան դա մակ ցել  Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ 
կա նանց ա սո ցիա ցիա յին և ն րա մի ջո ցով օ ժան դա կել մեր հա սա րա-
կութ յան ան դամ նե րին, նրանց մեջ սեր մա նել հա վատ վաղ վա օր վա 
նկատ մամբ: Եվ դա ինչ-որ չա փով մեզ հա ջող վեց:

Ա սո ցիա ցիա յի կազ մում ընդգրկ վե լուց հե տո սկսե ցինք ա վե լի ակ-
տի վա նալ հա սա րա կա կան կյան քում, քա ղա քա ցիա կան հա սու նութ-
յուն ցու ցա բե րել և  օ ժան դա կել կա նանց լի դե րութ յան խթան մա նը:

 Կա նանց հա սա րա կա կան, քա ղա քա կան մաս նակ ցութ յան ակ տի-
վաց ման շնոր հիվ կա րո ղա ցանք կազ մա կեր պել դա սըն թաց ներ, ո րոնք 
վա րում էին  Ռու զան նա  Հով հան նիս յա նը և  Ռի մա Մկրտչ յա նը:  Բազ-
մա թիվ դժվա րութ յուն ներ հաղ թա հա րե լով՝ հա սանք ցան կա լի արդ-
յուն քի: 

 Մեր կազ մա կեր պած կլոր սե ղան նե րի, սե մի նար նե րի շնոր հիվ 
ձևա վոր վեց կա յուն,  քա ղա քակա նա պես ի րա զեկ ընտ րա զանգ ված:

 Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան ո րոշ ձևե րի վե րաց ման 
շնոր հիվ կա րո ղա ցանք ընտ րել հա մա տի րութ յան նա խա գահ (Շր վե-
նանց հա մայնք) և  ա վա գա նու ան դամ ( Քա ջա րան քա ղա ք):

Ա սո ցիա ցիա յի ա մե նա հա ջող ված նա խա ձեռ նութ յուն նե րից հի շա-
տա կութ յան ար ժա նի է հատ կա պես մի ջազ գա յին գի տա ժո ղով նե րի, 
սե մի նար նե րի, կլոր սե ղան նե րի կազ մա կեր պու մը, ո րոնք էա պես 
խթա նե ցին մեր աշ խար հա յաց քի ընդ լայ նու մը:
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 Ջեմ մա  Հաս րաթ յա նի,  Գե ղե ցիկ Գ րի գոր յա նի,  Լի լիթ  Զա քար յա նի, 
 Գա յա նե Ար մա ղա նո վա յի, Ա նա հիտ Ա ղո յա նի վա րած սե մի նար նե րը, 
նրանց աշ խա տան քի ո ճը ուժ և  ե ռանդ ներշն չե ցին մեզ, և  գո հու նա-
կութ յամբ կա րող ենք ա սել, որ օ ժան դա կել ենք երկ րում քա ղա քա ցիա-
կան հա սա րա կութ յան կա յաց մա նը:

Ա սո ցիա ցիան կա րո ղա ցել է ա ռաջ տա նել իր ա ռաջ դրված խնդիր-
նե րը, հաս նել հա ջո ղութ յուն նե րի և  դեռ շատ աշ խա տանք ներ կա րող է 
ա նել քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կա յաց ման գոր ծում, ո րը մեր 
պե տութ յան և կ յան քի կար ևոր օ ղակն է: 

Ես հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րից ա մե նա մեծ ու ժը 
տես նում եմ  Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիայի 
մեջ, հատ կա պես միշտ հիա նում եմ տի կին  Հաս րաթ յա նի ու ժով և  
ե ռան դով:  
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Ա սո ցիա ցիա յի գոր ծու նեութ յու նը                
հե ռան կա րա յին է, 

տես լա կա նը՝ հստակ

 ԿԱՐ ՄԵՆ  ԿԱ ՐԱ ՊԵՏ ՅԱն
Ա սո ցիա ցիա յի  Գո րի սի                              

մաս նաճ յու ղի նա խա գահ,
 Գո րի սի թիվ 3 դպրո ցի տնօ րեն

Ի րա զեկ  լի նե լով  Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ կա նանց ա սո-
ցիա ցիա յի գոր ծու նեութ յա նը, մեծ ցան կութ յուն կար ներգ րավ վե լու 
կազ մա կեր պութ յան աշ խա տանք նե րում, մասսայա կա նաց նե լու Ա սո-
ցիա ցիա յի գա ղա փա րա խո սութ յու նը կին ման կա վարժ նե րի շրջա նում, 
ինչ պես նաև ա պա հո վե լու նրանց մաս նակ ցութ յունն ու ներդ րու մը այս 
կազմակերպությունում:

Ա սո ցիա ցիա յի կազ մում ընդգրկ վե լուց հե տո մե ծա ցավ ծա նո թութ-
յուն նե րիս շրջա նա կը, ձեռք բե րե ցի նոր գոր ծըն կեր ներ: Ա վե լի շատ 
սկսե ցի կար ևո րել կնոջ դե րը հա սա րա կութ յան մեջ, մե ծա ցավ վս տա-
հութ յունն ու հա վա տը կնոջ անփոխարինելի դե րի նկատ մամբ:

 Գո րիս քա ղա քում Ա սո ցիա ցիա յի և  մաս նաճ յու ղի կազ մա կերպ ած 
սե մի նար նե րը, կլոր սե ղան նե րը, հան դի պում նե րը նպաս տե ցին  կին 
լի դեր նե րի և ն րանց ղե կա վա րած կո լեկ տիվ նե րի միջև հա մա գոր ծակ-
ցութ յան ձևա վոր մա նը:  Նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք ներ ծա-
վալ վե ցին ա վա գա նու ան դամ նե րի հնա րա վոր կին թեկ նա ծու նե րի 
ա ռա ջադր ման ուղ ղութ յամբ: 

 Մեծ ար ձա գանք ու նե ցան  Կա նանց ռե սուրսային կենտ րո նի հետ 
հա մա տեղ կազ մա կերպ ված « Գո րիս յան օ րեր» և « Բա կունց յան օ րեր» 
հա մա քա ղա քա յին մի ջո ցա ռում նե րը:

Ա սո ցիա ցիա յի նա խա ձեռ նութ յուն նե րի շար քում ա ռանձ նա պես 
կար ևոր եմ հա մա րում  Պե կի նի գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րում ամ-
րագր ված կա նանց ի րա վունք նե րի և հ նա րա վո րութ յուն նե րի ընդ լայն-
ման սկզբունք նե րի իրացման ուղ ղութ յամբ ծա վալ ված գոր ծու նեութ-
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յու նը, ո րը նշա նա կա լի ազ դե ցութ յուն ու նե ցավ կա նանց քա ղա քա կան 
և  քա ղա քա ցիա կան մաս նակ ցութ յան ակ տի վաց ման վրա: 

 Գեն դե րա յին ան հա վա սա րակշ ռութ յան հաղ թա հար ման ա ռու մով 
ձեռք բե րում ներ ու նե ցանք սո ցիալ-տնտե սա կան և  հա սա րա կա կան-
քա ղա քա կան կյան քում: 

Ա սո ցիա ցիա յի գոր ծու նեութ յու նը հե ռան կա րա յին է, տես լա կա նը՝ 
հստակ:  Հե տա գա յում ևս  կազ մա կեր պութ յան գոր ծու նեութ յու նը պետք 
է  միտ ված լի նի ա ռա ջին հեր թին կա նանց և տ ղա մարդ կանց ի րա վա-
հա սա րութ յան ա պա հով մա նը և  սե ռի հատ կա նի շով խտրա կա նութ յան 
բա ցառ մա նը, նաև այն հստակ մտայ նութ յա նը, որ կի նը կա րող է                   
լա վա գույնս  օգ տա գոր ծել իր նե րու ժը թե՛ քա ղա քա կան, թե՛ հա սա րա-
կա կան աս պա րե զում:
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Ասոցիացիան շարունակում է 
միավորել կանանց

ԱՆՆԱ ԱՂԱՅԱՆ
Ասոցիացիայի Մեղրու մասնաճյուղի 
նախագահ,  Մեղրու  թիվ 1 դպրոցի 

ուսուցչուհի

Համալսարանական  կրթությամբ   կանանց    ասոցիացիան  20 
տարեկան է և շարունակում է միավորել կանանց` անկախ տարիքից և 
քաղաքական հայացքներից: Այն գործում է իրավահավասարության, 
կամավորության, ինքնակառավարման և հրապարակայնության 
սկզբուն քներով:

Դրա վառ ապացույցն է Մեղրու թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի 
ուսուցիչների,    Ասոցիացիայի    անդամների, նաև չափահաս տարիքի 
աղ ջիկների  և պատանիների  հետաքրքրությունը  մասնաճյուղի փոք-
րիկ գրադարանի նկատմամբ: Գրականությունից քաղված  տեղե-
կությունների և գիտելիքի շուրջ ծավալվում են զրույցներ, բանավեճեր, 
մտքերի փոխանակում և բուռն քննարկումներ կլոր սեղանի շուրջ:

Վերջերս այդպիսի կլոր սեղանի շուրջ հրավիրված ուսուցիչներին 
և աշակերտներին հուզող հիմնախնդիրներն էին կանանց մաս-
նագիտական, ստեղծագործական և գործարար ներուժի բա ցա հայ-
տումը, կանանց կարգավիճակի բարձրացումը, առաջքաշումը տնտե-
սության, քաղաքականության և գործունեության մյուս ոլորտ ներում, 
վերանորոգվող դպրոցը ժամանակակից տեխնիկայով և գույքով 
ապահովելը՝ ուսումնական պրոցեսն ավելի արդյունավետ կազմա-
կերպելու համար:

Ներկաները տեղեկացան  Ասոցիացիայի հիմնադրման և անցած 
20-ամյա ուղու մասին, որը  լի է  եղել  ոգորումներով ու բազմաթիվ 
ձեռքբերումներով:

Քննարկման մասնակիցները եկան այն եզրակացության, որ հայ 
կինը  միշտ էլ  օժտված է եղել մասնագիտական, ստեղծագործական  
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և  գործարար  ներուժով: Սակայն  շատ հաճախ դա մնում է չբա-
ցահայտված կնոջ ուսերին ծանրացած ընտանեկան հոգսերի,   
արտագնա աշխատանքի գնացած ամուսնու բացակայության պատ-
ճառով: Այս  պարագայում  կնոջ  համար շատ դժվար է տան գործերը 
և հասարակական աշխատանքը համատեղելը: Փաստորեն այդպիսի 
կանանց գործարարության որակները մնում են չիրացված, կամ 
նախաձեռնությունները շարունակ հետաձգվում են  «Լավ է ուշ, քան 
երբեք» կարգախոսով: 

Հաջորդ  խնդիրը  քաղաքականության, տնտեսության ոլորտ-
ներում կանանց  կարգավիճակի բարձրացումն է: Կլոր սեղանի մաս-
նակիցների քննարկման առարկա դարձան կանանց քաղա քական 
մասնակցությունը խոչընդոտող պատճառներն ու գոր ծո   ննե րը, քա-
ղաքային և գյուղական համայնքների կյանքում կա նանց քա ղաքական 
ակտիվացման ուղիները, կառավարման  համակարգում կանանց 
դերի բարձրացման երաշխավորությունների  մշակումը, կանանց ներ-
կայացվածությունը ընտրովի մարմիններում և համայնքա պետա-
րանների աշխատակազմերում: Վերջապես, քննարկ վեց վերանորոգ-
վող դպրոցին ժամանակակից տեխնիկայով և գույքով ապահովելու 
ուղիների և միջոցների հարցը, որոշվեց այն կազմա կերպությունների 
ցանկը, որոնց կարելի է դիմել և որոնցից կարելի է օժանդակություն 
ակնկալել: 

Քննարկման ավարտին Մեղրիի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի  
անձնակազմը՝ տնօրեն     Ս. Սարգսյանի  գլխավորությամբ,    շնորհա-
վորական ուղերձ հղեց  Համալսարանական կրթությամբ կանանց 
սոցիացիային  հիմնադրման 20-ամյակի առթիվ՝ մաղթելով  նորա-նոր 
ձեռքբերումներ իր առաքելությունն իրականացնելու ճանապարհին:
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Ա սո ցիա ցիա յի փոր ձա գետ նե ր

 ԳԵ ՂԵ ՑԻԿ
 Գ ՐԻ ԳՈՐ ՅԱՆ

  

Հա յաս տա նի պե տա կան                                 
տնտե սա գի տա կան հա մալ սա րա նի
ի րա վատն տե սա գի տութ յան                               
ամ բիո նի դո ցենտ, ի րա վա բա նա կան                        
գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու

  ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԵՍ                                   
ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԻՍ ՅԱՆ

ՀՀ  Հան րա յին խորհր դի                              
 քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան 
կա յաց ման հար ցերի հանձ նա ժո ղո վի                                                                              
նախագահ, Եր ևա նի պե տա կան                                                               
հա մալ սա րա նի  փի լի սո փա յութ յան 
և տ րա մա բա նութ յան ամ բիոնի                       
դո ցենտ, փի լի սո փա յա կան                                                                          
գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու 

ԹԱ ԹՈՒԼ  
ՄԱ ՆԱ ՍԵՐ ՅԱՆ

«Այ լընտ րանք» հե տա զո տա կան                           
կենտ րո նի ղե կա վար,                                                               
տնտե սա գի տութ յան դոկ տոր,                        
պրո ֆե սոր

 ՀԱ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ  
ՄԱՐԶ ՊԱՆ ՅԱՆ

Տնտե սա գի տութ յան  դոկ տոր,               
պրո ֆե սոր

Վ ԼԱ ԴԻ ՄԻՐ 
Օ ՍԻ ՊՈՎ

ՀՀ ԳԱԱ  Փի լի սո փա յութ յան և                    
ի րա վուն քի ինս տի տու տի  ա վագ                                                                     
գի տաշ խա տող, փի լի սո փա յա կան                                                                     
գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու 

ՆԱ ՏԱԼ ՅԱ  
ՄԱՐ ՏԻ ՐՈՍ ՅԱՆ

 

Հել սինկ յան քա ղա քա ցիա կան                   
ա սամբ լեա յի Հա յաս տա նի կո միտեի                     
նա խա գահ, քի միա կան                               
գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու 

ԱՆԱՀԻՏ 
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

«Հոգևոր Հայաստան» 
հասարակական  կազմակերպության 
նախագահ, բանասիրական 
գիտությունների թեկնածու
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Ա սո ցիա ցիան լի դեր ներ                        
կեր տե լու դարբ նոց է

 ԳԵ ՂԵ ՑԻԿ Գ ՐԻ ԳՈՐ ՅԱՆ
 Հա յաս տա նի պե տա կան                                  

տնտե սա գի տա կան հա մալ սա րա նի
ի րա վատն տե սա գի տութ յան ամ բիո նի         

դո ցենտ, ի րա վա բա նա կան                             
գի տութ յուն նե րի  թեկ նա ծու

20 տար վա հե ռա վո րութ յունն արթ նաց նում է հա ճե լի հու շեր։                     
Հե տաքր քիր և  ան մո ռա նա լի էր տի կին  Հաս րաթ յա նի հետ  ծա նո թութ-
յու նը։   Գա յա նե Ա վագ յա նը, որն աշ խա տում էր  Հա մալ սա րա նա կան 
կրթութ յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիա յում, տի կին  Հաս րաթ յա նի հանձ-
նա րա րութ յամբ կազ մա կեր պեց մեր հան դի պու մը։ Ա նընդ հատ լի նե լով 
տղա մարդ կա յին մի ջա վայ րում (հայր, չորս եղ բայր, ա մու սին, եր կու 
տագր, ե րեք տղա, ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տետ, որ տեղ գե րակշ ռում 
էր ա րա կան սե ռը)՝ եր բեք չեմ են թարկ վել այն պի սի զննող, չա փող, 
կշռող հա յաց քի, ինչ այդ օ րը են թարկ վե ցի տի կին  Հաս րաթ յա նի ռենտ-
գեն յան ճա ռա գայթ նե րի տակ: Երբ ա վարտ վեց մեր հար ցազ րույ ցը, 
նկա տե լիո րեն քրտնել էի, ճա նա պար հին ա նընդ հատ մտա ծում էի` ինչ 
ու ժեղ, խե լա ցի և  հա ճե լի կին է:  Հուզ մունքս փո խադ րե ցի նաև ըն տա-
նիք, փոքր տղաս ան մի ջա պես ո րո շեց տի կին  Հաս րաթ յա նի ստա տու-
սը. « Մա մա, ին քը շեֆ ա»: Շ նոր հա կալ եմ տղա յիս այդ քան խո րա թա-
փանց լի նե լու հա մար, քա նի որ  ան վե րա պա հո րեն ըն դու նե ցի այդ 
կար գա վի ճա կը,  ո րը պահ պան վում է  մինչև այ սօր, նաև՝ իմ ըն տա նի-
քի հա մար:

Այդ օ րը տի կին  Հաս րաթ յանն ինձ ա ռա ջար կեց, նաև տրա մադ րեց 
հա մա պա տաս խան գրա կա նութ յուն՝ ու սում նա սի րե լու կա նանց ի րա-
վունք նե րը:  Լի նե լով ար մատ նե րով մշե ցի և  մե ծա նա լով այն պի սի ըն-
տա նի քում, որ տեղ կի նը միշտ հարգ ված  ու ի րա վա հա վա սար է ե ղել, 
եր բեք չէի մտա ծել կա նանց ի րա վունք նե րի, նրանց նկատ մամբ խտրա-
կա նութ յան, գեն դե րա յին հար ցե րի մա սին:  Նույ նիսկ ըմ բոս տա ցա, թե 
դա ինչ հիմ նախն դիր է։   Սա կայն զրու ցե լով տի կին  Հաս րաթ յա նի հետ, 
ու սում նա սի րե լով հա մա պա տաս խան գրա կա նութ յու նը, առնչ վե լով 
կյան քի ի րո ղութ յուն նե րին՝ հաս կա ցա, որ ա ռա ջարկ վող թե ման խիստ  
ար դիա կան է: Այդ օր վա նից ան ցել են եր կար ու ձիգ տա րի ներ, և  ե թե 
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փոր ձեմ արժ ևո րել Ա սո ցիա ցիա յի դերն ու նշա նա կութ յու նը  իմ կյան-
քում, ա պա ի րա վա ցիո րեն պետք է ա սեմ, որ դա փո խա դարձ հար-
գան քի և վս տա տա հութ յան վրա հիմն ված հա մա գոր ծակ ցութ յուն էր։ 
Ես սեր, նվի րում, գի տե լիք ներ ու հմտութ յուն ներ փո խան ցե լու պատ-
րաս տա կա մութ յուն և  տա րի ներ եմ նվի րել Ա սո ցիա ցիա յին։ Այս կազ-
մա կեր պութ յունն ինք նա ճա նաչ ման, մաս նա գի տա կան գի տե լիք ներն 
ու  կա րո ղութ յուն նե րը կի րա ռե լու, նոր գի տե լիք ներ ձեռք բե րե լու իս-
կա կան դարբ նոց է ե ղել ինձ հա մար։  Հա զա րա վոր կա նանց հետ 
շփում ներն իմ մեջ բա ցա հայ տե ցին կա նա ցի նա խաս կիզ բը, կին ա րա-
րա ծին, ձևա վո րե ցին իմ մեջ հստակ գի տակ ցութ յուն, որ կա նանց 
շարժ ման մեջ նվա ճում ներ հնա րա վոր են հենց կա նանց ակ տիվ ջան-
քե րի շնոր հիվ։ Դ րա վկա յութ յունն են Ա սո ցիա ցիա յի ան դամ նե րի բա-
զում հա ջո ղութ յուն նե րը։ Իմ ա մե նա մեծ ձեռք բե րու մը տի կին  Հաս րաթ-
յա նի ղե կա վա րութ յամբ և  խոր հուրդ նե րով աշ խա տելն էր։  Նա պա-
հանջ կոտ էր փոր ձա գետ նե րիս նկատ մամբ, սո վո րեց նում էր ա նընդ-
հատ։ Ան կեղծ ա սած, սկզբում նեղսր տում էի, երբ որ ևէ դի տո ղութ յուն 
էր ա նում, սա կայն  հե տո լիո վին հա մա ձայ նում էի, քան զի վերջ նարդ-
յունքն ա պա ցու ցում էր նրա ի րա վա ցիութ յու նը։  Հի մա կա րո տում եմ 
այդ ան մի ջա կան շփում նե րը։

 Մեծ է Ա սո ցիա ցիա յի դե րը պե տութ յան մեջ։  Հան րա պե տութ յու-
նում այն ա ռանձ նա նում է ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րով՝ պրո ֆե սիո-
նալ ղե կա վար, գի տա կան մեծ նե րուժ, արդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ-
ցութ յուն պե տա կան իշ խա նութ յան տար բեր մար մին նե րի և  հա սա րա-
կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ։  Հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան 
կյան քին վե րա բե րող յու րա քանչ յուր հարց Ա սո ցիա ցիան կա տա րում է 
պա տաս խա նատ վութ յամբ և  բարձր մա կար դա կով:

Ա սո ցիա ցիան ճա նաչ ված է և վա յե լում է նաև մի ջազ գա յին կա ռա-
վա րա կան ու ոչ կա ռա վա րա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի վս տա հութ-
յունը։

Ան ցած 20 տա րի նե րի ըն թաց քում Ա սո ցիա ցիան ու նե ցավ ակն-
հայտ ձեռք բե րում ներ, ին չը մեր երկ րի հա մար գի տա հե տա զո տա կան 
ա ռա ջըն թա ցի ու քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նութ յուն նե րի սկիզբ էր, 
ի րա կա նաց վե ցին հե տաքր քիր նա խագ ծեր։  Գո վե լի և  հա ջող ված են 
Ա սո ցիա ցիա յի բո լոր նա խա ձեռ նութ յուն նե րը, մաս նա վո րա պես՝ գեն-
դե րա յին կրթութ յու նը բու հե րում, լի դե րութ յան դպրո ցը, մի ջազ գա յին 
հա մա ժո ղով նե րը։  Կար ևո րում եմ նաև գեն դե րա յին հե տա զո տութ յուն-
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նե րի դե րը, ո րոնք քա ղա քա կան, տնտե սա կան և  ի րա վա կան ա ռու մով 
իս կա կան բա ցա հայ տում ներ են։ Օ րի նակ՝ հայ կնոջ ի րա վա բա նա կան 
կար գա վի ճա կի բա ցա հայ տու մը հայ ի րա վուն քի հու շար ձան նե րում՝ 
սկսած IV դա րի կե սից։  Անդ րա դար ձը մեր ար մատ նե րին բազ մա թիվ 
լսա րան ներ է գո հաց րել՝ հար գանք և  պատ կա ռանք ա ռա ջաց նե լով 
հայ ըն տա նի քի, հայ կա կան ա վան դույթ նե րի, կեն ցա ղի և  եր կու սե ռե-
րի ի րա վա հա վա սա րութ յան նկատ մամբ։ Ն մա նա տիպ հե տա զո տութ-
յուն նե րը ճա նա չո ղա կան նշա նա կութ յուն ու նեն, նպա տակ են հե-
տապն դում ա պա ցու ցե լու, որ գեն դե րա յին ի րա վա հա վա սա րութ յան 
գա ղա փա րը դրսից ներ մուծ ված չէ, այլ կազ մում է մեր մշա կույ թի մի 
մա սը։ Առ հա սա րակ ազ գի ինք նա զար գաց ման և  ինք նա կազ մա կերպ-
ման խնդրի տե սան կու նից ար դիա կան է նրա անց յա լի օբ յեկ տիվ և  
ա նա չառ վեր լու ծութ յու նը։

 Հարկ է նշել, որ հա ջո ղութ յուն նե րի հետ մեկ տեղ ու նե ցել ենք նաև 
մարդ կա յին կո րուստ ներ։   Հո ղը թեթև թող լի նի նրանց վրա, Ա սո ցիա-
ցիա յի տա րե դար ձը թող մաք րի ան ցան կա լին, դժբախ տութ յու նը և  ան-
հա ջո ղութ յու նը։  Թող բո լոր ըն տա նիք նե րում լսվեն մա նուկ նե րի ու րախ 
ճի չեր, հայ զին վո րը փառ քով տուն դառ նա, միշտ ժպտան հայ մայ րե-
րը: 

 Սի րե լի Ա սո ցիա ցիա, տա րե դարձն  ա ռիթ է ամ փո փե լու անց նող 
տա րի նե րը, ծրագ րե լու ա նե լիք ներ, մտո րե լու գա լի քի մա սին: 

 Ցան կա նում եմ, որ Ա սո ցիա ցիա յի վաղ վա ծրագ րե րը կապ ված լի-
նեն  Հա յաս տան աշ խար հում խա ղա ղութ յուն, հան դուր ժո ղա կա նութ-
յուն, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յուն կեր տե լու, մար դու ի րա-
վունք ներն ու ար ժա նա պատ վութ յու նը հար գե լու հետ, որ պես զի հայ 
մար դը եր բեք ջեր մութ յուն ու ա պա հո վութ յուն չփնտրի օ տար ա փե-
րում:

Այն ծրագ րե րը, ո րոնք չկա րո ղա ցանք ի րա կա նաց նել միա սին այս 
տա րի նե րի ըն թաց քում, լիա հույս եմ, որ ի րենց աշ խա տան քով ի րա-
կա նաց նե լու են նոր լի դեր նե րը։  Սի րե լի Ա սո ցիա ցիա, շա րու նա կիր 
կեր տել նոր լի դեր ներ։ Ա սո ցիա ցիան, հի րա վի,  լի դեր ներ կեր տե լու 
դարբ նոց է։

Ծ նունդդ շնոր հա վոր։
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Շ նոր հա վո րա կան ու ղերձ

 ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԵՍ  ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԻՍ ՅԱՆ

ՀՀ  Հան րա յին խորհր դի                                 
Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան 
կա յաց ման հար ցե րի հանձ նա ժո ղո վի 
նա խա գահ,  ԵՊՀ  փի լի սո փա յութ յան և 
 տրա մա բա նութ յան ամ բիո նի դո ցենտ, 
փի լի սո փա յա կան   գի տութ յուն նե րի                                                                
թեկ նա ծու 

                      
 Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիան իր                

ու րույն ձե ռա գիրն ու դի մա գիծն ու նի հա յաս տան յան քա ղա քա ցիա կան 
հա սա րա կութ յան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ըն տա նի քում, լայն ճա նա-
չում և  ըն դու նե լութ յուն՝ ար տա սահ ման յան գոր ծըն կեր նե րի և  մի ջազ-
գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի շրջա նում:

Ն րա կող մից ի րա կա նաց ված  և  ի րա կա նաց վող ծրագ րե րից յու-
րա քանչ յու րը (կա նանց հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան ակ տի վութ յան 
բարձ րաց ման, մաս նակ ցութ յան խթան ման, նո րա ծին նե րի ա ջակ ցութ-
յան, քա ղա քա ցիա կան երկ խո սութ յան ծա վալ ման, քա ղա քա ցիա կան 
հա սա րա կութ յան կա ռույց նե րի զար գաց ման, կին ա ռաջ նորդ նե րի 
խա վի ձևա վոր ման և  այլն), կազ մա կեր պած խորհր դա ժո ղով նե րից 
ա մեն մե կը կա րող էր ճա նա չում և  հե ղի նա կութ յուն բե րել ցան կա ցած 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան:

Իր գոր ծու նեութ յան 20 տա րի նե րի ըն թաց քում ՀԿԿԱ-ն  ե ղել է 
սրտա ցավ ու հետ ևո ղա կան մեր հա սա րա կութ յան խնդիր նե րի բարձ-
րա ձայն ման և դ րանց լու ծում նե րի ո րոն ման գոր ծըն թաց նե րում:

Ն րա հա ջո ղութ յուն նե րի հիմ քում դրված են ինչ պես սրտա ցա վութ-
յունն ու հետ ևո ղա կա նութ յու նը, այն պես էլ հայ րե նա սի րութ յու նը, հու-
մա նիզ մը, պրո ֆե սիո նա լիզ մը, նպա տա կաս լա ցութ յունն ու կազ մա-
կերպ չա կան ո րակ նե րը:

Ա սո ցիա ցիա յի հա ջո ղութ յուն նե րի ա մե նա մեծ գրա վա կա նը, սա-
կայն, նրա ան դամ ներն են, նրանց ան հա տա կան և  մաս նա գի տա կան 
ո րակ նե րը և, ի հար կե, նրա ղե կա վա րի՝  Ջեմ մա  Հաս րաթ յա նի կազ մա-
կերպ չա կան հմտութ յուն նե րը, խնդիր նե րը հստակ ձևա կեր պե լու և 
դ րանց լուծ ման արդ յու նա վետ ու ղի ներ նա խան շե լու ա նու րա նա լի տա-
ղան դը:
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 Թեև Ա սո ցիա ցիան հա մախմ բում է հա մալ սա րա նա կան կրթութ-
յամբ կա նանց  և  իր գոր ծու նեութ յան ա ռանց քում մշտա պես ու նի կա-
նանց հիմ նախն դիր նե րը, հան րա յին գոր ծըն թաց նե րում նրանց մաս-
նակ ցութ յան, նրանց դրութ յան բա րե լավ ման ինս տի տու ցիո նալ մե խա-
նիզմ ներ ձևա վո րե լու նպա տա կադ րու մը, այ նու հան դերձ այդ խնդիր-
նե րի լու ծու մը նա չի ա ռանձ նաց նում հան րա յին կյան քի ժո ղովր դա վա-
րաց ման, երկ րի առջև ծա ռա ցած սո ցիա լա կան, տնտե սա կան, կրթա-
կան, ժո ղովր դագ րա կան հիմ նա հար ցե րի ընդ հա նուր հա մա տեքս տից: 
Ընդ հա կա ռա կը, օր գա նա պես հա մադ րե լով այդ խնդիր նե րի լուծ ման 
հե ռան կար նե րը, կա րո ղա նում է դրսևո րել  հա վա սա րակշռ ված ու հա-
մա լիր մո տե ցում ներ: 

Դ րա նով է բա ցատր վում այն ի րո ղութ յու նը, որ Ա սո ցիա ցիա յի 
գործ ըն կեր նե րի և  բա րե կամ նե րի շար քե րում մեծ թիվ են կազ մում 
տղա մար դիկ, գի տութ յան և  բու հա կան մտա վո րա կա նութ յան հայտ նի 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ: Ա սո ցիա ցիա յի և ն րա մաս նաճ յու ղե րի հետ հա-
ճույ քով եմ հա մա գոր ծակ ցում նաև ինքս:  Յու րա քանչ յուր հան դի պում, 
յու րա քանչ յուր մի ջո ցա ռում ինձ հա մար հա ճե լի ի րա դար ձութ յուն է՝ 
նոր նպա տակ նե րի սահ ման ման, խնդիր նե րի նո րո վի վեր լու ծութ յան և 
դ րանց լուծ ման ճա նա պար հին կա րող ու ժե րի հա մախմբ ման ի մաս-
տով:

Ա սո ցիա ցիան ու նի փոր ձա գի տա կան մեծ նե րուժ օ րենսդ րա կան, 
հան րա յին, տե ղա կան և  տա րած քա յին կա ռա վար ման, կրթա կան գոր-
ծըն թաց նե րի բա րե լավ ման, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան հզո-
րաց ման խնդիր նե րի լուծ ման ա ռում նե րով:

Սր տանց շնոր հա վո րում եմ  Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ կա-
նանց ա սո ցիա ցիա յի իմ սի րե լի գոր ծըն կեր նե րին ի րենց կազ մա կեր-
պութ յան 20-ամ յա տա րե դար ձի կա պակ ցութ յամբ, ցան կա նում եմ 
նրանց ըն տա նե կան եր ջան կութ յուն, հաս տա տա կա մութ յուն և  տո կու-
նութ յուն հա սա րա կա կան գոր ծու նեութ յան աս պա րե զում, նո րա նոր 
հա ջո ղութ յուն ներ ու նե նա լու բերկ րանք և  հա վատ սե փա կան ու ժե րի 
նկատ մամբ:
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 Վաս տա կած հե ղի նա կութ յան և              
 ձեռք բե րում նե րի տա րի ներ

 ԹԱ ԹՈՒԼ  ՄԱ ՆԱ ՍԵՐ ՅԱՆ
«Այ լընտ րանք» հե տա զո տա կան                 
կենտ րո նի ղե կա վար,
տնտե սա գի տութ յան դոկ տոր,                      
պրո ֆե սոր

 Բա րե փո խում նե րի ու ղին ընտ րած հա սա րա կութ յան մեջ յու րա-
քանչ յուր մար դու գոր ծու նեութ յու նը և  երկ րի ա ռա ջըն թա ցում նրա  
մաս նակ ցութ յու նը պայ մա նա վոր ված է այն դե րով, որ տրվում է պե-
տութ յան կող մից:   Սա կայն դե րե րի նման բաշ խու մը միակ ճա նա պար-
հը չէ, ո րով կա րող է բա ցա հայտ վել մարդ կանց մաս նակ ցութ յու նը պե-
տա կա նա շի նութ յան գոր ծին:   Կան մար դիկ, ով քեր այդ դե րը ստանձ-
նում են կա մո վին:  Եվ այդ դերն ա վե լի մեծ պա տաս խա նատ վութ յամբ 
են կա տա րում, քան ժա մա նա կա վոր պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լու  ու 
դրան ցով պայ մա նա վոր ված աշ խա տան քի դեպ քում:  

 Փաս տո րեն գոր ծին տված գի տե լիք ներն ու ջան քե րը և  գոր ծի կա-
յաց ման հա մար պա հանջ վող տա րի նե րը ոչ միայն ար ժե քա վոր օ րի-
նա կե լի փորձ են դառ նում, այլև ա վե լաց նում են  այդ գոր ծի նվիր յալ նե-
րի հե ղի նա կութ յու նը:   Հենց նման մեծ հե ղի նա կութ յուն են այ սօր վա յե-
լում  Հա յաս տա նի ազ գա յին, պե տա կան, հա սա րա կա կան և  քա ղա քա-
կան կյան քում անգ նա հա տե լի վաս տակ ու նե ցող  Ջեմ մա  Հաս րաթ յա նը 
և ն րա կող մից հիմ նադր ված  Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ կա-
նանց ա սո ցիա ցիան:

Ինձ հա մար  այս ա սո ցիա ցիա յի գոր ծու նեութ յու նը ոչ միայն խիստ 
տպա վո րիչ է ու գնա հա տե լի իր հա մա կարգ վա ծութ յամբ, երկ րի հա-
մար ա ռա վել ցա վոտ խնդիր ներ բարձ րա ձայ նե լու և դ րանց գործ նա-
կան ա ռա ջարկ ներ ներ կա յաց նե լու մտա վոր բարձր կա րո ղութ յամբ, 
այլև հա սա րա կութ յան լայն շեր տե րին կար ևո րա գույն խնդիր նե րի 
հան գու ցա լուծ մա նը մաս նա կից դարձ նե լու նե րու ժով:
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 Հատ կան շա կան է, որ ար դեն 20-ամ յա պատ մութ յուն ու նե ցող 
կազ մա կեր պութ յու նը ոչ միայն իր ան դամ նե րի, այլև հա սա րա կութ յան 
տար բեր շեր տե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար ձևա վո րել է մնա յուն 
սկզբունք ներ, ո րոնք հնա րա վո րութ յուն են տա լիս կա ռույ ցի կող մից 
ձևա վոր վող օ րա կար գին մաս նա կից դարձ նել ա ռա վել պի տա նի ան-
հատ նե րի:  Ընդ ո րում,  Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ կա նանց 
ա սո ցիա ցիա յի նա խա ձեռ նած ծրագ րե րում արդ յու նա վետ հա մա գոր-
ծակ ցում են ինչ պես օ րենս դիր և  գոր ծա դիր իշ խա նութ յան ներ կա յա-
ցու ցիչ ներ, այն պես էլ քա ղա քա կան տար բեր կողմ նո րոշ ման և  տար-
բեր մաս նա գի տութ յան տեր մար դիկ:  

Ի րա կա նում Ա սո ցիա ցիա յի գոր ծու նեութ յան տար բեր ձևա չա փե րը 
հնա րա վո րութ յուն են տա լիս ա պա հո վե լու ա վագ, մի ջին և  ե րի տա-
սարդ սե րունդ նե րի միջև այն կա պը, որ հազ վա դեպ է հա ջող վում հա-
սա րա կա կան կյան քի տար բեր բնա գա վառ նե րում, ան գամ` տնտե-
սութ յան և  պե տա կան կա ռա վար ման բազ մա թիվ օ ղակ նե րում:  
 Հետևա  բար կա րե լի է վստա հո րեն ա սել, որ  Հա մալ սա րա նա կան 
կրթութ յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիան ձևա վո րել է թի մա յին աշ խա տան-
քի հազ վագ յուտ մշա կույթ, ին չը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս եզ րա կաց-
նե լու, որ հա յերս հակ ված ենք ոչ միայն ան հա տա կան գոր ծու նեութ-
յան, այլև` հա մախմբ ված ու արդ յու նա վետ գոր ծի: 

Ի վեր ջո, այս ա մե նը վկա յում է նաև այն մա սին, որ հա յու հու կեր-
պա րը բնավ ա ռաս պել նե րից և  պատ մութ յան գրքե րից վերց րած վե-
րա ցա կան կեր պար չէ:  Մ տա վոր և  հոգ ևոր ար ժեք նե րի բա ցա ռիկ ներ-
դաշ նա կութ յամբ օժտ ված հայ կնոջ կեր պա րի ու նրա դե րի գի տակ-
ցումն ի րա կան հնա րա վո րութ յուն կըն ձե ռի անց յա լի գիրկն ու ղար կե լու 
մեր առջև ծա ռա ցած բազ մա թիվ ան լու ծե լի թվա ցող խնդիր ներ` ձևա-
վո րե լով հայ մար դուն վա յել ա վե լի բա րե կե ցիկ և  ար ժա նա պա տիվ 
կյան քի պայ ման ներ:

Իմ խո րին հար գանքն ու բա րե մաղ թանք նե րը  Հա մալ սա րա նա-
կան կրթութ յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիա յի 20-ամ յա հո բել յա նի առ թիվ 
և  պատ րաս տա կա մութ յու նը շա րու նա կա բար ա ջակ ցե լու նրա ա ռա ջի-
կա նա խա ձեռ նութ յուն նե րին ու ծրագ րե րին:
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 Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ               
կա նանց ա սո ցիա ցիան՝ 
մնա յուն ար ժեք նե րի սերմ նա ցան

 ՀԱ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ  ՄԱՐԶ ՊԱՆ ՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարանի 
Իջևանի մասնաճյուղի ընդհանուր 
տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ, 
տնտե սա գի տութ յան դոկ տոր,                 
պրո ֆե սոր

Կ յան քի ու գոր ծու նեութ յան որ ևէ ժա մա նա կաշր ջա նի ի մաս տա-
վոր ման ու արժ ևոր ման հիմ քում միշտ դրվում է մի ա նա ռար կե լի եզ-
րա հան գում, այն է՝ ժա մա նա կի՝  որ պես չա փա զանց սահ մա նա փակ 
ռե սուր սի արդ յու նա վե տութ յու նը գնա հատ վում է այդ ժա մա նա կի ըն-
թաց քում ձեռք բեր ված կա րո ղութ յուն նե րով ու փոր ձա ռութ յամբ, մտա-
ծե լա կեր պի ու գոր ծե լա կեր պի ա ռա ջա դի մա կան փո փո խութ յուն նե-
րով, ան հա տի և  հա սա րա կութ յան զար գաց մա նը միտ ված նպա տակ-
նե րի ի րա գործ մամբ, վեր ջին հաշ վով, ժա մա նա կի պա հանջ նե րին հա-
մա հունչ  նյու թա կան, հոգ ևոր, մշա կու թա յին ու սո ցիա լա կան ար ժեք-
նե րի ձևա վոր ման, ար մա տա վոր ման, կա յաց ման ու զար գաց ման աս-
տի ճա նով: 

Այս ի մաս տով դժվար է գե րագ նա հա տել  Հա մալ սա րա նա կան 
կրթութ յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիա յի ան ցած 20-ամ յա ճա նա պար հի 
արդ յու նա վե տութ յու նը:  Մեր երկ րի նո րա գույն պատ մութ յան շրջա նում 
այս հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յունն ի րա պես   շո շա փե լի ձեռք-
բե րում ներ է ու նե ցել   ազ գա յին ու վե րազ գա յին հնչե ղութ յուն ու նե ցող  
բազ մա թիվ հիմ նախն դիր նե րի ա ռա ջադր ման ու լուծ ման  գոր ծում: 
 Քա ղա քա ցիա կան և  օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նութ յուն ներ, ներգ րավ-
վա ծութ յուն մի ջազ գա յին հե ղի նա կա վոր կա ռույց նե րի աշ խա տան քում, 
ՀՀ-ում քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կա յաց մա նը միտ ված հա-
սա րա կա կան-քա ղա քա կան  գոր ծու նեութ յուն, մի ջազ գա յին, հան րա-
պե տա կան ու տա րա ծաշր ջա նա յին  ընդգրկ ման կրթա կան, հե տա զո-
տա կան, վե րա պատ րաստ ման, բա րե գոր ծա կան, կա նանց կա րո ղութ-
յուն նե րի հզո րաց ման, մարդ կա յին   զար գաց ման և  բազ մա թիվ այլ 
ծրագ րե րի կեն սա գոր ծում: Դժ վար է նույ նիսկ ամ բող ջութ յամբ թվար-
կել հան րօ գուտ գոր ծու նեութ յան այն բո լոր ո լորտ նե րը, ո րոն ցում իր 
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ա նու րա նա լի ներդ րումն է ու նե ցել Ա սո ցիա ցիան  նրա ան խոնջ ա ռաջ-
նոր դի՝ հար գար ժան  Ջեմ մա  Հաս րաթ յա նի գլխա վո րութ յամբ: 

 Կար ևո րը, սա կայն, միայն գոր ծու նեութ յան ընդգր կուն մասշ տաբ-
նե րը չեն, այլ նախ և  ա ռաջ  ար ժեք նե րի ու սկզբունք նե րի այն հա մա-
կար գը, ո րին դա վա նում է Ա սո ցիա ցիան որ պես կեն սա կերպ: Ազ գա յի-
նի և  հա մա մարդ կա յի նի, ա վան դա կա նի և  ար դիա կա նի,  անձ նա կա նի  
ու հա սա րա կա կա նի հա վա սա րակշ ռում, զու գակ ցում և  ներ դաշ նա կե-
ցում. թերևս  հենց այս մո տե ցում նե րի որ դեգր ման, տա րած ման ու  
հետ ևո ղա կան  կի րառ ման  մեջ  է թաքն ված նրա հա մընդ հա նուր ճա-
նաչ ման, ըն դու նե լիութ յան, բարձր հե ղի նա կութ յան և  ընդ հան րա պես 
բո լոր  հա ջո ղութ յուն նե րի գաղտ նի քը:

Ա սո ցիա ցիա յի կող մից ներ մուծ վող ինս տի տու ցիո նալ և  սո ցիա լա-
կան ար ժեք նե րը՝  բա րե փո խում նե րի միտ ված կեն սա գոր ծու նեութ յուն, 
ար ժա նա վա յել ապ րե լա կերպ, հա մա կե ցութ յան հա մըն դու նե լի նոր-
մեր, հա ղոր դակց ման ար դիա կան տեխ նո լո գիա ներ, սո ցիա լա կան և  
ի րա վա կան պաշտ պան վա ծութ յան, քա ղա քա ցիա կան և  մի ջանձ նա յին 
հան դուր ժո ղա կա նութ յան մթնո լորտ և  այլն, միշտ չէ, որ հնա րա վոր է  
քա նա կա կան չա փում նե րի են թար կել: Դ րանք ա ռա վե լա պես հա սա-
րա կութ յան ո րա կա կան փո փո խութ յուն նե րի բնու թագ րեր են, փո փո-
խութ յուն ներ, ո րոնց շնոր հիվ ան ցում է կա տար վում գո յատև ման 
խնդիր նե րի լու ծում նե րով պար փակ ված մտա ծո ղութ յան հա մա կար-
գից դե պի զար գաց ման խնդիր նե րի լուծ մա նը միտ ված հա մա կար գը:

 Մեր ի րա կա նութ յան մեջ, ցա վոք, հին թե նոր սա կա վա թիվ հա սա-
րա կա կան կա ռույց ներ կա րող են էա կան նվա ճում ներ ար ձա նագ րել 
սո ցիա լա կան ար դա րութ յան և  սո ցիա լա կան հա մե րաշ խութ յան կա-
յաց մա նը նպա տա կաուղղ ված բարդ ու բազ մաբ նույթ գոր ծըն թաց նե-
րում:  Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիա յի 20-ամ-
յա գոր ծու նեութ յան արդ յունք ներն ան կաս կած  հա վաս տում են, որ այդ 
քչե րի սանդ ղա կում  նա ա մե նա վե րին հո րի զո նա կան նե րում է:  Հա վա-
տա ցած եմ, որ տե սա նե լի հե ռան կա րում նրա գոր ծու նեութ յու նը լի նե-
լու է առն վազն նույն քան ար գա սա բեր՝ ի նպաստ մեր ժո ղովր դի և  հայ-
րե նի քի ի րա կան բար գա վաճ ման:

Շ նոր հա վո րե լով Ա սո ցիա ցիա յի բո լոր ան դամ նե րին 20-ամ յա հո-
բել յա նի կա պակ ցութ յամբ՝ որ պես բա րե կամ և  ա ջա կից ցան կա նում եմ 
նրանց քա ջա ռող ջութ յուն, կա նա ցի մեծ հմայք ու սեր, նվի րում, ան-
կոտ րում կամք  և  նո րա նոր ձեռք բե րում ներ կյան քի  բո լոր բնա գա վառ-
նե րում: 
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 Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ                
կա նանց ա սո ցիա ցիա յի                                  
հո բել յա նի առ թիվ

Վ ԼԱ ԴԻ ՄԻՐ Օ ՍԻ ՊՈՎ
ՀՀ ԳԱԱ  Փի լի սո փա յութ յան և                        
ի րա վուն քի ինս տի տու տի ա վագ                      
գի տաշ խա տող, փի լի սո փա յա կան գի
տութ յուն նե րի թեկ նա ծու 

 
Նախ և  ա ռաջ ու զում եմ շնոր հա վո րել  Հա մալ սա րա նա կան կրթութ-

յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիա յին նշա նա կա լի հո բել յա նի առ թիվ  և  
հայտ նել իմ խո րին հար գան քը նրա ան դամ նե րին և  ան կեղծ հիաց-
մուն քը նրանց քա ղա քա ցիա կան դիր քո րոշ մա նը, նա խա ձեռ նութ յուն-
նե րին, մտա վոր և  մաս նա գի տա կան բարձր մա կար դա կին, բա րո յա-
կան ու կա մա յին ո րակ նե րին և  բազ մա կող մա նի գոր ծու նեութ յա նը կա-
նանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան, երկ րում գեն դե րա յին հա վա-
սա րութ յան հաս նե լու ուղ ղութ յամբ: 

Ա սո ցիա ցիան կա նանց ա մե նա խո շոր և  կեն սու նակ կազ մա կեր-
պութ յուն նե րից է  Հա յաս տա նում և  ան ցած 20 տար վա ըն թաց քում 
բազ միցս հան դես է ե կել որ պես քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի թե մա տիկ կոա լի ցիա նե րի, հա մա ժո ղով նե րի 
ու ցան ցե րի ա ռաջ նորդ, նա խա ձեռ նող կամ հա մա հիմ նա դիր: 

 Չա փա զան ցութ յուն չի լի նի ա սել, որ Ա սո ցիա ցիան ոչ միայն ծան-
րակ շիռ ա վանդ ու նի այն դրա կան փո փո խութ յուն նե րում, ո րոնք տե ղի 
են ու նե ցել  Հա յաս տա նում գե նե դե րա յին ո լոր տում հետ պե կին յան 
շրջա նում, այլև ա ռանց նրա հետ ևո ղա կան ու արդ յու նա վետ ջան քե րի 
երկ րի ձեռք բե րում նե րը շատ ա վե լի հա մեստ կլի նեին:

 Մեր կա պա րա նոց չհնչե լու հա մար ու զում եմ մեկ նա բա նել ու հիմ-
նա վո րել այս թեզս:

Ոչ ոք չի կա րող վի ճար կել այն փաս տը, որ Ա սո ցիա ցիան ոչ միայն 
ա մե նաարդ յու նա վետ գոր ծող ու ազ դե ցիկ կազ մա կեր պութ յուն նե րից  
է երկ րում, այլև ա ռա ջա մար տիկ է գեն դե րա յին ո լոր տի շատ կող մե րի 
ա ռու մով:
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- Ա սո ցիա ցիան գեն դե րա յին հիմ նախն դիր նե րի տե սա կան ու 
գործ նա կան հե տա զո տութ յուն նե րի հիմ քերն է դրել  Հա յաս տա նում և 
 մինչ օրս ան վի ճար կե լի ա ռաջ նորդն է հան դի սա նում այդ բնա գա վա-
ռում:  1995-2015 թթ.  Հա յաս տա նում կա տար ված գեն դե րա յին հե տա-
զո տութ յուն նե րի, ու սում նա սի րութ յուն նե րի և  հար ցա խույզ նե րի մա տե-
նա գի տա կան ցան կը, ո րի կազ մու մը 2015 թ. նա խա ձեռ նեց ՄԱԿ-ի 
Բ նակ չութ յան հիմ նադ րա մը, ցույց տվեց, որ Ա սո ցիա ցիան ա ռա ջա-
տար է ոչ միայն հրա տա րա կութ յուն նե րի քա նա կով (77-ը 263-ից), այլև  
մեծ հե ռա վո րութ յամբ ա ռաջ է ան ցել մյուս կազ մա կեր պութ յուն նե րից, 
ե թե հատ կա պես հաշ վի առ նենք հրա տա րա կութ յուն նե րի տե սակն ու 
ծա վա լը: Դ րանք մե նագ րութ յուն ներ են, ու սում նա կան ձեռ նարկ ներ, 
մի ջազ գա յին խորհր դա ժո ղով նե րի նյու թեր, սո ցիո լո գիա կան հե տա-
զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րի ժո ղո վա ծու ներ և  այլն: 

 Շատ հե տա զո տութ յուն ներ ի րա կա նաց ման պա հին պար զա պես 
ան նա խա դեպ ու նո րա րա րա կան էին: Դ րանց զգա լի մա սը մինչ օրս 
ե զա կի են հան րա պե տութ յու նում (օ րի նակ՝ գեն դե րա յին մեյնստ րի մին-
գի հիմ նախն դիր նե րի, ազ գա յին գեն դե րա յին մշա կույ թի պատ մա կան 
տե սանկ յուն նե րի, գեն դե րա յին հա վա սա րութ յան հաս նե լու ազ գա յին 
և  ինս տի տու ցիո նալ մե խա նիզմ նե րի, գեն դեր հաս կա ցութ յան քննութ-
յան ու մեկ նա բա նութ յան և  այլ հար ցե րի վե րա բեր յալ), իսկ ո րոշ հե-
տա զո տութ յուն ներ էլ, ո րոնք ի րա կա նաց րել են այլ կա ռույց ներ, կա-
տա րել են մաս նա գետ ներ, ո րոնք եր կար տա րի ներ հե տա զո տա կան  
գոր ծու նեութ յուն են ծա վա լել Ա սո ցիա ցիա յի շրջա նակ նե րում:  Հարկ է 
հատ կա պես նշել, որ Ա սո ցիա ցիա յում «ա ճած» մաս նա գետ նե րը  Հա-
յաս տա նում գեն դե րա յին հիմ նախն դիր նե րի ա ռա ջա տար փոր ձա գետ-
նե րի շար քում են:  Զար մա նա լի չէ, որ  ՄԱԿ-ի, ԵԱՀԿ-ի և  Հա յաս տա նի 
կա ռա վա րութ յան ձևա վո րած հե ղի նա կա վոր թե մա տիկ խմբում Ա սո-
ցիա ցիան ա վե լի շատ ներ կա յա ցու ցիչ ներ ու նի, քան որ ևէ այլ կազ մա-
կեր պութ յուն և  ան գամ մի ջազ գա յին կա ռույց:

- Ա սո ցիա ցիան նաև գեն դե րա յին կրթութ յան հիմ քերն է դրել երկ-
րում:  Հենց նրա նա խա ձեռ նութ յամբ են կազ մա կերպ վել գեն դե րա յին 
դպրոց ներ, մշակ վել ու ներդր վել գեն դե րա յին կրթութ յան չա փո րո շիչ-
նե րը, կազմ վել բու հե րի հա մար ու սում նա կան ծրագ րեր, անց կաց վել 
ու սա նող նե րի, աս պի րանտ նե րի և  ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի 6 
հան րա պե տա կան խորհր դա ժո ղով ներ և  այլն:  Գեն դե րա յին բա ղադ-
րի չը  զգա լի տեղ է զբա ղեց նում նաև կա նանց լի դե րութ յան դպրո ցի 
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ու սում նա կան ծրագ րե րում, ո րը, ի դեպ, նույն պես Ա սո ցիա ցիա յի ձեռ-
նար կումն է:

-  Սա կայն Ա սո ցիա ցիան կա բի նե տա յին գիտ նա կան նե րի ու դա սա-
խոս նե րի խումբ չէ:  Գործ նա կան աշ խա տանք նե րի շնոր հիվ կու տա կած 
բազ մա կող մա նի փոր ձի, փոր ձա գի տա կան նե րու ժի և  ձեռք բե րած հե-
ղի նա կութ յան շնոր հիվ Ա սո ցիա ցիան ա ռանց քա յին դեր է ու նե ցել պե-
տա կան գեն դե րա յին քա ղա քա կա նութ յան հա յե ցա կար գի, « Կա նանց և 
տ ղա մարդ կանց հա վա սար ի րա վունք նե րի և  հա վա սար հնա րա վո-
րութ յուն նե րի ա պա հով ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի մշակ ման գոր ծում:

- Ա սո ցիա ցիան ա ռա ջինն էր, որ իշ խա նա կան կա ռույց ներւմ կա-
նանց ի րա վունք նե րի ու շա հե րի պաշտ պա նութ յան  խնդիր ներն ա ռաջ 
մղե լու հա մար հա մա լիր ռազ մա վա րութ յուն որ դեգ րեց: Ա վե լին,  կազ-
մա կեր պութ յունն ա ռանց քա յին դեր է խա ղա ցել այն հար ցում, որ 
խորհր դա րա նը ա պա կա ռու ցո ղա կան փո փո խութ յուն ներ չմտցնի վե րը 
հի շա տակ ված օ րեն քում, ո րոնք, պատ գա մա վոր նե րի ու հա սա րա կութ-
յան վրա հար ձա կո ղա կան ճնշում գոր ծադ րե լով, նա խա ձեռ նել էին հա-
կա գեն դե րա յին ար շա վի ա ռաջ նորդ նե րը: Եվ Ա սո ցիա ցիան դի մադ-
րեց ու վճռա կան հան դես ե կավ այդ ար շա վի «ակ տի վիստ նե րի» 
սպառ նա լիք նե րի ու հար ձա կում նե րի մթնո լոր տում:

-  Վեր ջա պես, Ա սո ցիա ցիա յի հե ղի նա կութ յունն ամ րապնդ վում է 
նաև խո շոր մի ջազ գա յին մի ջո ցա ռում նե րում իր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
մաս նակ ցութ յամբ,  ա մե նից ա ռաջ ՄԱԿ-ի կա ռույց նե րի (ՄԱԿ-ի  Կա-
նանց կար գա վի ճա կի հանձ նա ժո ղո վի և  Կա նանց նկատ մամբ խտրա-
կա նութ յան վե րաց ման կո մի տեի  նստաշր ջան ներ) և  եվ րո պա կան կա-
ռույց նե րի (ԵԱՀԿ, Եվ րո պա յի խոր հուրդ և Եվ րո պա կան միութ յուն):

 Հի շա տա կածս ձեռք բե րում նե րը սոսկ  այս կազ մա կեր պութ յան 
բազ մա կող մա նի և  բազ մա նիստ բեղմ նա վոր գոր ծու նեութ յան մի մասն 
են: Ու զում եմ մաղ թել Ա սո ցիա ցիա յին և ն րա ա դամ նե րին նոր հա ջո-
ղութ յուն ներ  կա նանց ի րա վունք նե րի և  սո ցիա լա կան ա զա տութ յուն-
նե րի պաշտ պա նութ յան, գեն դե րա յին հա վա սա րութ յան ակ տիվ 
ա ռաջմղ ման և  մեր կյան քի ժո ղովր դա վա րա կան հիմ քե րի ամ րապնդ-
ման շնոր հա կալ գոր ծում: Դ րա հա մար հարկ է էլ ա վե լի մեծ ջան քեր 
գոր ծադ րել երկ րում կա նանց շարժ ման հա մախմբ ման ուղ ղութ յամբ:
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Մեր երկ րում գեն դե րա յին                            
հա վա սա րութ յան գա ղա փար նե րը        
հա մա ռո րեն ու հետ ևո ղա կա նո րեն  

կյան քի կո չող կազ մա կեր պութ յու նը

 ՆԱ ՏԱԼ ՅԱ  ՄԱՐ ՏԻ ՐՈՍ ՅԱՆ
 Հել սինկ յան քա ղա քա ցիա կան                   

ա սամբ լեա յի  Հա յաս տա նի կո մի տեի        
նա խա գահ, քի միա կան գի տութ յուն նե րի 

թեկ նա ծու 

 Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիան, ո րի 
20-ամ յակն ենք նշում այ սօր,  Հա յաս տա նի այն փոք րա թիվ հա սա րա-
կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րից է, ո րոնք կա րող են ոչ միայն ար ժա-
նի տեղ զբա ղեց նել գեն դե րա յին հիմ նախն դիր նե րով զբաղ վող ՀԿ-նե-
րի շար քում, այլև այդ ո լոր տում նե րագ րա վել մար զե րի կա նանց:  Բա-
վա կան է նշել, որ կազ մա կեր պութ յունն ա վե լի քան 30 մաս նաճ յուղ ու-
նի  Հա յաս տա նի բո լոր տա րա ծաշր ջան նե րում:

Ա սո ցիա ցիան, որ ստեղծ վել է  Պե կի նի խորհր դա ժո ղո վից հե տո 
ակ տի վա ցած կա նանց շարժ ման ա լի քի վրա, այս տա րի նե րին հա մա-
ռո րեն ու հետ ևո ղա կա նո րեն կյան քի է կո չում մեր երկ րում գեն դե րա յին 
հա վա սա րութ յան գա ղա փար նե րը՝ ընդգր կե լով հար ցե րի լայն շրջա-
նակ՝ սկսած տե ղե րում կա նանց հնա րա վո րութ յուն նե րի ընդ լայ նու մից 
և  կոնֆ լիկտ նե րի հան գու ցա լուծ ման  ու խա ղա ղա շի նութ յան գոր ծում 
կա նանց մաս նակ ցութ յու նից մինչև կա նանց շա հե րի ա ռաջմ ղու մը պե-
տա կան մա կար դա կով և  ինս տի տու ցիո նալ մե խա նիզմ նե րի զար գա-
ցու մը:

 Մեր կազ մա կեր պութ յու նը՝  Հել սինկ յան քա ղա քա ցիա կան ա սամբ-
լեա յի  Հա յաս տա նի կո մի տեն,  Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ կա-
նանց ա սո ցիա ցիա յի հետ հա ջող հա մա գոր ծակ ցութ յան եր կա րամ յա 
փորձ ու նի: Եր կու կազ մա կեր պութ յուն ներն էլ « Կա նայք հա նուն խա-
ղա ղութ յան» ազ գա յին և  տա րա ծաշր ջա նա յին կոա լի ցիա յի հիմ նա դիր-
նե րի կազ մում են, որ կազ մա վոր վել է ՄԱԿ-ի « Կա նայք հա նուն կոնֆ-
լիկտ նե րի կան խար գել ման ու հան գու ցա լուծ ման և  խա ղա ղա շի նութ-
յան  Հա րա վա յին  Կով կա սում» ծրագ րի ա ջակ ցութ յամբ: Դ րա շրջա-
նակ նե րում կոա լի ցիա յի ան դամ կազ մա կեր պութ յուն նե րի ջան քե րով 
հա ջող վել է նշա նա կա լի ա ռա ջըն թա ցի հաս նել ՄԱԿ-ի Անվ տան գութ-
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յան խորհր դի թիվ 1325 բա նաձ ևի հիմ քում ըն կած գա ղա փար նե րի կի-
րարկ ման գոր ծում  ինչ պես մեր երկ րի, այն պես էլ տա րա ծաշր ջան նե-
րի մա կար դա կով:

 Հա յաս տա նի  Հել սինկ յան քա ղա քա ցիա կան ա սամբ լեան նաև 
մաս նակ ցութ յուն է ու նե ցել  Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ կա նանց 
ա սո ցիա ցիա յի՝   Հա յաս տա նում ՄԱԿ-ի  Կա նանց նկատ մամբ խտրա-
կա նութ յան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին կոն վեն ցիա յի,  Պե կի նի 
գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րի և  Հա զա րամ յա կի նպա տակ նե րի ի րա կա-
նաց ման ու սում նա սի րութ յա նը, ո րում մեր կազ մա կեր պութ յու նը պատ-
րաս տել է « Կա նայք և  զին ված հա կա մար տութ յուն նե րը» բա ժի նը:

 Մեր հա մա գոր ծակ ցութ յան ևս  մի օ րի նակ է մաս նակ ցութ յու նը 
ՄԱԿ-ի Բ նակ չութ յան հիմ նադ րա մի «Ընդ դեմ գեն դե րա յին բռնութ յան 
 Հա րա վա յին  Կով կա սում» ծրագ րին, ո րի շրջա նակ նե րում պատ րաստ-
վել է ձեռ նարկ այդ թե մա յով և  մի շարք հա տուկ վար ժանք ներ են անց-
կաց վել տար բեր նպա տա կա յին խմբե րում:

 Ցան կա լի է հա տուկ նշել կազ մա կեր պութ յան կար ևոր նա խա ձեռ-
նութ յուն նե րից մե կը՝ կա նանց լի դե րութ յան դպրո ցը, ո րի շրջա նակ նե-
րում 15 տա րի ա վե լի քան 1300 կին հնա րա վո րութ յուն է ստա ցել  ոչ 
միայն խո րաց նե լու գի տե լիք նե րը հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան տար-
բեր ո լորտ նե րում,  բա ցա հայ տե լու իր թաքն ված նե րու ժը, այլև հա մալ-
րե լու գեն դե րա յին հա վա սա րութ յան ակ տի վիստ նե րի ու պաշտ պան-
նե րի շար քե րը: Դպ րո ցի շատ «շրջա նա վարտ ներ»  այ սօր ի րենց հա-
սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն ներն են ստեղ ծել, մյուս նե րը գեն դե-
րա յին հա վա սա րութ յան պաշտ պա նութ յան գի տե լիք ներն ու հմտութ-
յուն նե րը  հա ջո ղութ յամբ կի րա ռում են քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն-
նե րում, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման հա մա կար գում կամ  քա ղա-
քա ցիա կան նա խա ձեռ նութ յուն ներ ի րա կա նաց նե լիս: 

Ինձ վի ճակ վել է որ պես փոր ձա գետ մաս նակ ցել այդ դպրո ցի 36 
հոս քե րի մեծ մա սին, և  ա մեն ան գամ ինձ ապ շեց րել է ունկն դիր նե րի 
խան դա վա ռութ յունն ու նա խա ձեռ նող ակա նութ յու նը,  մաս նա գի տա-
կան ա ճի ու զար գաց ման ձգտու մը:  Հենց դրա շնոր հիվ, ինչ պես նաև 
թե մա նե րի մշակ ման բազ մա կող մա նի մո տեց ման, դա սա վան դող նե րի 
նկատ մամբ բարձր պա հանջ նե րի և  ունկն դիր նե րի ման րակր կիտ ընտ-
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րութ յան շնոր հիվ այդ  ծրա գի րը  դար ձավ, ըստ իս, Ա սո ցիա ցիա յի 
ա ռա վել հա ջող ված ու եր կա րատև ձեռ նար կում նե րից մե կը:  

 Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիա յի գոր ծու-
նեութ յունն ընդ հա նուր առ մամբ ա ռանձ նա նում է բարձր պա տաս խա-
նատ վութ յամբ, գոր ծի  նկատ մամբ լուրջ վե րա բեր մուն քով, բո լոր շա-
հագր գիռ  կող մե րի՝ թե՛ պե տա կան, թե՛ հա սա րա կա կան կա ռույց նե րի 
հետ  հա մա գոր ծակ ցութ յան ձգտու մով և  կա նանց նե րու ժի հզո րաց-
ման ու տղա մարդ կանց շա հե րի նկա տառ ման ճշգրիտ հա վա սա րակշ-
ռու մով, ին չը, ըստ իս, գրա գետ գեն դե րա յին մո տեց ման հիմքն է:

  Նո րա նոր ձեռք բե րում ներ և  հա ջո ղութ յուն ներ եմ մաղ թում  Հա-
մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիա յին այդ դժվա րին  
աս պա րե զում:
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Այստեղ ազատությունը, 
արդարությունը, 
հավասարությունը դատարկ 
բառեր չեն

ԱՆԱՀԻՏ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
«Հոգևոր Հայաստան» հասարակական 
կազմակերպության նախագահ, 
բանասիրական գիտությունների 
թեկնածու

Մի տասը տարի առաջ, «Պեկին+10»-ին ընդառաջ, կ առա-
վարությունն ազգային զեկույց էր պատրաստել, դրան զուգ ահեռ 
նախաձեռնել էր մի գրքույկ, որում ներկայացվելու էին կանանց 
հասարակական կազմակերպությունները: Աշ  խա տանքի և սոցիալա-
կան ապահովության հարցերի ժամանակի փոխնախարար Աշոտ 
Եսայանը, որ համակարգում էր այդ աշխատանքները, հանձնարարել 
էր և՛ հայերեն տեքստի խմբա գրումը, և՛ անգլերեն թարգմանությունը 
պատվիրել Հա  մալ սարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի 
փոր ձագետներին՝ հավանաբար վստահ լինելով, որ եթե բովան-
դակային անճշտություններ լինեն, այստեղ կնկատեն ու կշտկեն: 

Այսպիսով, երբ ստացա կանանց կազմակերպությունները ներ -
կայացնող գրքույկի նյութերը, տեսա, որ խիստ անհա մամաս նություն 
է ստացվում. գրքույկի մեծագույն մասը զբաղեցնելու էր Համալ-
սարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիան ներկա յացնող հատ-
վածը, քանի որ չափից ավելի ծավալուն էր ստացվում նույնիսկ 
կազմակերպության արած գործերի զուտ թվարկումը՝ առանց մեկնա-
բանությունների: Եվ ակնհայտ էր դառնում, որ մնացած կանանց 
կազմա կեր պությունները՝ միասին վերցրած, այնքան գործ չէին արել, 
որքան Ասոցիացիան մեն-մենակ: Ստիպված եղանք «կրճատել» 
Ասոցիացիայի անցած ուղին. որոշ հատվածներ պարզապես հանե-
ցինք, որպեսզի ինչ-որ չափով հարթեինք այդ հակադրությունը:

Նկատենք, որ «Պեկին+10»-ի տարին համընկնում էր Ասո-
ցիացիայի 10-ամյակի հետ: Անցել է ևս 10 տարի: Կանանց որոշ կազ-
մակերպություններ ասպարեզից հեռացել են, երևան են եկել նորերը, 
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շատերն էլ հաջողությամբ շարունակում են իրենց գործունեությունը, 
բայց եթե հիմա էլ նման մի գրքույկ պատրաստվի, չեմ կարծում, որ 
պատկերն էապես փոխված լինի, քանի որ Ասոցիացիայի իրականաց-
րած ծրագրերն էլ այս 10 տարվա ընթացքում կրկնապատկվել են:

Ես չեմ սիրում հանդես գալ հոբելյանների առթիվ, քանի որ  
անաչառ գնահատանքից մինչև փառաբանություն երբեմն մի քայլ է, 
իսկ այդ սահմանը չանցնելու զգուշավորությունը խոսքդ ավելի ժլատ 
է դարձնում, քան պետք է: Բայց հոբելյանները, գոհունակ ու ջերմ 
տրամադրությունը մի կողմ, նման են ճամփաբաժանի, որտեղ 
կանգնած՝ սկսում ես հարցեր տալ ինքդ քեզ, որոնց պատասխանները 
գուցե ժամանակ առ ժամանակ փնտրել ես, բայց ամեն անգամ առօրյա 
հոգսերի մեջ հետաձգել ու առկախ ես թողել:

Ի վերջո, ինչպե՞ս, ինչի՞ շնորհիվ է, որ մի հասարակական կազ-
մակերպություն կարողացել է այսքան մեծ ու կենսունակ կա ռույց 
ստեղծել, որը ոմանք երբեմն, ոչ ավելի, ոչ պակաս, նախարարության 
հետ են համեմատում, ոմանք էլ՝ գիտական ինս տիտուտի: Չես էլ 
կարող մեղադրել նրանց պատկերավոր խոսքին չափից ավելի տուրք 
տալու մեջ, գիտես, որ անմիջապես սկսելու են թվարկել՝ տասնյակ 
մասնաճյուղեր հանրապետությունով մեկ, տասնյակ հրատարա-
կություններ, գիտաժողովներ, ծրագրեր, հետա զոտու թյուններ, զե-
կույց ներ, հայուրավոր քննարկումներ, դաս ընթացներ, կրթական 
ծրագրեր, ուսումնական ձեռնարկներ… 

Իհարկե, դժվար չէ բացատրել, թե այս ամենի հիմքում ինչն է 
ընկած. ղեկավարի տաղանդն ու հեղինակությունը, աշխատանքի 
ճիշտ կազմակերպումը, կադրերի անվրեպ ընտրությունը, պատաս-
խանատու և հետևողական գործելակերպը, սկզբուն քայ նությունը, գի-
տական մոտեցումը, միջազգային ու ազգային պատմական փորձի 
ճիշտ համադրությունը և այլն: Բայց այս ամենը պիտի որ մի բանալի 
ունենա: Եվ դրա որոնումը,  համենայն դեպս ինձ, մի հարցի է հանգեց-
նում. ի՞նչն է այս կազմակերպության ձգողական ուժը, ինչո՞ւ են մար դիկ 
գալիս ու մնում, ի՞նչն է կաշառում, ինչպե՞ս է հաջողվում այս միասնական, 
համերաշխ, թիմային աշխատանքն այն դեպքում, երբ հայերիս 
անհաշտության, միասնական չլինելու մասին կարծրատիպը վաղուց ի 
վեր իբրև աքսիոմատիկ ճշմարտություն է ընկալվում:  
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Մի գաղտնիք կա, կարծում եմ. այստեղ քարոզվող արժեք ները՝ 
ազատություն, արդարություն, հավասարություն, ան խտրականություն 
և այլն, դատարկ բառեր չեն, այլ իրա կանություն՝ կենդանի օրինակ ու 
կենսակերպ: Այստեղ ազատ ես և ինչ որ անում ես, անում ես ոչ թե 
պաշտոնդ  կամ աշխատավարձդ չկորցնելու վախի թելադրանքով, այլ 
սեփական կամքով ու ընտրությամբ: Եվ անում ես հաճույքով, քանի որ 
ազատության հետ մեկտեղ վայելում ես նաև սովորելու, աչքիդ առաջ 
օրինակ տեսնելու հնարավորությունը, քանի որ ղեկավարդ բառի բուն 
իմաստով ուսուցիչ է, ոչ թե վերադաս,  որը չի հրամայում ու պատժում, 
այլ իր անձնական օրինակով ցույց է տալիս, թե ինչպես պետք է 
աշխատել, ավելի կարևոր մի բան՝ ինչպիսին պետք է լինել: Եվ ես 
հաս կանում եմ կազմակերպության շատ անդամների, մանավանդ 
երիտասարդների խոստովանությունը, որոնք իրենց երախտապարտ 
են համարում ճակատագրին այս կազմակերպություն բերելու համար: 

Այստեղ իսկապես բոլորը հավասար են, արևի տակ իրենց տեղը 
պահելու մրցակցության փոխարեն իրար թիկունքի կանգած, խանդից 
ու նախանձից զերծ, քանի որ սոսկ մի չափանիշ է գործում՝ գիտելիքն 
ու բարեխղճությունը: Մի խոսքով՝ գրեթե հովվերգական օազիս  
ներկայիս դաժան իրականության մեջ, երբ  աշխատանք գտնելու 
համար ոչ այնքան ունակություններ պիտի ունենաս, որքան ազդեցիկ 
կապեր, իսկ տարիքը մարդու համար դարձել է դատավճիռ, երբ 63-ի 
սահմանագծին հասնե լուն պես կարող են դուրս հրավիրել, այսպես 
ասած՝ «վաստակած հանգստի» ուղարկել, ինչ փույթ, թե ահռելի              
փորձ ու գիտելիք  ունի և այնքան ավյուն, որ կարող է և ուզում է 
օգտակար լինել: Այս առնչությամբ ինչպե՞ս չհիշեցնես, որ այս կազ-
մակերպությունն էլ, որով այսքան հպարտանում ենք, հիմնադրվել է 
մի մարդու նախաձեռնությամբ, որի կարիերան մերօրյա չա փա-
նիշներով պիտի որ ավարտված լիներ:  Ա՛յ, այսպես: 

Ի՞նչ կարող ես անել, եթե քաղաքականություն ձևող մերօրյա 
գործիչները նույնիսկ երեխա ժամանակ հեքիաթ չեն կարդացել, ուր 
մնաց ծավալուն տեսական աշխատություններ, որ իմանային՝ ըստ 
մեր ժողովրդական իմաստնության, այո, հազարան բլբուլ բերողը 
թագավորի փոքր տղան է,  բայց պատահական չէ, որ ճամփաբաժա-
նին միշտ նստած է այն իմաստուն ծերուկը, որն ուղղորդում է նրան, 
ճանապարհ ցույց տալիս: Ընդ որում՝ ընտրությունը թողնելով տղա-
յին, թե տե՛ս, այս երկու ճանապարհները հեշտ են ու տանում են 
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ապահով տեղ, բայց պիտի մոռանաս առաքելությանդ մասին, իսկ այս 
երրորդը դժվարին է, խոչընդոտներով լի, բայց տանում է դեպի  
նպատակիդ ու երազանքիդ իրականացումը… Երիտասարդի խի-
զախությանն ու մտքի սրությանը պիտի գումարվի տարեց մարդու 
հանդարտ իմաստնությունը, սա է, որ որակ է տալիս, սա է մեր 
ազգային մտածողությունը և սա է, համոզված եմ, Համալսարանա-
կան կրթությամբ  կանանց ասոցիացիայի հա ջողու թյունների ու հա-
րատևու թյան բանալին: 

Եվ այսօր մի հարց է մնում. մենք, որ տարիներ շարունակ վայելել 
ենք ուսուցչի, ավագ ընկերոջ, ճանապարհ ցույց տվողի, խորհրդատուի 
ներկայությունը, կկարողանա՞նք ուրիշների հա մար գոնե կիսով չափ, 
գոնե մեկ քառորդով կատարել այդ դերը:
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Ð³í»Éí³Í 1

î»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ð³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ùµ Ï³Ý³Ýó 
³ëáóÇ³óÇ³ÛÇ Ù³ëÇÝ

Ð³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ùµ Ï³Ý³Ýó ³ëáóÇ³óÇ³Ý ÑÇÙÝ³¹ñí»É ¿ 1995 Ã. 
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 13-ÇÝ:

²ëáóÇ³óÇ³Ý áã Ï³é³í³ñ³Ï³Ý, ß³ÑáõÛÃ ãÑ»ï³åÝ¹áÕ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ¿:

²ëáóÇ³óÇ³Ý áõÝÇ 31 Ù³ëÝ³×ÛáõÕ ºñ¨³ÝáõÙ ̈  Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ñ½»ñáõÙ: 

²ëáóÇ³óÇ³ÛÇ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÝ ¿.

 — Ýå³ëï»É Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³-
ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³ÝÁ,

 — ³ç³Ïó»É Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³Ó»é Ýáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, Ï³Ý³Ýó ¨ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³í³ë³ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ 
Ñ³í³ë³ñ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³ÝÁ,

 — ³ç³Ïó»É Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç Ï³Ý³Ýó Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ, 
Ï³Ý³Ýó ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ³ÏïÇ-
í³óÙ³ÝÁ, ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ̈  ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÇ 
Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³ÝÁ,

 — ³ç³Ïó»É ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ËÃ³ÝÙ³ÝÁ, §Ë³ -
Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ¦ ù³ñá½ãáõÃÛ³ÝÁ ¨ Ë³Õ³Õ³ëÇñ³Ï³Ý ·áñÍ-
ÁÝÃ³óÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ:

²ëáóÇ³óÇ³ÛÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ

²ëáóÇ³óÇ³Ý ·áñÍáõÙ ¿ áñå»ë ÙÇ Ï³éáõÛó, áñÁ ½µ³ÕíáõÙ ¿ ³½·³ÛÇÝ áõ 
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáí ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³Ýáõ
ÃÛ³Ùµ, ëáóÇ³É³Ï³Ý ÉáµµÇÝ·áí, ·Çï³Ï³Ý ¨ ÏñÃ³Ï³Ý, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ¨ 
í»ñÉáõÍ³Ï³Ý áõ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ:

²ëáóÇ³óÇ³Ý Çñ³Ï³Ý³óñ»É ¿ Ñ»ï¨Û³É Íñ³·ñ»ñÁ.

 —  §Î³Ý³Ûù ¨ ½³ñ·³óáõÙÁ. Çñ³íáõÝùÝ»ñ ¨ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ¦

 — §Ê³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÛÃ Ñ³ÝáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý¦ 

 — §ÎÇÝÁ ¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ: 

 — ¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÁ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý 
Ñ»é³ÝÏ³ñáõÙ¦
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 — §Î³Ý³Ýó Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ. ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³ÝÁ ¨ 
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ¦

 — §²ç³ÏóáõÃÛáõÝ ä»ÏÇÝÛ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Íñ³·ñÇÝ, Î³Ý³Ýó 
ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý µáÉáñ Ó¨»ñÇ í»ñ³óÙ³Ý Ø²Î-Ç 
ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ ¨ Ñ³½³ñ³ÙÛ³ÏÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ¦

 — §¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ` áñå»ë ÅáÕáíñ¹³ í³ñ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ ¨ 
Çñ³í³·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý Ý³Ë³¹ñÛ³É¦

 — §ÀÝ¹¹»Ù ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ µéÝáõÃÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ¦

 — §Î³Ý³Ýó ß³ñÅáõÙÁ Ñ³½³ñ³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ Ë³ãÙ»ñáõÏáõÙ. Ýáñ Ù³ñ-
ï³Ññ³í»ñÝ»ñ ¨ é³½Ù³ í³ñáõÃÛáõÝ¦

 — §ÐÐ ÁÝïñ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ÇñùÁ` áñå»ë ûñ»Ýë¹Çñ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝáõÙ ¨ ï»-
Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÙ  ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ³ í³ë³-
ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ ·áñÍÇù¦

 — §î³íáõßÇ, ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ, ì³Ûáó ÒáñÇ ¨ êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½»ñáõÙ Ñ³-
Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ï»ë³ÝÏÛáõÝÝ»ñÁ¦

 — §Î³Ý³Ýó ù³Õ³ù³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ 2012 Ãí³Ï³ÝÇ ËáñÑñ¹³-
ñ³Ý³Ï³Ý  ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÇÝ¦

 — §Ð³Û³ëï³ÝáõÙ  ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ ·áõÙ Ï³Ý³Ýó 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ½áñ³óáõÙ¦

 — §Î³Ý³Ýó ù³Õ³ù³Ï³Ý ÉÇ¹»ñáõÃÛáõÝ. ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý 
¨ Ù³ë Ý³Ïó³ÛÇÝ  ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ¦ 

 — §ø³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ý³Ýó ËáñÑáõñ¹  Ý»ñÇ ·áñÍáõ-
Ý»áõÃÛ³Ý ³ÏïÇí³óáõÙÁ` áñå»ë ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý ¨ ½áõ ·³-
Ïßéí³Í ÅáÕáíñ¹³ í³ñáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ Ý³Ë³¹ñÛ³É¦

 —  §Î³Ý³Ýó ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý 
Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ` áñå»ë Ù³ëÝ³Ïó³ÛÇÝ Åá Õáíñ¹³ í³ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³-
ËÝ¹Çñ¦

 — §Î³Ý³Ýó ù³Õ³ù³Ï³Ý ÉÇ¹»ñáõÃÛ³Ý ³é³ç  ÙÕáõÙ. Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ·»Ý -
¹»ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ Ý³ Ë³ ¹ñÛ³É Ý»ñÁ¦

 — §î»Õ³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ Ð³ Û³ë -
ï³ÝáõÙ. Ï³Ý³Ýó ù³Õ³ù³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ÁÝ¹É³ÛÝáõÙÁ ï»Õ³Ï³Ý 
ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ 2016 Ãí³Ï³ÝÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ¦

 — §Î³Ý³Ûù Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ï»Õ³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³Ý 
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ. ù³Õ³ù³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ÷áñÓÁ ¨ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý 
Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ¦:
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1997-2016 ÃÃ. ²ëáóÇ³óÇ³Ý ³Ýó ¿ Ï³óñ»É ³í»ÉÇ ù³Ý 20 ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨ 
³½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÝ»ñ.

 — öáË³Ï»ñåíáÕ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³Ý³Ýó ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ¨ Çñ³-
íáõÝùÝ»ñÁ. Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨ Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñ

 — Î³Ý³Ûù ¨ ½³ñ·³óáõÙÁ. Çñ³íáõÝùÝ»ñ ¨ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

 — ÎÇÝÁ ¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ: ¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Çñ³í³Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÁ Åá-
Õáíñ¹³ í³ñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñáõÙ

 — Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³Ý³Ûù 21-ñ¹ ¹³ñáõÙ: ¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝ. 
Ï³Ý³Ýó ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ

 — Ê³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÛÃ. ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ ¨ Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñÇ »ñÏ-
Ëáëáõ ÃÛáõÝ

 — Î³Ý³Ýó ß³ñÅáõÙÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ. Ý³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ½³ñ·³ó-
Ù³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

 — ø³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ. ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ ¨ Ë³-
Õ³ÕáõÃÛáõÝ

 — ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÝëáÉÇ¹³óáõÙ. ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³-
ÏáõÃÛáõÝÁ ·Éáµ³É³óÙ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñáõÙ

 — Ø³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ. ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñ ¨ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ

 — ²ÝóáõÙ³ÛÇÝ ßñç³Ý. ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ¨ ÅáÕáíñ¹³-
í³ñáõÃÛ³Ý Ï³éáõóÙ³Ý Ñ³ñó»ñÁ

 — ¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ. 
ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ Çñ³í³Ï³Ý Ñ³Û»ó³Ï»ï»ñÁ

 — Î³Ý³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ÕÃ³Ñ³ñáõÙÁ` áñå»ë ù³Õ³-
ù³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹Çñ

 — Î³Ý³Ýó Ùï³íáñ Ý»ñáõÅÝ Ç Ýå³ëï ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ ù³Õ³-
ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý

 — Ø³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ` áñå»ë Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ¨ µ³ñáÛ³Ï³Ý ³ñÅ»ù

 — Ø³ëÝ³Ïó³ÛÇÝ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÁ` áñå»ë ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý 
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý ·áñÍáÝ

 — Î³Ý³Ûù ¨ Ù³ëÝ³Ïó³ÛÇÝ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÁ: î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³-
é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ï³ÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñáõÙ

 — Î³Ý³Ûù ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ. Ù³ëÝ³Ïó³ÛÇÝ 
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ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ

 — Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³ñ¹Ç ÷áõÉáõÙ. Ýáñ Ù³ñ-
ï³Ññ³í»ñÝ»ñ ¨ Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñ

 — ä»ÏÇÝÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Íñ³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ 

 — î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý 
µ³ñÓñ³óÙ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ. Ï³Ý³Ýó Ý»ñ¹ñáõÙÁ

 — Î³Ý³Ýó ù³Õ³ù³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ½áõ·³Ïßéí³Í ÅáÕáíñ¹³-
í³ñáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ 

 — §Î³Ý³Ýó ûñ³Ï³ñ·Á¦ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ 
2016 Ãí³Ï³ÝÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ

Î³Ý³Ýó ÉÇ¹»ñáõÃÛ³Ý ¹åñáó

2000 Ã. ÑÇÙÝ³¹ñí³Í Î³Ý³Ýó ÉÇ¹»ñáõÃÛ³Ý ¹åñáóÇ §´³ñÓñ³·áõÛÝ 
ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ¦ Íñ³·ñáí 37 Ñáëù»ñáõÙ ëáíáñ»É ¨ ³í³ñï»É »Ý 
ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
·ñ»Ã» 1300 ÏÇÝ ÉÇ¹»ñÝ»ñ ¨ ³ÏïÇíÇëïÝ»ñ:

Î³Ý³Ýó ÉÇ¹»ñáõÃÛ³Ý ¹åñáóÝ»ñ »Ý ÑÇÙÝí»É  Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 18 ù³Õ³ù-
Ý»ñáõÙ ¨ å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ »Ý ³ÝóÏ³óí»É Ï³Ý³Ýó  40 ËÙµ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: 

²ëáóÇ³óÇ³ÛÇ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÁ

¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÁ ¨ î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý-í»ñÉáõ-
Í³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÁ ëï»ÕÍí»É »Ý 1996 Ã., Ê³Õ³ÕáõÃÛ³Ý ¨ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý 
Ï»ÝïñáÝÁ` 2000Ã., ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ñ½³ÛÇÝ Ï»Ýï-
ñáÝÝ»ñÁ` 2005 Ã.: Î»ÝïñáÝÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ¨ ÏñÃ³Ï³Ý 
Íñ³·ñ»ñ áõ Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë áñå»ë Ùï³íáñ Ý»ñáõÅÇ Ï³éáõÛóÝ»ñ` ³ç³Ïó»Éáí 
²ëáóÇ³óÇ³ÛÇ µ³½Ù³µÝáõÛÃ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ:

¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ

²ëáóÇ³óÇ³Ý Ý³Ë³Ó»éÝ»É ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ 12 Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñáõÙ ¨ 35 
ÙÇçÝ³Ï³ñ· Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñáõÙ ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇ-
ïáõóÇáÝ³É³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ. Ùß³Ïí»É »Ý ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý 
ã³÷áñáßÇãÝ»ñÁ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÁ ¨ Ó»éÝ³ñÏÝ»ñÁ, Ý³Ë³å³ïñ³ëï»É ¿ 
¹³ë³Ëáë³Ï³Ý ¨ áõëáõóã³Ï³Ý Ï³½ÙÁ:
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ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ

2000-2016 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ³í»ÉÇ ù³Ý 120 ÏÉáñ ë»Õ³ÝÝ»ñÇ  µ³Ý³í»×»ñÇÝ ¨ 
»ñÏËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»É »Ý ·ñ»Ã» 3600 Ï³Ý³Ûù ̈  ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏª ºñ¨³ÝáõÙ, 
¶ÛáõÙñÇáõÙ, ì³Ý³ÓáñáõÙ, ²ñï³ß³ïáõÙ, Æç¨³ÝáõÙ, ¸ÇÉÇç³ÝáõÙ, ¶áñÇëáõÙ, 
²ßï³ñ³ÏáõÙ, Î³å³ÝáõÙ, ¾çÙÇ³ÍÝáõÙ, ²µáíÛ³ÝáõÙ ¨ êï»÷³Ý³í³ÝáõÙ:

ÐÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝÁ ¹³ñÓ»É ¿ ÛáõñûñÇÝ³Ï 
§Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÅáÕáí¦, áñï»Õ Ñ³ë³ñ³Ï³ÛÝáñ»Ý ³ÏïÇí Ï³Ý³Ýó ¨ ïÕ³-
Ù³ñ¹Ï³Ýó ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ïñí³Í Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ µ³Ý³í»×»ñÇª ÝíÇñí³Í 
Ñ³ ë³ñ³Ï³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ³ÛÝåÇëÇ Ññ³ï³å ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñÇ, ÇÝãåÇëÇù 
»Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÛÃÁ, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý »ñÏ-
ËáëáõÃÛáõÝÁ, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ, Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ 
å³ßï å³ ÝáõÃÛáõÝÁ, Ë³Õ³Õ³ñ³ñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ÇÝë-
ïÇ ïáõïÝ»ñÇ Ï³Û³óáõÙÁ, ÁÝïñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙÁ, 
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý 
µ³ñÓñ³óáõÙÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ï»ë³Ï»ï Ó¨³íáñ»Éáõ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ï»ÕÇ 
áõÝ»óáÕ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É:

ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ̈  Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý áõ ¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ï»ÝïñáÝÝ»ñÁ 2002-2006 ÃÃ. Ï³ï³ñ»É »Ý ëáóÇáÉá·Ç³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ, 
áñáÝó ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ññ³ï³ñ³Ïí»É »Ý ³é³ÝÓÇÝ ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñáí:

î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ýí»ñÉáõÍ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ

²ëáóÇ³óÇ³ÛÇ Éñ³ïí³Ï³Ý-í»ñÉáõÍ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÁ 1997-2016 ÃÃ. Ññ³-

ï³ñ³Ï»É ¿ ßáõñç 120 ³ÝáõÝ ·ñù»ñ` ÝíÇñí³Í ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ Ïáõ-

ÃÛ³Ý, ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý, ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »ñÏËáëáõÃÛ³Ý, ·Éáµ³-

É³óÙ³Ý, ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ, ¨ 

§Ð³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ùµ Ï³Ý³Ûù¦ Éñ³ïáõÇ 56 ÃáÕ³ñÏáõÙ` Ñ³Û»ñ»Ý, 

éáõë»ñ»Ý ¨ ³Ý·É»ñ»Ý

ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ñ½³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÝ»ñ

²ëáóÇ³óÇ³ÛÇ ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Èáéáõ, ²ñ³-

ñ³ ïÇ, Îáï³ÛùÇ, ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ýå³-

ï³ Ï³áõÕÕí³Í ¿ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ÅáÕáíñ¹³ í³ ñ³ Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ³ñ -

Ù³ï³íáñÙ³ÝÁ, Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ Ù³ëÝ³Ïó³ÛÇÝ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³Û³ó-

Ù³ÝÁ, Ù³ñ½»ñáõÙ Ï³Ý³Ýó ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³çÙÕÙ³ÝÁ 

¨  ù³Õ³ù³Ï³Ý Ù³ëÝ³Ï óáõ ÃÛ³Ý ³ÏïÇí³óÙ³ÝÁ ¨ ²ëáóÇ³óÇ³ÛÇ` Ù³ñ½»ñáõÙ 
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·áñÍáÕ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ ¨ 

Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ëáñ³óÙ³ÝÁ:

ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ñ½³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ ³Ýó-

Ï³óñ³Í ë»ÙÇÝ³ñÝ»ñÁ, ÏÉáñ ë»Õ³ÝÝ»ñÁ, Ñ³Ý¹ÇåáõÙ-ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÁ Ýå³ë-

ï»É »Ý ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ  Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÇ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³ÝÁ, Çñ»Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ 

Ù³ëÇÝ Ï³Ý³Ýó Çñ³½»ÏáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ ¨ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ, 

µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ ·Çï»ÉÇùÝ»ñ ¨ ³ÝÑñ³Å»ßï áñ³ÏÝ»ñ áõÝ»óáÕ ÏÇÝ ÉÇ¹»ñÇ Ýáñ 

Ï»ñå³ñÇ Ó¨³íáñÙ³ÝÁ, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ, 

ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Ï³Ý³Ýó ù³Õ³ù³Ï³Ý Ù³ë-

Ý³ÏóáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ Ó¨³íáñÙ³ÝÁ: 

²ëáóÇ³óÇ³ÛÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³å»ñÁ

²ëáóÇ³óÇ³Ý   ³Ý¹³Ù³Ïó»É ¿ Ð³ Ù³É ë³ ñ³Ý³Ï³Ý Ï³Ý³Ýó ÙÇç³½·³ÛÇÝ ý »-
¹» ñ³óÇ³ÛÇÝ (IFUW):

²ëá óÇ ³ óÇ ³Ý Ñ³Ý¹Çë³ó»É ¿ Ø²Î-Ç Ð³Ýñ³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý í³ñ-
ãáõÃÛ³Ý (UNDPI) ÁÝÏ»ñ³ÏóáÕ ³Ý ¹³Ù:

2016 Ã.²ëáóÇ³óÇ³ÛÇÝ ïñí»É ¿ Ø²Î-Ç îÝï»ë³Ï³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç 
(ECOSOC) Ñ³ïáõÏ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³Ï:

²ëáóÇ³óÇ³Ý Ù³ëÝ³Ïó»É ¿.

−	 2000 Ã. ÑáõÝí³ñÇÝ ÄÝ¨áõÙ` §ä»ÏÇÝ+5¦ ÐÎ-Ý»ñÇ ýáñáõÙÇÝ ¨ 2000 Ã. 
Ñáõ ÝÇëÇÝ ÜÛáõ ÚáñùáõÙ` Ø²Î-Ç ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ í»ñ³ÅáÕáíÇ §Î³Ý³Ûù 
2000. ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝ, ½³ñ·³óáõÙ ¨ Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ XXI 
¹³ñáõÙ¦ Ñ³ïáõÏ Ýëï³ßñç³ÝÇÝ,

−	 2004 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ ÄÝ¨áõÙ` §ä»ÏÇÝ+10¦ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ßñç³-
Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ï³Û³ó³Í Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÇÝ ¨ 
2005 Ã. ÷»ïñí³ñ-Ù³ñï ³ÙÇëÝ»ñÇÝ ÜÛáõ ÚáñùáõÙ` Ø²Î-Ç Î³Ý³Ýó 
Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 49-ñ¹ Ýëï³ßñç³ÝÇÝ,

−	 2010 Ã. Ù³ñïÇÝ ÜÛáõ ÚáñùáõÙ` Ø²Î-Ç Î³Ý³Ýó Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ 
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 54-ñ¹ Ýëï³ßñç³ÝÇÝ, 

−	 2015 Ã. Ù³ñïÇÝ ÜÛáõ ÚáñùáõÙ` Ø²Î-Ç Ï³Ý³Ýó Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ  Ñ³ÝÓ-
Ý³ÅáÕáíÇ 59-ñ¹ Ýëï³ßñç³ÝÇÝ,

−	 2016 Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇÝ ÄÝ¨áõÙ` Ø²Î-Ç Ï³Ý³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ëïñ³Ï³-
ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³óÙ³Ý ÏáÙÇï»Ç ÝÇëïÇÝ: 
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Ð³í»Éí³Í 2

²ëáóÇ³óÇ³ÛÇ Ññ³ï³ñ³Ï³Í ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ

19972016 ÃÃ.

1. öáË³Ï»ñåíáÕ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³Ý³Ýó ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ¨ Çñ³-
íáõÝùÝ»ñÁ. Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨ Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñ (1-ÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³-
ÅáÕáíÇ ÝÛáõÃ»ñ): 1997Ã.

2. ¶»Ý¹»ñÁ ¨ ½³ñ·³óáõÙÁ: ê»ëÇÉÇ³ ²Ý¹»ñë»Ý: ¶áñÍÝ³Ï³Ý áõÕ»óáõÛó: 
1998Ã.

3. ¶áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Íñ³·Çñ. ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñ, é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝ, ·áñÍá-
ÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: 1998Ã.

4. Î³Ý³Ûù ¨ ½³ñ·³óáõÙÁ. Çñ³íáõÝùÝ»ñ ¨ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ (2-ñ¹ 
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÇ ÝÛáõÃ»ñ): 1998Ã.

5. àõÕ»óáõÛó Ï³Ý³Ýó Ñ³Ù³ñ. ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Éñ³ïí³ÙÇçáóÝ»ñÇ û· ï³·áñ-
ÍáõÙ: 1998Ã.

6. ü»ÙÇÝÇ½ÙÇ ï»ëáõÃÛáõÝ ¨ å³ïÙáõÃÛáõÝ: àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏ: 1999Ã.

7. Î³Ý³Ýó ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝáõÙ, ÁÝï³ÝÇùáõÙ, ³Ù»Ýáõñ: 
´éÝáõÃÛ³Ý Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý áõÕÇÝ»ñ: 1999Ã.

8. Î³Ý³Ûù ½³ñ·³óÙ³Ý Ù»ç. Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ 
ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñ (Áëï ëáóÇáÉá·Ç³Ï³Ý Ñ³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ): 1999Ã.

9. ¼áõ·³Ïßéí³Í ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ: Î³Ý³Ýó ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ý³Ë³-
Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ×³ÏÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: 1999Ã. 

10. ÎÇÝÁ ¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ. ¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Çñ³í³Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÁ 
ÅáÕá íñ¹³  í³ñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñáõÙ (3-ñ¹ ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÇ ÝÛáõÃ»ñ): 1999Ã.

11. Ê³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÛÃ. ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ ¨ Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñÇ »ñÏËá-
ëáõÃÛáõÝ (ÙÇç³½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÇ ÝÛáõÃ»ñ): 1999Ã.

12. Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý. Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ï³Ý³Ûù 21-ñ¹ ¹³ñáõÙ (ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÇ ÝÛáõÃ»ñ, Ì³ÕÏ³Óáñ):  2000Ã.

13. ¶»Ý¹»ñÇ ëÏ½µÝ³íáñáõÙÁ ¨ Ï³Û³óáõÙÁ. »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý Ñ³Û³óù 
(áõë³ÝáÕ³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÇ ÝÛáõÃ»ñ): ì³Ý³Óáñ, 2000Ã

14.  Âûáîð îáùåñòâà – ìèð âî èìÿ ðàçâèòèÿ (ïî ðåçóëüòàòàì 
ñîöèîëîãè÷åñêîãî îïðîñà).  2000ã.
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15. ä»ÏÇÝÛ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Íñ³·ÇñÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ. Çñ³ Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨ 
Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñ: 2000Ã.

16. Women of Armenia – year 2000. Review of Beijing Platform for Action – Reality 
and Perspectives. 2000c.

17. ¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý ¶ÛáõÙñÇáõÙ (Áëï ëáóÇáÉá ·Ç³Ï³Ý 
Ñ³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ) ¶ÛáõÙñÇ: 2001Ã.

18. Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³Û Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃÁ. ³í³Ý¹áõÛÃ-
Ý»ñ ¨ ÝáñáõÛÃÝ»ñ (»ñÇï³ë³ñ¹ ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ, Ñ»ï³½áïáÕÝ»ñÇ ¨ áõë³-
ÝáÕÝ»ñÇ 1-ÇÝ Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ ÅáÕáí): 2001Ã.

19. ¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃáõÝÝ»ñ N 1-7 ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñÁ: 2001Ã.

20. Î³Ý³Ýó ß³ñÅáõÙÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ. Ý³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý 
Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñ (ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÇ ÝÛáõÃ»ñ):  2002Ã. 

21. ø³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ. ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ ¨ Ë³Õ³-
ÕáõÃÛáõÝ: (ÙÇç³½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÇ ÝÛáõÃ»ñ):  2002Ã.

22. ¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÁ ½áõ·³Ïßéí³Í ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ý³-
Ë³¹ñÛ³É (»ñÇï³ë³ñ¹ ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ, Ñ»ï³½áïáÕÝ»ñÇ ¨ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ 
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