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«Ղազախստան-Հայաստան. համագործակցության հարթակներ» գիրքը
նախատեսված է ընթերցողների լայն շրջանակի համար, յուրաքանչյուրը
գրքումկարողէինչ-որյուրահատուկբանգտնել:Գիրքըկտարածվիանվճար,
հայերենովևռուսերենով:

 Հաճելի՛ընթերցում…



ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՂԱԶԱԽՍՏԱՆ. 
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ

ԱԿՈՒՆՔՆԵՐ
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Ղազախստանը Եվրոպայի և
Ասիայիհատմանկետումգտնվե-
լու իրաշխարհագրական դիրքի
շնորհիվ աշխարհների յուրահա-
տուկ խաչմերուկ է, որն իր մեջ
համադրումէայդաշխարհամա-
սերիմշակութայինարժեքները:

Հայերինուղազախներինշատ
բան է միավորում՝ սկսած բազ-
մադարյա համագործակցության
ավանդույթներից մինչև 21-րդ
դարի աշխարհայացքը: Ղա-
զախստանն այն երկիրն է, որի
հետՀայաստանըգտնվումէան-
վտանգության միևնույն համա-
կարգում:Որքանմենքճանաչում
ենքմերբարեկամներին,այնքանավելիխորնենքմենքնրանցհասկանում,
այնքանավելիշատենքհարստանումինքներս:

Հայ-ղազախական կապերի պատմությունը գնում է դեպի խորը միջնա-
դար՝ մանավանդ հայ-ղփչաղական խաղաղ և ռազմական համագործակ-
ցությանժամանակաշրջան:12-13-րդդարերումՀայաստանիտարածքումեն
հայտնվումղազախներինախնիների՝ղփչաղներիմիքանիխմբեր:Ղփչաղա-
կանհզորխմբերիցմեկըհայտնվումէՀայաստանիտարածքում13-րդդարի
սկզբին՝մոնղոլականարշավանքիժամանակ:Հինավանդություններիհամա-
ձայն՝շուրջ40հազարղփղաչներ,փախչելովմոնղոլներիցևպաշտպանական
մարտերմղելով,հայտնվումենԱնդրկովկասումՀյուսիսայինԻրանից: Միա-
վորվելովվրացական,հայկականապստամբներիհետ՝նրանքսկսումենդի-
մակայելՉինգիզխանիզորքերին:Շուտովղփչաղների,հայերիևվրացիների
միացյալզորքըենթարկվումէմոնղոլզավթիչներինևսկսումնրանցհարկեր
վճարել: Իսկայս 40 հազար ղփչաղները իրենց ընտանիքների հետ որոշում
ենմնալհայկականհողում:Նրանցտրամադրումենհսկայականտարածք՝ի
նշանռազմականդաշինքիհամարերախտագիտության:

«Մինչև հիմաայդ վայրը կա,-պատմում է Եվրասիական կենտրոնի (Աս-
տանա)տնօրենԶիյաբեկԿաբուլդինովը,-մենքայդտեղեղելենք,այնտեղմի
հինգյուղկա,որնանվանումենՂփչաղ,կաբնակավայր՝ Ղազախանունով,
գետկա,որըմինչևհիմակոչվումէՂազախ,կանմիջնադարյանղփչաղական
գերեզմաններ՝ավանդականղփչաղականքանդակներով:Այսպես,եթեանվա-
նիղփչաղէմահանում,ապանրագերեզմանինդնումենձիուքանդակ,իսկ
եթեերեխանէայնաշխարհգնում,նրագերեզմանինօրորոցենպատկերում,

ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՂԱԶԱԽՍՏԱՆ.
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆԱԿՈՒՆՔՆԵՐ
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որըհարյուրտոկոսովհիշեցնումէժամանակակիցղազախներիայսօրվաման-
կականօրորոցները:Ավելին՝ հայերիմեջհանդիպումենղազախա-ղփչաղա-
կանանուններ՝Բերիկ,Կարաբալաևայլն:Ղփչաղգյուղիշրջակայքումապրող
բնակիչներնասումեն,որերբիրենցմոտերեխաէծնվում,նրապոչուկիվրա
լինումէսևնշան՝խալինման,ինչըբնորոշէքոչվորներին,ղազախներին:Եվ
նրանքկարծումեն,որդամնացելէդեռայնժամանակներից,քանիորայդ
40հազարղփչաղներիմիմասը13-րդդարում,ասիմիլացվելէ,հայացվել,իսկ
որոշ մասը 17-րդ դարումփոքրաթիվ հայկական համայնքի հետ վերաբնա-
կությունէհաստատելԼվովում:

Այնպեսորհայ-ղազախականկապերըկայունեն,գալիսենդարերիխոր-
քից,ևմենքասումենք,որխաղաղհայ-ղփչաղական,հայ-ղազախականփոխ-
հարաբերություններըդեռերկարկապրեն:Մենքպատմականհիմքերունենք
մեր շփումները ձևավորելու և նրանց նոր հուն տեղափոխելու համար: Մի
քանիտարիառաջԱստանայիԵվրասիական համալսարանը Հայաստանում
ՂազախստանիդեսպանատանաջակցությամբԵրևանիպետականհամալսա-
րանիհիմքիվրաբացեցՂազախականմշակույթիևլեզվիկենտրոն:Այդտեղ
ենգալիսմերուսանողները,մագիստրանտները,դոկտորանտները,դասախոս-
ները,դասերենանցկացնումղփչաղական-ղազախականլեզվով:

ՄերմագիստրանտներըսիրումենգալՀայաստան,քանիորայստեղհոյա-
կապՄատենադարանկա՝հնագույնձեռագրերիինստիտուտ,որտեղմիջնա-
դարյանտեղեկատվությունկամերնախնիներիմասին:Այնպեսորև՛գիտա-
կան,և՛մշակութայինոլորտումմենքհիմքերունենքմիջպետական,միջէթնի-
կականշփումներըկարգավորելու,ուժեղացնելուհամար»:

Մատենադարանումպահվումենղփչաղականձեռագրեր,որոնքյուրահա-
տուկեննրանով,որգրվածենհայկականտառերով,բայցղփչաղականլեզ-
վով:Ե՛վհայ,և՛ղազախմասնագետներնզբաղվումենայսնյութերիուսումնա-
սիրությամբ,որտեղշատհետաքրքիրտեղեկություններկարելիէգտնելայն
հեռավորժամանակներիկյանքի,կենցաղի,մերժողովուրդներիմիջևհարա-
բերություններիմասին:

Հայ-ղազախականբարեկամականկապերը շարունակվելենխորհրդային
տարիներին,շարունակվումեննաև1991թ.-իցհետո,երբմերերկուերկրները
անկախությունստացան:ԱնկախությանձեռքբերումիցիվերՂազախստանն
ուՀայաստանըզարգացնումեներկկողմհարաբերություններգործընկերութ-
յանևփոխշահավետհամագործակցությանոգով:



ԳԼՈՒԽ1

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈւՆ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ

ՈԼՈՐՏՈՒՄ
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 Ղազախստանի Հանրապետության
ևՀայաստանիՀանրապետությանմիջև
դիվանագիտական հարաբերություննե-
րը հաստատվել են 1992թ. օգոստոսի
27-ին: Անկախություն ստանալով՝ Ղա-
զախստանն ու Հայաստանը երկկողմ
հարաբերություններ են զարգացնում
գործընկերությանև փոխշահավետհա-
մագործակցությանոգով:Երկուերկրնե-
րիմիջևձևավորվելէվստահելիերկխո-
սություն, որոնք զարգանում են Հավա-
քականանվտանգության պայմանագրի
կազմակերպության (ՀԱՊԿ) և Եվրա-
սիականտնտեսականմիության(ԵԱՏՄ)
շրջանակներում: Երկու երկրները համագործակցությանակտիվ մասնակից-
ներենԱնկախպետություններիհանրակցության(ԱՊՀ)գծովևփոխգործակ-
ցումենՄԱԿ-ում,ԵԱՀԿ-ումևմիջազգայինուեվրոպականայլկառույցներում:

ՂազախստանիևՀայաստանիժողովուրդներինմիավորումէգոյակցութ-
յան դրական փորձի և արդյունավետ համագործակցության առկայությունը
նախկինԽՍՀՄշրջանակներում,ևայսօրղազախա-հայկականհարաբերութ-
յուններումբացակայումեներկկողմբնույթիորևէտարաձայնություններ.այս-
պեսէնշվածՀայաստանումՂազախստանիդեսպանատանկայքում:

Հայաստանի և Ղազախստանի միջև պահպանվում է վստահելի երկխո-
սությունըպետությանղեկավարներիմակարդակով:Փոխշահավետքաղաքա-
կանևառևտրատնտեսականհամագործակցությունկառուցելու՝երկուկողմե-
րիձգտումըցուցադրվեցՀայաստանիևՂազախստանինախագահների՝Աս-
տանաուԵրևանզանազանփոխադարձպաշտոնականայցերիընթացքում:

Հայաստանումդրականարձագանքևաջակցությունենգտնումշատղա-
զախականարտաքինքաղաքականնախաձեռնություններ:Այսպես,երկկողմ
երկխոսության զարգացմանառումով կարևոր քայլ էր Հայաստանի կողմից
ՂազախստանիթեկնածությանաջակցությունըԵԱՀԿնախագահությանհա-
մար2010թ.-ին: Բացիայդ՝ ՀայաստաննաջակցելէԱստանաքաղաքիթեկ-
նածությունը2017թ.ԷՔՍՊՈմիջազգայինմասնագիտացվածցուցահանդեսն
այնտեղանցկացնելուհամարևհանդեսէեկելՄԱԿ-ումորպեսղազախական
բանաձևիհամահեղինակ՝օգոստոսի29-ըՄիջուկայինփորձարկումներիդեմ
գործողություններիմիջազգայինօրհայտարարելումասին:

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ
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Անկախպետություններիհանրակցությունը(ԱՊՀ)ստեղծվելէ1991թ.դեկ-
տեմբերին: Ընդունված հռչակագրում Հանրակցության մասնակիցները հայ-
տարարեցինսուվերենհավասարությանսկզբունքներովիրենցփոխգործակ-
ցությանմասին:

ԱՊՀ-ումմիավորվածենԱդրբեջանիՀանրապետությունը,ԲելառուսիՀան-
րապետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը, Ղազախստանի Հանրա-
պետությունը,ՂրղըզստանիՀանրապետությունը,ՄոլդովայիՀանրապետութ-
յունը, Ռուսաստանյան Դաշնությունը, Տաջիկստանի Հանրապետությունը,
ՈւզբեկստանիՀանրապետությունըևՈւկրաինան:2005թ.օգոստոսիցԹուրք-
մենստանըդուրսէեկելԱՊՀանդամությունիցևստացելասոցացվածանդամ-
դիտորդիկարգավիճակ:1993թ.դեկտեմբերիցմինչև2009թ.օգոստոսի18-ը
ԱՊՀկազմումէրնաևՎրաստանը:

1993թ. սեպտեմբերին ԱՊՀ պետութ-
յունների ղեկավարները ընդհանուր
տնտեսական տարածություն ձևավորե-
լու համար ստորագրեցին Տնտեսական
միություն ստեղծելու մասին պայմանա-
գիր՝ հիմնված ապրանքների, ծառայութ-
յունների,աշխատուժի,կապիտալիազատ
տեղաշարժիվրա,համաձայնեցվածդրա-
մավարկային,հարկային,գնային,մաքսա-
յին,արտաքինտնտեսականքաղաքակա-
նության մշակման վրա, տնտեսվարման
գործունեությանկարգավորմանմեթոդնե-
րիսերտացման,ուղիղարտադրականկա-
պերի զարգացման համար բարենպաստ
պայմաններիստեղծմանհամար:

1995թ. ստորագրվեցին Տնտեսական և հումանիտար ոլորտներում ին-
տեգրմանխորացմանմասինհամաձայնագիրչորսերկրների՝Բելառուսի,Ղա-
զախստանի,Ղրղըզստանի,Ռուսաստանիմիջև,ևՍուվերենհանրապետութ-
յուններիհանրությանստեղծմանմասինհամաձայնագիր՝ Բելառուսիև Ռու-
սաստանիմիջևհամապատասխանկոորդինացիոնմարմիններիստեղծմամբ:
Չորսերկրների(Բելառուս,Ղազախստան,Ղրղըզստան,Ռուսաստան)Միջպե-
տականխորհրդիորոշմամբ1999թ.փետրվարինՏաջիկստանըճանաչվումէ
ՄաքսայինՄիությանլիիրավմասնակից:

2003թ. սեպտեմբերին Բելառուսը, Ղազախստանը, Ռուսաստանը և Ուկ-
րաինան ստորագրում են համաձայնագիր՝ Միասնական տնտեսական տա-
րածությանձևավորմանմասին:Ռուսաստանը,ՂազախստանըևԲելառուսը
2010թ.դեկտեմբերի9-ինփաստաթղթերենստորագրումՄիասնականտնտե-
սական տարածության ստեղծման մասին: 2011թ. նոյեմբերի 18-ին Մոսկ-

վայում Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելառուսի նախագահները փաս-
տաթղթերենստորագրումինտեգրմանհաջորդփուլիմասին՝Եվրասիական
տնտեսական ինտեգրման մասին հռչակագիր, Եվրասիական տնտեսական
հանձնաժողովի մասինպայմանագիր, Եվրասիականտնտեսական հանձնա-
ժողովիաշխատանքայինկանոնակարգ:

Եվրասիականտնտեսականինտեգրմանմասինհռչակագրումհայտարար-
վումէ2012թ.հունվարի1-ինինտեգրացիոնշինարարությանհաջորդփուլին՝
Միասնականտնտեսականտարածությանանցնելու մասին, որը հիմնված է
Առևտրիհամաշխարհայինկազմակերպությաննորմերիուսկզբունքներիվրա
և իր ձևավորման ցանկացած փուլում բաց է այլ պետությունների համար:
2014թ.մայիսի29-ինԱստանայումստորագրվումէԵվրասիականտնտեսա-
կանմիությանմասինպայմանագիրը:2015թ.հունվարի1-իցսկսումէգործել
Եվրասիականտնտեսականմիությունը:

Երկրների փոխգործակցությունը ԱՊՀ շրջանակներում իրականացվում է
նրակոորդինացնողինստիտուտներիմիջոցով(կանոնադրականմարմիններ,
գործադիրմարմիններևոլորտայինհամագործակցությանմարմիններ):

ԱՊՀհռչակվածնպատակներնեն.

-համագործակցությանիրականացումքաղաքական,տնտեսական,էկոլո-
գիական,հումանիտար,մշակութայինևայլոլորտներում,

-անդամպետություններիբազմակողմևհավասարակշռվածտնտեսական
ու սոցիալական զարգացում ընդհանուր տնտեսական տարածության շրջա-
նակներում,միջպետականհամագործակցությունևինտեգրում,
-մարդուիրավունքներիևհիմնարարազատություններիապահովում՝մի-
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ջազգայինիրավունքիսկզբունքներինունորմերինևԵԱՀԿփաստաթղթերին
համապատասխան,

- համագործակցությունանդամպետությունների միջև միջազգայինխա-
ղաղությանևանվտանգությանապահովման, սպառազինությանև ռազմա-
կանծախսերիկրճատման,միջուկայինևզանգվածայինոչնչացմանզենքիայլ
տեսակներիվերացմանհարցում,համընդհանուրևլրիվզինաթափմանարդ-
յունավետմիջոցներիիրականացում,

- նպաստել անդամ պետությունների քաղաքացիների ազատ շփմանը և
Հանրակցությունումտեղաշարժին,

-փոխադարձիրավականօգնությունևհամագործակցությունիրավական
հարաբերություններիայլոլորտներում,

-Հանրակցությանպետություններիմիջևվեճերիևհակամարտություննե-
րիխաղաղկարգավորում:

Եվրասիականտնտեսականմիությունը(ԵԱՏՄ)տարածաշրջանայինտնտե-
սականինտեգրմանմիջազգային կազմակերպություն է, որնունիմիջազգա-
յին իրավասուբյեկտայնություն և հիմնադրվել է Եվրասիականտնտեսական
միության մասին պայմանագրով: ԵԱՏՄ-ում ապահովվում է ապրանքների,
ինչպեսնաևծառայությունների,կապիտալիուաշխատուժիազատշարժըև
տնտեսությանոլորտներումկոորդինացված,համաձայնեցվածկամմիասնա-
կանքաղաքականությանանցկացումը:

ԵԱՏՄանդամպետություններնենՀայաստանիՀանրապետությունը,Բելա-
ռուսիՀանրապետությունը,ՂազախստանիՀանրապետությունը,Ղրղըզստա-
նիՀանրապետությունըևՌուսաստանյանԴաշնությունը:ԵԱՏՄ-նստեղծվել
էազգայինտնտեսություններիբազմակողմարդիականացման,համագործակ-
ցությանևմրցունակությանբարձրացմանևիշահանդամպետությունների
բնակչությանկենսամակարդակիբարձրացմանկայունզարգացման՝պայման-
ներիստեղծմաննպատակներով:

 
 1994թ. մարտի 29-ին՝ Ռուսաստան կատարած իրառաջինպաշտո-

նականայցիժամանակ,ԼոմոնոսովիանվանՄոսկվայիպետականհամալսա-
րանումՂազախստանինախագահՆուրսուլթանՆազարբաևըհանդեսեկավ
միասնականտնտեսականտարածությանևհամատեղպաշտպանականքա-
ղաքականության հիման վրա Եվրասիական միության ձևավորման մասին
գաղափարով:«Հասունացելէմերերկրներիփոխհարաբերություններիորա-
կապեսնորմակարդակիանցումկատարելուանհրաժեշտությունըկամավո-
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րությանևիրավահավասարությանսկզբունքներովձևավորվածնորմիջպե-
տական միավորման հիման վրա: Նման միավորում կարող էր լինել Եվրա-
սիականմիությունը:ԱյնպետքէկառուցվիԱՊՀսկզբունքներիցտարբերվող
սկզբունքներիվրա,քանիորնորմիավորմանհիմքըպետքէկազմենվերազ-
գայինմարմինները,որոնքկոչվածենլուծելուերկուկարևորխնդիր՝միասնա-
կանտնտեսականտարածությանձևավորումև համատեղպաշտպանական
քաղաքականությանապահովում»,-ասացնա:

Այնբանիցհետո,երբ2010թ.հուլիսինուժիմեջմտանԵվրասիականտնտե-
սական համագործակցության շրջանակներում Մաքսային միության ստեղծ-
մանմասինպայմանավորվածությունները, նույնտարվադեկտեմբերինԵՏՀ
գագաթաժողովումհամաձայնությունձեռքբերվեց՝ստեղծելուԵվրասիական
տնտեսականմիությունԲելառուսի,ՂազախստանիևՌուսաստանիՄիասնա-
կանտնտեսականտարածությանհիմքիվրա:

2013թ. սեպտեմբերի 3-ին Ռուսաստանի և Հայաստանի նախագահնե-
րի բարձր մակարդակով բանակցություններիարդյունքներով ՀՀ նախագահ
ՍերժՍարգսյանըհայտարարեցիրերկրի՝Մաքսայինմիությունմտնելուորոշ-
մանմասին:Հոկտեմբերի10-ինԵԱՏՄանդամպետություններիղեկավարնե-
րը պայմանագիր ստորագրեցին Միությանը Հայաստանի միանալու մասին:
2014թ. դեկտեմբերի 4-ին Հայաստանի խորհրդարանը վավերացրեց երկրի՝
ԵԱՏՄ-ինմիանալումասինպայմանագիրը:2015թ.հունվարի2-ինՀայաստա-
նըպաշտոնապեսմտավԵԱՏՄ:

2014թ. դեկտեմբերի 23-ին բարձրագույն Եվրասիական տնտեսական
խորհրդի նիստինպայմանագիր ստորագրվեց ԵԱՏՄ-ին Ղրղըզստանի մաս-
նակցությանմասին:ՂրղըզստանըպաշտոնապեսմտավԵԱՏՄ2015թ.օգոս-
տոսին:
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ՀԱՊԿ-ը՝ Հավաքական անվտանգության
պայմանագրի կազմակերպությունը, ռազմաքա-
ղաքական դաշինք է ԱՊՀ ներսում, որիխնդիրն
է պայմանագրի մասնակից երկրների տարած-
քատնտեսական տարածության պաշտպանութ-
յունըբանակներիևօժանդակստորաբաժանում-
ներիհամատեղջանքերովցանկացածարտաքին
ռազմաքաղաքական ագրեսորներից, միջազգա-
յին ահաբեկիչներից, ինչպես նաև խոշոր մասշ-
տաբի բնական աղետներից: ՀԱՊԿ-ի բարձրա-
գույնմարմինն է Հավաքականանվտանգության

խորհուրդը (ՀԱԽ), որի կազմի մեջ են մտնում անդամ պետությունների ղե-
կավարները: Խորհուրդը դիտարկում է Կազմակերպության գործունեության
սկզբունքայինհարցերըևդրանպատակներնուխնդիրներնիրականացնելուն
ուղղվածորոշումներէընդունում:
Դաշինքնստեղծվելէնախկինխորհրդայինհանրապետություններիկողմից

Հավաքականանվտանգությանպայմանագրիհիմանվրա,որնստորագրվելէ
1992թ.մայիսի15-ինՏաշքենդումՀայաստանի,Ղազախստանի,Ղրղըզստա-
նի,Ռուսաստանի,ՏաջիկստանիևՈւզբեկստանիկողմից:1993թ.սեպտեմբե-
րի9-ինպայմանագրինմիանումէՎրաստանը,իսկդեկտեմբերի31-ին՝Բելա-
ռուսը:ՆույնթվականինՀԱՊ-ինէմիանումԱդրբեջանը:

1994թ.ապրիլի20-ինպայմանագիրըմտնումէուժիմեջևհաշվարկվածէր
5տարվահամար,սակայնթույլատրումէրերկարաձգում:

1999թ.ապրիլի2-ինՀայաստանի,Բելառուսի,Ղազախստանի,Ղրղըզստա-
նի,ՌուսաստանիևՏաջիկստանինախագահներնարձանագրությունենստո-
րագրումպայմանագրիգործողությանժամկետըևսհինգտարովերկարաձգե-
լումասին,սակայնԱդրբեջանը,ՎրաստանըևՈւզբեկստանըհրաժարվումեն
երկարաձգելպայմանագիրը:

2002թ.մայիսի14-ինՀԱՊ-իմոսկովյաննիստիժամանակորոշումէկա-
յացվումՀԱՊ-ըմիջազգայինլիարժեքկազմակերպության՝Հավաքականանվ-
տանգությանպայմանագրիկազմակերպության(ՀԱՊԿ)վերածելումասին:
2002թ. հոկտեմբերի 7-ին Քիշնևում ստորագրվում են ՀԱՊԿ կանոնադ-

րությունըևիրավականկարգավիճակիմասինհամաձայնագիրը,որոնքվավե-
րացվումենՀԱՊԿբոլորանդամպետություններիկողմիցևուժիմեջմտնում
2003թ.սեպտեմբերի18-ին:

2015թ.հունվարի1-ինուժիմեջմտավԵվրասիականտնտեսականմիութ-
յանստեղծմանմասինպայմանագիրը:ՆույնօրնսկսեցգործելԵԱՏՄկայքը:
Այնհասանելիէբոլորմասնակիցանդամերկրներիազգայինլեզուներով:

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆՀԱՐԹԱԿ՝ՀԱՊԿ

2004թ.դեկտեմբերի2-ինՄԱԿ-իԳլխավորԱսամբլեանբանաձևէընդու-
նումՀԱՊԿ-ինՄԱԿ-իԳԱ-ումդիտորդիկարգավիճակտալումասին:

2006թ.օգոստոսի16-ինՍոչիումորոշումէստորագրվումՈւզբեկստանի՝
ՀԱՊԿ-ինլիիրավմիանալու(անդամությունըվերականգնելու)մասին:

2009թ.փետրվարի4-ինՄոսկվայումՀԱՊԿերկրներիառաջնորդներըհա-
վանություն են տալիս Արագ արձագանքման հավաքական ուժերի ստեղծ-
մանը: Ստորագրված փաստաթղթի համաձայն՝ Արագ արձագանքման հա-
վաքական ուժերը կօգտագործվեն ռազմական ագրեսիային դիմակայման,
միջազգայինահաբեկչությանևծայրահեղականության,տրանսազգայինկազ-
մակերպվածհանցավորության,նարկոթրաֆիքիդեմպայքարելուհամարհա-
տուկգործողություններիանցկացման,ինչպեսնաևարտակարգիրավիճակ-
ներիհետևանքներըվերացնելուհամար:

2009թ. հունիսի 14-ին տեղի է ունենում պետությունների հավաքական
անվտանգությանխորհրդինիստը,որիորոշմամբստեղծվումենԱրագարձա-
գանքմանհավաքականուժերը:

2012թ.հունիսի28-ինՏաշքենդըծանուցմաննոտաէուղարկումՀԱՊԿ-ում
Ուզբեկստանիանդամությունըդադարեցնելումասին (պաշտոնապեսդադա-
րեցվումէնույնթվականիդեկտեմբերի19-ին):

Նշենք, որ ՀԱՊԿ յուրաքանչյուր մասնակից-անդամ իրավունք ունի դուրս
գալուՀԱՊԿկազմիցցանկացածժամանակսեփականցանկությամբ: Բացի
այդ՝ՀԱՊԿ-ը՝որպեսռազմաքաղաքականդաշինք,երբեքչիմասնակցելմար-
տականգործողությունների:
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Երկիրմոլորակիավելիքան200000մարդիրենցխոսքնենասելաշխար-
հի առաջնորդներին՝ պահանջելով նրանցից առանց միջուկային զենքի աշ-
խարհ:ԱյսպիսիդիմումկարելիէստորագրելАТОМմիջազգայիննախագծի
կայքում,որիհեղինակնէՂազախստանիՀանրապետությունը(theatomproject.
org): АТОМնախագծիանվանումը կազմված է հետևյալ չորսանգլերեն բա-
ռերիառաջինտառերից՝ “Abolish Testing – OurMission” («Փորձարկումների
դադարեցումըմերառաքելություննէ»):ՍաՂազախստանինախագահՆուր-
սուլթանՆազարբաևիհերթականնախագիծնէ,որնուղղվածէոչմիջուկային
աշխարհիստեղծմանը:Նախագծիէություննայնէ,որմերմոլորակիմարդիկ
սկսենազդելիրենցիշխանություններիվրա՝Երկիրմոլորակիվրաբոլորմի-
ջուկայինփորձարկումներըդադարեցնելունպատակով:

1991թ.օգոստոսի29-ին Ղազախստանինախագահինախաձեռնությամբ
փակվեց Սեմիպալատինսկի միջուկայինփորձադաշտը, որտեղ կատարվել է
նվազագույնը468միջուկայինփորձարկում: Վիճակագրություն կա, որիհա-
մաձայն՝ղազախականհողումմիջուկայինլիցքերիգումարայինհզորությունը
2500անգամգերազանցում է Հիրոսիմայի վրա նետվածատոմային ռումբի
հզորությանը,իսկ Սեմիպալատինսկումպայթյուններիգումարայինհզորութ-
յունը հավասար է 116 «չեռնոբիլի»: Հավանաբարայս սարսափելի թվերըև
դրանցհետևանքներնենդրդելՆուրսուլթանՆազարբաևինդառնալուոչմի-
ջուկայինաշխարհիամենաթունդպաշտպանը:Հենցնաէնախաձեռնելօգոս-

 ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆՀԱՐԹԱԿ՝
ՈՉՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆԱՇԽԱՐՀ

տոսի29-իհռչակումը Միջուկայինփորձարկումներիդեմգործողությունների
միջազգայինօր,ինչըմիաձայնընդունվեցՄԱԿ-իԳլխավորԱսամբլեայի64-րդ
նստաշրջանում(2009թ.դեկտեմբերի2-ի64/35բանաձևը):ԱյդժամանակՀա-
յաստանըոչմիայնաջակցելէղազախականնախաձեռնությանը,այլևդարձել
«Միջուկայինփորձարկումներիդեմգործողություններիմիջազգայինօր»բա-
նաձևի26համահեղինակներիցմեկը:

Իդեպ,Հայաստանը,ինչպեսևՂազախստանըՄիջուկայինզենքիչտարած-
մանպայմանագրիանդամ(NPT)է,դաՄԱԿ-իզինաթափմանկոմիտեիկողմից
մշակվածմիջազգայինակտէ,որինպատակնէամուրպատնեշդնելմիջուկա-
յինզենքունեցողերկրներիշրջաննընդլայնելուճանապարհին: Հայաստանը
1996թ.-ինստորագրել,իսկ2006-ինվավերացրելէՄիջուկայինփորձարկում-
ներիհամապարփակարգելմանմասինպայմանագիրը:

ԱյսօրՂազախստանըշարունակումէկոչանելայներկրներին,որոնքկա՛մ
չեն վավերացրել, կա՛մ չեն ստորագրել Միջուկայինփորձարկումների համա-
պարփակարգելմանմասինպայմանագիրը,որքանկարելիէշուտքայլերանել
դեպիոչմիջուկայինաշխարհ:ՂազախստանըմտելէG-8խմբիերկրներիգլո-
բալգործընկերություն՝զանգվածայինոչնչացմանզենքիտարածմանդեմ:Եր-
կիրը,որըտիրումէրաշխարհումչորրորդմիջուկայինզինանոցինևկարողէր
մտնելաշխարհիխոշորագույն միջուկայինտերությունների շարքը, ոչ միայն
կամովինհրաժարվեցդրանից,այլևդարձավոչմիջուկայինԵրկիրմոլորակի
ամենաակտիվջատագովը:Ղազախստանումորոշումընդունվեց,որը,ինչպես
ասում է Նազարբաևը,համապատասխանում է «երրորդհազարամյակիբա-
նականությանըևբարոյախոսությանը»:2012թ.Ղազախստանըհանդեսեկավ
նոր՝АТОМնախաձեռնությամբ,որինպատակնէոչմիջուկայինաշխարհցան-
կացողմոլորակիբնակիչներիմիավորումը:
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2015թ.-իներկուխորհրդայիներկրներ՝
Հայաստանը և Ղազախստանը, նշում են
իրենցերկրներիհիմնականօրենքի20-ամ-
յակը: Այս տարեթիվը ոչ միայն որոշակի
արդյունքներամփոփելու,այլևհետադարձ
հայացքով անցած 20 տարիների հաջո-
ղություններինուբացթողումներիննայելու
առիթէ:Չէ՞որայդտարիներիընթացքում
Հայաստանն ու Ղազախստանը մի քանի
անգամ փոփոխություններ են կատարել
իրենցսահմանադրություններում:2015թ.
Ղազախստանումուշիուշովհետևումէին
Հայաստանում սահմանադրական փոփո-
խությունների քննարկումներին: Եվ չնա-
յածյուրաքանչյուրերկիրունիզարգացմանիրուղին,սակայնհաշվիառնելով
ժամանակակիցինտեգրացիոնգործընթացները՝այդերկրներիցորևէմեկում
ցանկացածփոփոխությունիրդրոշմնուազդեցությունըկունենամերերկու
երկրներիհամագործակցությանզարգացմանվրա:ՄանավանդորՂազախս-
տանիուՀայաստանիհամագործակցությանհարթակներըտարեցտարիավե-
լանումեն:

ՂՀ գործող սահմանադրությունն ընդունվել է 1995թ. համազգային հան-
րաքվեի արդյունքում: Ընդունմանը նախորդել է սահմանադրության նա-
խագծի լայնքննարկում. եղել է նախագծիավելիքան30հազարկոլեկտիվ
քննարկում, որոնց մասնակցել էավելի քան 3 մլն քաղաքացի: Քննարկում-
ներիարդյունքումսահմանադրությաննախագծումմտցվելէշուրջ1100փո-
փոխություն: Սահմանադրությանմեջենմտցվելնորինստիտուտներև նոր-
մեր:Հիմնադրվելեներկպալատխորհրդարան,Սահմանադրականխորհուրդ,
ստեղծվելենդատարաններիմիասնականհամակարգևդրանցձևավորման
կարգ,որնապահովումէիշխանությանդատականճյուղիանկախությունը:

Խոսելով Ղազախստանի Սահմանադրական խորհրդի միջազգային հա-
մագործակցության մասին՝ այդ գերատեսչության անդամ Ամանժոլ Նորմա-
գամբետովը անդրադարձել է Հայաստանի գործընկերների հետ արդյունա-
վետհամագործակցությանը:ՆրակարծիքովՀայաստանիՍահմանադրական
դատարանը ամենաբարձրակարգ դատարաններից մեկն է հետխորհրդային
տարածքում,եթեչասենքավելի լայն:ՍԴղեկավարԳագիկՀարությունյանը
սահմանադրականվերահսկողությանմարմիններիամենահեղինակավորղե-
կավարներիցմեկնէոչմիայննախկինխորհրդայինհանրապետությունների,
այլևայլերկրներիմեջ:

«Միջուկայինզենքիփորձարկումներիսպառնալիքըբոլորիսվրաազդումէ
ամենօր:Դաանցյալիխնդիրչէ:Դահեռավորապագայումմեզսպասողդա-
տարկսպառնալիք չէ: Միջուկայինզենքիփորձարկումներնիրենցմեջկրում
ենսարսափազդուհետևանքներ: Ցավոք,այսօրշարունակումեներեխաներ
ծնվելծանրբնածինարատներով,քանիորնրանցընտանիքներիանդամները
ճառագայթմանէինենթարկվելտարիներառաջկատարվածմիջուկայինփոր-
ձարկումներիարդյունքում:ՈրքանշատէաշխարհըհետաձգումՄիջուկային
փորձարկումներիհամապարփակարգելմանպայմանագրիընդունումըևգոր-
ծարկումը,այնքանավելիէմեծանումհավանականությունը,որմարդկությու-
նըկիմանա,թեինչենռադիոակտիվտեղումներըոչթեգրքերից,այլդրանց
ազդեցությունըկզգաիրվրա»,ասումենАТОМծրագրինախաձեռնողները:

«Գործե՛քհիմա: Դադարեցրե՛քմիջուկայինզենքիփորձարկումները» -սա
АТОМծրագրիլեյտմոտիվն(հիմնականսկզբունք)է,որըձգտումէնպաստել
աշխարհումիրականփոփոխություններին՝միջուկայինզենքիփորձարկումնե-
րըդադարեցնելուհամարքաղաքացիներինմիավորելումիջոցով:Գաղափարի
հեղինակներըկոչենանումաշխարհիբոլորքաղաքացիներինմիանալիրենց
ձայնինև«Ո՛չ»ասելայնաշխարհին,որտեղդեռմիջուկայինզենքկա:Գաղա-
փարի հեղինակները կոչ ենանում մոլորակի բնակիչներին ստեղծելառանց
միջուկայինսպառնալիքներիաշխարհ,առավելանվտանգևավելիմարդասեր
աշխարհ…

2015-ԸՀԱՅԱՍՏԱՆԻԵՎՂԱԶԱԽՍՏԱՆԻ 
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ20-ԱՄՅԱԿԻ 
ՏԱՐԻՆԷ
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Ժողովրդավարական իրավական պետությունը բնութագրվում է զարգա-
ցած,բացտնտեսությամբ.այսնպատակներովէառաջնորդվելՂազախստա-
նըարդիականացմանիրռազմավարությունումանկախությանառաջինփու-
լում:ԱյդուղենիշըհակիրճայսպեսէձևակերպելնախագահՆ.Նազարբաևը.
«Սկզբում՝տնտեսություն,հետո՝քաղաքականություն»:Այսհանրապետությու-
նըԽՍՀՄփլուզումիցհետոտնտեսվարմանկապերիկտրուկխզմանպայման-
ներումկարողացավկառուցելառաջատարազգայինտնտեսություն:1995թ.
սահմանադրությանշնորհիվ Ղազախստանըանցավտնտեսությանշուկայա-
կանհամակարգի՝այսուղղությամբհասնելովզգալիհաջողությունների:Եթե
1993թ.բնակչությանմեկշնչինընկնողՀՆԱ-նկազմումէր700դոլար,ապա
2014թ.՝արդեն12հազարդոլար:

ԱնկախությանտարիներինՂազախստանիտնտեսությունէներգրավվելէ
150մլրդդոլարիօտարերկրյաներդրում:Ղազախստանիսոցիալականբնույ-
թիմասինսահմանադրականդրույթըդարձելէայնհիմքը,որըօգնեցերկրի
տնեսությանըգոյատևել2008-2009թթ.գլոբալֆինանսականճգնաժամիժա-
մանակ:

Երկրիտնտեսությունումևմիջազգայինասպարեզումձեռքբերածհաջո-
ղությունները հանգեցրին պետության սոցիալ-քաղաքական կառուցվածքը
կատարելագործելուանհրաժեշտությանը:1995թ.երկրիգործողսահմանադ-
րության ընդունմանպահից երեքանգամուղղումներև լրացումներ են կա-
տարվել՝ 1998, 2007և2011թվականներին:ԴրանցարդյունքումԱստանա
նորքաղաքըհաստատվել է որպեսհանրապետությանմայրաքաղաք:Ուժե-
ղացվելէխորհրդարանիդերըերկրիքաղաքականկյանքումևբարձրացվելէ

նրաերկուպալատներիխոսնակներիկարգավիճակը,որոնքպետականհիե-
րարխիայումդարձելենվարչապետիցբարձր:Նախագահիլիազորություննե-
րիժամկետըդարձելէ5տարի՝նախկին7-իփոխարեն:Սկսվելէպետության՝
փուլառփուլանցմանգործընթացընախագահականկառավարումիցկուսակ-
ցական-խորհրդարանականհամակարգի:

Հաշվիառնելով Ղազախստանիբազմազգկազմը՝կարևորնորամուծութ-
յուն էր2007-ին Ղազախստանի Ժողովրդիասամբլեային սահմանադրական
կարգավիճակ հատկացնելը: Բացի այդ՝ Ասամբլեան իրավունք ստացավ 9
պատգամավոր ընտրել Խորհրդարանի Մաժիլիս ուղարկելու համար, ինչը
զգալիորենբարձրացրեցՂԺԱհասարակական-քաղաքականդերը:Երկրինա-
խագահՆ.Նազարբաևիհրամանագրով2015-ըհայտարարվելէՂազախստա-
նիԺողովրդիասամբլեայիտարի:

ՄասնագետներիգնահատմամբՂազախստանիսահմանադրությունըշատ
հաջողէինչպեսժամանակակիցփուլումսահմանադրական-իրավականդաշ-
տի կարգավորման,այնպես էլ հիմնական օրենքիանխափան գործունեութ-
յանհամարմեխանիզմներիապահովմանտեսանկյունից:Ինչպեսնշելէերկ-
րինախագահը,կարևորէհիմնականօրենքիէներգիանվերածելգործնական
որոշումներիուժի՝ Ղազախստանիառաջընթացնապահովողնորօրենքների
ևիրավականնորմերի:
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- 2015 թվա կա նը  Ղա զախս տա նի  Հան րա պե տութ յան սահ-
մա նադ րութ յան 20-ամ յա կի տա րին է:  Պատ մե՛ք, խնդրեմ, 
հիմ նա կան օ րեն քի նշա նա կութ յան մա սին ան կախ  Ղա զախս-
տա նի զար գաց ման գոր ծում: 

-ՆախկցանկանայիանդրադառնալՂազախստանիսահմա-
նադրականզարգացմանպատմությանը:Այնանցելէզարգաց-
մաննույնփուլերը,ինչորՀայաստանը:ԽորհրդայինՄիության
փլուզումիցառաջ և անկախությանառաջին տարիներին մեզ
մոտ գործում էր նախկին սահմանադրությունը: Այն նորացվել
էր1989-1990թթ.:1990թ.ապրիլի24-ինՂազախստանումներ-
մուծվեց նախագահի պաշտոնը: Նույն տարվա դեկտեմբերին
համաժողովրդականքվեարկությամբընտրվեցՂՀնախագահ:
ՉնայածայդտարիներինգործումէրՂազախականԽՍՀսահ-
մանադրությունը,սակայնընթանումէիննաևնորսահմանադ-
րություն ընդունելու աշխատանքները, քանի որարմատապես
փոխվում էր պետական կառուցվածքը, երկրում տնտեսական
իրավիճակը:

1993թ.հունվարի28-ինընդունվումէանկախՂազախստա-
նիառաջինսահմանադրությունը:Այնժամանակեսսահմանադ-
րականհանձնաժողովումէի,մասնակցումէիհիմնականօրենքի
մշակմանաշխատանքներինևպետքէասեմ,որայնժամանակ
արդենկարդրաժամանակավորլինելուզգացումը: Բաննայն
է,որՂՀ13-րդգումարմանԳերագույնխորհուրդըկիսապրոֆե-
սիոնալէր,ևդաէլկարծեսայլընտրանքայինսահմանադրութ-
յունէր:Նույնիսկդրագործունեությանսկզբիցարդենզգացվում

20 ՏԱՐՎԱԸՆԹԱՑՔՈՒՄ
ՂԱԶԱԽՍՏԱՆՈՒՄՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ
ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐՉԵՆԵՂԵԼ

Ա ման ժոլ  Նուր մա գամ բե տով 
ՂՀ ՍահմանադրականԽորհրդիանդամ

էր ոչ օպերատիվությունը, այն չէր համապատասխանում այդ
ժամանակգոյությունունեցողպահանջներին:1995թ.մարտին
կայանումենԳերագույնԽորհրդի14-րդգումարմանընտրութ-
յունները, որոնքոչ լեգիտիմենճանաչվում Սահմանադրական
դատարանիորոշմամբ:Որոշումէընդունվումմշակելնորսահ-
մանադրություն:1995թ.օգոստոսի30-ինհամաժողովրդական
հանրաքվեիարդյունքումընդունվումէՂՀՍահմանադրությու-
նը:Դահուլիսի5-ինՀայաստանիՍահմանադրությանընդունու-
միցմոտերկուամիսհետոէր:

Եվարդեն20տարիՂազախստանումգործումէայդՍահ-
մանադրությունը:Այնմշակվելէպետությանղեկավարիղեկա-
վարությամբ,հանրապետությանխոշորագույնգիտնականների,
առաջատար քաղաքական կուսակցությունների, օտարերկր-
յա մասնագետների (օրինակ՝ Ֆրանսիայից) մասնակցությամբ:
Սահմանադրությունը շատ հաջող ստացվեց ժամանակակից
փուլում սահմանադրաիրավական դաշտը կանոնակարգելու
տեսանկյունից:

Սահմանադրության 1-ին հոդվածը ճանաչում է Ղազախս-
տանի Հանրապետությունը՝ որպես ժողովրդավարական, աշ-
խարհիկ, իրավական, սոցիալական պետություն, մարդը նրա
հիմնականարժեքնէևայլն:Կաիշխանությանճյուղերիհստակ
բաժանումօրենսդրականի,գործադիրիևդատականի:Գրված
է,որմերպետությունըմիասնականէ,նախագահըիշխանութ-
յանոչմիճյուղիմեջ չիմտնում,նականգնածէնրանցիցվեր
և կոորդինացնումէնրանցգործունեությունը:Գրվածեննաև
իշխանությանբոլորճյուղերիլիազորությունները,իրավասութ-
յունները, որպեսզի նրանք կարողանան համաձայնեցված աշ-
խատել,առանց հակասությունների, ինչը կարող է ճգնաժամի
հանգեցնել: Բարեբախտաբար, հիմնականում և՛ երկրի ղեկա-
վարի,և՛Սահմանադրությանշնորհիվ,այս20տարումմեզմոտ
ոչմիճգնաժամայիներևույթչիեղել՝ո՛չքաղաքական,ո՛չէլայլ
ոլորտներում:

ՇատուժեղէՂՀՍահմանադրության2-րդբաժինը՝«Մարդը
ևքաղաքացին»:1998,2007և2011թվականներինմերՍահ-
մանադրությանմեջփոփոխություններենկատարվել, սակայն
դրանքկոնցեպտուալչենևայսբաժնինչենառնչվել:
Կատարված փոփոխությունները հիմնականում առնչվում

էին պառլամենտարիզմին, ընտրական օրենսդրության, պե-
տությանղեկավարիլիազորություններիմիմասըխորհրդարա-
նինփոխանցելուն (այդ գործընթացնարդեն մշտապես ընթա-
նումէ):2007թ.փոխվեցպետությանղեկավարիլիազորություն-
ներիժամկետը.այներկարացվեցմինչև7տարի:Ներկապահին
այդժամկետը5տարիէ,սակայնայն չիտարածվումառաջին
նախագահիվրա:



28 29

-  Մենք գտնվում ենք  Սահ մա նադ րա կան  Խորհր դում, ո րը 
ստեղծ վել է ՂՀ  Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի բա զա յի վրա: 
Ին չո՞վ են տար բեր վում այս եր կու կա ռույց նե րը, ո րո՞նք են 
 Սահ մա նադ րա կան  Խորհր դի հիմ նա կան գոր ծա ռույթ նե րը:

-Սահմանադրականդատարանըստեղծվեցմերանկախութ-
յան երկրորդ տարում, 1992թ. հուլիսի 2-ին ընդունվեց օրենք
«ՂՀՍահմանադրականդատարանիմասին»ևօրենք«ՂՀՍահ-
մանադրական իրավական վարույթի մասին»: Դրանից առաջ
փորձ արվեց ստեղծել սահմանադրական հսկողության մար-
մին,սակայնդաայդպեսէլմնացայդփուլում:ԻսկՍԴ-նուներ
մեծ լիազորություններ: Օրինակ՝ ՍԴ դատավորը ինքը կարող
էր սահմանադրական գործ հարուցել, պատրաստել և հարցը
դնելքննարկման:Սակայնայդիրավունքըհանվեց:Բացիայդ՝
քննարկվումէիննաևքաղաքացիներիանհատականբողոքնե-
րը: ՇատՍԴ-ներում դա չկա (Գերմանիայում չկար, հետոայդ
հնարավորությունըտրվեց,ՌԴ-ումմինչևհիմագոյությունունի):
ՍակայնհասարակությունըմեղադրումէրՍԴ-ինպոպուլիզմի,
իշխանությանդատականճյուղիգործունեությանըմիջամտելու
մեջ:Այնուամենայնիվ,ՍԴ-նաշխատեց3տարի,և1995թ.սահ-
մանադրությանմշակմանժամանակկարերկուտարբերակ՝ՍԴ
ևՍահմանադրականԽորհուրդ:

Հաշվիառնելովայն,որմերՍահմանադրությանմեջդրված
ենՖրանսիայի սահմանադրության հիմունքները՝ որոշում կա-
յացվեց այստեղ ստեղծել Սահմանադրական խորհուրդ լայն
լիազորություններով:Այնհամապատասխանումէմերհանրա-
պետությունում ձևավորված իրողություններին և բավարար
մակարդակով ապահովում է սահմանադրական վերահսկո-
ղությունը Ղազախստանի Հանրապետությունում: Մեզ դիմող
սուբյեկտները հստակ սահմանափակված են. դա պետության
ղեկավարնէ,խորհրդարանիերկուպալատներինախագահնե-
րը,երկուպալատներիպատգամավորներիմիմասը,վարչապե-
տըևդատարանները:

Հաջորդ սահմանադրական փոփոխությունը եղավ սահմա-
նադրականհսկողությանմարմնիփոխարինումը:ԱյժմՍահմա-
նադրականդատարանիփոխարենՂազախստանումգործումէ
7անդամիցբաղկացածՍահմանադրականխորհուրդ:

Սահմանադրական խորհրդում գործում է նախնական վե-
րահսկողություն, մինչև նախագահի կողմից ստորագրելը, այ-
սինքն՝ենթադրենք՝խորհրդարաննօրենքէընդունել,ուղարկել
նախագահինստորագրելու,բայցմիևնույնժամանակՍենատի
ևՄաժիլիսինախագահներըմեզենդիմումսահմանադրական
տեսանկյունից օրենքը ստուգելու: Սրան են վերաբերում նաև
նախագահիհրամանագրերը,խորհրդարանի,օրենքները,սահ-

մանադրությանմեկնաբանությունները,այնպեսորմերգործու-
նեությանդաշտըշատլայնէ:

- Իսկ կա պեր կա՞ն  Հա յաս տա նի  Սահ մա նադ րա կան դա-
տա րա նի հետ:

-ՀայաստանիՍահմանադրականդատարանըեսհամարում
եմամենաորակյալդատարաններիցմեկըհետխորհրդայինտա-
րածքում, եթե չասենք ավելին: Նրա նախագահը սահմանադ-
րական վերահսկողության մարմինների հեղինակավոր ղեկա-
վարներից է ոչ միայն նախկին խորհրդային հանրապետութ-
յունների,այլևայլերկրներիմեջ:Չէ՞որպարոնՀարությունյանը
Վենետիկիհանձնաժողովիղեկավարմարմնիանդամէ,նրան
շատբարձրենգնահատում:Իդեպ,«Սահմանադրականարդա-
րություն»մերղազախստանյանամսագիրըհրատարակվում է
Հայաստանում:Այնպեսորմենքունենքանընդհատշփումներ,
փոխայցելություններ, կարծիքների փոխանակում, համագոր-
ծակցություն:

- Առնչ վո՞ւմ է արդ յոք «100 քայլ» ծրա գի րը սահ մա նադ րա-
կան փո փո խութ յուն նե րին,  Ղա զախս տա նի սահ մա նադ րութ-
յա նը:

- Նախագահ Նազարբաևը խոսում էր նախատեսվող քա-
ղաքական բարեփոխումների, օրենսդրական և գործադիր իշ-
խանությունների լիազորություններիվերանայմանմասին (նա-
խագահիլիազորություններիմիմասիփոխանցումըօրենսդիր
իշխանությանը),սակայնդաայժմքննարկմանփուլումէ:«100
քայլ ապագայի համար» ռազմավարական ծրագրում հատուկ
տեղէհատկացվումմարդուիրավունքներիսահմանադրական
ապահովմանըևնրանպաշտպանելումեխանիզմներին:
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2015թ.մայիսի6-ին՝ապրիլի26-իարտահերթնախագահականընտրութ-
յուններումհաղթանակիցհետո,ՂազախստանինախագահՆուրսուլթանՆա-
զարբաևը նոր ռազմավարական ծրագիրառաջադրեց՝ «100 կոնկրետ քայլ.
ժամանակակիցպետությունբոլորիհամար»,որըներկայացվեցՂազախստա-
նինախագահինկիցնորձևավորվածԱրդիականացմանազգայինհանձնա-
ժողովիառաջիննիստին:Այսծրագրինպատակներնեն՝«5ինստիտուցիոնալ
բարեփոխումներիիրականացումևհասարակությանուպետությանհետագա
զարգացում»:Այդ5բարեփոխումներըհետևյալնեն՝ժամանակակիցպետա-
կանապարատիձևավորում,օրենքիգերակայությանապահովում,ինդուստ-
րալացումևտնտեսականաճ,միասնականապագայիազգ,թափանցիկհաշ-
վետուպետություն:Այսծրագիրընախատեսվումէիրականացնել10-15տար-
վաընթացքում:

Աստանայի7-րդտնտեսականֆորումին,որըսկսվեց«100քայլ»ծրագրի
հրապարակումիցերկուօրանց,նախագահՆազարբաևնիրծրագիրնանվա-
նեց«հոյակապծրագիր»,իսկՌԴԿենտրոնականբանկինախագահԳերման
Գրեֆը նույնիսկխոստովանեց, որայսփաստաթուղթը կարդալով՝ «մշակու-
թայինշոկ»էապրել: Նակարծումէ,որ«այնհիշեցնումէ Սինգապուրիկա-
ռավարությանծրագիրը,ևԵվրոպայի շատերկրներկնախանձեինդրան»և
գնահատելէայնորպեսայնպիսիծրագիր,որ«Ռուսաստանինանհրաժեշտէ
ընդունել»:

Ծրագրի ներածական մասում, որնարդենանվանել են «Ազգի ծրագիր»,
նշվումէ,որ«100կոնկրետքայլ»-ըպատասխանէգլոբալներքինմարտահրա-
վերներինևերկրի՝զարգացածպետությունների30-յակիմեջմտնելուծրագ-
րին:ԱյսծրագրումՂազախստանինախագահըխոստանումէերկիրըվերա-
ծել համաշխարհային ձգողականության կենտրոնի, որում կլինի թափանցիկ
կառավարություն, «ազնիվ» դատական համակարգև համաշխարհայինֆի-
նանսականկենտրոն՝AIFC-Աստանայիմիջազգայինֆինանսականկենտրոն
ASTANAEXPO-2017-իենթակառուցվածքիբազայիվրա՝տալովնրանհատուկ
կարգավիճակ՝ անգլիական իրավունքի սկզբունքներով գործողանկախ դա-
տականհամակարգով:ԱլմաթիիցԱստանակտեղափոխվենԱզգայինբանկը
ևՏարածաշրջանայինֆինանսայինկենտրոնը:

Բարեփոխումների իրականացման ընթացքում ենթադրվում է ներգրա-
վելնվազագույնը10տրանսազգայինկորպորացիաների՝Ղազախստանիվե-
րամշակողոլորտումարտահանմանհամարապրանքներստեղծելուհամար:
Մոտ ապագայում երկիրը կվերածվի ներդրողների համար առավելագույնս
գրավիչ մի վայրի, կստանա ժամանակակից արդյունաբերական, այլ ոչ թե
հումքայինպետությանկարգավիճակ:Իդեպ,փորձագետներըհամարումեն,
որՂազախստանումարդենայսօրէստեղծվածբավականինգրավիչներդրու-
մայինկլիմաողջԿենտրոնականԱսիայիմասշտաբով:

«100ՔԱՅԼ»՝ՎՍՏԱՀՀԱՅՏԴԵՊԻԱՊԱԳԱ

«100 քայլ» ռազմավարությունը Ղազախստանի քայլ առ քայլ մուտքն է
հաղորդակցություններիհամաշխարհայինհամակարգ,կառավարությանար-
դիականացումլավկադրերիներգրավմանմիջոցով,այդթվում՝օտարերկրյա,
արդարադատության համակարգի բարեփոխում, տնտեսության մեջ փոփո-
խությունների անցկացում, նոր ղազախստանյան ինքնության կառուցում և
վերջապեսանցում դեպի կառավարման նախագահական-խորհրդարանային
ձևի:

Ինչպեսասումէ«Ունիվերսիադա-2017»գործադիրտնօրենԻլյաՈւրազա-
կովը,փորձագետները՝առաջինհերթինբիզնեսոլորտից,«100քայլ»ծրագիրն
անվանումեն«Ղազախստան-2050»գլխավործրագրիիսկականկոնկրետա-
ցում: «Պետության ղեկավարը՝ որպես գրագետ մենեջեր, վերջնականապես,
հստակևմանրամասննկարագրելէ,թեինչէհարկավորանելայդնպատակին
հասնելուհամար:Կառավարությունըկոնկրետքայլերէնշել,դրանցժամկետ-
ները,առաջնահերթությունըևհաջորդականությունը»:

Փորձագետներիկարծիքով՝«Ազգիծրագրում»քաղաքականբարեփոխում-
ներըգծագրվածեն «ՄանգիլիկԵլ» (Հավերժականերկիր) ուսմունքում, իսկ
Ղազախստանիժողովրդիասամբլեայի«Մեծերկիր՝մեծընտանիք»ծրագիրը
կկատարելագործիքաղաքացիականհասարակությունը:Ղազախստանըմիտ-
վածէինքնուրույնեվրասիականհամաշխարհայինֆինանսային,տրանսպոր-
տայինևկրթականկենտրոնդառնալուն՝ընդգծելովհամագործակցությունը
արևմտյան վեկտորով, ինչպես նաև գործընկերությունը Չինաստանի հետ,
ՂազախստանըբազմամոդելտրանսպորտայինԱսիա-Եվրոպամիջանցքիվե-
րածելումիջոցով:

ՂՀխորհրդարանիՍենատի4-5գումարումներիպատգամավորԱնատոլի
Բաշմակովընշումէ,որ«100քայլ»ծրագիրըհինգինստիտուցիոնալբարեփո-
խումներիիրականացմանմիգործիքէ,մեխանիզմ:«Եթեմտնենքդրանցբո-
վանդակայինդաշտը,ապադրանքհասարակության,կառավարության,յուրա-
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քանչյուրիսառջևկանգնածհամալիրխնդիրներեն:Նախևառաջդրանքարդ-
յունավետտնեսության,արդյունավետպետականկառավարմանևմարդկանց
ընտրելուհարցերեն,մարդկանցև՛մասնագիտականպատրաստվածության,
և՛մարդկայինչափողականությանտեսակետից:Տնտեսությունլինելչիկարող,
եթեայնկառավարումենոչպարկեշտմարդիկ:Այժմմերխնդիրնէ,որպեսզի
յուրաքանչյուր ղազախստանցի, իսկ նրանք17,5մլն են,այդ «100քայլն» իր
սրտիմիջովանցկացնի»,-ասումէԲաշմակովը:

Վերջին 25 տարում Ղազախստանը լուրջ հաջողություններ է ցուցադ-
րելտնտեսությանզարգացմանև քաղաքացիների կյանքի որակի բարելավ-
մանհարցում:«100քայլ»ծրագրումասվումէ,որՂազախստանիառաջմեծ
խնդիրներենծառացած՝առողջապահությանբարելավում,կրթականհամա-
կարգիբարելավում,մատչելիբնակարանայինպայմաններովղազախստանցի-
ներիապահովում:Չէ՞որոչմիտնտեսականբարեփոխումհնարավորչէչլուծ-
վածսոցիալականհարցերիառկայությանդեպքում:

Եվ, ի դեպ, Ղազախստանում անկախության 23 տարիների ընթացքում
ազգամիջյանև միջդավանայինոչմիհակամարտություն չիեղել, չնայածոր
ղազախականհողումապրումենավելիքան130ազգերիևազգությունների
ներկայացուցիչներ:Ինչպեսնշումէղազախստանյանպետությանղեկավարը,
«Երկրիարդիականացման«100քայլ» ծրագիրըմերվստահհայտն էդեպի
ապագա»:
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Ղազախստանում մի յուրահատուկ ինստիտուտ կա, որը կոչվում է Ղա-
զախստանիժողովրդիասամբլեա(ՂԺԱ):1992թ.գումարվեցՂազախստանի
ժողովրդիառաջինհամաժողովը,որիժամանակՂՀնախագահՆուրսուլթան
Նազարբաևըմիորևէմարմինձևավորելումասինգաղափարարտահայտեց,
որըկապահովերժողովրդիմիասնությունևհամազգայինհամաձայնություն:
Եվահաայդպիսիմարմինէստեղծվում1995թ.մարտի1-ին,որիմեջմտնում
ենՂազախստանումբնակվողբոլոր130ազգերիուազգություններիներկա-
յացուցիչները:

«Ղազախստանիժողովրդիասամբլեայիստեղծմանսկզբունքիհիմքումըն-
կածէրայն,որՂազախստանումբնակվողյուրաքանչյուրէթնիկխումբվերա-
դառնասեփականարմատներին:Նրանցառջևնպատակդրվեցևօրենսդրո-
րեն հնարավորությունտրվեց ուսումնասիրելու սեփականմշակույթը,պատ-
մությունըևլեզուն»,-նշումէՂազախստանիժողովրդիասամբլեայիՔարտու-
ղարությանսեկտորիվարիչՆազիպաՇանային:

Ղազախստանումբոլորէթնոսներըհավասարեն,նրանքչենկոչվում«ազ-
գային փոքրամասնություն», այլ միասին կազմում են Ղազախստանի ժողո-
վուրդ:Ուստիեթեսկզբնականշրջանումայդկազմակերպությունըկոչվումէր
«Ղազախստանիժողովուրդներիասամբլեա»,ապա2007-ինայնվերանվան-

ՂԱԶԱԽՍՏԱՆԻԺՈՂՈՎՐԴԻԱՍԱՄԲԼԵԱՆ
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վեց«Ղազախստանիժողովրդիասամբլեա»-ի,ևայսօրայններկայացնումէ
բոլոր՝17,5մլնղազախստանցիներիշահերը:

Սկզբում այս ինստիտուտը ձևավորվում էր որպես խորհրդատվական-
խորհրդակցական մարմին՝ ղազախստանյան պետության ղեկավարին կից,
իսկայժմայնունիսահմանադրականկարգավիճակ:ՂԺԱ-նունի9պատգա-
մավոր,որոնցհենցԱսամբլեանէառաջադրումխորհրդարան,ևորոնքՄա-
ժիլիսում ներկայացնում են ողջ Ասամբլեան: Սա, ինչպես շեշտում են ՂԺԱ
անդամները,այսկառույցիվրաբազմահանդուրժողականությանգործառույթ
ավելիշատէդնում:

2009-իցամենտարիազգային-մշակութային միավորումներից ընտրվում
ենԱսամբլեայինախագահիերկուտեղակալներտարեկանռոտացիայիհիման
վրա,որպեսզիՂազախստանիբոլորէթնիկխմբերըլինենԱսամբլեայիղեկա-
վարկազմումևզգաննրաաշխատանքիպատասխանատվությանուկարևո-
րությանաստիճանը:

ԱյսօրԱսամբլեանմիջէթնիկականհարաբերություններիպետականազգա-
յինքաղաքականությանիրականացմանգործունգործիքէ:

«Ասամբլեայիհաջողությանգաղտնիքնայնէ,որայդինստիտուտըղեկա-
վարում էհենցպետությանղեկավարը, -պատմում էՂԺԱ Քարտուղարութ-
յանպետ ԼեոնիդՊրոկոպենկոն: - Դեռանկախության սկզբումառաջատար
արևմտյան փորձագետները՝ մասնավորապես Զբիգնև Բժեզինսկին, ասում
էին,թեՂազախստանըմիջինասիականԲալկաններէ,որնանխուսափելիորեն
կմասնատվիազգային-կրոնականհողիվրա:Սակայնայդպիսիբանտեղիչու-
նեցավ,քանիորհենցսկզբիցղազախստանյանպետությանղեկավարըլրջո-
րենզբաղվելէայսհարցով»:

ՂազախստանիժողովրդիասամբլեայինստաշրջանըՂՀնախագահիմաս-
նակցությամբանցկացվումէԽաղաղությանևհամաձայնությանպալատում:

Այսշենքում,որըկառուցվածէբուրգիտեսքով,աշխատումենԱստանաքա-
ղաքի ազգային-մշակութային կենտրոնները, Մշակույթների և կրոնների մի-
ջազգային կենտրոնը ևԹյուրքականաշխարհիակադեմիան: Ազգային-մշա-
կութայինկենտրոններըգտնվումենբուրգիչորրորդհարկում,այնտեղշուրջ
100գրասենյակկա:Նրանքաշխատումենշաբաթը5օր:

ԱսամբլեայիԽորհրդիմեջենմտնումբոլորազգային-մշակութայինմիավո-
րումներիներկայացուցիչները,որոնքստեղծելենհանրապետականասոցիա-
ցիաներ:Դրանքայժմ28-նեն:ԱսամբլեայինկիցգործումէԳիտական-փորձա-
գիտականհանձնաժողով,որըզբաղվումէՂազախստանումողջէթնոմշակու-
թայինքաղաքականությանգիտական,մեթոդոլոգիականապահովմամբ:Նրա
մեջենմտնումերկրիգիտնականների,քաղաքագետների,մշակութաբանների,
ազգագրագետներիամենալավմասնագետները: Հանձնաժողովնաշխատում
էայնբանիվրա,որպեսզիճիշտկիրառվենտերմինները,ստեղծումէմեթոդա-
կանցուցումներ,մշակումներ:«Օրինակ,երբդուքասումեք«Ղազախստանի
հայկականհամայնք»,դանորմալէ,-բացատրումէՆազիպաՇանայինհայկա-
կան «Արմեդիա»տեղեկատվական-վերլուծականգործակալության լրագրող-
ներին,-սակայնՂազախստանիհամարդասփյուռքչէ,նրանքմերքաղաքա-
ցիներնեն,դամիէթնիկխումբէ,որըգտնվումէ Ղազախստանիժողովրդի
կազմում»:

Ասամբլեայինկիցաշխատումէնաևմիջէթնիկականհարցերլուսաբանող
Լրագրողներիակումբը:ԱյսԱկումբիաշխատանքիարդյունքըդարձավայն,որ
այսօրարդենքրեականլուրերումազգությունըչինշվում:

ՄեկուկեստարիառաջԱստանայիԵվրասիականհամալսարանումստեղծ-
վեցՂԺԱառաջինամբիոնը:ԱյժմարդենՂազախստանի12համալսարաննե-
րումկաննմանամբիոններ,շուտովկբացվենևսերեքը:Այսամբիոններըերեք
խնդիր են կատարում՝ գաղափարական-քաղաքական դաստիարակություն,
գիտականապահովումևուսումնականծրագիր:

Ղազախստանիժողովրդիասամբլեայիմասնակցությամբհրատարակվում
ենթերթերուամսագրեր15լեզուներով,ևհեռարձակվումենռադիո-ևհե-
ռուստահաղորդումներ11լեզուներով:Երկրումգործումէավելիքան100ազ-
գայինդպրոց,170կիրակնօրյադպրոց,որտեղսովորումեն23մայրենիլեզու:
Ազգայինվերածնմաներեքդպրոցներումաշխատումէ12մայրենիլեզուու-
սումնասիրող29բաժին: Կա4ազգայինթատրոն՝կորեական,ույղուրական,
գերմանականևուզբեկական,14մարզերումկա14ռուսականթատրոն:Ղա-
զախստանինախագահիհանձնարարությամբերկրումստեղծվել է«Ազգերի
թատրոն»՝անտրեպրիզիթատրոն,որիկազմնանընդհատփոխվումէ,ևայն
էթնիկխմբերը, որոնքդեռ իրենց սեփականթատրոնը չունեն, ներկայացում
բեմադրելուևելույթունենալույուրահատուկհնարավորությունենստանում:
Գործում են 350 ազգային-մշակութային կենտրոններ, կա 35 էթնիկական
լրատվամիջոց:

Հենց Ղազախստանի ժողովրդի ասամբլեան է 1995թ. նախաձեռնել նոր
սահմանադրություն ընդունելու համաժողովրդական հանրաքվեն: Այսինքն՝
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Ասամբլեանիրէությամբցանկացածհակամարտությունհենցարմատիցհա-
նելուևդրակարգավորմանարդյունավետգործիքէ:Բացիայդ՝նորիցՂԺԱ-ից
է եկել 2015թ.ապրիլինարտահերթ նախագահական ընտրություններանց-
կացնելումասինհամաժողովրդականհանրաքվեիգաղափարը:

ՂԺԱ-ն նաևհսկայականբացատրականաշխատանքէտարել լեզվական
քաղաքականության առնչությամբ, որպեսզի բոլորը հասկանան պետական
լեզվի՝ որպես ժողովրդի միասնականության դերն ու նշանակությունը: Ղա-
զախստանյանհասարակությանմեջկայինտարաբնույթկարծրատիպեր,երբ
ասումէին,թեպետականլեզվիտարածումըկապվածէայլլեզուներիոտնա-
հարմանհետ,ևդահակամարտություններիհամարառիթէր:Իդեպ,2006թ.
ԵԱՀԿ էթնիկ փոքրամասնությունների հարցերով բարձրագույն հանձնակա-
տարը Ղազախստանում լեզվականքաղաքականությանուսումնասիրություն
էրկատարում,ևայսերկիրըճանաչվելէհետխորհրդայինտարածքումամե-
նալիբերալը:Ղազախստանիժողովրդիասամբլեայի12-րդնստաշրջանիժա-
մանակբարձրացվումէկիրիլիցայիցլատինատառիանցնելուհարցը:Նախա-
տեսվումէլատինատառիփուլառփուլներմուծումառաջինդասարանից:

2013թ.ապրիլինտեղիէունենումՂԺԱհոբելյանական՝20-րդնստաշրջա-
նը՝«Մեկժողովուրդ,մեկերկիր,մեկճակատագիր»անվանումով:«Մեկժողո-
վուրդ»,այսինքն՝բոլորիհամարմիասնականազգայինշահեր:«Մեկերկիր»,
այսինքն՝բոլորիհամարմիասնականՀայրենիք:«Մեկճակատագիր»,այսինքն՝
դժվարություններուհաղթանակներ,որմիասինանցելեն:Իսկհոբելյանական
նստաշրջանինախօրեիննախագահըստորագրեցՂԺԱզարգացմանհայեցա-
կարգը մինչև 2020թ.-ը: Խոսելով «Ղազախստան-2050» ռազմավարության
իրականացման մեջՂԺԱ դերի մասին՝ ՂՀ նախագահնայն համոզմունքն է
հայտնել,որմինչև2050թ.Ղազախստանըկլինիմեկմիասնականամրակուռ
ժողովուրդ,օրինակելիազգայինպետություն:

ԻնչպեսիրելույթումնշելէնախագահՆ.Նազարբաևը,Ասամբլեանանցելէ
մեծէվոլյուցիոնուղի՝հասնելովչափահասության,դառնալովազգիկարևորա-
գույն համաքաղաքացիականինստիտուտը: Ղազախստանըդարձել է էթնիկ
հակամարտություններիցազատտարածք:Միջէթնիկականհանգստությանև
ներդաշնակությանշնորհիվերկրումհաջողությամբիրականացվելենտնտե-
սականևսոցիալ-քաղաքականբարեփոխումներ:

2015թ.մայիսինՂՀնախագահըներկայացնումէ«100քայլ»ծրագիրը,որի
նպատակնէհինգինստիտուցիոնալբարեփոխումներիիրականացումը:Այն-
տեղկաննաև«ՄանգիլիկԵլ»(Հավերժականերկիր)գաղափարը,ՂԺԱ-ի«Մեծ
երկիր՝մեծընտանիք»նախագիծը:

ԻսկվերջերսկայացելէՂԺԱ22-րդնստաշրջանը,որիժամանակնախա-
գահՆազարբաևնառաջարկելէՂազախստանիժողովրդիասամբլեայիկազ-
մավորմանօրը՝մարտի1-ը,ամենտարինշելորպես«երախտագիտությանօր
թե՛բոլորէթնոսների՝միմյանցնկատմամբ,թե՛այնղազախներինկատմամբ,
ովքերգթասրտությունենցուցաբերելևընդունելայդմարդկանցորպեսհա-
րազատների:Դաավելիէմեզիրարմոտեցրել:Այսօրըկարողէդառնալբոլոր

ղազախստանցիների՝միմյանցնկատմամբգթասրտության,բարեկամության
ևսիրոմիվառտոն»:

ԱնկախությանտարիներիընթացքումՂազախստանիՀանրապետությունը
մշակելէմիջէթնիկականմիասնությանսեփականառանձնահատուկմոդելըև
կարողացելէհասարակությանբազմաբնույթէություննիօգուտիրենդարձ-
նել՝ տարածաշրջանային և դավանանքային, սոցիալական և մշակութային,
լեզվականևէթնիկականհակասություններիֆոնին:

Միջէթնիկական հանդուրժողականության և հասարակական համաձայ-
նությանոլորտումՂազախստանիմոդելնարդենհայտնիէաշխարհիտարբեր
երկրներում:15պետություններուղարկելենիրենցներկայացուցիչներին՝ղա-
զախստանյանփորձնուսումնասիրելու համար: Փաստորեն,այսօրկարելի է
ասել,որՂազախստանիժողովրդիասամբլեանհաջողակերկրիբազմալեզու
«այցեքարտն»է:
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- 2015-ը  Ղա զախս տա նի ժո ղովր դի ա սամբ լեա յի տա րին է: 
 Հա յաս տա նում շատ ենք լսում, թե  Ղա զախս տա նում ինչ պես 
են խա ղաղ գո յատ ևում 130 ազ գե րի ու ազ գութ յուն նե րի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րը: Ա սա ցե՛ք, խնդրեմ, դա ձեզ ինչ պե՞ս է հա-
ջող վում:

-Սկսենք1927թվից:Վեռնիքաղաքում(այդժամանակմեր
քաղաքնայդպես էրկոչվում, հետո՝ԱլմաԱթա, իսկայժմ՝Ալ-
մաթի)բնակվումէր40ազգություն:Հետոնրանքդարձանմոտ
70,իսկ1991թ.քաղաքումարդեն120էթնիկխումբկար:Վեր-
ջերս իր ելույթի ժամանակ Ղազախստանի նախագահը նշեց,
որերկրումբնակվումէարդենմոտ140էթնիկխումբ:Չնայած
այդժողովուրդներըտարբերթվաքանակունեն,բայցայնուա-
մենայնիվնրանքմեկժողովուրդեն:Ղազախստանիբնակչութ-
յանընդհանուրթիվըկազմումէ17,8մլն,որիցէթնիկխմբերի
ընդհանուրթիվը 10 մլն է: Կամի գլխավոր գաղափար՝ մենք
բոլորսմիանմանենք,կենսաբանորենմենքմիանմանմարդիկ
ենք,սակայնունենքտարբերպատմություն,տարբերմշակույթ,
տարբեր ավանդույթներ: Ընդ որում յուրաքանչյուրը, անկախ
ազգությունից, ռասայից, դավանանքից, պատասխանատու է
սեփականժողովրդիևսեփականպետությանառաջ:

Ալմաթիքաղաքումայժմբնակվումէ1,5մլնմարդ:Դակար-
ևորքաղաքէ Ղազախստանիզարգացմանպատմությանմեջ,
քանի որայն և՛արդյունաբերական, և՛ գիտական, և՛ մշակու-
թային,և՛սպորտայինքաղաքէ,հենցայստեղենձևավորվում
շատ գաղափարներ: Ղազախստանի ժողովրդի ասամբլեայի
շնորհիվ առաջ քաշվեց ՂՀ-ում արտահերթ նախագահական

 Կազ բեկ  Ման սու րով
ԱլմաթիիՂազախստանիժողովրդի
ասամբլեայիփոխնախագահ

« ԿԱՄԻԳԼԽԱՎՈՐԳԱՂԱՓԱՐ՝ՄԵՆՔ
ԲՈԼՈՐՍՄԻԱՆՄԱՆԵՆՔ»

ընտրությունների գաղափարը: Այն հավանություն ստացավ
զանազան միջոցառումներում, և բառացիորեն բնակչության
համարյա100%-ը,որըկարողէքվեարկել,եկավևքվեարկեց
մեր իմաստուն նախագահ Նուրսուլթան Նազարբաևիթեկնա-
ծությանօգտին:Սանույնպեսասումէ,այնմասին,որ,այո՛,կա
քաղաքականություն,կատնտեսություն,որոնքօգնումենպայ-
մաններստեղծելմերպետությանզարգացմանուծաղկմանհա-
մար: Չեմ սխալվի, եթեասեմ, որդանաևայն բանի շնորհիվ
է,որՂազախստանիտարածքէինտեղափոխելվերաբնակներ
ԽորհրդայինՄիությանտարբերծայրերից:

Իրենց բնույթով ղազախները հյուրընկալ ժողովուրդ են:
Նրանք այդ մարդկանց ընդունեցին, տեղավորեցին, կերակրե-
ցին,ինչովկարողէին,կիսվեցին:Ահասաէլայնբանիհիմքնէ,
որայսօրկա:Շատհաճախիրքաղաքականելույթներումպե-
տության ղեկավարըխոսում էայն մասին, որ մեզ հարկավոր
չէո՛չշովինիզմ,ո՛չտեղականազգայնականություն,քանիորեր-
կուսնէլխանգարումեն:Բոլորըհավասարենհասարակության,
պետության,ժողովրդիառջև:

Եվկամիասույթ,որըեսհաճախեմկրկնում.

Ժողովուրդներըոսկիեն,ահա՛սրբազանճշմարտությունը,

և՛փոքրերը,և՛մեծերը,եթեվերցնենքորպեսօրինակ,

ապամեկըոսկուհատիկէ,

իսկմյուսնիրչափովհանքաքարէ:
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- 2015թ. նշվում է  Ղա զախս տա նի ժո ղովր դի ա սամբ լեա յի 
20-ամ յա կը:  Պատ մե՛ք, խնդրեմ, այդ կա ռույ ցի նշա նա կութ յան 
մա սին, ինչ քա նո՞վ է այն նպաս տում  Ղա զախս տա նի տա րած-
քում բնակ վող ա վե լի քան 130 ազ գութ յուն նե րի հա մա տեղ 
գո յակ ցութ յա նը:

- 2015թ. մարտի 1-ին լրացավ Ղազախստանի ժողովրդի
ասամբլեայի ստեղծման20տարին:Այն երևիթեաշխարհում
միակինստիտուտն է (պետությունից վեր կանգնած, համաժո-
ղովրդական),որիմեջենմտնումմերերկրումապրող130մշա-
կույթների, էթնոսների, ազգությունների ներկայացուցիչները:
Առաջինանգամմերնախագահըխոսեցայսպիսիմիգործիքի
մասին,որըկարողանարազդելՂազախստանիարտաքինքա-
ղաքականության, առաջին հերթին՝ էթնիկ հանդուրժողակա-
նության, ազգամիջյան հարաբերությունների մշակույթի վրա,
1991թ. վերջին՝ հենց Ղազախստանիանկախության հռչակու-
միցհետո:Այդժամանակկենտրոնախույսուժերնարդենկարող
էինիրենցխիստբացասականդերըխաղալ,արդենսկսվելէր
բնակչությանարտահոսքը,տնտեսությունըքանդվումէր,ևայս
ամենն անդրադառնում էր մարդկանց տրամադրության վրա:
Ռուսալեզու բնակչության,այլ ժողովուրդների ներկայացուցիչ-
ներըսկսելէինմտածելպատմականհայրենիքտեղափոխվելու
մասին:

Այս ամենը շատ լավ զգում էր անտեսանելի երևույթները
տեսնելուունակությունունեցողմերնախագահը:Եվայդժա-
մանակ,արդեն1995թ.սկզբին,Նազարբաևըկրկնեց,որնման
ինստիտուտն անհրաժեշտ է: Նա հիմնավորեց հայեցակարգը,

Ա նա տո լի  Բաշ մա կով  
ՂազախստանիխորհրդարանիՍենատի4-5
գումարումներիպատգամավոր,Ղազախստանի
ժողովրդիասամբլեայիԽորհրդիանդամ

«ԱՇԽԱՐՀԸԿՓՐԿԻՀՈԳՈՒ
ԷԿՈԼՈԳԻԱՆ»

մտածեցԱսամբլեայիհիմնականնպատակներնուխնդիրները,
և1995թ.մարտի1-ինիրհրամանագրովստեղծեցայդինստի-
տուտը,ողջՂազախստանիցհավաքեցներկայացուցիչներինև
իրավաբանորենձևավորեց Ղազախստանիժողովրդիասամբ-
լեան(ՂԺԱ):

Այնուհետև Ասամբլեան զարգանում էր և՛ իրավական, և՛
սահմանադրական, և՛ քաղաքական, և՛ հոգևոր ուղղություն-
ներով, ուայժմարդենայնսահմանադրականմարմին է, ունի
9 պատգամավոր, որոնց Ասամբլեան ուղարկում է խորհրդա-
րան,ևնրանքայնտեղներկայացնումենողջԱսամբլեան:Եվ
սաավելիշատէկառույցիվրադնումհանդուրժողականության
գործառույթը: Օրինակ՝ հայ պատգամավորը պաշտպանում է
մյուսբոլորժողովուրդներիշահերը:

Անցած20տարիներիընթացքումԱսամբլեանընդլայնվելէ
ոչմիայն լայնությամբ,այլևխորությամբ:Այնունի Գիտափոր-
ձագիտականխորհուրդ, որը մենք համարում ենքԱսամբլեա-
յինկիցգիտականլաբորատորիա:ԽորհուրդնզբաղվումէՂա-
զախստանումողջազգային-մշակութայինքաղաքականության
գիտական, մեթոդոլոգիականապահովմամբ: Խորհրդի մեջ են
մտնում գիտնականների, քաղաքագետների, մշակութաբաննե-
րի,ազգագրագետներիմիջից լավագույնուղեղները,նաևուղ-
ղակիհիանալիմարդիկ,որոնքիրենքիրենցովարդենհանդի-
սանումենազգամիջյանհարաբերություններիմշակույթինմուշ:
Նիստերինմենքսովորաբարքննարկումենքաշխատանքիարդ-
յունավետությանբարելավմանհետկապվածխնդիրները:

Իտարբերությունեվրոպականմուլտիկուլտուրալիզմի՝մեզ
համար գլխավոր բազային հիմք է «Մանգիլիկ ել» (Հավերժա-
կաներկիր)կոնցեպտը:Այննախևառաջողջղազախականէթ-
նոսիմշակութայինկոդնէ,համաղազախստանյանինքնության
կարևորագույնբաղադրիչը:Որպեսկոնցեպտիհիմքէվերցված
այն սկզբունքը, որ ազգամիջյան հարաբերությունների մշա-
կույթնանսահման է:Դրանովհնարավորություն է ստեղծվում
միմյանցից ստանալուամենայն լավը, ինչ կա նրանցտարբեր
մշակույթներում:Միևնույնժամանակմենք՝որպեսհոգուդոնոր,
տալիսենքամենլավը,ինչունենք,այլմշակույթներիներկայա-
ցուցիչներին:Եվդրաշնորհիվմենքձևավորելենքոչսովորա-
կանղազախստանյանմենթալիտետ: Բայցմշակույթիանսահ-
մանափակությանհետմեկտեղմենքկարծումենք,որայնունի
երեքգործոններիվրահիմնվածիրազգայինարմատները՝մայ-
րենիլեզու,ազգայինավանդույթներևպատմականհիշողութ-
յուն:

- Այ սօր  Ղա զախս տա նի բու հե րում մենք տես նում ենք ՂԺԱ 
ամ բիոն ներ: Ին չո՞ւ են դրանք ստեղծ վել:
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- Բացի Ասամբլեայի ներսում Գիտափորձագիտական
խորհրդից՝մենքմեծանումենքնաև լայնությամբ,դեպիմար-
զեր՝ ստեղծելով այնտեղի համալսարաններում ՂԺԱ ամբիոն-
ներ:ԱռաջինամբիոնըստեղծելենքԱստանայիԵվրասիական
համալսարանումմեկուկեստարիառաջ:ԱյժմարդենՂազախս-
տանի12 համալսարաններում կանայսպիսիամբիոններ, շու-
տովկավելանանևսերեքը:

Մենքստեղծելենքասոցիացիա,հավաքվումենքտարին1-2
անգամ միասնական մեթոդոլոգիական հայացք ապահովելու
համար: Մշակել ենք ուսումնական ծրագրեր, հատուկ դասըն-
թացներ: Այդ ամբիոնները եռակի խնդիր են կատարում. գա-
ղափարական-քաղաքական դաստիարակություն, գիտական
ապահովում(պատրաստումենքմենագրություններ,ելույթներ)
և ուսումնականծրագիր (որի մեջ ներառել ենք մշակութաբա-
նության,քաղաքագիտության,տնտեսության,պետականշինա-
րարությանհարցեր):

-  Պատ մե՛ք, խնդրեմ, «100 քայլ» ծրագ րի մա սին:

-Պետությանղեկավարիկողմիցառաջարկված«100քայլ»,
կարողենքասել՝ազգիծրագիրըմիգործիքէհինգինստիտու-
ցիոնալռեֆորմներիրականացնելուհամար:Դրանքհասարա-
կության, կառավարության առջև դրված համալիր խնդիրներ
են: Նախևառաջ դրանք արդյունավետտնտեսության, արդյու-
նավետպետական կառավարման և պետական հաստատութ-
յուններումարժանիմարդկանցներգրավելուհարցերնեն:Ար-
ժանի մարդկանց՝ երկու պարամետրերով՝ մասնագիտական
պատրաստությանև մարդկային լինելուտեսանկյունից, քանի
որկրթություննառանցդաստիարակությաննույննէ,ինչզենքը
անխելքիձեռքում:Չիկարողտնտեսությունլինել,եթեայնկա-
ռավարումենսոցիալականասպեկտըհաշվիչառնողմարդիկ:

Մարդնայնարևնէ,որիշուրջըպետքէպտտվիպետությու-
նը,նրամարմինները, յուրաքանչյուրպաշտոնյա:Ոչթեմարդը
պտուտակի նման պետք է սպասարկի պետությանը, այլ պե-
տությունը պետք է հոգ տանի յուրաքանչյուր մարդու մասին:
Այժմմերխնդիրնայնէ,որպեսզիյուրաքանչյուրղազախստան-
ցի՝17,5մլնմարդ,այսճշմարտություննիրսրտիմիջովանցկաց-
նի:Այդժամանակմեզմոտչիլինիայն,ինչայսօրմենքտեսնում
ենքՈւկրաինայում,ՄերձավորԱրևելքում,նույնիսկբարեկեցիկ
Եվրոպայում:

Երբմենքմերմեջհաղթահարենքմիայնազգայինպատկա-
նելությամբցածրվերաբերմունքըմիմյանցնկատմամբ,դրանից
վեր կանգնենք,այդ ժամանակ չի լինիայն, ինչայսօրտեղի է
ունենումՍիրիայում,Լիբանանում,Աֆղանստանում,Իրաքում:

Բոլորղեկավարներըպետքէհավաքվենումտածեն՝ինչպե՞ս
փրկենմերմայր-մոլորակը:Չէ՞որբնականաղետները՝ցունամի-
ների,երկրաշարժներիտեսքով,բնությանպատասխաննենիր
նկատմամբմարդկանցմարգինալվերաբերմունքիհամար:Նա
երկարէհամբերում,բայցերբհամբերությունըհատնումէ,ինչ-
որտեղիրենզգացնելէտալիս:Հարկավորէ,որնախագահներն
իրենցհետԱստանա՝մեր Խաղաղությանուհամաձայնության
պալատ բերեն իրենց իմաստուններին, որոնք մեզ կասեն, թե
ինչպե՞սշարունակենքապրել,ինչպե՞սփրկենքմթնոլորտիօզո-
նայինշերտը:Եկե՛քհոգտանենքմիմյանցմասին:Էկոլոգիանոչ
թեպետքէվերականգնել,այլպահպանել,իսկայնհնարավորէ
պահպանելմիայնսեփականհոգու,մտքիէկոլոգիայիմիջոցով:
Եթեայնլինիվեհանձն,հանդուրժող,բնություննէլկսկսիկեն-
դանանալ,ևմենքէլքիչցավկպատճառենքմիմյանց:
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Ղազախստանը հնուց ի վեր ներգրավված է եղել համաշխարհային միջ-
մշակութային գործընթացներում: Հատուկ աշխարհագրական տեղակայումը
ԱրևելքիևԱրևմուտքիխաչմերուկումորոշելենՂազախստանիէթնիկական
կերպարը:Այստեղապրումեն130ազգերիուազգություններիներկայացու-
ցիչներ: Բացիղազախներից՝դրանքարևելյանսլավոններնեն,գերմանացի-
ները, թաթարները, ուզբեկները, ույղուրները, թուրքերը, ադրբեջանցիները,
դունգանները,տաջիկները,քրդերըևայլն:Երկրումբնակվումեննաևհայեր,
ովքեր հայտնվել ենայստեղ դեռ միջին դարերում, իսկ 19-րդ դարի սկզբին
ամուրդիրքենգրավելԿասպիցծովիարևելյանափինգտնվողառևտրային
ֆակտորիաներում:19-րդդ.կեսինայստեղսկսեցինձևավորվելևզարգանալ
հայկականհամայնքները:Պատմականտեղեկություններիհամաձայն՝1890թ.
ԹուրքեստանիԱնդրկասպյաներկրամասումբնակվումէրարդեն2893հայ,
իսկ1894թ.-ին՝3438:Քանիորհայերըգիտեինղփչաղերենլեզուն,նրանքհա-
ճախ ծառայում էին որպես թարգմանիչներ, խորհրդականներ, միջնորդներ՝
դրանովօգնելովօտարերկրացիներինշփվելղազախականբնակչությանհետ:
Հայառևտրականները,արհեստավորներըռուսներիհետկազմումէինԳուրյև
(ներկայիսԱտիրաու)և ՖորտՇևչենկո (ներկայիսԱկտաու) քաղաքներիժո-
ղովրդագրականհիմքը:

Խորհրդային տարիներին հայերը հիմնավորվում են արդյունաբերական
կենտրոններում՝ Կարագանդայում, Պավլոդարում: Հայերի թիվն ավելանում
էռեպրեսիաներիտարիներին:ԻնչպեսպատմումէԱլմաթիիհայկականհա-
մայնքիանդամԱլբերտՊողոսյանը,ովայսքաղաքումծնվածառաջինհայնէ,
«1937թ.ԽՍՀՄ Նախարարների Խորհրդիհրամանագրովմեզ՝հայերիս,աք-
սորեցինմերհարազատհողից:Ինչպեսմեզընդունեցինղազախնե՞րը:Դաես
կասեմ ցանկացածամբիոնից՝ հիանալի: Այդ ժամանակ ղազախներն իրենք
էինապրումաղքատությանմեջ,սակայնմեզօգնեցինիրենցունեցածիչափով:
Եվղազախազգիշնորհիվմենքայստեղչկորանք: Մինչևհիմամենքհիշում
ենքայդմարդկանցբարությունը,ևժամանակառժամանակգնումենքայդ
գյուղը,նվերներտանումայդընտանիքներին:Դամերերախտագիտությունն
էայսհողին,որըմեզընդունեցուկերակրեց:Մենքնրանպարտականենք:Եվ
այսավանդույթըմենքմերերեխաներինենքփոխանցում»:

1991թ. անկախության ձեռքբերումից հետո Ղազախստանի տարածքում
սկսում են հայտնվել հայկական ազգային-մշակութային կենտրոններ, որոնք
արդենտասիցավելիենՂՀտարբերքաղաքներում:Դրանքեն՝«Վանը»Աս-
տանայում,«Էրեբունին» Կարագանդայում,«Տապանը»Ուրալսկում,«Ուրար-
տուն»Ակտոբեում,«Տավրոսը»Ատիրաուումևայլն:Բոլորկենտրոններըմիա-
վորված են Ղազախստանի հայերի ասոցիացիայում: Տարին երկու անգամ

 ՂԱԶԱԽՍՏԱՆԻՀԱՅԵՐ.
ՀԱՆԴՈՒՐԺՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՄԵՐԿՅԱՆՔԻՁԵՎՆԷ,ՄԵՆՔԲՈԼՈՐՍ
ՂԱԶԱԽՍՏԱՆՑԻՆԵՐԵՆՔ

հայերըհավաքվումենղազախստանյանքաղաքներիցմեկում Ղազախստա-
նիհայերիհամագումարին:ԱյստարիՂազախստանիժողովրդիասամբլեա-
յի20-ամյակիկապակցությամբհայկականհամայնքիմիշարքակտիվիստներ
պարգևատրվելենՂԺԱ20-ամյակիմեդալով:

Ղազախստանում հայերի զբաղվածության ոլորտը բավականին բազմա-
զանէ.կանպետականծառայողներկրթության,առողջապահության,մշակույ-
թիոլորտներում,ձեռներեցներ,շինարարներ,նկարիչներ,բժիշկներ:ԱյսօրՂա-
զախստանում շատհայտնի են շինարար-կառուցողԷռնեստ Վարդերեսյանը,
վառելիքիարտադրությամբևարտահանմամբ զբաղվող Դավիթ Վարակյա-
նը,տեղականկոնյակիևգինուարտադրողԱրտուշԿարապետյանը,Լերմոն-
տովիանվանռուսականդրամատիկականթատրոնիգլխավորռեժիսոր,ՂՀ
ժողովրդականարտիստ Ռուբեն Անդրեասյանը, ռեժիսոր Սերգեյ Փաշոյանը,
պատմաբան-պրոֆեսոր Էդուարդ Տեր-Պողոսյանը, «Դիոնիս» արտադրական
միավորմաննախագահՌուդիկՄնացականյանը,գեներալՎաչագանՎլասո-
վը,ՆԳՆգնդապետներՍահակՍալումյանը,ԱրմենԽաչատրյանըևայլն:

ՊաշտոնականտվյալներովՂազախստանումբնակվումէ25հազարհայ,
իսկ ոչ պաշտոնական տվյալներով՝ մոտ 60 հազար: Ալմաթիի «Լույս» հայ-
կական ազգային-մշակութային կենտրոնի նախագահ Նարինե Միքայելյանը
պատմումէ,որհայերիմեծմասըբնակվումէԱլմաթիում՝5000մարդ,դամոտ
350ընտանիքէ:

«Հայերի մեծամասնությունը կենտրոնացած է «Հայկական տան»՝ Ալմա-
թիի հայկական մշակութային կենտրոնի շրջանում: Այս շրջանը կատակով
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անվանում են «հայերի ավան»: Հայկա-
կանմշակութայինկենտրոնէհաճախում
մոտ 500 մարդ. գալիս են միջոցառում-
ների, Սբ Կարապետ եկեղեցի (կառուց-
վելէ2005թ.),«Նաիրի»պարայինխումբ՝
պարի դասերի, հայկական կիրակնօրյա
դպրոց:Հետաքրքիրնայնէ,որմերկենտ-
րոնենհաճախումոչմիայնհայերը,այլևայլազգերիերեխաներ՝հայկական
պարերևհայերենսովորելուհամար:Մերդռներըմիշտբացենբոլորիհամար:
Հրատարակվումէնաև«Նաիրի»թերթըհայերենլեզվով»,-պատմումէնա:

Աստանայի «Վան»ԱՄԿ (ձևավորվել է 2000թ.) նախագահ Գագիկ Մար-
տիրոսյանըպատմում է, որ համայնքնակտիվորենմասնակցում էՂՀբոլոր
պետականմիջոցառումներին:«Հիմնականնպատակնայնէ,որպեսզիմերազ-
գըներկայացնենքամենալավձևով,որպեսզիհայերիմասինիմանանմիայն
ամենալավը:ՀայկականհամայնքըՂազախստանումհամեմատաբարփոքրէ,
սակայնչնայածդրան՝կարելիէասել,որմենքայստեղգրավումենքմերդրա-
կանտեղը:Մարդիկմեզգիտենորպեսխելացի,աշխատասեր,արարողազգի,
մենքիրականումայդպես էլ կանք: Մենքպետք է ստեղծենքմերսեփական
դեմքը՝մերանունըպահպանելու,Հայաստանումապրողմերհարազատների
համար»,-ասումէնա:

Իսկ «Վան» համայնքի քարտուղար Սահակ Սալումյանը նշում է, որ Ղա-
զախստանումհայերնազատենապրում.«Սամեզհամարկարծեսերկրորդ

հայրենիք է:Այս հողումմեզ հնարավորություններ ենտրվել,և մարդիկաշ-
խատումեն:Մենքարդենունենքկիրակնօրյադպրոց,պարայինխումբ:Մենք
գտնվումենքհայրենիքիցհեռու,մենք՝ավագսերունդը,դեռհիշումենքմեր
լեզուն, իսկայստեղ ծնված մեր երեխաները լեզուն լավ չգիտեն, ուստիայդ
դպրոցըշատանհրաժեշտէ:Պետությունըմեզաջակցումէ,քանիոր,որտեղէլ
լինես,չիկարելիմոռանալքոլեզուն»:

«Վան»ԱՄԿանդամԱրամԲերբերյանընշումէ,որՂազախստանումշատ
լավպայմաններենաշխատանքիհամար,ինչպեսնաևոչմիխտրականութ-
յուն չկա,ինչընրակարծիքովգալիսէերկրիղեկավարից:«Եսկցանկանայի
նշելնաև,որՂազախստանումբոլորինհայտնիէԼևոնՄիրզոյանը(եղելէՂա-
զախստանիղեկավարը1933-1939թթ.),որինանվանելենՄիրզաժան՝«Հոգի-
մարդ»:ՆաշատբանէարելՂազախստանիհամար,ևմինչևհիմանախագահ
ՆազարբաևըհիշեցնումէերկրիզարգացմանգործումՄիրզոյանիներդրման
մասին»:

Հիշեցնենք,որԼևոնԵսայիիՄիրզոյանընշանակվումէՂազախստանիԿո-
մունիստականկուսակցությանառաջինքարտուղարիպաշտոնին Գոլոշչոկի-
նիցհետո,որըբնակչությանըսովիէրհասցրել,ևնրանհաջողվումէվերացնել
սովի հետևանքները հանրապետությունում, զարգացնել գյուղատնտեսութ-
յունը,անասնապահությունը, նրապաշտոնավարմանտարիներին Ղազախս-
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տանում հսկայական արդյունաբերական շինարարություն է սկսվում: Պոետ
Խ.Բեկխոժինըգրելէ.

Ալաթաուիծաղիկներ՝բազմագույնգորգ:
ԻմեղբայրևՀայաստանիորդիՄիրզոյանը
Իրբարիևպայծառհոգուհարստությունը
Անշահախնդրորենտվեցղազախականծաղիկներին:

Իրոք,Միրզոյաննանշահախնդիրաշխատելէղազախականժողովրդիբա-
րօրությանհամար,ուստիևռեպրեսիայիումահապատժիէենթարկվել՝որ-
պես«ղազախականազգայնական»:1958թ.ԼևոնՄիրզոյանըևնրակինՅու-
լիաԹևոսյանըռեաբիլիտացվումեն:Լ.Միրզոյանի100-ամյակիկապակցութ-
յամբ1997թ.Ղազախստանումհանդիսավորմիջոցառումներենանցկացվում:
Ակտոբեում՝նրաանվանհրապարակումևփողոցում,տեղադրվումէնրաար-
ձանը, Ալմաթիում ևԱստանայում նրապատվինփողոցներ ենանվանվում:
ՍակայնվերջերսորոշումէընդունվելԱստանայումՄիրզոյանիանվանփողո-
ցըվերանվանել,որովհետևիբրգտնվելենորոշարխիվայինփաստաթղթեր,
որոնցհամաձայն՝ Միրզոյանըմեղավորէղազախներինկատմամբզանգվա-
ծայինռեպրեսիաներիհարցում:
Հուսովենք,որփողոցիվերանվանմանհետկապվածթյուրիմացությունը

շատշուտովկլուծվի,ևնրանց,ովքերօգտագործելենՄիրզոյանիանունըսե-
փականքաղաքականնպատակներիհամար,չիհաջողվիփոխելՂազախստա-
նիէությունը: Չէ՞որ Ղազախստանըհպարտանումէիրհանդուրժողականև
համերաշխհասարակությամբ,ինչըկարողէաշխարհիշատերկրներինօրի-
նակծառայել:

Իդեպ,սանշումեննաևղազախահայերը:Ալբերտ Պողոսյաննասում է.
«ՄերնախագահՆազարբաևիամենամեծարժանիքնայնէ,որնամիավորեց
բոլորինմիբռունցքիմեջ,իրականությունդարձրեցհանդուրժողականության
գաղափարը,որպեսզի յուրաքանչյուրազգությունպահպանիսեփականինք-
նություննումշակույթը:Երևիթեսամիակպետություննէ,որտեղբոլորըհա-
վասարենօրենքիառջև»:

Նարինե Միքայելյանըպատմում է. «Մենք նույնիսկ չենք էլխոսում հան-
դուրժողականությանմասին,քանիորդամերապրելուձևնէ:Այստեղմենք
ազգություններիչենքբաժանվում,ապրումենքմիմեծընտանիքով:Մենքգի-
տենքայլժողովուրդներիավանդույթները,սովորույթները,նրանցհետշփվելու
հաշվինմենքհոգեպեսհարստանումենք:Եվայստեղինչ-որբանբաժանելու
իմաստչկա,քանիորբոլորիհամարմիատեսակպայմաններենստեղծված:
Երկրում,իրոք,շատլավէվերաբերմունքըհայերինկատմամբ»:

ՍահակՍալումյանիխոսքերով.«Ազգամիջյանհակամարտություններայս-
տեղչկան:Համենայնդեպս,եսապրումեմՂազախստանումարդեն24տարի,
ևայդընթացքումեսչեմհիշում,որազգամիջյանհողիվրաինչ-որհակամար-
տություններլինեն:ԵվդապետությանղեկավարՆ.Նազարբաևիքաղաքակա-
նությանշնորհիվէ:Այստեղբոլոր130ազգություններինտրվածենմիևնույն
հնարավորությունները:Մենքկիսելուոչինչչունենք:Այստեղմիհողէ,միպե-
տություն,միազգ:Մենքբոլորսղազախստանցիենք»:

Ինչպեսասումեն՝մեկնաբանություններնավելորդեն…
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-  Պատ մե՛ք, խնդրեմ, Ալ մա թիի հայ կա կան հա մայն քի մա-
սին:  Քա նի՞ հայ կա այս տեղ, հիմ նա կա նում ին չո՞վ են նրանք 
զբաղ վում:

-ՀայերըՂազախստանումվաղուցենապրում:Կան,որեկել
ենայստեղ,իսկկան,որայստեղենծնվել:Հայկականմշակու-
թային կենտրոնը ստեղծվել է դեռևս 1990-ականներին: Հայե-
րի մեծ մասնապրում է Ալմաթիում: Հայկական մշակութային
կենտրոնէհաճախումմոտ500մարդ.գալիսենմիջոցառում-
ների,եկեղեցի,պարիդասերի,հայկականկիրակնօրյադպրոց:
Հետաքրքիրնայնէ,որմերկենտրոնենհաճախումոչմիայնհա-
յերը: Մեր«Նաիրի»պարայինխմբումպարապումենտարբեր
ազգերիերեխաներ:Նրանքնաևհայկականպարերենպարում,
նրանցայստեղդուրէգալիս.պարայինհագուստներենկարում,
մասնակցում տարբեր միջոցառումների, մեր համույթն ամեն
տեղճանաչումեն:Ընդհանրապես,մերդռներըմիշտբացենբո-
լորիհամար:Իդեպ,կիրակնօրյադպրոցէլենհաճախումտար-
բերազգերիներկայացուցիչներըևայստեղհայերենսովորում:

- Ո՞րն է Ալ մա թիի հայ կա կան հա մայն քի պատ մութ յու նը:

- Հայերը հիմնականում այստեղ են հայտնվել 1930-ական-
ների ռեպրեսիաների ժամանակ: Հայերի մեծամասնությունը
կենտրոնացածէ«Հայկականտան»՝Ալմաթիիհայկականմշա-
կութայինկենտրոնիշրջանում:Այսշրջանըկատակովանվանում
են «հայերի ավան»: Ալբերտ Զաքարի Պողոսյանը Ալմաթիում
ծնվածառաջինհայնէ,նամերԿենտրոնիխորհրդիպատվավոր
անդամէ:Մենքնաևերիտասարդականառաջնորդներունենք,

«ՀԱՆԴՈՒՐԺՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸՄԵՐ
ԿՅԱՆՔԻՁԵՎՆԷ»

 Նա րի նե  Մի քա յել յան 
Ալմաթիիհայկականմշակութային
կենտրոնինախագահ

որոնքմերմիջոցառումներիններգրավումենհայերիտասար-
դությաններկայացուցիչներին:

- Ինչ քա՞ն սերտ են կա պե րը  Ղա զախս տա նի մյուս քա ղաք-
նե րի հայ կա կան հա մայնք նե րի հետ:

-Ղազախստանիհամարյաբոլորքաղաքներումկանհայկա-
կանմշակութայինկենտրոններ,ևդրանքբոլորըմիավորվածեն
Ղազախստանիհայերիասոցիացիայում,որըգլխավորումէԱր-
տուշ Կարապետյանը: ՇուտովԱլմաթիում Ղազախստանի ժո-
ղովրդիասամբլեայի20-ամյակիննվիրվածհամաժողովկանց-
կացվի, որին կմասնակցեն նաև այլ քաղաքներից ժամանած
հայերը:ՂԺԱփոխնախագահԵրլանՏուգժանովըմերհայակ-
տիվանդամներին կպարգևատրի ՂԺԱ 20-ամյակին նվիրված
մեդալով:Իսկընդհանրապես,տարինամենաքիչըերկուանգամ
մենք՝ հայերս, հավաքվում ենք մի որևէ քաղաքում Ղազախս-
տանիհայերիհամագումարին:Այդհանդիպումներըտևումեն
2-3օր,անպայմանհանդիպումենքայդքաղաքիքաղաքապե-
տիհետ,գնումենք«Բարեկամությանտուն»,մասնակցումենք
զուտհայկականմիջոցառումներին:

-  Ղա զախս տա նում մեծ նշա նա կութ յուն է տրվում հան-
դուր ժո ղա կա նութ յա նը, տար բեր ազ գե րի խա ղաղ գո յակ-
ցութ յա նը: Ինչ քա նո՞վ է դա ի րա կան:

Մենքնույնիսկչենքէլխոսումհանդուրժողականությանմա-
սին,քանիորդամերապրելուձևնէ:Այստեղմենքազգություն-
ներիչենքբաժանվում,ապրումենքմիմեծընտանիքով:Մենք
գիտենք այլ ժողովուրդների ավանդույթները, սովորույթները,
նրանցհետշփվելուհաշվինմենքհոգեպեսհարստանումենք:
Եվայստեղինչ-որբանբաժանելուիմաստչկա,քանիորբոլորի
համարմիատեսակպայմաններենստեղծված:Երկրում,իրոք,
շատլավէվերաբերմունքըհայերինկատմամբ:
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-  Դուք Ալ մա թիում ծնված ա ռա ջին հայն եք:  Պատ մե՛ք, 
խնդրեմ, ձեր ըն տա նի քի պատ մութ յու նը, ինչ պե՞ս հայտն վե-
ցիք այս տեղ:

- 1937թ. ԽՍՀՄ Նախարարների Խորհրդի հրամանագրով
մեզ՝ հայերիս,աքսորեցին մեր հարազատհողից:Այդ հրամա-
նագրումգրվածէր,որդաարվումէսահմանամերձշրջանների
անվտանգությանհամար:Այդգյուղերից32ընտանիքաքսորե-
ցին,որոնցմեջէրնաևհինգհոգուցբաղկացածմերընտանի-
քը: Մեզ Ղազախստան ուղարկեցին բեռնատար վագոններով:
Թույլ տվեցին վերցնել միայն ամենաանհրաժեշտ բաները և
պատրաստ լինել 24 ժամվա ընթացքում: Երեք ամիս ճանա-
պարհէինքգալիս:Այդժամանակաշունէր,իսկեսարդենծնվե-
ցիփետրվարի2-ին:1,5տարիբարաքներումենքապրել,որից
հետո մեզթույլտվեցին մեզ համարտեղ ընտրել: Այդ ժամա-
նակհանրապետությանղեկավարըԼևոնՄիրզոյաննէր,ևմեր
մեծերը նրանդիմեցին: Մենք ընտրեցինք երկու գետերի միջև
գտնվողՄոլոտովիկոլտնտեսությունը՝միսքանչելիհարթավայր
ԱլմաԱթայիցոչհեռու:

Ինչպես մեզ ընդունեցին ղազախնե՞րը: Դա ես կասեմ ցան-
կացածամբիոնից՝հիանալի:Այդժամանակղազախներնիրենք
էինապրումաղքատությանմեջ,սակայնմեզօգնեցինիրենցու-
նեցածիչափով.մեկըհավտվեց,մեկը՝գառ,մյուսը՝ալյուր:Եվ
ղազախազգիշնորհիվմենքայստեղչկորանք:Աստիճանաբար
հիմնավորվեցինք:Մինչևհիմամենքհիշումենքայդմարդկանց
բարությունը,և ժամանակառժամանակգնում ենքայդգյու-
ղը,նվերներտանումայդընտանիքներին:Դամերերախտագի-

«ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԱՅՆՀՈՂԻՆ,
ՈՐԸԿԵՐԱԿՐԵԼԷՄԵԶ»

Ալ բերտ  Պո ղոս յան

Ալմաթիիհայկականհամայնքիանդամ

տություննէայսհողին,որըմեզընդունեցուկերակրեց: Մենք
նրանպարտականենք:Այսմերավանդույթըմենքմերերեխա-
ներինենքփոխանցում:Եսշատլավղազախերենեմխոսում:
Եվդաէլէշատկարևոր:Եթեմիերկրումապրումես,ապանրա
լեզունպետքէիմանաս:

- Ինչ պե՞ս է ապ րում հա յը ան կախ  Ղա զախս տա նում:

-ԱնկախությանձեռքբերումիցհետոՂազախստանըկանգ-
նեց դժվարին կացության առաջ՝ ինչպե՞ս շարունակել ապրել:
Երկրում շատ ազգություններ կան՝ կորեացիներ, ույղուրներ,
հայեր,թաթարներ,տաջիկներևայլն:ՆախագահՆազարբաևի
ամենամեծվաստակնայնէ,որնակյանքիէկոչելհանդուրժո-
ղականության գաղափարը, որպեսզի յուրաքանչյուր ազգութ-
յունպահպանիիրինքնություննումշակույթը:Մերակտիվիստ-
ներիշնորհիվմենքկազմակերպելենքմերմշակութայինկենտ-
րոնը:Եսհայերիգիտեմ,ովքերթատրոններ,խոշորբիզնեսեն
ղեկավարում Ղազախստանում: Ես՝ որպես ազգությամբ հայ,
հպարտանումեմիմավանդույթներով,պահպանումեմդրանք,
իմփորձնեմփոխանցումերեխաներիս,թոռներիս:Սամիպե-
տությունէ,որտեղբոլորնօրենքիառաջհավասարեն,այստեղ
իմիրավունքներըոչոքչիոտնահարում:

Մերմշակութայինկենտրոնումմենքկիրակնօրյադպրոցենք
բացել,որտեղ,բացիհայերենից,ուսուցանվումէնաևղազախե-
րեն,ստեղծելենք«Նաիրի»պարայինխումբը:Պետական,քա-
ղաքայինշրջանայինմասշտաբիմիջոցառումներին(Նորտարի,
Մայիսի1,Հաղթանակիօրևայլն)մերհայկականմշակութային
կենտրոնըմիշտակտիվմասնակցությունէցուցաբերում:Մենք
ցուցադրումենքմերմշակույթը,խոհանոցը,հագնումենքմեր
ազգայինտարազը,դաշատգեղեցիկէ:Մերկենտրոնումմենք
շատհանդիպումներենքկազմակերպում,հրավիրումենքմյուս
ազգային-մշակութային կենտրոնների անդամներին՝ անկախ
ազգությունիցևդավանանքից:ՆույնիսկՇառլԱզնավուրնէմեզ
մոտեղել:Այդ հանդիպումը մեզ հնարավորությունտվեց նրա
հետզրուցելու:Եվընդհանրապեսցանկացածդեմառդեմհան-
դիպումմեզթևէտալիս:Ղազախստանումդաշատկարևորէ:
Ես՝որպեստարեցմարդ,կարծումեմ,որհենցսկսվիմիկրոնի
գերակայությունըմյուսինկատմամբ,դաողբերգությունկլինի:
Այստեղմենքհամարյամիընտանիքիպեսենքապրում,եսշատ
ղազախընկերներունեմ:Կեցցե՛ՂազախստանիևՀայաստանի
միջևբարեկամությունը:
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- Խնդ րում եմ՝ պատ մեք Ալ մա թիում հայ կա կան ե կե ղե ցու 
մա սին:

- ՂազախստանիհայերիղեկավարԱրտուշ Կարապետյանն
իր կյանքի ընթացքում միշտ ցանկացել է հայկական եկեղեցի
կառուցել: Եվ 2005 թվին նրաֆինանսավորմամբ կառուցվեց
ԱլմաթիիՍուրբԿարապետեկեղեցին,իսկժողովուրդնէլարդեն
օգնեցներքինհարդարանքիհարցում.ձեռքբերվեցինհոգևոր
թեմաներով նկարներ, Հայաստանից հրավիրվեց նկարիչ՝ պա-
տերիորմնանկարներընկարելուհամար:2006թվինկանչեցինք
ԵրզասՆերսիսյանին,ովօծեցեկեղեցին:2007թ.մերխնդրան-
քով Էջմիածիննայստեղ ուղարկեցտեր Մարկոս քահանային՝
որպեսհոգևորհովվի,ովաշխատեցմինչև2014թ.:Դրանիցհե-
տոեկեղեցինմնացելէառանցքահանայի,սակայնժողովուրդը
շարունակումէայցելելեկեղեցի:Մշտականայցելուները15-20
հոգիեն,իսկկիրակիօրերը՝30-40հոգի:Իհարկե,եթեքահանա
լիներ,մեզհամարավելիլավկլիներ:

Ալմաթիում կամինչև5000հայ, որոնք հիմնականումապ-
րումենեկեղեցուշրջակայքում՝հայկականթաղամասում:Մշա-
կութային կենտրոնը գտնվում է հենց հայկական թաղամասի
մեջտեղում:Վերջիներկուամիսըմենքակտիվաշխատանքենք
տանումևցանկանումենքայդպեսշարունակել:Ակտիվացելէ
նաևերիտասարդությունը:

Ապրիլի24-ինմեծմիջոցառումկազմակերպեցինք,մեծքա-
նակությամբ ժողովուրդ եկավ: Նրանց ներկայացվեց Եղեռնի
պատմությունը.ե՞րբէսկսվել,ինչպե՞սէկատարվել,ի՞նչհետև-

«ԱԼՄԱԹԻԻՀԱՅԵՐԸԱՊՐԻԼԻ24-ԻՆ 
62ՀԱԶԱՐՄՈՄԵՆՎԱՌԵԼ»

Արտ յոմ  Սե րոբ յան
Ալմաթիիհայկականհամայնքի
ակտիվանդամ

անքներէունեցել,ի՞նչնշանակությունունիհայազգիհոգուև
սրտիհամար:Շատմարդիկոչինչչգիտեինայդմասին:Այնպես
որմիջոցառումը շատ լավանցավ: Միայն երեքօրվաընթաց-
քումվաճառվեց62հազարմոմ:

Մեկուկես տարի առաջ այստեղ էր Շառլ Ազնավուրը: Իսկ
այստարիմենքնշեցինքնրա91-ամյակը՝կազմակերպելովմեծ
միջոցառում.պատմվեցնրակենսագրությունը,նրա՝հաջողութ-
յան հասնելուպատմությունը, երգեցինք նրա երգերից: Տեսա-
գրությունը որոշել ենք ուղարկել նրան: Այս տարի տոնել ենք
նաև Հովհաննես Շիրազի 100-ամյակը: Ընդհանուր առմամբ,
աշխատանքներշատկան,ևմենքփորձումենքակտիվորենաշ-
խատել:

- Խնդ րում եմ՝ պատ մեք, թե ին չով է զբաղ վում հայ ե րի տա-
սար դութ յու նը  Ղա զախս տա նում:

- Հայ երիտասարդությունն ընդգրկված է Ղազախստանի
գրեթեբոլորբնագավառներում՝լինիդաարհեստ,արվեստ,թե
այլաշխատանքներ,քանիորշատտաղանդավորեն,ինչպեսև
աշխարհում բոլոր հայերը: Նրանք նաևակտիվորեն մասնակ-
ցումենհայկականմշակութայինկենտրոնիկյանքին:Իհարկե,
ոչբոլորը,բայցպետքէաշխատենքորքանհնարավորէ շատ
երիտասարդներներգրավել,որպեսզինրանքիրենցտաղանդը,

« ՀԱՐԿԱՎՈՐԷՄԵՐՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵ-
ՐԻՆՈՐՔԱՆՀՆԱՐԱՎՈՐԷՇԱՏ
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻՆԵՐԳՐԱՎԵԼ»

Ա րամ  Նա վա սարդ յան
Ալմաթիիհայկականհամայնքի
երիտասարդականթևիակտիվիստ
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հնարավորություններնօգտագործենհայկականհամայնքիմի-
ջոցառումներում:

Կանտարբերմիջոցառումներ,ինչպես,օրինակ,ԽՍՀՄտա-
րիներիցմնացածները,երբներկայացնումէինտարբերազգե-
րին: Այդավանդույթնայստեղ շարունակվում է, և դա գովելի
է: Այդ միջոցառումներից են, օրինակ, Մայիսի 1-ը, Նաուրիզը,
որոնցժամանակտարբերազգերիներկայացուցիչներինտրվում
ենտաղավարներ,որոնքնրանքզարդարումենազգայինոճով,
այնտեղցուցադրումիրենցմշակույթը,ուտեստները:Այդօրերին
կատարվումենուրախտոնախմբություններ:Այսպիսիմիջոցա-
ռումներնամրապնդումենազգերիմիջևհարաբերությունները:

- Իսկ  Հա յաս տա նից որ ևէ օգ նութ յուն ստա նո՞ւմ եք դա-
սագր քե րի, տե սան յու թե րի տես քով:

- Մենք համագործակցում ենքև՛ Սփյուռքի նախարարութ-
յան,և՛Մշակույթինախարարությանհետ: Բոլորկարևոր,մեզ
անհրաժեշտգրականությունըմեզուղարկվումէ, Հայաստանի
կողմից այդ գործն արվում է, Սփյուռքի նախարարությունում
շատջանասերենաշխատում:ՄենքՂազախստանումպետքէ
օրինապահքաղաքացիներլինենք,քանիորներկայացնումենք
Հայաստանը,ևնաևպետքէՀայաստանիօրինապահքաղաքա-
ցիներլինենք,ևայդդրսևորումըշատճիշտէ:Մայիսիվերջերին
անցկացրինքկինոփառատոնևներկայացրինքերեքհայկական
ֆիլմ:Կարծումեմ`եկողտարիներիննմանփառատոներնորից
կանցկացնենք,քանիորայսառաջինփառատոնինհայերնակ-
տիվորենմասնակցեցին,ևկազմակերպիչներըշատգոհէին:

- Ինչ պե՞ս եք  Ձեզ զգում  Ղա զախս տա նում:

- Խոսենք երեք տարբեր հասկացությունների մասին՝ Ղա-
զախստանի, օպերայի և Ղազախստանի օպերային թատրոնի
մասին.այսերեքումէլեսինձշատլավեմզգում:Ղազախստա-
նը բազմազգ երկիր է: Այստեղպահպանված են բոլոր օրենք-
ները, մարդու իրավունքները պաշտպանվում են: Այստեղ ինձ
հանգիստ եմ զգում, մարդկային վերաբերմունքը շատ ջերմ է:
Միգուցեդաիմմասնագիտականբնույթիպատճառո՞վէ…Ինչ
վերաբերումէԱստանայիօպերայինթատրոնին,ապաայնիր
տեսակովյուրատեսակէ,ևոչմիայնայսերկրում,քանիորայն
կառուցվել էայն միտումով, որ լինի համաշխարհային որակի:
Եվայդպեսէլաշխատումեն.հրավիրվածենաշխարհիլավա-
գույնև՛դերակատարները,և՛ռեժիսորները,ինչքանհնարավոր
է, հավաքված են աշխատանքի համար լավ ուժեր: Նվագա-
խմբում Ռուսաստանիցհրավիրվածներկան,առաջիտալացի-
ներկային,որոնքնաևկառավարմանմեջէինընդգրկված:Այս-
տեղշատխելացիուճիշտքաղաքականությունէտարվումնաև
այնիմաստով,որմինչևձեռքբերենիրենցսեփականուժերը,
որպեսզի համապատասխանեն եվրոպական չափանիշներին,
աշխատումենհրավիրվածմասնագետներով:

- Իսկ ի՞նչ կա սեք ղա զա խա կան օ պե րա յի և  բա լե տի մասին:

-Ղազախականբալետըշատուժեղէ,շատլավնէ,լավկլի-
ներ՝տեսնեիք:Նրանցպարացանկըբավականինմեծէ,շատլավ

«ԱՅՍՏԵՂՈՉԹԵՀԱՆԴՈՒՐԺՈՂԱԿԱ-
ՆՈՒԹՅՈՒՆԷ,ԱՅԼՈՒՂՂԱԿԻԼԱՎՎԵՐԱ-
ԲԵՐՄՈՒՆՔՄԻՄՅԱՆՑՆԿԱՏՄԱՄԲ»

Բար սեղ  Թու ման յան
օպերայիներգիչ,ՀՀժողովրդականարտիստ
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ենաշխատում:Իսկօպերայինբեմադրություններըդեռքիչեն.
ունենՁեֆիրելլիիմիքանիբեմադրությունները,«Տրավիատա»,
«Աիդա»:«Աբայ»օպերան,որըղազախականօպերաէ,պետք
էբեմադրիՋանկարլոդելՄոնակոն՝ՄարիոդելՄոնակոյիոր-
դին:Աշնանըկլինիպրեմիերան:Այնպեսորնրանքպահպանում
ենբեմադրությանայնորակը,որըերկարկմնաբեմիվրաևիր
գեղեցկությամբէսթետիկորենկզարգացնիհասարակությանը:

Եսզբաղվածեմ«Աիդա»և«Աբայ»օպերաներում:Այստեղ
շատկանհամերգայինդահլիճներ,մենք շատհամերգներենք
տալիս: Ես նաև մենահամերգ եմտալիս: Կա մի շատ հետա-
քրքիրծրագիր,որըկոչվումէ«Դիմանկար»:Այդտեղընդգրկվում
ենդերասանիկատարումները,որընաևկարողէձայնասկավա-
ռակդառնալ:

-  Գա լով այս տեղ և  հա մե մա տութ յուն անց կաց նե լով հայ-
կա կան օ պե րա յի, նրա կա ռա վար ման հետ՝ այս տե ղի օ պե րա-
յում ի՞նչ լավ բան կա րող ենք գտնել վերց նե լու հա մար:

-Գիտե՞ք՝եսցանկացածհարցինայումեմբոլորովինայլտե-
սանկյունից:Մեզհարկավորչէորևէմեկիցորևէբանվերցնել,
մենքպետքէտեսնենք,թեմենքինչիպակասունենք,ինչպես
դա արվում է այստեղ. ռեժիսորի պակաս ունեն՝ ռեժիսոր են
հրավիրում, երաժշտիպակաս ունեն, հրավիրում են:Օրինակ՝
այստեղհոյակապերգչախումբունեն,փայլունխմբավարունեն,
որը կարող է հանգիստ Իտալիայում էլ խմբավար աշխատել.
թե՛մասնագիտական,թե՛երաժշտականառումովնաշատլուրջ
անձնավորությունէ:Ուստիչէիցանկանահամեմատություններ
տանել,քանիորպետքկլիներնաևհամեմատելև՛Լոնդոնի,և՛
Փարիզիթատրոններիհետ:

-  Դուք այս տեղ աշ խա տում եք տար բեր ազ գե րի ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րի հետ: Ա սում են, որ այս տեղ հա մե րաշխ ապ րում 
են 130 ազ գութ յուն ներ:  Դուք այդ հան դուր ժո ղա կա նութ յունն 
զգո՞ւմ եք:

-Այո՛,միանշանա՛կ:Դաիրոքկա:Եսչգիտեմ՝դախորհրդային
ժամանակվանիցմնացածմոտեցո՞ւմնէարդյոք,որովհետևայս-
տեղընդհանուրլեզվի՝ռուսերենիհարցըկա,այնժամանակվա
ընդհանուրմշակույթնէպահպանվել:Այստեղմեծտոնակատա-
րությունների ժամանակ բոլոր ազգերին բեմահարթակներ են
տրամադրում. գերմանացիներն առանձին են ելույթ ունենում,
ցուցադրումիրենցմշակույթը,հայերը՝առանձին՝փոքրիկտնե-
րով, խորովածով, պարերով և այլն: Յուրաքանչյուր ազգ ցու-
ցադրում է իր մշակույթը,խոհանոցը: Այսինքն՝այդ համերաշ-
խությունըկա:Չէիասի՝հանդուրժողականություն,պարզապես
մարդկային լավ վերաբերմունք կա, հարգանք մարդու նկատ-
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մամբ, մեկը մյուսի նկատմամբ,և դա ձևական չէ: Դամտել է
նրանցմեջ:Եսինձայստեղշատհանգիստեմզգում,ինձհար-
գանքովենվերաբերվում,տրամադրելենառանձինպարապե-
լուտեղ,առանձինբնակարան:Իհարկե,շատկցանկանայի,որ
Հայաստանումէլնմանպայմաններունենայինք,որայնտեղմեր
բազան ունենայինք, մերամբողջ ցանկություննայդ է, որ Հա-
յաստանըլինիմերբազան,ևմենքշրջենքաշխարհումհամերգ-
ներով,մերցանկությունըդաէ:Ղազախներինմիայնկարելիէ
շնորհավորել,նրանքդրանհասելեն,հասելենշատլուրջբանե-
րի,ևցանկալիէ,որմեզմոտէլայդպեսլիներ:
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-ԵրբԿոնֆուցիուսինհարցնումեն,թեարդյո՞քկամիայնպիսիբառ,որով
կարելի է ղեկավարվել ողջ կյանքում, նապատասխանել է. «Այդբառըհան-
դուրժողականություննէ»:

-Մեկմոմիցկարելիէհազարավորմոմերվառել,ևդրանիցնրակյանքըչի
կարճանա:Երջանկությունըչիքչանա,երբկիսվումեսդրանովուրիշներիհետ:
(Բուդդա)

-Հաղթանակիցհարբելուցհետոմիշտառաջանումէմեծկորստիզգացում.
մերթշնամին,մերթշնամինմեռածէ:Նույնիսկընկերոջըկորցնելիսմենքայդ-
քանխորըչենքափսոսում,որքանթշնամուկորստից:(ՖրիդրիխՆիցշե)

-Եսիմթշնամիներիննրանովեմհաղթում,որդարձնումեմինձընկեր:
(ԱբրահամԼինկոլն)

- Կյանքումամենամեծ վայելքը,ամենաշատ ուրախությունն է՝ քեզ զգալ
պետքականմարդկանցհամար:(ՄաքսիմԳորկի)

-Խաղաղություն,երջանկություն,մարդկանցեղբայրություն՝ահաթեինչէ
հարկավորմեզայսաշխարհում:(ՄարկՏվեն)

-Հավերըմիտանիքիտակապրումենհաշտուհամերաշխ,իսկերկուաք-
լորերբեքմիհավաբնումչենկարող յոլագնալ.այդպիսինէնրանցբնույթը:
(ԼեոնարդոդաՎինչի)

- Երիտասարդ ժամանակ ես մարդկանցից պահանջում էի ավելին, քան
նրանքկարողէինտալ՝հաստատունությունբարեկամության,հավատարմութ-
յանզգացմունքներիմեջ:Այժմեսսովորելեմնրանցիցավելիքիչպահանջել,
քաննրանքկարողենտալ՝լինելկողքինևլռել:Եվնրանցզգացմունքներին,
նրանցբարեկամությանը, նրանցվեհանձնարարքներինեսմիշտնայումեմ
որպեսիսկականհրաշքի,որպեսԱստծոպարգևի:(ԱլբերՔամյու)

-Եթեցանկանումեսընկերունենալ,դուպետքէնրահամարպատերազմ
մղես,իսկպատերազմմղելուհամարհարկավորէկարողանալլինելթշնամի:
(ՖրիդրիխՆիցշե)

-Ազգը,որըմյուսազգինվերաբերվումէսովորականատելությամբկամսո-
վորականբարիզգացմունքներով,որոշակիառումովստրուկէ:Այդպիսիազգը
սեփականթշնամությանկամսեփականբարիզգացմունքներիստրուկնէ.այդ
երկուսիցցանկացածըբավականէ,որպեսզիայդազգինհեռացնիիրսեփա-
կանպարտականությունիցուշահերից:(ՋորջՎաշինգտոն)

 ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹՅԱՆՈՒ
ՀԱՆԴՈՒՐԺՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆՄԱՍԻՆ

-Այսկամայնռասայիքաղաքակրթությանբարձրագույնչափանիշըառա-
վելհաջողակժողովուրդներինօգնությանձեռքմեկնելունրապատրաստակա-
մություննէ:(ԲուքերՏալյաֆերոՎաշինգտոն)

-Բոլորնէլթերություններունեն.մեկը՝շատ,մյուսը՝քիչ:Ահաթեինչուև՛
բարեկամությունը, և՛ օգնությունը, և՛ շփումը անհնարին կլինեին, եթե մեր
միջևգոյությունչունենարփոխադարձհանդուրժողականություն:(Ֆրանչեսկո
Գվիչարդինի)

-Անշահախնդրությունըստեղծումէբյուրեղյամաքրություն,որըհանգցնում
էծաղիկներիևթանկարժեքքարերիկենդանիգունավորումը,ինչպեսորչա-
փազանցարևայինլույսըխամրեցնումէգույներիպայծառությունը:(ԱննիԲե-
զանտ)

-Բարոյականմարդըշատբանէանումիրընկերներիևհայրենիքիհամար,
նույնիսկեթեայդդեպքումնաստիպվածլինիկորցնելիրկյանքը: (Արիստո-
տել)

-Երբշուննուկատունհանկարծբարեկամանումեն,ապադաոչայլինչէ,
եթեոչդաշինքխոհարարիդեմ:(ՍտեֆանՑվայգ)
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 Մեջ բե րում ներ «Բ հա գա վադ- Գի տան, ինչ պես որ կա» հնդկա կան 
սրբա զան գրքից

-Սովորաբարմարդիկհամարումեն,թեբռնությունիցհրաժարվելնշանա-
կում է ուրիշներին մահվան չհասցնել և նրանց մարմնական վնասվածքներ
չհասցնել,սակայնիրականումբռնությունիցհրաժարվելնշանակումէուրիշ-
ներինտառապանքներիչենթարկել:
- Ժամանակակից մարդիկ շատ ջանքեր են գործադրում Լուսնին հասնե-

լուհամար,սակայնգործնականումոչինչչենանումհոգևորկատարելության
հասնելուհամար:
-Մարդիկդատապարտվածենսխալներանելու,մշտապեսպատրանքնե-

րիմեջենգտնվում,հակվածենուրիշներինխաբելուևսահմանափակվածեն
սեփականոչկատարյալզգացմունքներով:Այսչորսթերություններըմարդուն
զրկումենկատարյալևհամապարփակգիտելիքիաղբյուրլինելուց:

Ա ռակ նե րը ու ղիղ սրտի մեջ թա փան ցե լու բա ռե րի իս կա կան ար վեստ են: 
Օգ տա կար է դրանք ժա մա նակ առ ժա մա նակ կար դալ և  խոր հել ա մե նա-
կար ևո րի մա սին:

ԱշակերտներիցմեկըհարցնումէԲուդդային.
-Եթեմեկնինձխփի,եսի՞նչպետքէանեմ:
Բուդդանպատասխանումէ.
-Եթեծառիցվրադչորճյուղընկնիևքեզհարվածի,դուի՞նչպետքէանես:
Աշակերտնասումէ.
-Իսկի՞նչպիտիանեմ:Չէ՞որդաուղղակիպատահականությունէ,զուգա-

դիպություն,որեսհենցայդպահինհայտնվեցիծառիտակ,երբնրանիցչոր
ճյուղնընկավ:
Բուդդանասումէ.
-Ուրեմնհենցայդպեսէլարա: Մեկըխելագարվել էր,ցասմանմեջէրև

հարվածեցքեզ:Դանույննէ,եթեծառիցճյուղնընկնիվրադ:Թողդաքեզչան-
հանգստացնի,ուղղակիգնա՛քոճանապարհով,կարծեսթեոչինչչիպատահել:



 Միանգամհինհնդկացինիրթոռանըպատմումէկյանքիմիճշմար-
տություն.
-Յուրաքանչյուրմարդուներսումպայքարէգնում,որըշատնմանէերկու

գայլերիկռվին:Միգայլըներկայացնումէչարիքը՝նախանձ,խանդ,հիասթա-
փություն, եսասիրություն, գոռոզություն, սուտ:Մյուս գայլը ներկայացնում է
բարին՝խաղաղություն,սեր,հույս,սիրալիրություն,ճշմարտություն,բարութ-
յուն,հավատարմություն:
 Պապիխոսքերիցմինչևհոգուխորքըցնցված՝փոքրիկհնդկացինմի

պահմտքիմեջէընկնում,իսկհետոհարցնումէ.
-Իսկվերջումո՞րգայլնէհաղթում:
 Ծերհնդկացուդեմքինհազիվնկատելիժպիտէհայտնվում,ևնապա-

տասխանումէ.
-Միշտհաղթումէայնգայլը,որինդուկերակրումես:



Լինում է, չի լինումմիդյուրաբորբոքևանզուսպերիտասարդ:Եվմիօր
նրահայրընրանմեխերովլիպարկէտալիսևասում,որամենանգամ,երբնա
չկարողանազսպելիրցասումը,միմեխխփիցանկապատիսյանը:
Առաջինօրըսյանվրամիքանիտասնյակմեխէհայտնվում:Հաջորդշա-

բաթնասովորումէզսպելցասումը,ևամենժամսյանմեջմեխվողմեխերի
թիվըսկսումէպակասել:Երիտասարդըհասկանումէ,որավելիհեշտէվե-
րահսկելսեփականխառնվածքը,քանմեխխփել:
Վերջապեսվրաէհասնումայնօրը,երբնաոչմիանգամինքնակառավա-

րումըչիկորցնում:Նաայդմասինպատմումէհորը,որնէլպատասխանումէ,
որայսանգամէլամենօր,երբորդունկհաջողվիինքնիրենզսպել,նակարող
էմեկականմեխդուրսքաշելսյունից:
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Ժամանակէանցնում,ևգալիսէայնօրը,երբնակարողանումէհաղորդել
հորը,որսյանմեջայլևսոչմիմեխչիմնացել:Այդժամանակհայրըվերցնումէ
որդուձեռքըևմոտեցնումցանկապատին:
-Քեզմոտլավստացվեց,սակայնտեսնո՞ւմես,թեինչքանանցքկասյան

վրա: Այն այլևս երբեք նախկինը չի լինի: Երբ մարդուն ինչ-որ չար բան ես
ասում,նրամոտմնումէնույնպիսիսպի,ինչպիսինայսանցքերնեն:Եվնշա-
նակությունչունի,թեքանիանգամդրանիցհետոդուներողությունկխնդրես:
Սպինկմնա:



ԳԼՈՒԽ3

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆԵՎ
ԱՎԱՆԴԱԿԱՆԿՐՈՆՆԵՐԻ
ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐԻ5-ՐԴ
ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԸ 
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ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆԵՎԱՎԱՆԴԱԿԱՆ
ԿՐՈՆՆԵՐԻԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐԻ
5-ՐԴՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԸ

Տարին երեք անգամ, 2003-ից սկսած,
ՂազախստանինորմայրաքաղաքԱստա-
նայում անցկացվում է Համաշխարհային
ևավանդականկրոններիառաջնորդների
համագումարը: Համագումարին հավաք-
վում են բոլոր դավանանքների և կրոնա-
կան ուղղությունների ներկայացուցիչները
հինգմայրցամաքներից,որպեսզիմիասին
մշակեն ազգամիջյան համագործակցութ-
յան և միջդավանանքային երկխոսության
իդեալականմոդել:

2015թ. հունիսին տեղի ունեցավ Հա-
մաշխարհային և ավանդական կրոնների
առաջնորդների 5-րդ համագումարը: Ինչ-
պես ասել է մասնակիցներից մեկը. «Երբ
մարդիկ տեսնում են, որ իրար կողք քայ-
լումենքրիստոնյաքահանան,մուսուլման
իմամը,այլկրոններիներկայացուցիչները,
ևնրանքմիմյանցհետզրուցումուժպտումենմիմյանց,կարծումեմ,որդա
ցանկացածզեկույցիցուցանկացածազդագրիցլավէ»:

Պատահականչէ,որՂազախստաննընտրվելէորպեսգլոբալհոգևորդի-
վանագիտության վայր: Այստեղ բնակվում են շուրջ 130 ազգությունների և
ավելի քան 17 տարբեր դավանանքների ներկայացուցիչներ: Անկախության
տարիներիընթացքումՂազախստանումստեղծվելէազգամիջյանևմիջկրո-
նական համաձայնության հասարակության մի յուրահատուկ մոդել, որը ողջ
աշխարհումճանաչվելէորպես«ղազախստանյանուղի»:Համաշխարհայինև
ավանդականկրոններիառաջնորդներիհամագումարնանցկացվումէԽաղա-
ղությանուհամաձայնությանպալատում,որըկառուցվելէհատուկայսհամա-
գումարներիանցկացմանհամարևունիբուրգիտեսք:Այսառանձնահատուկ
պալատըկառուցվելէաշխարհահռչակճարտարապետՆորմանՖոսթերինա-
խագծովևխորհրդանշումէանկախՂազախստանը,որիգիրկըբացէբոլոր
ազգերիուդավանանքներիներկայացուցիչներիհամար:

Համաշխարհայինևավանդական կրոններիառաջնորդների հանդիպում-
ներնսկսելենանցկացվելՂՀնախագահՆուրսուլթանՆազարբաևինախա-
ձեռնությամբ և հովանու ներքո, կրել շարունակական բնույթ (2003, 2006,
2009,2012,2015թթ.)ևայդպիսովնորհազարամյակումմարդկությանմիջ-
դավանանքայիներկխոսությանսկիզբըդրել:Այստեղհավաքվումենքրիստո-
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նեության, մուսուլմանության, բուդդիզմի, հուդայիզմի, հինդուիզմի, դաոսիզ-
մի, սինտոիզմի ներկայացուցիչները, և դա կարելի է գնահատել որպես ղա-
զախականհողումքաղաքակրթություններիհանդիպումներ:Մինչայս,որպես
նմանմիջոցառումներիկազմակերպիչներ՝հանդեսենեկելհենցառաջատար
կրոններիուդավանանքներիներկայացուցիչները.հիշենքաշխարհիկրոնների
ուդավանանքներիներկայացուցիչներիհանդիպումներըիտալականԱսսիզի
քաղաքում1986թ.հոկտեմբերինև2002թ.հունվարին:

ՂՀՄշակույթիևսպորտինախարարությանԿրոններիհարցերովկոմիտեի
նախագահ Գալիմ Շոյկինըպատմում է, որԱստանայիհամագումարինպա-
տակըհակամարտություններթույլչտալնէ:«Դաամենագլխավորխնդիրնէ,
որըհամագումարըկատարումէ,ևդրանումէնրահիմնականառանձնահատ-
կությունը՝ հարթակ ապահովել երկխոսության համար: Այս համագումարը
հնարավորությունէտալիսկրոնականկազմակերպություններիառաջնորդնե-
րին՝ինչքանկարելիէհաճախհանդիպելուև միմյանցհասցնելուսեփական
մտքերը:Ընդորումոչմիայնտեղհասցնելուսեփականմտքերը,այլևլսելու
ևունկնդրելուայլդավանանքներիներկայացուցիչներիկարծիքները:Այստեղ
խոսքըոչթեաստվածաբանականքննարկումների,այլաշխարհի,հասարա-
կության անվտանգության, տարբեր կրոնների, ազգությունների մարդկանց,
պետություններիխաղաղփոխգործակցությանմասինէ:

Համաշխարհային և ավանդական կրոնների առաջնորդների 1-ին համա-
գումարնաշխարհինցուցադրեցտարբերկրոններիներկայացուցիչներիհա-
մագործակցության և միասնական լինելու գաղափարների իրականացման
ժամանակինլինելըևանհրաժեշտությունը՝հանունողջաշխարհիմարդկանց
խաղաղուարժանիկյանքի:Նրանպատակնէրմիջազգայինմիջդավանանքա-
յինմշտապեսգործողինստիտուտիստեղծումըկրոններիերկխոսությանիրա-
կանացմանև համաձայնեցված որոշումների ընդունման համար: Համագու-

մարիգաղափարինհավանությունենտվելայնպիսիքաղաքականգործիչներ,
ինչպիսիքենՔոֆիԱնանը,ՋորջԲուշը,ՄարգարեթԹետչերը,ԾյանԾեմինը,
ՆելսոնՄանդելան,Ժիսկարդ՛Էստենըևայլն:

Եվայսպես,առաջինհամագումարիցիվեր12տարիներիընթացքումայս
հոգևորգագաթաժողովըմիջազգայինճանաչումէստացել:Եթե2003թ.1-ին
համագումարին մասնակցում էին միտրոպոլիտներ, կարդինալներ, իմամներ
13երկրների17կազմակերպություններից,ապա5-րդհամագումարինարդեն
80պատվիրակությունէր42երկրից:Բոլոր5համագումարներիաշխատանք-
ներինմասնակցելեննաև Հայառաքելականեկեղեցուներկայացուցիչները:
Համաշխարհային ևավանդական կրոններիառաջնորդների 5-րդ համագու-
մարն արդեն անվանում են ամենամասշտաբայինը նման համաժողովների
անցկացմանպատմությանմեջ:Այն յուրահատուկէրնաևնրանով,որբացի
հոգևորդեմքերից՝նրաաշխատանքինմասնակցումէիննաևբարձրկարգի
քաղաքականգործիչներ,այդթվումՄԱԿ-ի,ԵԱՀԿ-ի,ՅՈՒՆԵՍԿՕ-իգլխավոր
քարտուղարները,Հորդանանիթագավորը,Ֆինլանդիայինախագահը:

Կրոնական առաջնորդների և քաղաքական գործիչների երկխոսությունն
ուղղվածէրժամանակակիցաշխարհիառավելհրատապխնդիրներիլուծման
համարջանքերիմիավորմանը,ինչպիսիքենսովը,աղքատությունը,ռազմա-
կանհակամարտություններըև տեխնածինաղետները:Այժմմենքայնբանի
վկաներնենք,որկրոննօգտագործվումէքաղաքականնպատակներով,ահա-
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բեկչականգործողություններինտրվումէկրոնականերանգավորում:Ժամա-
նակակիցհամաշխարհայինպրակտիկանցույց էտալիս,որայնտեղ,որտեղ
կրոնըքաղաքականացվածէ,և՛աշխարհիկպետություններում,և՛այներկրնե-
րում, որտեղ պետական գաղափարախոսությունը հիմնված է կրոնի վրա,
որոշակիխնդիրներենառաջանում: Մինչդեռկրոնիհիմնականնպատակնէ
մարդուհոգևորկատարելությունը:Հինգերորդհոգևորգագաթաժողովիարդ-
յունքներովնրաավելիքան500մասնակիցներհռչակագիրընդունեցին,որի
հիմնականմեխնէրժամանակակիցաշխարհումհոգևորությանևբարոյակա-
նությանվերածնմանանհրաժեշտությունը:

Այսօրմերքաղաքականությանհամարամենաարդիականխնդիրըպետքէ
դառնաթույլչտալը,որքաղաքականխնդիրներըիշահկրոնիօգտագործմա-
նը, կրոնական դիրքորոշումների պատճառով քաղաքական հակամարտութ-
յուններիառաջացմանը:Անհրաժեշտէհամաշխարհայինմշակույթնուկրոնա-
կան բազմազանությունն ընկալել որպես մարդու գոյության ու զարգացման
ձև. չէ՞ որ մեծ հաշվով բոլոր կրոններն էլտանում ենդեպի ՄիակԱստված,
միայնթեյուրաքանչյուրըՆրանյուրովիէանվանում:Ուստիայսօրշատբան
է կախվածքաղաքականգործիչներից, նրանց՝ իրենց հետևորդներինարած
հայտարարություններից,կոչերից:Ինչպեսասումէրհնդիկժողովրդիհոգևոր
առաջնորդ, առանց բռնության փիլիսոփայության կողմնակից Մահաթմա
Գանդին,«Աստվածկրոնչունի»:

Անկասկած, Համաշխարհային և ավանդական կրոնների առաջնորդների
հինգհամագումարներնունենպատմականնշանակությունհամաշխարհային
մասշտաբով,խոշոր,կարևորիրադարձությունենևիրենցավանդնեններդ-
նում միջդավանանքային երկխոսության գործում: Եվ պատահական չէ, որ
դրանքանցնումենՂազախստանում՝Եվրասիայիկենտրոնում,որըմիշտեղել
ևշարունակումէլինելխաչմերուկ,ԱրևելքիուԱրևմուտքիտարբերկրոնա-
կանավանդույթների,մշակույթներիևքաղաքակրթություններիհանդիպման
ուերկխոսությանվայր:

21-րդդարիսկիզբընշանավորվեցպատերազմներիուհակամարտություն-
ներիաճով: Մոլորակիտարբերծայրերումմարդիկավելի ուավելի շատեն
խոսում ծայրահեղական տրամադրությունների, ահաբեկչական գործողութ-
յունների,անհանդուրժողականությանևբացեիբացթշնամանքիվրակրոնա-
կան գործոնի ազդեցության մասին: Մինչդեռ կրոնի ու քաղաքականության
հարաբերակցություննառավելհրատապևսուրթեմաներիցէինչպեսկրոնա-
կանգործիչներիուաստվածաբանների,այնպեսէլհենցքաղաքականգործիչ-
ների համար: Ղազախստանի մայրաքաղաքԱստանայում կայացած 2015թ.
հունիսին կայացած Համաշխարհայինևավանդական կրոններիառաջնորդ-

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԿՐՈՆԱԿԱՆ
ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐ.ԱՇԽԱՏԱՆՔՄԻԱՍԻՆ

ների5-րդհամագումարըհավաքելէրոչմիայնհայտնիկրոնական,այլևան-
վանիքաղաքականգործիչներին՝միքանիերկրներինախագահների,ՄԱԿ-ի
գլխավորքարտուղարՊանԳիՄունին,ԵԱՀԿգլխավորքարտուղարինևայլն:
Միջոցառման հիմնական շեշտըդրված էր հենց կրոնական ու քաղաքական
գործիչներիերկխոսությանվրա:

ԱմենտարիՂազախստանիմայրաքաղաքԱստանայում,Խաղաղությանու
համաձայնությանպալատումանցկացվումենարդենավանդականդարձած
Համաշխարհային և ավանդական կրոնների առաջնորդների համագումար-
ները:Նրանցնպատակնէ՝աշխարհիբոլորդավանանքներիևմշակույթների
ներկայացուցիչների միջև երկխոսությունը, հանդուրժողականության գաղա-
փարներիառաջքաշումը՝իհակակշիռատելությանուկրոնականծայրահեղա-
կանության գաղափարախոսության: Հինգերորդ համագումարի թեման շատ
հրատապ էր՝ «Կրոնական առաջնորդների և քաղաքական գործիչների երկ-
խոսություն՝հանունխաղաղությանուզարգացման»: Համագումարիաշխա-
տանքներինմասնակցումէին80պատվիրակություններաշխարհի42երկրնե-
րից,որոնքներկայացնումէինտարբերդավանանքներուկրոններ՝քրիստո-
նեություն,իսլամ,հուդայիզմ,հինդուիզմ,բուդդիզմևայլն:
Ինչպեսհինգերորդ,այնպես էլ նախորդհամագումարներինմասնակցում

էիննաևՀայառաքելականեկեղեցուներկայացուցիչները: Մարկոսեպիսկո-
պոսՀովհաննիսյանը,ովՈւկրաինայիթեմիառաջնորդնէ, Համաշխարհային
ևավանդականկրոններիառաջնորդներիհամագումարիքարտուղարության
մշտականանդամը,ասաց,որ«ՀայառաքելականեկեղեցինողջունումէՂա-
զախստանինմանպատրաստակամությունըև նախաձեռնությունը:ԵվՀԱԵ
առաջնորդն իր սեփական մասնակցությամբ ցույց տվեց, որ մեր եկեղեցին
միշտպատրաստէնմանգործնականքայլերի,ևմենքմիշտբացենքայսպիսի
մասշտաբիմիջոցառումներինմասնակցությանհամար»:
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«Բուդդայիուսմունքիհամաձայն՝մենքբոլորսնույննենք՝անկախազգից
ուկրոնից,մենքբոլորսմարդկայինէակներենքևունենքմիևնույննպատակը՝
միասինապրելխաղաղությանմեջ: Բուդդանասում էր. «Ձերմեջիսկական
սերզարգացրե՛ք»:Իսկիսկականսերնշանակումէկարեկցանքիվրահիմնված
համբերություն», -համագումարիժամանակասացբուդդայականվանական
ԱլթանըՄոնղոլիայից:

Կրոնականծայրահեղականությանհաղթահարմանևքաղաքականուկրո-
նականգործիչներիհամագործակցությանհարցերըերկուօրքննարկվումէին
Աստանայումտարբերնիստերիընթացքում:Այդնիստերիթեմաներըբավակա-
նինհրատապէին.«Կրոնականևքաղաքականգործիչներ.պատասխանատ-
վություն մարդկության առջև», «Կրոնի ազդեցությունը երիտասարդության
վրա.կրթություն,գիտություն,մշակույթևԶԼՄ»,«Կրոնև քաղաքականութ-
յուն.նորմիտումներևհեռանկարներ»և«Համաշխարհայինևավանդական
կրոններիմիջևփոխադարձհարգանքիուըմբռնմանհիմանվրաերկխոսութ-
յուն՝իշահխաղաղության,անվտանգությանևներդաշնակության»:

«Շատկարևորէ,որկրոնականառաջնորդներըևգիտնականներըերեսառ
երեսխոսենաշխարհումտեղիունեցողվերջինիրադարձություններիմասին,
մանավանդՄերձավորԱրևելքում:Ցավոք,բռնությունը,կրոնականծայրահե-
ղականությունըօրեցօրաճումեն: Կարծումեմ,որկրոնականգործիչներըև
քաղաքականգործիչներըպետքէհամագործակցենաշխարհինխաղաղութ-
յունուարդարությունբերելուհամարլուծումգտնելունպատակով», - լրագ-
րողներինասացԱլիՄուհամմեդՀելմին՝ԻրանիՄիջկրոնականերկխոսության
կենտրոնիգլխավորտնօրենը:

Համագումարիժամանակնմանկարծիքէինարտահայտումհամարյաբո-
լորելույթունեցողները,որոնքճիշտչենհամարումքաղաքականշահերիհա-
մարկրոնականգործոնիօգտագործումը:ԻնչպեսնշեցՂՀ-ումՊապականնվի-
րակ,արքեպիսկոպոսՄիգել Մաուրի Բուենդիան,«քաղաքականգործիչներն
իրենցհերթին,կրոնականգործիչներնիրենցհերթինկարողենկոչանելիրենց
քաղաքացիներին ու հետևորդներին միասինաշխատել խաղաղության, հա-
մաձայնության,հանդուրժողականությանհամար:Կարծումեմ,որայսհամա-
գումարըկարողէօգնելաշխարհըդարձնելավելիլավ,մանավանդայնպիսի

հանգամանքներում,երբորոշուժերօգտագործումենկրոնըայլնպատակների
համար»:

«Հանուն կրոնի կատարված հանցագործությունները հանցանք են նրա
դեմ»,-այսմասինհայտարարեցՄԱԿ-իգլխավորքարտուղարՊանԳիՄունը՝
ելույթունենալովհամագումարիժամանակ:

«Շատկարևորէ,որհաջողվելէհամագումարինհրավիրելՄԱԿ-իգլխավոր
քարտուղարՊանԳիՄունին:ՄԱԿ-ըմիշտընդգծելէ,որայնաշխարհիկկազ-
մակերպությունէևկրոնիհետկապչունի:Իսկահաայսօրպարզէդառնում,
որառանցկրոնիհնարավորչէխաղաղությանհասնել,ևորառանցկրոնական
առաջնորդներիանհնարինէկարգավորելնույնիսկքաղաքականհակամար-
տությունները:Եվսաիրոքառաջընթացէ»,-կարծումէՄոսկվայիպատրիար-
քարանիներկայացուցիչՀայրԴմիտրիՍաֆոնովը:

Հինգերորդ համագումարի մասնակիցներըպայմանավորվեցին հետագա-
յումէլաջակցելկրոնականառաջնորդներիևքաղաքականգործիչներիերկ-
խոսությանը՝ բոլորռասաներիու կրոններիներկայացուցիչներիհամարկա-
յունությանուանվտանգությանապահովման,ինչպեսնաևմերմոլորակիվրա
բոլորհակամարտություններիկանխմանուկարգավորմաննպատակով:

«Կակրոնականառաջնորդներիկարծիք,կանհենցկրոնիդոգմաներ,իսկ
կաննաևուժեր,որոնքօգտագործումենկրոնըսեփականքաղաքականնպա-
տակներիուշահերիհամար:Եվտվյալդեպքումկրոնականկազմակերպութ-
յուններիմասնակցությունըկրոնականգործիչներիհետուղիղերկխոսությանը
հնարավորություն էտալիսհայտարարելայնմասին,որկրոնըքաղաքակա-
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նությունիցդուրս է,և որքաղաքականգործիչներնօգտագործումենկրոնն
իրենցնպատակներիհամար,դաճիշտչէ,դախախտումէներդաշնակության
կանոններըմերկյանքում»,-կարծումէԳալիմՇոյկինը՝ՂՀմշակույթիևսպոր-
տինախարարությանԿրոններիհարցերովկոմիտեինախագահը:

Որպեսզի կյանքի ներդաշնակության կանոնները չխախտվեն, և կրոնն էլ
քաղաքական գործիչների կողմից չօգտագործվի սեփական նպատակների
համար, Համաշխարհային և ավանդական կրոնների առաջնորդների 5-րդ
համագումարիմասնակիցներըհանդեսեկանհռչակագրով,որումիրենցան-
հանգստությունն արտահայտեցին միջկրոնական, ազգամիջյան լարվածութ-
յան, քաղաքական անկայունության և աշխարհի տարբեր հատվածներում
ռազմականբախումներիաճիկապակցությամբ:Դատապարտելովարմատա-
կանությանևանհանդուրժողականությանբոլորտեսակիդրսևորումները,այդ
թվում նաև կրոնական՝ համագումարի մասնակիցները կոչարեցին զինված
հակամարտությունների կողմերին դադարեցնել բախումները, հայտարարել
զինադադարևբանակցություններիմիջոցովհամաձայնագիրմշակելբռնութ-
յանդադարեցման,խաղաղքաղաքացիներիպաշտպանությանևաշխարհում
բոլորհակասություններիխաղաղկարգավորմանմասին:

ԻրհերթինՂՀնախագահՆ.Նազարբաևը,ովնմանհոգևորգագաթաժո-
ղովների անցկացման գաղափարի հեղինակն է, առաջարկեց Աստանայում
ստեղծել Խաղաղության ու համաձայնության թանգարան: Արդեն որոշում է
կայացվել,որՀամաշխարհայինևավանդականկրոններիառաջնորդներիհա-
ջորդհամագումարըկկայանա2018թվականին:

Նշենք,որՀամաշխարհայինևավանդականկրոններիառաջնորդների1-ին
համագումարըտեղիէունեցել2003թ.սեպտեմբերինԱստանայումՂազախս-
տանինախագահինախաձեռնությամբ: Համագումարիմասնակիցներիկար-
ծիքով՝կրոններիերկխոսությունըկարողէհաղթահարելբռնությունը,ծայրա-
հեղականությունն ու ահաբեկչությունն աշխարհում, որոնք իրոք դարձել են
21-րդդարիամենահրատապխնդիրները:

«Արմեդիա»ՏՎԳ

- Ի՞նչ եք կար ծում,  Հա մաշ խար հա յին և  ա վան դա կան 
կրոն նե րի ա ռաջ նորդ նե րի հա մա գու մա րին տե ղի ու նե ցած 
երկ խո սութ յու նը որ քա նո՞վ կա րող է նպաս տել աշ խար հում 
հա կա մար տութ յուն նե րի կար գա վոր մա նը:

- Կցանկանայի սկսել նրանից, որ համագումարի նպատա-
կը հակամարտությունների կանխումն է: Դա ամենագլխավոր
խնդիրնէ,որըհամագումարըկատարումէ,ևդրանումէդրա
հիմնականառանձնահատկությունը՝ հարթակապահովել երկ-
խոսության համար: Մարդկային հարաբերություններում էլ են
որոշակի խոչընդոտներ, տեսանելի ու անտեսանելի պատեր
առաջանում,երբնրանքերկարժամանակշփվումենմիմյանց
հետ:Արդյունքումմարդըկա՛մդադարումէայդմարդկանցհետ
շփվել, կա՛մ էլայդ շփումնարդենայն չի լինում: Կարծում եմ՝
այսհամագումարըհնարավորությունէտալիսկրոնականկազ-
մակերպություններիառաջնորդներին՝ինչքանկարելիէհաճախ
հանդիպելև միմյանցհասցնելսեփականմտքերը:Ընդորում,
ոչմիայնտեղհասցնելսեփականմտքերը,այլևլսելևունկնդրել
այլդավանանքներիներկայացուցիչներիկարծիքները: Նիստե-
րի ժամանակ համարյա միշտ միատեսակ մոտեցում է հնչում
տարբեր դավանանքների ներկայացուցիչներից այս կամ այն
խնդրիառնչությամբ, քանի որխոսքը ոչթեաստվածաբանա-
կանքննարկումների,այլաշխարհի,հասարակությանանվտան-
գության,տարբեր կրոնների,ազգությունների մարդկանց,պե-
տություններիխաղաղփոխգործակցությանմասինէ:Սակոնկ-
րետազդակէմարդկանցհամար.եթեառաջնորդներըխոսում
են, նստած են միասին մի սեղանի շուրջև համաձայնվում են
միմյանցհետ,ուրեմնայլկրոններիներկայացուցիչներըթշնամի

ՂԱԶԱԽՍՏԱՆ՝«ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹՅԱՆ
ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ»

 Գա լիմ  Շոյ կին
ՂազախստանիՄշակույթիևսպորտի
նախարարությանԿրոններիհարցերով
կոմիտեինախագահ
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չեն,նրանցհետէլկարելիէնստելկլորսեղանիշուրջևմիասին
ջանքերնախաձեռնել՝խաղաղապրելուհամար:

-  Հին գե րորդ հա մա գու մա րի նիս տե րից մե կը նվիր ված էր 
կրո նին ու քա ղա քա կա նութ յա նը:  Դուք ա սա ցիք, որ կրո նա-
կան ա ռաջ նորդ նե րը կա րող են ազ դել մարդ կանց վրա, իսկ 
նրանք ինչ պե՞ս կա րող են ազ դել քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի 
վրա, ով քեր ո րո շում ներ են կա յաց նում:

- Եթե նախկինում երկխոսության հարթակներ կային, որ-
տեղքաղաքականգործիչներըհանդիպումև տարբերխնդիր-
ներ էին քննարկում,այդթվում կրոնական իրավիճակը,ապա
նմաներկխոսությունըսովորաբարմիակողմանիէրլինում:Քա-
ղաքականգործիչները,շփվելովմիմյանցհետ,շատհազվադեպ
ենունկնդրումկրոնականառաջնորդներին,մինչդեռկրոնական
գործոնի անտեսումը սովորաբար հանգեցնում է խնդիրների
ավելացմանը,քանիորկակրոնականառաջնորդներիկարծիք,
կանհենցկրոնիդոգմաներ,իսկկաննաևուժեր,որոնքօգտա-
գործումենկրոնըսեփականքաղաքականնպատակներիուշա-
հերի համար:Եվտվյալ դեպքում կրոնական կազմակերպութ-
յունների մասնակցությունը կրոնական գործիչների հետ ուղիղ
երկխոսությանըհնարավորությունէտալիսհայտարարելուայն
մասին,որկրոնըքաղաքականությունիցդուրսէ:

Այն, որ քաղաքական գործիչներն օգտագործում են կրոնն
իրենցնպատակներիհամար,դաճիշտչէ,դախախտումէներ-
դաշնակության կանոնները կրոնականկյանքում, քանի որ բո-
լորսշատլավհասկանումենք,ևայսհամագումարնէլցույցէ
տալիս,որցանկացածկրոնումկակառուցողականսկիզբ,ևայն
ուղղված է դեպի մարդկանց զարգացումը, հասարակության,
պետության հետ մարդու ներդաշնակությունը: Կրոնը նպաս-
տումէմարդուհոգևորաճին,ուղղվածէդեպիբարեգթություն,
մարդումեջհայտնաբերումուզարգացնումէամենալավհատ-
կանիշները:Իսկերբինչ-որհակամարտություններենառաջա-
նում կրոնական հողի վրա, մենք միշտ կարող ենք գտնելայն
սադրողքաղաքականենթատեքստ:Ուստիշատկարևորէ,որ
կրոնականգործիչներիկարծիքըհաշվիառնեննաևքաղաքա-
կանգործիչներըևաշխատենչապականելկրոնը:
Եսմիշտսիրումեմկրկնել.քաղաքականություննուքաղա-

քականգործիչներըհավերժականչեն,իսկկրոնըհավերժական
է,նրաարժեքներնուդոգմաներըհնարավորչէոչնչացնել:Կար-
ծումեմ,որկրոնականառաջնորդներիհամագումարիներուժը
շատմեծէ,մանավանդերբկրոնականգործիչներիհետկենսա-
կանխնդիրներըքննարկումեննաևքաղաքականգործիչները:
Նրանքմեկանգամևսկարողենհամոզվել,որկրոննայսօրկա-
րողէնաևդրականդերխաղալ,ևկրոնիարժեքներըկարելիէ
ուղղելդրականհունովհասարակությանզարգացմանհամար:

- Ինչ պե՞ս կգնա հա տեք Աս տա նա յի հա մա գու մա րի արդ-
յունք նե րը:

- Նախ համագումարի աշխատանքներին մասնակցում էին
ազդեցիկքաղաքականևհասարակականգործիչներ,այսինքն՝
խոսքնայնմասինէ,որհամագումարնարդենհասնումէնոր
մակարդակի:Օրինակ՝ ՀորդանանիթագավորԱբդուլլա2-րդի
մասնակցությունը, ով հենց խաղաղարար, խաղաղության ու
համաձայնության ապահովմանն ուղղված նախաձեռնություն-
ներինախաձեռնողէ,ընդորում`այդպետությունըգտնվումէ
բարդտարածաշրջանում, որտեղ շատխնդիրներկան:Իրաքի
ներկայացուցիչներըխոսումէինոչթեայլբաների,այլայնմա-
սին,թեինչէտեղիունենումիրենցերկրում,ևինչիցեննրանք
տառապում:Եվայսամենըմեծնշանակալիությունէտալիսայս
համաժողովին:

Համագումարիաշխատանքներինմասնակցումէրնաևայն-
պիսիխոշորմիջազգայինկազմակերպություն,ինչպիսինՄԱԿ-ն
է՝ ի դեմս գլխավոր քարտուղար Պան Գի Մունի: Գիտենք, որ
ՄԱԿ-ըկոչվածէողջաշխարհումխաղաղությունուկայունութ-
յունապահովելուն,սակայնայնօգտագործումէմիայնքաղա-
քականգործիքներ,այնքաղաքականմարմինէ:Այսօրմենքայդ
խնդիրնէինքքննարկում,որպեսզիՄԱԿ-ըզարգանա,իրնպա-
տակներինհասնելուհամարներգրավիոչմիայնքաղաքական,
այլևուրիշգործիքներ:

-  Ղա զախս տա նը բազ մազգ և  բազ մակ րոն եր կիր է: Ա սա-
ցե՛ք, խնդրեմ, ինչ պե՞ս է ձեզ հա ջող վում ապ րել այս տեղ խա-
ղա ղութ յան ու հա մա ձայ նութ յան մեջ:

- Սովորաբար,այդպիսիհարցինիպատասխան, եսասում
եմ,որդամերմենթալիտետնէ,որըձևավորվելէդարերիըն-
թացքում: Համաշխարհային զարգացման ընթացքում Կենտ-
րոնականԵվրասիան, որտեղմենքգտնվումենք,քաղաքակր-
թությունների տեղաշարժի ուղիների, տարբեր մշակույթների
հատմանկետնէր:ԱյստեղովէրանցնումՄեծմետաքսիճանա-
պարհը:ՆույնիսկԵվրասիայովանցնողզավթիչներնայստեղեն
թողելիրենցմշակույթիմիմասնիկը:Եվժամանակիընթացքում
այստարածքում բնակվող բնակչությանմոտձևավորվել է մի
հատուկ մտածողություն, որը շատբաց է դեպիայլ մշակույթ-
ները, էթնոսներն ու կրոնները: Եվ Ղազախստանի պատմութ-
յունըխոսումէայնմասին,որդարերառաջայստեղապրելեն
և՛բուդդիստներ,և՛քրիստոնյաներ:Նույնիսկայնողբերգական
ժամանակահատվածը, որ ապրել է մեր երկիրը խորհրդային
ժամանակ, երբ քաղաքական ռեպրեսիաների, տեղահանութ-
յունների հետևանքով շատ զոհեր կային, այն ժամանակ մեր
Ղազախստանը դարձավ բարեկամության «լաբորատորիա»:
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Այստեղ տարբեր ազգությունների ներկայացուցիչներ եկան
աղետալիվիճակում,ևմիակը,որնրանցկարողէրփրկել,տեղի
բնակչություննէր,որընրանցկերակրեց,ապաստարանտվեց:
Այսօրև՛այդժողովուրդների,և՛ղազախներիսերունդներըհի-
շումենընդհանուրանցյալիմասին,դագենետիկորենէդրված:
Մեզմոտյուրահատուկմշակույթէ,ևմենքխաղաղենքապրում
միայնայսպիսի մշակույթի շնորհիվ: Եթե մենքայն կորցնենք,
մենքապագաչունենք:Ահաայսամեննէլձևավորելէխաղա-
ղասիրության,այլմշակույթներինկատմամբհանդուրժողակա-
նությանմենթալիտետը,ևդամենքանկախությանտարիներին
վերածեցինքմերառավելության,քանիորմենքայսօրփոխա-
դարձորենհարստանումենքայդմշակույթներով:Մենքտոնում
ենքբոլորտոները,թե՛ազգային,թե՛կրոնական,հանգստանում
ենքմիասին:Դամերկյանքիգեղեցկություննէ:

- Ինչ քա նո՞վ է  Ղա զախս տա նի նա խա գա հի «100 քայլ» 
ծրա գի րը հաշ վի առ նում երկ րի բազ մակ րո նութ յան կոմ պո-
նեն տը:

-Այդծրագիրըհիմնվումէհենցայնբազայիվրա,որիվրա
ձևավորվելէմերժողովրդիմենթալիտետը:«100քայլ»ծրագ-
րում,որըսահմանումէմերերկրիզարգացմանծրագիրը,ներ-
կայացվումէՂազախստանիզարգացմաննորփուլը,բոլորովին
նորմոտեցումներ:Դրանցմեջկա6քայլ,որոնքանմիջականո-
րենվերաբերումենմերքաղաքացիներիմիասնականապագա-
յին,ևայդտեղմերբազմազգ,բազմակրոնբազմազանությունը
պետքէառաջատարդերխաղամյուսքայլերիիրականացման
համար, քանի որառանցխաղաղության ու համաձայնության
անհնարին է հասնելտնտեսականևայլ զարգացման:Գլոբալ
սպառնալիքների,կրոնականծայրահեղականությանմարտահ-
րավերների, կրոնական-էթնիկական տարաձայնությունների,
մեր շուրջը կատարվողիրադարձություններիֆոնինմեզհար-
կավորէհամախմբվել:Միայններսիցհամախմբվածպետութ-
յունը,որըմիավորվածէմեկնպատակիևգաղափարախոսութ-
յանշուրջ,ունիիրապագան:

-  Պատ մե՛ք, խնդրեմ,  Հա մաշ խար հա յին և  ա վան դա կան 
կրոն նե րի ա ռաջ նորդ նե րի հա մա գու մար նե րին  Հայ ա ռա քե-
լա կան ե կե ղե ցու մաս նակ ցութ յան մա սին: Ի՞նչ նպա տակ է 
հե տապն դում մեր ե կե ղե ցին՝ մաս նակ ցե լով այս հա մա ժո ղո-
վին:

- Մերեկեղեցումասնակցությունըսկսվելէ2-րդ համագու-
մարից:ՎեհափառՀայրապետիգլխավորությամբհայեկեղեցու
պատվիրակություննընդունելէհրավերըևկանոնավորկերպով
մասնակցումէնաևկազմկոմիտեինիստերին,որըկոչվումէՀա-
մագումարիքարտուղարություն:Ե՛վհամագումարի,և՛քարտու-
ղարությանժողովներնանցնումենգործնականմթնոլորտում,
ունենընդլայնվելումիտվածություն:2-րդհամագումարիցհետո
Քարտուղարությունն ուներ 12 մասնակից,այժմթիվը կրկնա-
պատկվել է:Արդենայսօր՝ 5-րդ համագումարին, 70-իցավելի
պատվիրակությունկա,ինչըվկայումէհամագումարիընդլայն-
վելումիտմանևնրագաղափարներիտարածմանմասին:

Շատ հետաքրքիր է ընդհանուր ձևաչափը: Ղազախստանի
նախագահՆազարբաևինախաձեռնությամբևառաջարկովայն
հաստատվելէերկխոսությանհիմքիվրա,ևայդերկխոսությու-
նըմենք՝թե՛որպեսհոգևորականներ,թե՛որպեսհամաշխարհա-
յինհանրությանանբաժանելիմասնիկ,դիտումենքորպեսշատ
կարևորգործողություն:Դակարևորէնաևխաղաղությանհա-
մար,չէ՞որմեկուսացումըխնդիրներիհաղթահարմանչիբերում:

ՀԱՅԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆԵԿԵՂԵՑԻ.
«ՄԵՆՔՄԻՇՏԲԱՑԵՆՔԽԱՂԱՂՈՒԹ-
ՅԱՆՆՈՒՂՂՎԱԾՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆ-
ՆԵՐԻՀԱՄԱՐ»

 Տեր  Մար կոս ե պիս կո պոս  Հով հան նիս յան
ՀայառաքելականեկեղեցուՈւկրաինայիթեմի
առաջնորդ,Համաշխարհայինևավանդական
կրոններիառաջնորդներիհամագումարի
քարտուղարությանմշտականանդամ
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- Աս տա նա յում այ սօր հա վաք վել են տար բեր կրոն նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ, և  դա շատ ոգ ևո րիչ է:  Կա րո՞ղ է այս հա-
մա գու մա րը հա կա մար տութ յուն նե րից ե ռա ցող աշ խար հի 
հա մար ու ղերձ լի նել:

- Բացմանժամանակ Ղազախստանինախագահըմատնա-
նշեց, որ աշխարհը գնում է դեպի խնդիրների կարգավորում,
բայցդրանքօր օրիավելանում են: Մենք՝ որպեսքրիստոնյա-
ներ,գիտենք,որմերկյանքումխնդիրներըմիշտէլշատանալու
են,սակայնմենքայդխնդիրներըտեսնելուևդրանցարձագան-
քելուկամքպետքէունենանք:Չպետքէգլուխներսհողիմեջ
թաղենք,այլբացճակատովպետքէնայենքեղածխնդիրներին.
սաէհենցհամագումարիպատգամը:

Եթե դիտենքառաջին համագումարից մինչև հիմա ընկած
ժամանակահատվածը,թեայս15տարումինչփոփոխություն-
ներենտեղիունեցելհամաշխարհայինառումով,ապապետք
էարձանագրենք,որպատերազմներըշատացելեն,իհայտեն
եկելֆինանսականճգնաժամեր:Իսկմենքի՞նչենքանումնման
խնդիրները հաղթահարելու համար: Բազում դրական գործո-
ղություններիշարքինպետքէդասելնաևայսհամագումարը:
Սամիմիջոցէ,գործիք՝դժվարություններըտեսնելուևլուծում-
ներտալուհամար:

- Ին չո՞վ է տար բեր վում 5-րդ  հա մա գու մա րը նա խորդ նե-
րից:

-Եստեսնումեմձևաչափիփոփոխություն.բացիկրոնական
առաջնորդներից՝ այժմ համագումարին մասնակցում են նաև
անվանիքաղաքականգործիչներ:

-  Կա րո՞ղ ենք ակն կա լել, որ մեր ե կե ղե ցին ակ տի վո րեն 
կշա րու նա կի մաս նակ ցել նման գա գա թա ժո ղով նե րում:

- Նախատեսվումէ,որհամագումարներըկանցկացվենկա-
նոնավորկերպով,ևՂազախստաննէլպատրաստակամություն
էհայտնելանցկացնելուդրանք:Մենքողջունումենքայդպատ-
րաստակամությունը:ԵվՎեհափառՀայրապետԳարեգին2-րդը
իրանձնականմասնակցությամբցույցտվեց,որմերեկեղեցին
միշտ պատրաստ է նմանատիպ գործնական քայլերի: Մենք
միշտբացենքխաղաղությանը,հասարակությունների,երկրնե-
րիմիջևփոխհարաբերություններիբարելավմաննուղղվածնա-
խաձեռնություններին: Լինելովավանդական եկեղեցի, որն ու-
նիիրդերնունշանակությունըհամաշխարհայինմշակույթում,
մենքբոլորիհետպետքէփնտրենքխնդիրներիլուծմանուղի-
ներըևայդկարևորգործումկատարենքփորձիփոխանակում:

- Ո՞րն է  Հա մաշ խար հա յին և  ա վան դա կան կրոն նե րի 5-րդ 
 հա մա գու մա րի հիմ նա կան ու ղեր ձը:

-Այն,ինչեսլսեցիհամագումարիբացմանըելույթունեցող-
ների շուրթերից, ինձ շատ ուրախացրեց: Բացի միջկրոնական
երկխոսությունից՝ ես զբաղվում եմ նաև շատ սուր խնդրով՝
քրիստոնյաներինկատմամբհալածանքներիխնդրով,ինչիցայ-
սօրտառապումենքրիստոնյաներըաշխարհիշատերկրներում:
Այստեղմիկարևորխնդիրէլբարձրաձայնվեց՝կրոնականծայ-
րահեղականությանխնդիրըկամ,ավելիճիշտ,կրոնովքողարկ-
վածծայրահեղականությանխնդիրը,քանիորկրոնըծայրահե-
ղականությունչիծնում:

Շատ կարևոր է այսօր կրոնական առաջնորդների շուրթե-
րիցլսելը(մանավանդմուսուլմանական),որկրոնըբռնություն
չիծնում,այլխաղաղությանևբարիդրացիությանկոչէանում,
քանի որ հենց կրոնովքողարկվելով, իսլամի սրբություններով
քողարկվելով ենայսօր գործում Իսլամականպետության,այլ
ահաբեկչական խմբավորումների ծայրահեղականները, որոնք
դաժանաբարոչնչացնումենՍիրիայի,Իրաքիքրիստոնյաբնակ-
չությունը:Այնցեղասպանությունը,որնիրականացվեց100տա-
րիառաջ,ձեզ՝հայերիդ լավհայտնիէ,այսօրայնիրականաց-
վումէ ՄերձավորԱրևելքիբոլորքրիստոնյաներինկատմամբ՝
և՛հայերի,և՛ասորիների,և՛կաթոլիկների,և՛ուղղափառներիև
այլն:Այսինքն՝կրոնիքողիտակընթանումէքրիստոնեության

« ՍԱՈՉԹԵԿՐՈՆԱԿԱՆ
ԾԱՅՐԱՀԵՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԷ,ԱՅԼ
ԿՐՈՆՈՎՔՈՂԱՐԿՎԱԾ
ԾԱՅՐԱՀԵՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»

Հայր Դ միտ րի  Սա ֆո նով
Մոսկվայիպատրիարքարանիմիջկրոնական
շփումներիսեկտորիվարիչ
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համընդհանուրբնաջնջում,ահա,թեինչնէսարսափելին:Եվոչ
թեայնպատճառով,որնրանքայլազգիենպատկանում (քա-
նի որպատմությունիցարդենգիտենք,թե ինչ էազգամիջյան
կոտորածը),այլհենցմիայննրահամար,որնրանքքրիստոնյա
են:Եվծայրահեղականներիկողմիցայդատելությունըոչմիայն
քրիստոնյաների, այլև մնացած բոլորայլադավանների նկատ-
մամբէ:Այդզանգվածայինմահապատիժները,որոնքայսօրմեզ
սարսափեցնում են, պետք է իրենց գնահատականը ստանան
այսհամագումարիկրոնականառաջնորդներիկողմից:

Այսօրխոսվումէրայնմասին,որկանորոշակիքաղաքական
ուժեր, նույնիսկ պետություններ, որոնք միգուցե ոչ բացահայ-
տորեն, բայց աջակցում ու ֆինանսավորում են, քաղաքական
աջակցություն են ցուցաբերում այդ տեսակի ծայրահեղական
շարժումներին: Սակայն միջազգային հանրությունը պետք է
միասնականլինի:

Շատ կարևոր է, որ հաջողվել է համագումարին հրավիրել
ՄԱԿ-իգլխավորքարտուղարՊանԳիՄունին:Սա,իրոք,կարև-
որագույնառաջընթաց է:Ես՝ որպեսերկարտարիներմիջկրո-
նական խնդիրներով զբաղվող անձնավորություն, գիտեմ, թե
ՄԱԿ-ըմիշտինչզգուշորենէվերաբերվելկրոնին:Ժամանակին
մենքառաջարկելենք(դաշատվաղուցէր)ստեղծելՄԱԿ-ինկից
մշտականգործողմարմին՝կրոնականառաջնորդներիցբաղկա-
ցած: Սակայնայդդիրքորոշումըչընդունվեց: Կազմակերպութ-
յունըմիշտընդգծելէ,որայնաշխարհիկէևկրոնիհետկապ
չունի:Իսկահաայսօրպարզէդառնում,որառանցկրոնիհնա-
րավորչէխաղաղությանհասնել,ևորառանցկրոնականառաջ-
նորդներիանհնարինէկարգավորելնույնիսկքաղաքականհա-
կամարտությունները:Եվսաիրոքառաջընթացէ:

Եվ այն, որ Ղազախստանին հաջողվել է հրավիրել ՄԱԿ-ի
գլխավորքարտուղարին,ևդա,հուսովեմ,կմտնիՄԱԿ-իօրա-
կարգ,սաիրոքայսհամագումարիկարևորագույննվաճումնէ:

- Ա սա ցե՛ք, խնդրեմ, ո՞րն է  Հա մաշ խար հա յին և  ա վան դա-
կան կրոն նե րի ա ռաջ նորդ նե րի հա մա գու մա րի կի րա ռա կան 
նշա նա կութ յու նը:

-ՀանունԱլլահի,ողորմածևբարեգութ:Այսօրմենքհավաք-
վելենքայստեղարդենհինգերորդանգամ,սաՀամաշխարհա-
յին և ավանդական կրոնների առաջնորդների 5-րդ համագու-
մարն է: Այստեղ տարբերություն չի դրվում ազգությունների,
կրոններիմիջև:Հենցառաջինիսկհամագումարիցհսկայական
նշանակություն է տրվում «միջկրոնական համաձայնություն»
տերմինին:Ղազախստանինախագահըկարծեսթեկանխատե-
սում էրայն, ինչայսօր կատարվում էաշխարհում: Եվ յուրա-
քանչյուրհամագումարիժամանակմենք չենքհոգնումկրկնել,
որխաղաղություննուհամաձայնություննանհրաժեշտենաշ-
խարհիբոլորմարդկանց:

 
Տարեցտարի կյանքը բարդանում է, ի հայտ են գալիս նոր

աղանդներ,նորքաղաքականկուսակցություններ,որոնքխախ-
տում են մարդկանց հանգստությունը, մեր գեղեցիկ մոլորակի
հանգստությունը:Աստանանայսօրխաղաղությունևհամաձայ-
նություն էցույցտալիս,քանիորդամերերկրումիսկզբանե
եղելէ:Ինշալլա՛հ,տա՛Աստված,որհետագայումէլայդպեսլինի:
Եվմենքցանկանումենք,որմյուսերկրներնէլապրենխաղա-
ղությանուհամաձայնությանմեջ:Մերնախագահնաշխատում
է, որ Ղազախստանում մենք տարբերություն չդնենք ազգութ-
յունների,դավանանքներիմիջև,որպեսզիբոլորնապրենմիըն-
տանիքինման:

« ՏԱՐԵՑՏԱՐԻԿՅԱՆՔԸԲԱՐԴԱՆՈՒՄԷ,
ԻՀԱՅՏԵՆԳԱԼԻՍՆՈՐԱՂԱՆԴՆԵՐ»

 Շեյխ  Մու համ մեդ  Հու սեյն  Հա ջի  
Նա յիբ Ալ սա բե կով
Ղազախստանիմուսուլմանների
փոխմուֆթի
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Ինչո՞ւ ենք մենք հավաքվում ամեն երրորդ տարին: Որով-
հետև այդ ընթացքում խնդիրներ են կուտակվում: Իսկ նման
խնդիրներըչիկարողլուծելմեկառաջնորդը,մեկերկիրը:Ուս-
տիանհրաժեշտէմիասինհավաքվելումիասինդրանքլուծել:
Յուրաքանչյուրկրոնխաղաղությանուհամաձայնությանկոչէ
անում,պահպանումէմարդկայինկյանքը,քանիորայնանգին
էևմարդունտրվումէԱմենաբարձրյալիկողմից:
Ուստի մարդը, գալով այս հիասքանչ աշխարհը, պետք է

իրեներջանիկզգա:Երկրայինկյանքըպետքէդրախտայինլի-
նի:Իսկեթեմիտեղխաղաղություն ու համաձայնություն կա,
իսկայլտեղչկա,ապադաի՞նչերջանկությունէ:Մենքչպետքէ
տեսնենքպատերազմներ, լացլինողմարդկանց,արյուն: Մենք
պետքէտեսնենքխաղաղերկինքևբարգավաճողերկրներ:

Համաշխարհայինևավանդականկրոններիառաջնորդների
5-րդ համագումարը, որը կանոնավոր կերպով անցկացվում է
Աստանայում,փորձէարելմիավորելոչմիայնհոգևորառաջ-
նորդներին,այլևքաղաքականառաջնորդներին:Դրանքերկու
տարբերմոտեցումներեն,և,ինչպեսասումեն,միկողմիցպետք
էգործըտանքԿեսարին,մյուսկողմիցպետքէտանքԱստծուն:
Քաղաքական գործիչներն իրենց հերթին, կրոնական գործիչ-
ներնիրենցհերթինկարողենկոչանելիրենցքաղաքացիներին
ուհետևորդներինմիասինաշխատելխաղաղության,համաձայ-
նության,հանդուրժողականությանհամար:Կարծումեմ,որայս
համագումարըկարողէօգնելաշխարհըդարձնելավելիլավը,
մանավանդայնպիսի հանգամանքներում, երբ որոշ ուժեր օգ-
տագործումենկրոնըայլնպատակներիհամար:

«ՄԻԿՈՂՄԻՑՊԵՏՔԷՎԱՐՁՔԸՏԱՆՔ
ԿԵՍԱՐԻՆ,ՄՅՈՒՍԿՈՂՄԻՑ՝ԱՍՏԾՈՒՆ»

Ար քե պիս կո պոս  Մի գել  Մաու րի  Բո ւեն դիա 
ՂազախստանումՊապականնվիրակ

- Արդ յո՞ք  Հա մաշ խար հա յին և  ա վան դա կան կրոն նե րի 
ա ռաջ նորդ նե րի 5-րդ  հա մա գու մա րը կնպաս տի աշ խար հում 
ռա դի կա լիզ մի նվա զեց մա նը:

-Ղազախստանըյուրահատուկերկիրէ:Ունենալովմուսուլ-
մանականմեծամասնությամբբնակչություն՝այստեղհանգիստ
էնրանցնախագահիշնորհիվ:Եվայսհամագումարը,որնառա-
ջինանգամանցկացվելէ2003-ին,ավելիկարևորէդառնում:
Գիտե՞ք,թեովէր2009-իհամագումարիհիմնականզեկուցողը՝
ՇիմոնՊերեսը,Իսրայելինախագահը:Նայեք5-րդհամագումա-
րի մասնակիցների ցուցակը՝ 22 մուսուլմանական կազմակեր-
պություն,9քրիստոնեական:Չնայածայդքանշատմուսուլման-
ներիներկայությանը,նախագահնիրելույթումասաց.«Խնդիրը
լուծելու միակ ուղին երկխոսությունն է, խոսել միմյանց հետ,
հանդիպել,աշխատելինչքանհնարավորէազատլինել»:Ամե-
նալավըԳանդիիուղինէ՝բռնությունչիրականացնել:

Եսզգում եմ, որայս համագումարը շատկարևոր է, քանի
որ խոսելու մթնոլորտ է ստեղծում: Մուսուլմանական մեծա-
մասնությամբ երկիրը հրավիրում է հրեաներին, հինդուներին,
քրիստոնյաներին, բուդդայականներին նույն հարթակի վրա և
բարձրաձայնհայտարարումէ՝մենքչպետքէընդունենքարմա-
տականությունը,ահաբեկչությունըևցանկացածինպետքէխո-
սելուհնարավորությունտանք: Կարծումեմ,որայսհամագու-
մարըմեծնպատակիկծառայի:Նույնիսկեթեորոշկրոնականև
քաղաքականառաջնորդներհասկանան,թեինչքանկարևորէ
միասինապրել՝թույլտալովբազմազանությունևթույլատրելով

ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԿԱՌՈՒՑԵԼՈՒ
ԼԱՎԱԳՈՒՅՆՃԱՆԱՊԱՐՀԸԲՌՆՈՒԹՅԱՆ
ՉԴԻՄԵԼՆԷ»

Դր. Ջ.Մ. Դա վե
BAPSհետազոտականինստիտուտիտնօրեն,
ՆյուԴելի,Հնդկաստան
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մարդկանցդավանելսեփականկրոննիրսահմանադրությանև
օրենքիսահմաններում,դամեծնվաճումկլինի:

- Հնդ կաս տա նը հայտ նի է իր հան դուր ժո ղա կա նութ յամբ: 
 Դուք դա կա պո՞ւմ եք երկ րի հիմ նա կան կրո նի՝ հին դո ւիզ մի 
հետ:

- Հին ժամանակներից Հնդկաստանը թույլ է տալիս մարդ-
կանցհետևելայնկրոնին,որինցանկանումեն:Եթեցանկանում
եք հավատալ միակաստծուն կամմիլիոնաստվածների, կեր-
պարովկամառանցկերպարիաստծու,մարդուկամկենդանու
տեսքովաստծու,դաՁերընտրություննէ:Եթենույնիսկհավատ
էլչունեք,դաէլէՁերընտրությունը:Հնդկաստանըերբեքխա-
չակրացարշավանքներչիկատարել,կրոններիմիջևմեծպատե-
րազմներչենեղել:

Վերջերսմիքննարկումէրընթանում՝հինդուիզմըկրո՞նէ,թե՞
ոչ:Որոշարևմտյանգիտնականներպնդումեն,որայնկրոնչէ,
քանիորնախ՝ չունիկրոնիհիմնադիրպատմականդեմք,ինչ-
պիսին Աբրահամն է հուդայականությունում, Քրիստոսը քրիս-
տոնեությունում, Մուհամմեդը իսլամում: Երկրորդ՝ չկա կոնկ-
րետսուրբգիրք,որնընդունենբոլորդավանանքները:Օրինակ՝
Աստվածաշունչն ընդունում են կաթոլիկները, ուղղափառները,
առաքելականները, բողոքականները, Ղուրաննն ընդունում են
շիաները,սուննիները,սուֆիները,իսլամիստները:

Իսկի՞նչգիրքենընդունումհինդուները:Մեկնասումէ՝Վե-
դաները, մյուսնասում է՝Բհագավատ Գիտան, երրորդը՝Բհա-
գավատ Պուրանան: Հինդուիզմըծաղկեփունջ է,և յուրաքանչ-
յուրծաղիկզարդարումէայն:Հինդուիզմնուսուցչիևաշակեր-
տիավանդույթնէ.դուազատեսընդունելուայն,ինչզգումես,
որճիշտէ,եսիմմիտքըքեզչեմպարտադրում:Հինդուիզմում
եղած բազմազանությունը և լիբերալիզմը ոչ մի այլ կրոնում
չկան: Ըստ հինդուիզմի՝ յուրաքանչյուր մարդ անկախ էակ է:
Դուքկարողեքնրանսովորեցնել, հոգտանել, բայց ոչ ուժով,
թույլտալձերտեսակետներըլսել՝դրանքհասկանալուհամար,
սակայնֆիզիկապեսչստիպել:
Կրոնը հատուկ ապրելաձև է: Նախ մենք պետք է աշխա-

տենք հասկանալ մեր սեփական բնույթը: Որոշ մարդիկ ի ծնե
վերլուծելուընդունակություններիտերեն:Նրանքմիշտհարցեր
են տալիս, փորձում ամեն ինչում տրամաբանություն տեսնել:
Կան մարդիկ, որ իրենց նվիրել են աշխատանքին, այն դարձ-
րելենիրենցպաշտամունքիառարկան:Իսկմարդկանցերրորդ
խումբնէլշատզգացմունքայինէ:

Սակայն կցանկանայիասել, որ միևնույնն է՝ «բոլոր ճանա-
պարհներնէլտանումենդեպիԱստված»…

- Մոնղոլիայի բուդդիստները մասնակցում են Համաշխար-
հայինևավանդական կրոններիառաջնորդների համագումա-
րին հինգերորդանգամ,և հենց սկզբից էլ մենք ընդունել ենք
այս համագումարիառաքելությունը, նպատակը, քանի որայն
տանում է միասնականության: Այստեղ ոչ միայն կրոնական
առաջնորդները,այլևքաղաքականառաջնորդներնաշխատում
ենմիասինխաղաղությանհասնելուհամար,կարեկցանքիվրա
հիմնվածհանդուրժողականությանզարգացմանվրա:Ահա՛,սա՛
էպատճառը,որմենքգալիսենքայսհամագումարին:

Բուդդայիուսմունքիհամաձայն՝մենքբոլորսնույննենք՝ան-
կախազգիցուկրոնից,մենքբոլորսմարդկայինէակներենքև
ունենքմիևնույննպատակը՝միասինապրելխաղաղությանմեջ:
Մենքկողմենքկարեկցանքին,խաղաղգոյակցությանը: Բուդ-
դանասումէր.«Ձերմեջիսկականսերզարգացրե՛ք»:Իսկիսկա-
կանսերնշանակումէզարգացնելկարեկցանքիվրահիմնված
համբերություն: Աշխարհում չպետք է լինի վիճաբանությունև
թյուրըմբռնում:Զարգացրե՛քձերմեջկարեկցանք,սերևկհաս-
նեքլուսավորության:

«ԲՈՒԴԴԱՆԱՍՈՒՄԷՐ.«ԶԱՐԳԱՑՐԵ՛Ք
ՁԵՐՄԵՋԻՍԿԱԿԱՆՍԵՐ»»

Սր բա զան Ալ թան

ՏաշիՉոյլինգվանք(Մոնղոլիա)
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 -  Կա րո՞ղ են արդ յոք  Հա մաշ խար հա յին և  ա վան դա կան 
կրոն նե րի ա ռաջ նորդ նե րի հա մա գու մա րի նման հա մա գու-
մար նե րը նպաս տել կրո նա կան հա կա մար տութ յուն նե րի կար-
գա վոր մա նը:

-Նմանհամագումարներըկարողենօգնելառաջնորդներին,
գիտնականներինմիասինհավաքվելևքննարկելայնհարցերը,
որոնքշատկարևորենևշատավելիհրատապ,քանառաջ:Սա
նաևանհրաժեշտերկխոսությունէկրոնականառաջնորդների
միջև:Շատկարևորէ,որկրոնականառաջնորդներըևգիտնա-
կանները երեսառերեսխոսենաշխարհում՝ մանավանդ Մեր-
ձավորԱրևելքումտեղիունեցողվերջինիրադարձությունների
մասին:Ցավոք,բռնությունը,կրոնականծայրահեղականությու-
նըօրեցօրաճումեն:Կարծումեմ,որկրոնականգործիչներըև
քաղաքական գործիչները պետք է համագործակցեն՝ աշխար-
հին խաղաղություն ու արդարություն բերելու համար լուծում
գտնելունպատակով:Հուսովեմ,որայսհամագումարըկօգնի,
որմենքմիավորվենք:Այս համագումարի համարմենքպետք
էշնորհակալությունհայտնենքՂազախստանինախագահինև
ժողովրդին:Մենք՝իրանցիներս,եկելենքայստեղմիջկրոնական
երկխոսությանմեջմասնակցությունբերելուհամարև վերջին
12տարինակտիվորեն համագործակցում ենք համագումարի
Քարտուղարությանհետ:

Նշեմ, որայս՝ 5-րդ համագումարը բավականին հաջողան-
ցավ, սակայն երկխոսությունը խոսակցության շատ նուրբ ձև

« ՑԱՎՈՔ,ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆՈՒԿՐՈՆԱԿԱՆ
ԾԱՅՐԱՀԵՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆՕՐԵՑՕՐ
ԱՃՈՒՄԵՆ»

Դր. Ա լի  Մու համ մեդ  Հել մի
ԻրանիՄիջկրոնականերկխոսության
կենտրոնիգլխավորտնօրեն

է, դրա մասնակիցները պետք է սեփական կարծիքը փոխելու
պատրաստլինեն:Դաժամանակկպահանջի:Եթեբոլորերկրնե-
րըներկախնդիրներինուշադրությունդարձնենևայսհարցում
ինչ-որ բանանեն, համոզված եմ՝ մենքավելի շատպտուղ ու
արդյունքկստանանքաշխարհինումարդկանցխաղաղություն
բերելուհարցում:

95



9796

Ա կա նա վոր մարդ կանց մտքե րից

Աստծոմոտոչթեխմբերենէքսկուրսիագալիս,այլմիայնակճամփորդներ:
(ՎլադիմիրՆաբոկով)
ՄարդնստեղծելէԱստծուն,որպեսզիԱստվածփրկիմարդուն:(ԷմիլԶոլա)
ԱպացուցելԱստծոգոյությունըսրբապղծությունէ,հերքելնրան՝խելագա-

րություն:(ՋուզեպեՄաձինի)
Մենքաղոթումենքոչթենրահամար,որպեսզիԱստծունասենք,թենա

ինչպետքէանի,այլորպեսզիԱստվածմեզասի,թեմենքինչպետքէանենք:
Միևնույնուժը,որնաղետներէծնում,բարիներինփորձությանէենթար-

կում,մաքրագործում,ընտրում,չարերինմաղումէ,դատարկում,արմատախիլ
անում:
Հավատնայնէ,որմենքհավատումենքայնամենին,ինչչենքտեսնում,իսկ

հավատիհամարպարգևըհնարավորությունէտեսնելուայն,ինչինմենքհա-
վատումենք:(ՕգոստոսԱվրելիոս)
Մարդը պետք է սեփական հոգում նորովի բացի աշխարհի նկատմամբ

պատասխանատվության ամենախոր իմաստը, ինչը նշանակում է պատաս-
խանատվությունշատավելիբարձրագույնինկատմամբ,քանինքըմարդնէ:
(ՎացլավՀավել)
ԵսԱստծունչեմհավատում:Եսգիտեմ:(ԿարլՅունգը՝իպատասխանայն

հարցին,թե՝հավատո՞ւմէարդյոքԱստծուն)
Աստվածկրոնչունի:(ՄահաթմաԳանդի)
«Աստվածկա»-իև«Աստվածչկա»-իմիջևմիհսկայականդաշտէընկած,

որըմեծդժվարությամբանցնումէիսկականիմաստունը:(ԱնտոնՉեխով)
Եկեղեցիկանոնավորհաճախելըմարդունչիկարողքրիստոնյադարձնել,

ինչպեսորկանոնավորկերպովավտոտնակգնալըմարդունչիկարողվարորդ
դարձնել:(ԱլբերտՇվեյցեր)
Եսեկեղեցուդեմոչինչչունեմայնքանժամանակ,քանիդեռայնչիմիջա-

մտելԱմենաբարձրյալիգործերին:(ԲրուկսԱտկինսոն)
Աստվա՞ծ: Դաայն հզորխելագարն է, որը դեռ հավատում է մարդկանց:

(ԿուրտՄարտի)

 Մեջ բե րում ներ բուդ դիզ մից

Մարդուկյանքումամենամեծթշնամինհենցինքնէ:
Մարդուկյանքումամենամեծհիմարությունըսուտնէ:
Մարդուկյանքումամենամեծպարտությունըամբարտավանություննէ:
Մարդուկյանքումամենամեծտխրությունընախանձնէ:
Մարդուկյանքումամենամեծսխալըինքնիրենկորցնելնէ:
Մարդուկյանքումամենամեծմեղքըանշնորհակալլինելնէ:
Մարդուկյանքումափսոսանքիամենաարժանիբանըսեփականարժանա-

պատվությաննվաստացումնէ:

ԱՍՏԾՈ,ՀԱՎԱՏԻԵՎԿՐՈՆԻՄԱՍԻՆ
ԱՖՈՐԻԶՄՆԵՐ,ՄԵՋԲԵՐՈՒՄՆԵՐ

Մարդու կյանքում ամենաշատը հիացմունքի արժանի բանը ընկնելուց
հետովերկենալնէ:
Մարդուկյանքումամենամեծկորուստըհույսըկորցնելնէ:
Մարդու կյանքում ամենամեծ ունեցվածքը առողջությունն ու բանակա-

նություննեն:
Մարդու կյանքում ամենամեծ պարտականությունը անկեղծ զգացմունք-

ներնեն:
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Մարդուկյանքումամենամեծպարգևըմեծահոգություննէ:
Մարդուկյանքումամենամեծթերությունըանհասկացողություննէ:
Մարդուկյանքումամենամեծմխիթարանքըբարիգործնէ:

 Մեջ բե րում ներ «Բ հա գա վադ-գի տան, ինչ պես որ կա» հնդկա կան 
սրբա զան գրքից

- Բարձրագույն Տերնասաց.«Անվախությունը,սեփականգոյությանմաք-
րագործումը, հոգևորգիտելիքներում կատարելագործումը, բարեգործությու-
նը, զգացմունքներին տիրապետելը, զոհաբերություններ կատարելը, Վեդա-
ների ուսումնասիրումը, ճգնելը, պարզությունը, բռնությունից հրաժարումը,
ճշմարտացիությունը, անցասում լինելը, ինքնահրաժարումը, հանգստութ-
յունը, չարախոսության ձգտմանբացակայությունը, բոլոր կենդանի էակների
նկատմամբ կարեկցանքը, ագահության բացակայությունը, փափկությունը,
համեստությունը,վճռականությունը,նպատակասլացությունը,ներելուընդու-
նակությունը,ամրությունը,մաքրությունը,նախանձիբացակայությունը՝ահա
սրանք են, օ՜, Բհարատի որդի,աստվածային բնույթով օժտված բարեպաշտ
մարդկանցաստվածայինհատկանիշները»:

-Եթեմարդըչիարթնանումայնաստիճանի,որպեսզիհարցնի,թեինչուէ
ինքըտառապում,եթենաչիգիտակցում,որչիցանկանումտառապել,սակայն
ցանկանումէձերբազատվելայդտառապանքներից,ապանրանչիկարելիհա-
մարելկատարյալմարդ:Մարդնսկսվումէայնժամանակ,երբնմանհարցեր
ենարթնանումնրաուղեղում:

- Գործունեությունից ուղղակի ձեռնպահ մնալով՝ մարդը կարմայից չի
ազատվի,ևաշխարհիցհրաժարվելուերդումըինքնինչիօգնինրանհասնել
կատարելության:

-Զոհաբերություններպետքէկատարելպարտքիզգացումիցելնելով:Հար-
կավորէգնալտաճարկամեկեղեցի՝պարտքինենթարկվելով,հարգանքմա-
տուցելԲարձրագույնաստվածայինէակինևառաջարկելՆրանծաղիկներու
սնունդ: Բոլորը մտածում են, թեանիմաստ էտաճարգնալ միայնԱստծուն
խոնարհվելու համար:Այնուամենայնիվ, սրբազանգրերըխորհուրդ չենտա-
լիսՏիրոջըխոնարհվելնյութականբարիքներստանալուհամար:Հարկավորէ
տաճարգնալՏիրոջըհարգանքդարտահայտելուհամար:

Որպեսզիկյանքումմարդունմիշտուղեկցենհաջողությունը,ուրախությու-
նըևերջանկությունը,նապետքէառաջնորդվիճիշտպատկերացումներով:

Միքանիկարևորկանոն,որոնցհիմքումԱստծոպատվիրաններնեն:
1. Աստված մարդուն տառապանքների համար չի ստեղծել, նա պետք է

կյանքովուրախանա,սիրիևարարի: Քի՛չբողոքեքկյանքից,միշտհիշե՛ք,որ
կանմարդիկ,որոնքշատավելիվատենապրում,քանդուք:
2.ՅուրաքանչյուրմարդայսԵրկիրհենցայնպեսչիուղարկվել.նապետք

էհայտնաբերի,ցուցադրիսեփականաստվածայինէությունըևինչ-որբանով
լավացնի շրջապատողաշխարհը: Աստված մարդուն տալիս է տաղանդներ,
ուժև ընդունակություններ:Աստվածային շնորհը հարկավոր է օգտագործել
շրջակաաշխարհըկատարելագործելու,ինչպեսնաևնրանցօգնելուհամար,
որոնցիրոքպահանջվումէձերօգնությունը:
3. Աշխատեք սիրով լցնել սեփական կյանքըև ձեր մտերիմների կյանքը.

դրանով դուք կձգեք նպաստավոր հանգամանքներ, ֆինանսական բարեկե-
ցություն: Եվ հակառակը, ագրեսիան կարտահայտվի կյանքի որակի անփո-
փոխվատացմամբ:
4.Կյանքումընդհանրապեսոչինչպատահականչէ.մերմտքերով,խոսքե-

րով,գործողություններովևարարքներովմենքձևավորումենքայսօրվաիրա-
կանությունըևսեփականապագան:Այնպեսորկվայելեք,թե՞ընդհակառակը՝
միայնկտառապեք,ամբողջությամբկախվածէձեզանից:
5.4-րդկանոնիհետուղղակիորենկապվածէ5-րդը.մտքերըձևավորում

ենիրադարձությունները: Սովորե՛քդրականորենմտածել,և դուքկստեղծեք
ձեզ ուրախացնող իրականություն: Եվ ընդհակառակը՝ դյուրագրգռությունը,
ցասումը,նախանձը,ավելորդհպարտությունըմիայնանհաջողությունևան-
հաջողություններենձգում:
6.Շուրջըինչպիսիհանգամանքներէլլինեն,միշտհանգի՛ստմնացեք,պահ-

պանե՛ք դրական տրամադրվածություն, հավատացե՛ք սեփական ուժերին և
Աստծոօգնությանը:Եվկտրվիըստհավատի:
7.Աշխատե՛քլսելԱստծոձայնը.ուղղակիտվե՛քայնհարցը,որիպատաս-

խանըցանկանումեքստանալևունկնդրե՛քսեփականենթագիտակցության
ձայնը:
8.ՅուրաքանչյուրմարդկարողէփրկվելԱստծոօգնությամբ:Աստվածյու-

րաքանչյուրիսմեջէ:Գտե՛քՆրանձերմեջ,իսկհետոՆրանձերմիջոցովցու-
ցադրե՛քձերշրջապատում:
9.Անկախնրանից,թեինչքանծանրենզանցանքները,Տերը,միևնույննէ,

սիրում է մեզանից յուրաքանչյուրին:Աստվածաշնչում գրված է. «Փնտրե՛քև
կգտնեք,թակե՛ք,ևկբացվի»:Սակայնհիշե՛ք՝Աստվածմիշտտալիսէայն,ինչ
ձեզհարկավորէհենցայդպահին:
10.Ամենահիմնականաստվածայինօրենքներիցէ«նմանությանօրենքը».

եթեդուքինքներդձեզչեքսիրում,ձեզշրջապատողներնէլձեզչենսիրի:«Ինչ
արշինովորչափումեք,նույնովէլձեզկչափեն»:Ինչպեսդուքվերաբերվումեք
շրջապատին,այնպեսէլնրանքձեզկվերաբերվեն:
11. Մարդուտհաճություններիպատճառըոչթեայլմարդկանցմեջէ,այլ

Աստ ծո 15 հու շում նե րը մար դուն
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իր:Ավերիչբնույթիտեղեկատվությունըթունավորումէմերկյանքըևթույլչի
տալիսերջանիկլինել:
12.Բացարձակապեսամենբանարդենկամարդուներսում.և՛իշխանութ-

յուն,և՛փառք,և՛պատիվ,և՛փող:Խնդիրնայնէ,որպեսզիբոլորայդլավբա-
ներըազատարձակվենդեպիմեզշրջապատողիրականությունը:Իսկդահնա-
րավորէԱստծոպատվիրաններըխիստպահպանելումիջոցով:
13. Ձեզ շրջապատող մարդկանց մի՛ բաժանեք «վատերի» ու «լավ»-երի:

Մենքայնպիսինենք,ինչպիսինկանք,ևեթեձերգործընկերըկամաշխատա-
կիցըվատէանձամբձեզհամար,ապամյուսիննա լիովինբավարարումէ.
«Մի՛դատեքևչեքդատվի»:
14.«Իմացի՛րինքդքեզ».այսէզոթերիկկանոնըլիովինհնարավորէկիրա-

ռելնաևշրջապատողիրականությանմեջ:Միայնթեոչմիինքնաձաղկումև
տառակերություն:Ինքնաիմացությունըընդունակություններիև տաղանդնե-
րիբացումնէևդրանցգործնականկիրառումըարտաքինաշխարհում:
15.Աստծոհամարչկանայնպիսիհասկացություններ,ինչպիսիքեն«մեղ-

քը»,«պատիժը»ևնմանբաները:Կարևորէհարցնել.ոչթե«Ինչո՞ւ»,այլ«Ին-
չի՞համար»:Աստվածյուրաքանչյուրինտալիսէսխալիիրավունք,ևիհարկե,
հնարավորություն՝այնուղղելու,այնդասնանցնելու,որըմեզանհրաժեշտէ
անցնել:Եվբոլորդժվարություններըտրվումենմերուժերինհամապատաս-
խան:Սխալներնուղղելուամենալավմիջոցըսիրոդրսևորումնէինքդքոև
շրջապատողմարդկանցնկատմամբ:

 Մեջ բե րում ներ  Ղու րա նից

-Հե՛տմղիրչարիքընրանով,ինչնավելիլավէ,ևայդժամանակնա,ումհետ
թշնամությանմեջես,քեզհամարկարծեսսիրողազգականինմանկդառնա:

-ՔոՏերըքեզպատվիրելէչերկրպագելոչմեկի,բացիԻրենից,ևբարութ-
յունանելծնողներին:Եթեմիծնողըկամերկուսնէլհասնենծերության,նրանց
մի՛ասա՝«Ուֆֆֆ»,մի՛բղավիրնրանցվրաևնրանցհարգանքովվերաբերվի՛ր:

-ԳիտնականիթանաքըևնահատակիարյունընույնարժեքնունենԵրկնքի
առջև:

-Ոչմիհոգիչիկրիուրիշիբեռը:

-O՜,դո՛ւք,ովքերհավատումեք:Խուսափե՛քշատենթադրություններից,քա-
նիորորոշենթադրություններմեղքեն:Մի՛հետևեքմիմյանցևմի՛չարախոսեք
միմյանցթիկունքում:Որևէմեկիդդուրկգա՞,արդյոք,ուտելսեփականհան-
գուցյալեղբորմիսը,եթեդուքդրանկատմամբզզվանքեքզգում:Վախեցե՛ք
Ալլահից:Իրոք,Ալլահըզղջումներընդունողէ,բարեգութ:

-Չարիքինհավասարազորհատուցումըչարիքնէ:Սակայնեթեմեկըների
ևխաղաղությունհաստատի,նրանԱլլահըկպարգևատրի:Իրոք,Նաչիսիրում
անօրեններին:

-Ցանկացածաղետձեզէհասնումմիայննրահամար,թեինչենձեռքբերել
ձերձեռքերը,ևՆա(Տերը)ձեզշատբանէներում:

-ԱլլահըՆաէ,Ովստեղծեցերկինքնուերկիրըևայն,ինչնրանցմիջևէ,
վեցօրվաընթացքում,իսկհետոբարձրացավԳահին:Ձեզհամար,բացիՆրա-
նից,չկաո՛չպաշտպան,ո՛չբարեխոս:Մի՞թեդուքչեքհիշումխրատը:Նակառա-
վարումէգործերըերկնքիցմինչևերկիր,իսկհետոնրանքնորիցբարձրանում
ենՆրամոտօրվաընթացքում,որըշարունակվումէհազարտարիայնձևով,
ինչպեսորդուքհաշվումեք:ԱյսպիսինէԳաղտնիքըևՏեսանելինԻմացողը,
Հզորը,Ողորմածը,որըհրաշալիորենստեղծելէայն,ինչարարելէ,ևսկսելէ
ստեղծելմարդունկավից,այնուհետևստեղծել էնրասերունդըարհամարհ-
վածհեղուկիկաթիլից, հետոտվելնրանհամաչափտեսք, Սեփականհոգու
շունչնէտվելևնվիրելձեզլսողություն,տեսողությունևսիրտ:Սակայնորքա՜ն
քիչէձերերախտագիտությունը:

-Իրո՛ք,նրանք,ովքերանարդարացիորենուտումենորբերիունեցվածքը,
իրենցորովայնըլցնումենկրակովևկայրվենդժոխքիկրակներում:

-ՀոգինկարողէհավատալմիայնԱստծոկամքինհամաձայն:
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ԱմերիկացիգրողՍտյուարտՀեմփլինգրելէմիգիրքը,որտեղներկայաց-
վածենփոքրիկամերիկացիների`Աստծունգրածնամակներիցհետաքրքիր
դրվագներ:ՆրանիցհետոայսգաղափարըկրկնումէգրողՄիխայիլԴիմովըև
գրումէ«ԵրեխաներըգրումենԱստծուն»վերնագրովգիրքը:Նրահերոսներն
են6-10տարեկանդպրոցականները:

«Ինչի՞մասինկցանկանայիքհարցնել,պատմելԱստծուն»,«Ի՞նչկխնդրեիր
Աստծուց»:Այսպիսիհարցերովնադիմումէերեխաներին:Պատասխանները
տարբեր էին. ուրախ,տխուր, շատմիամիտ, հուսահատ,տարակուսած, սա-
կայնշատ-շատկենդանի:Երեխաներըգիտեին,որդիմումենոչթեմորը,հորը
կամսիրելիուսուցչին,այլինչ-որմեկին,ովամենագլխավորնէ,ամենակարողը
ևամենահասկացողը:

Ներկայացնումենքհատվածներգրքից:

-ԵթեԴուաշխարհիվերջսարքես,իսկքեզհամարո՞վկաղոթի:

-Կապույտերկինքը,Տե՛ր,դաերբդուլավտրամադրությո՞ւնունես:

-Ո՞ւրէգնումժամանակը,սպիտակմազերիմե՞ջ:

-Ինչո՞ւենմարդիկամուսնանում,եթեմենքբոլորսքույրերուեղբայրներ
ենք:

-Իսկորմոմենվաճառումեկեղեցում,դաքոբիզնե՞սնէ:

-Ո՞նցթե,ամենբանԱստծոկամքո՞վէ:Ուրեմն,և՛ամա՞ռը,և՛մայրիկիհի-
վանդությո՞ւնը,և՛պատերա՞զմը:

- Կաթոլիկներիմոտմիաստվածէ, մուսուլմաններիմոտ՝միայլ, հուդա-
յականներիմոտ՝երրորդը,լյութերականներիմոտ՝չորրորդը,ուղղափառների
մոտ՝հինգերորդը:Այդինչքա՞նեքդուքայնտեղ:

-ԻսկերբԵրկրիվրակրակումեն,ինչէ,Դուչե՞սլսում,Տե՛ր:

-ԵթեԴուերկնքումեսապրում,ինչո՞ւարևըքեզչիայրում:

-Ի՞նչլեզվովենխոսումհոգիները:

-Կարելի՞էեսմեկ-մեկՔոերազինգամ:

-ԻսկամառայինեղանակըՔեզմոտավելիլավէստացվում,քանաշնանա-
յինը:Կամէլանջատի՛րանձրևը:

Երե խա նե րի նա մակ ներն աստ ծուն -Ինձկախարդականփայտիկտուր,ևեսայլևսՔեզչեմզզվեցնի:

-Ինչքա՞նհավատացողկահավատացյալներիմեջ:

-ՎաղըկգնամեկեղեցիուՔեզանեկդոտկպատմեմաթեիստներիմասին:
Ծիծաղիցուշքդկգնա:

-Ինչո՞ւառաջկենդանիներըխոսումէին,իսկհիմա՝ոչ:Դե,հիշի՛ր,նույնիսկ
օձնէրզրուցումԵվայիհետ:

-ԱստվածաշնչումԴուգրումես,որսկզբումեղելէբառը:Ո՞րը:

-Դեհիմաասա՝երկրորդանգամԴումարդունկստեղծեի՞ր:

-Այդինչպե՞սեսկարողանումմիհոգովամենինչտեսնել:

-ԻսկմենքՔոխաղալիքներըչե՞նք:

-Երկրիվրաայդքանտառապանքկա,որմարդիկչափսոսա՞նմեռնել:

-Ուրեմն,եթեեսճիշտեմհասկացելէվոլյուցիան,սկզբումԴուստեղծելես
ԱդամինուԵվային,իսկհետոմարդնառաջացելէկապիկի՞ց:

- Ես, իհարկե, Քեզ սիրում եմ, բայց մամային ու պապային՝ ավելի շատ:
Ոչի՞նչ:

-Ցո՛ւյցտուրինձշատզգույշգոնեմիհրեշտակի:

-Երբմեռնեմ,ո՛չդժոխքեմուզումգնալ,ո՛չդրախտ:ՈւզումեմՔեզմոտ:

-Արի՛հանդիպենքմինչևմահը:

-Միգրքումկարդացի,որդուագռավինպանիրեսուղարկել:Իսկինձէլ
չե՞սուղարկի:Եսպանիրշատեմսիրում:

-Տե՛ր,թողմամանանմահլինի:

-Իսկեթեբոլորմարդիկդրախտգնան,այնտեղբոլորիհամարտեղկլինի՞:

- Երկրի վրա ամենածանր հիվանդությունը, Տե՛ր, սերն է: Սակայն բոլոր
մարդիկ,չգիտես՝ինչու,ցանկանումենվարակվելայդհիվանդությամբ:
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ՏԱՐԻ
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2017 թվականը Ղազախստանի համար
կդառնա «բրենդային». հենց 2017-ին երկրի
երկուքաղաքներումկանցկացվենմիջազգա-
յին մասշտաբի միջոցառումներ՝ «ԷՔՍՊՈ-
2017»-ը Աստանայում և «Ունիվերսիադա-
2017»-ը Ալմաթիում: Հայաստանը երկու
միջոցառումներին էլ մասնակցելու է, և դա
բնական է, քանի որ Հայաստանը որոշիչ
քվեարկության ժամանակ աջակցել է հենց
Ղազախստանումայդկարգիմիջոցառումներ
անցկացնելունախաձեռնությանը:

«ԱստանաԷՔՍՊՈ»միջազգային մասնա-
գիտացվածցուցահանդեսը,որըկանցկացվի
2017թ.ամռանըԱստանայում՝Ղազախստա-
նիմայրաքաղաքում,կանցնի«Ապագայիէներգիա»կարգախոսով:Ցուցահան-
դեսընվիրվածկլինիհրատապթեմայի՝էներգիայիայլընտրանքայինաղբյուր-
ներ:Ենթադրվումէ,որայսցուցահանդեսըշատնորտեխնոլոգիականառա-
ջարկներ կգրավի էներգիայի վերականգնվող աղբյուրների օգտագործման
առնչությամբ:Սպասվումէ,որցուցահանդեսինկմասնակցենաշխարհիավելի
քան100երկրներիևշուրջ10միջազգայինկազմակերպություններիներկայա-
ցուցիչներ: Կազմակերպիչներիհաշվարկներովցուցահանդեսկայցելիավելի
քան5մլնմարդ:

«Արմեդիա»ՏՎԳ-ինտվածհարցազրույցիժամանակ«ԷՔՍՊՈ-2017»-իմա-
մուլիկենտրոնիղեկավարԱյգուլՄուկեյընշեց.«Մենքսպասումենքաշխարհի
տարբերերկրներիբնակիչներին,այդթվումև մեզբարեկամ Հայաստանից:
Շատկցանկանայինք,որպեսզի Հայաստանիսովորականքաղաքացիներնէլ
գայինմերցուցահանդեսին: Ցուցահանդեսըհրավառությունների,տոնի,հա-
մերգների,զանազանմիջոցառումներիսքանչելիերեքամիսկլինի:Կկազմա-
կերպվիլայնածավալմշակութայինծրագիր:Դա,իրոք,մեծտոնկլինի:Չէ՞որ
այն, ինչմեզ շրջապատում է, միժամանակներկայացված է եղել նմանցու-
ցահանդեսին,այդթվումԶինգերկարիմեքենան,բաժակովպաղպաղակըև
Ipad-ները:Ցուցահանդեսիուղղվածությունըգիտականէ,ինովացիոն,սակայն
ուշադրությանկենտրոնումկլինինաևմշակութայինկյանքը»:
Սակայնմիայն«ԷՔՍՊՈ-2017»-ըչիձևափոխիՂազախստանը2017թվա-

կանին:Բացիմիջազգայինցուցահանդեսից`Ղազախստանում՝նախկինմայ-
րաքաղաքԱլմաթիում,կանցկացվիմիջազգայինձմեռայինՈւնիվերսիադան,
որը կազմակերպում է Ուսանողական սպորտի միջազգային ֆեդերացիան:
Ինչպեսհայտնիէ,Ունիվերսիադանկոչվածէմոտեցնելուսպորտըկրթական
գործընթացին:ԵվԱլմաթին2017թ.ձմռանըկհավաքիուսանող-մարզիկներին
աշխարհիտարբերերկրներից:

2017՝ՂԱԶԱԽՍՏԱՆԻՀԱՄԱՐ
ԲՐԵՆԴԱՅԻՆՏԱՐԻ
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Ղազախստանն ակտիվորեն նախա-
պատրաստվումէ«ԷՔՍՊՈ-2017»միջազ-
գային ցուցահանդեսին, որը կանցկացվի
հանրապետության երիտասարդ մայրա-
քաղաքում՝ Աստանայում: Ցուցահանդե-
սի թեման է՝ «Ապագայի էներգիա», որը
բաղկացած է հետևյալ ենթաթեմաներից.
«СО2 գազի արտանետումների նվա-
զեցում», «Էներգաարդյունավետ կյան-
քի ձև» և «Էներգիա բոլորի համար»:
«ԷՔՍՊՈ-2017» ցուցահանդեսի նախա-
պատրաստման շրջանակներում առաջին
նախագիծը Աստանայում «էկո-տաքսի»
ծառայության ներմուծումն էր:Այսօրքա-
ղաքումարդեն200«կանաչ»մեքենակա,
իսկ միջոցառման նախօրեին դրանք ար-
դենկլինենմոտ500:

«ԷՔՍՊՈ-2017» ցուցահանդեսի նախապատրաստման ու անցկացման
նպատակով,2013թ.Ղազախստանումստեղծվելէ««ԱստանաԷՔՍՊՈ-2017»
ազգային կորպորացիա» բաժնետիրական ընկերությունը: Աստանայում մի-
ջազգային ցուցահանդեսը կանցկացվի 2017թ. հունիսի 10-ից սեպտեմբերի
10-ը: Նախատեսվումէ, որկմասնակցի100երկիր,այդթվում Հայաստանը,
10 միջազգային կազմակերպություն, 10 ընկերություն-ինովացիոն տեխնո-
լոգիաներիառաջատարներ:Այսօրվադրությամբ21երկիրև3միջազգային
կազմակերպությունպաշտոնապես հաստատել են իրենց մասնակցությունը:
Ընդհանուրառմամբ«ԷՔՍՊՈ-2017»-ինսպասվումեն2մլնայցելուև5մլնայ-
ցելություն,հաղորդումէastana.gov.kz-ը:Իդեպ,2017թ.նշվելուէնաևերկրի
նորմայրաքաղաքի՝Աստանայի20-ամյակը:

Ցուցահանդեսային համալիրի տարածքում, որի ընդհանուր մակերեսը
կազմումէ174հեկտար,կստեղծվի38օբյեկտ,այդթվում՝80մտրամագիծու-
նեցողգնդիտեսքովՂազախստանիգլխավորտաղավարը,միջազգայինտա-
ղավարները,որոնցհատկացվելուէցուցահանդեսայինհամալիրիտարածքի

2011թ,ՂազախստանումտեղիենունեցելԱսիականխաղերը,որոնքար-
դիականացրելենԱլմաթիիևԱստանայիենթակառուցվածքը:«Ունիվերսիա-
դա-2017»-ինախապատրաստմանշրջանակներումԱլմաթիումպետքէանց-
կացվինվազագույնը13խոշորառաջնություն:ԱյսօրԱլմաթին յուրացնումէ
սպորտայինմենեջմենթըևբառացիորենապրումէՈւնիվերսիադայինախա-
պատրաստությամբ:

«ՄերծրագրերովուհաշվարկներովՈւնիվերսիադայինկմասնակցի50-55
երկիր: Այսօրվա դրությամբ հստակ ունենք 23 հայտ, որոնց մեջ, անտարա-
կույս,Հայաստաննէլկա:Ավելին՝նույնիսկթեստայինմիջոցառումներիձևա-
չափում,որըմենքանցկացնումէինք2014թ.դեկտեմբերին,Հայաստանիցեկել
էին3-4լեռնադահուկորդներ:Իհարկե,կլինինաևողջԵվրոպան,Հյուսիսային
Ամերիկան,Սկանդինավյանշրջանը,ևբնականաբար,Ռուսաստանը,Բելառու-
սը,Հայաստանը,Ուզբեկստանը,Ղրղըզստանը»,-«Արմեդիա»ՏՎԳ-ինտված
հարցազրույցումպատմելէ«Ունիվերսիադա-2017»-իգործադիրտնօրինութ-
յանտնօրենԻլյաՈւրազակովը:

 Հետաքրքիրէ,որերկումեծմիջոցառումները՝ԷՔՍՊՈ-նևՈւնիվեր-
սիադան, աշխարհում «Ղազախստան-2017» փիառ-արշավի անցկացման
համարխթանենդարձել:«100քայլ»ռազմավարությունում Ղազախստանի
նախագահՆ.Նազարբաևնընդգծումէ,որ«հաջողությունըմիայնառողջ,զար-
գացած,մարզականազգիննէ»:Ե՛վԷՔՍՊՈ-ի,և՛Ունիվերսիադայիկազմակեր-
պիչներըշեշտումեն,որերկումիջոցառումներընշանակալիցկլինենՂազախս-
տանիհամար:

«Ամբողջաշխարհը հասկանում է, որ երկու բրենդն էլ բավականին կշիռ
ունեն՝և՛Միջազգայինուսանողականխաղերը,դահամաշխարհայինաշխար-
հագրություն է, և՛ ԷՔՍՊՈ-ն՝ համաշխարհային ցուցահանդեսը, մանավանդ

այնպիսիկարևորթեմայով,ինչպիսինէ«Ապագայիէներգիան»:Մենք,ինչպես
ևձերերկիրը,աշխարհինցույցկտանքհյուրընկալություն,ինչըմերարյանմեջ
է,ցույցկտանքմերնորտեխնոլոգիաները,մերֆինանսականուքաղաքական
կայունությունը:Ուստի2017թվականըմեզհամարշատնշանակալիցկլինի»,
-ասումէՈւրազակովը:

ԱՍՏԱՆԱ.«ԷՔՍՊՈ-2017»-Ի
ՆԱԽԱՇԵՄԻՆ
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ավելիքան42%-ը,կոնգրես-կենտրոն,ամֆիթատրոն,առևտրային-զվարճան-
քիկենտրոն,մամուլիկենտրոն,ծածկածքաղաք,բնակելիտներևհյուրանոց-
ներ: Նախատեսվումէ,որ«ԷՔՍՊՈ-2017»-իօբյեկտներըկապահովվեն«կա-
նաչէներգիայով»քամու,արևիևայլայլընտրանքայինաղբյուրներիէներգիա-
ներիհաշվին:

Նախագծումներգրավվածեն8շինարարականկազմակերպություններև
ավելիքան3500բանվորներ:Իդեպ, ՂազախստանինախագահՆ.Նազար-
բաևըհանձնարարելէավելացնելղազախստանյանմասնակցության չափա-
բաժինըշինարարությանմեջ:Այսօրվադրությամբներգրավվածէարդեն101
ղազախստանյանձեռնարկություն:Կնքվածպայմանագրերիընդհանուրգու-
մարըկազմումէ88մլրդթենգե:Նախատեսվումէ,որԷՔՍՊՈ-իօբյեկտների
շինարարությանմեջղազախստանյանհատվածի չափըկկազմինվազագույ-
նը60%:Ցուցահանդեսայինհամալիրիկառուցումընախանշվածէավարտել
2016-ի դեկտեմբերին, իսկ արդեն 2017-ի հունվարից մասնակից երկրները
կսկսենձևավորելիրենցտաղավարները:

2015թ. հունիսի9-ին Փարիզում կայացավ Ցուցահանդեսների միջազգա-
յինբյուրոյիԳլխավորԱսամբլեայի157-րդնստաշրջանը«ԱստանաԷՔՍՊՈ-
2017»-ի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: Ներկայացված «ԷՔՍՊՈ-
2017»-ի նախապատրաստության մասին հաշվետվությունում նշված էր, որ
ցուցահանդեսիանցկացմանտարածքում օբյեկտների շինարարությունն ըն-
թանումէնախկինումհաստատվածժամանակացույցիժամկետիցշուտ,շեն-
քերիհիմքերիևնկուղայինհարկերիկառուցումնարդենավարտվածէ,կա-
տարվածէբոլորշինարարական-մոնտաժայինաշխատանքների35%-ը:

«ԷՔՍՊՈ-2017»-իհամալիրիշինարարությանշարունակությանհամարղա-
զախստանյանպետության ղեկավարը հանձնարարել է 2015-ին վարկավոր-
մանհամարհատկացնելևս40մլրդթենգե՝իլրացումնարդենհատկացված
25միլիարդի:Նախատեսվումէմայրաքաղաքումներդնելտրանսպորտինոր
տեսակ՝ներառյալարագընթացավտոբուսները,նորերկաթգիծևօդանավա-
կայան:Բացիայդ՝կկառուցվեննորճարտարապետականօբյեկտներ,ևկթար-
մացվենշենքերիճակատայինմասերը:

«ԷՔՍՊՈ-2017» ցուցահանդեսին Ղազախստանի ազգային տաղավարի
կոնցեպտընախատեսումէներկայացնելայցելուներինՂազախստանիլանդ-
շաֆտը,մշակույթը,պատմությունը,ներկանևապագաննորագույնտեխնոլո-
գիաներիմիջոցով,երկրիէներգետիկներուժը:Ցուցահանդեսինկցուցադրվեն
երկրինվաճումները,նրահնարավորությունները:ՍակայնՂազախստանիհա-
մարամենագլխավորըկառուցվողշենքերիհետցուցահանդեսայինկիրառութ-
յունըորոշելնէ,ևայսհարցովարդենմանրամասնքննարկումներենընթա-
նում:

Ղազախստանյանգիտնականներնայժմակտիվորենզբաղվումենինովա-
ցիոննախագծերիմշակմամբ,որոնցիրականացումըհնարավորությունկտա
ստանալուէներգիայինոր,էկոլոգիապեսմաքուրևվերականգնվողաղբյուր-
ներ:ԷՔՍՊՈ-ինախաշեմինOnlineExpo-2017մրցույթներենանցկացվումգյու-
տարարներիհամար,որտեղղազախստանյանմասնագետներնառաջարկում
ենէներգաարդյունավետությանևշրջակամիջավայրիպաշտպանությանհար-
ցերում իրենց լուծումները: Նախատեսվում է, որ նման մրցույթ կանցկացվի
ամենտարիմինչև«ԷՔՍՊՈ-2017»-իսկիզբը,ևդրաարդյունքներովկանցկաց-
վենմինի-ԷՔՍՊՈցուցահանդեսներ«Ապագայիէներգիա»ֆորումիշրջանակ-
ներում2015,2016և2017թվականներին:«Ապագայիէներգիայի»առաջին
ֆորումը՝«СО2գազիարտանետումներինվազեցում»թեմայով,անցկացվելէ
2014թ.:Այստարվաֆորումընվիրվածէցուցահանդեսիերկրորդենթաթեմա-
յին՝«Էներգաարդյունավետություն»:

«ԷՔՍՊՈ-2017»-իթալիսմանն է՝ «Թենգրինև Բորին», որն ընտրվել է 80
հեղինակայինաշխատանքներիցղազախստանցիներիկողմիցօնլայն-քվեար-
կությանարդյունքում:

Ինչպես նշել է Ղազախստանի նախագահը, «ԷՔՍՊՈ-2017»-ը թույլ կտա
է՛լավելիամրապնդելԱստանայիհեղինակությունը:«Մերհանրապետության
մասինգիտենշատասպեկտներով՝որպեսխոշորէներգետիկպետություն,ու-
րանիհանքաքարարդյունահանողառաջատարերկիր,հացահատիկարտա-
հանող, լայնածավալբնականպաշարներունեցող:Այժմանհրաժեշտէցույց
տալ դեպիապագա ձգտող նոր երկիր: Նույնիսկազգայինտաղավարի կոն-
ցեպտնէցույցտալիս,որՂազախստանըկանգչիառնումձեռքբերածիվրա,
այնմիշտնպատակաուղղվածէշարժվելառաջ»…
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2015թ. ձմեռային Ունիվերսիադան անց-
կացվեց Գրանադայում (Իսպանիա), իսկ ամա-
ռայինը՝Կվանջուքաղաքում(Կորեա):Այժմ,երբ
ավարտվել են այդ մրցումները, ուսանողները
սկսելենպատրաստվել2017թ.համալսարանա-
կանօլիմպիադաներին.ամառայինՈւնիվերսիա-
դանկանցկացվի Թայբեյ-սիթիում (Չինաստան),
իսկձմեռայինը՝Ալմաթիում (Ղազախստան):Եվ
չնայածմինչև2017թ.-ըդեռժամանակկա,սա-
կայն նախկին ղազախստանյան մայրաքաղաք
Ալմաթին արդեն ապրում է Ունիվերսիադային
նախապատրաստությամբ:

Ալմաթին 28-րդ ձմեռային Ունիվերսիադայի
մայրաքաղաքնէ:Ընդհանրապես,ձմեռայինՈւնի-
վերսիադան բաղկացած է հետևյալ պարտադիր
մարզաձևերից՝դահուկայինմարզաձևեր (լեռնա-
յինդահուկներևվազքադահուկներ՝թռիչքբարձ-
րությունից, դահուկավազք, դահուկային կրկնա-
մարտ),բիաթլոն,տափօղակովհոկեյ,չմշկավազք
(շորթ-տրեկ, գեղասահք), սինխրոն չմշկասահք,
քերլինգ, սնոուբորդինգ: Ծրագրում սովորաբար
ներառվումեննաևլրացուցիչմարզաձևեր,որոնք
ընտրվումենընդունողերկրիկողմից:Ղազախս-
տանցիներըտանտիրոջիրավունքով2017թ.խա-
ղերիծրագրումընդգրկելենգնդակովհոկեյը:

Սովորաբար ձմեռային Ունիվերսիադային մի-
ջինըմասնակցումէ2500մասնակիցաշխարհի50երկրից:

Ալմաթին80տարիեղելէՂազախստանիմայրաքաղաքը:Այնզարգացած
ենթակառուցվածքով, մեծ բնակչությամբ քաղաք է,այն երկրիֆինանսային
կենտրոննէ,որըբերումէհանրապետականբյուջեիմոտ32%-ը:Հենցնախկին
մայրաքաղաքում ենամենաշատերիտասարդները, ուսանողները:Ասում են,
որերկրիյուրաքանչյուրչորրորդուսանողըսովորումէԱլմաթիում:Խորհրդա-
յինժամանակներումշատհայտնիէրմիհոյակապհամալիր՝պատմականՄե-
դեուն,որըչեմպիոններիդարբնոցէր,այստեղհսկայականթվովհամաշխար-
հայինռեկորդներենսահմանվել:

Արդեն այսօր Ալմաթիում անցկացվում են ամենամեծ թվով սպորտային
միջոցառումները՝ տարեկան 250, ինչը նպաստում է ալմաթիցիների առողջ
կենսակերպիձևավորմանը:ԻսկԱլմաթիիցոչհեռուգտնվողբարձրլեռնային
Մեդեու մարզային համալիրըև Չիմբուլակ լեռնադահուկայինառողջարանը
Ալմաթինիրոքիդեալականվայրենդարձնումձմեռայինմարզաձևերիմրցում-
ներիանցկացմանհամար:

Յուրաքանչյուրերկրորդտարինաշխարհումանցկացվումենամառայինև
ձմեռայինունիվերսիադաներ՝ուսանողականմիջազգայինսպորտայինմրցում-
ներ,որոնքկազմակերպումէFISU-ն՝Համալսարանականսպորտիմիջազգա-
յինֆեդերացիան:Իդեպ,«ունիվերսիադա»բառըկազմվածէերկուբառից՝
«համալսարան»և«օլիմպիադա»:

Ուսանողների միջազգային մրցումներն առաջին անգամ անցկացվել են
1905թ., իսկարդեն1923թ. Փարիզում կայացանառաջին Համաշխարհային
համալսարանականխաղերը:Այդժամանակիցսկսած՝ուսանողներիմեջմար-
զայինմրցումներիանցկացումըդրվելէկանոնավորհիմքիվրա,իսկ1959-ին
այս մրցումները սկսեցին կոչվել «Ունիվերսիադա»: Ստեղծվեց 5աստղերով
շրջապատված«U»տառովդրոշ,որնէլդարձավունիվերսիադաներիհամաշ-
խարհայիներթիսկիզբը:

ՂԱԶԱԽՍՏԱՆԸՊԱՏՐԱՍՏՎՈՒՄԷ
«ՈՒՆԻՎԵՐՍԻԱԴԱ-2017»-Ի
ԱՆՑԿԱՑՄԱՆԸ
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-  Պատ մե՛ք, խնդրեմ, ինչ պե՞ս Ալ մա թիի հայ տը հաղ թեց 
«Ու նի վեր սիա դա-2017»-ի անց կաց ման մրցույ թին, ինչ պի սի՞ 
զգաց մունք ներ ու նեիք:

- Այդ իրադարձությունըտեղի ունեցավ 2012թ. հոկտեմբե-
րին:ՄենքներկաէինքՈւսանողականսպորտիմիջազգայինֆե-
դերացիայի կազմակերպության Գլխավոր Ասամբլեային, որին
մասնակցում էր նաև Ալմաթիի քաղաքապետը: Դե, իհարկե,
մենքշատէինքհուզվում,քանիորմերմրցակիցներըբավակա-
նինուժեղէին:Դրանքէին Մարիբոր (Սլովենիա)ևՏրենտինո
(Իտալիա)քաղաքները,որոնքշատփորձառուեննմանխոշոր
մարզային միջոցառումներ անցկացնելու ոլորտում, ինչպիսիք
են ունիվերսիադաները, օլիմպիական խաղերը: Շատ փորձա-
գետներմեզզգուշացնում էին, որմրցակցությունը շատբարդ
կլինի,իվերջո,փորձնուհնարավորություններընրանցկողմում
էին:Արդյունքումմեզասացին,որհնարավորությունենտալիս
նոր տարածաշրջանին զարգացնելու ուսանողական սպորտը:
Այդամեննայնքանտպավորիչէր: Վերջապեսհսկայականաշ-
խատանքը մնաց հետևում. մեկուկես տարի մենքաշխատում
էինքմերհայտի,փաստաթղթերիվրա:Եվահասարնուսերից
ընկավ,մենքայնքանոգևորվածէինք:Սակայնշաբաթներանց
մենքհասկացանք,թեինչ հսկայածավալաշխատանք է ընկել
մերուսերին:Եվդրանովմենքայսօրապրումենք:

- Ն ման մար զա յին մի ջո ցա ռում ներ անց կաց նե լու ի՞նչ 
փորձ ու նի Ալ մա թին:

«ԱԼՄԱԹԻՆԱՊՐՈՒՄԷ«ՈՒՆԻՎԵՐՍԻԱ-
ԴԱ-2017»-ԻՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ»

Իլ յա Ու րա զա կով
«Ունիվերսիադա-2017»-իտնօրինության
գործադիրտնօրեն

-Դե,գիտեք,80տարիԱլմաթինեղելէՂազախստանիմայ-
րաքաղաքը, որը զարգացած ենթակառուցվածքով, մեծաքա-
նակբնակչությամբքաղաք է,այներկրիֆինանսականկենտ-
րոնն է, որը տալիս է հանրապետական բյուջեի շուրջ 32%-ը:
Այստեղ շատ է երիտասարդությունը, շատ են ուսանողները:
ԵրկրիյուրաքանչյուրչորրորդուսանողըսովորումէԱլմաթիում:
Խորհրդային տարիներին շատ հայտնի էր մեր հոյակապ հա-
մալիրը՝պատմական Մեդեուն,որը չեմպիոններիդարբնոցէր,
այստեղբազմաթիվհամաշխարհայինռեկորդներենսահման-
վել:ԱյստեղեննաևմերհիասքանչլեռներըևՇիմբուլակհամա-
լիրը,որտեղանցկացվումէինթե՛խորհրդային,թե՛միջազգային
մակարդակիմրցաշարեր:

2011թ.ԱլմաթիումևԱստանայումանցկացվեցինԱսիական
խաղերը,որոնցշնորհիվարդիականացվեցայդքաղաքներիեն-
թակառուցվածքը: Դրա հաշվին մենք ստացանք համաշխար-
հային մակարդակի օբյեկտներ, կառուցեցինք սպորտային նոր
կառույցներ:

Ըստկանոնակարգի՝«Ունիվերսիադա-2017»-ինախապատ-
րաստմանշրջանակներումԱլմաթիումպետքէանցկացվինվա-
զագույնը13խոշոր,այսպեսասած,թեստայինառաջնություն:
Անցյալտարիմենքանցկացրելենքչորսխոշորառաջնություն
լեռնային դահուկավազքից, սահուկավազքից: Մեր թեստային
միջոցառումներից մեկին եղել է 36 մասնակից երկիր: Այսօր
Ալմաթին յուրացնումէմարզայինմենեջմենթըևբառացիորեն
ապրումէՈւնիվերսիադայինախապատրաստմամբ:

- Ի՞նչ ակն կա լիք ներ ու նեք Ու նի վեր սիա դա յից:

- Մենք Ունիվերսիադայի պատրաստման հատուկ ծրագիր
ունենք, մեծ աշխատանք է տարվում պոտենցիալ չեմպիոննե-
րիհետ:Մենքհուսովենք,հավատումենք,գիտենք,որցանկա-
ցածպարագայումցանկացածխաղեր,որոնքանցկացվումեն
այսկամայներկրում,միշտզգալիորենավելացնումենդեպի
սպորտ գնացող երիտասարդությանտոկոսը: Ցանկացած մեծ
մրցումհայտնի էդարձնումսպորտը:Նրանք,ովքերտեսնում,
զգումենայդտոննայստեղ,իրենցկողքին,նրանքիհարկեներ-
քաշվում են սպորտի մեջ: Սա «Ունիվերսիադա-2017»-ի ամե-
նագլխավորնպատակներիցմեկնէ:

-  Քա նի՞ եր կիր է մաս նակ ցե լու Ու նի վեր սիա դա յին:

- Մեր ծրագրերով ու հաշվարկներով Ունիվերսիադային
կմասնակցի50-55երկիր:Այսօրվադրությամբհստակունենք
23 հայտ, որոնց մեջ,անտարակույս, Հայաստանն էլ կա:Ավե-
լին՝նույնիսկթեստայինմիջոցառումներիձևաչափում,որըմենք
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անցկացնումէինք2014թ.դեկտեմբերին,Հայաստանիցեկելէին
3-4 լեռնադահուկորդներ: Իհարկե, կլինի նաև ողջ Եվրոպան,
ՀյուսիսայինԱմերիկան,Սկանդինավյանշրջանը,ևբնականա-
բար, Ռուսաստանը, Բելառուսը, Հայաստանը, Ուզբեկստանը,
Ղրղըզստանը:

- 2017-ին  Ղա զախս տա նում՝ Աս տա նա յում կանց կաց վի 
նաև ԷՔՍՊՈ մի ջազ գա յին ցու ցա հան դե սը: Այն Ու նի վեր սիա-
դա յի հա մար մրցա կից չի՞ լի նի, թե՞, ընդ հա կա ռա կը, ցու ցա-
հան դե սը զբո սաշր ջիկ նե րի հոս քը կխթա նի:

- Այժմ կառավարությունում քննարկվում է մեր նախաձեռ-
նությունը,որըմենքպատրաստելենքԷՔՍՊՈ-իմերգործընկեր-
ներիհետ՝ կազմակերպելառանձինփիառ-արշավ` «Ղազախս-
տան-2017»անվանումով:Սկսենքնրանից,որմիջոցառումների
անցկացման ժամկետներըտարբեր են. մենք 2017-ին կատա-
րումենքբացումը,մերմիջոցառումըտեղիկունենահունվար-
փետրվարին, իսկ ԷՔՍՊՈ-ն անցկացվելու է ամռանը, ամռան
երեքամիսներին:Եվմենքմիմյանցո՛չթեմայով,ո՛չէլժամկետ-
ներովչենքխանգարում,իսկայն,ինչբիզնեսումանվանումեն
«սիներգիա», դա մենքայսօրակտիվորեն օգտագործում ենք:
Հսկայականշեշտէդրվածփորձիփոխանակման,կադրերիհա-
մատեղպատրաստմանվրա:Օրինակ՝Ալմաթինշատուժեղէիր
կամավորական ջոկատներով:Ես համարյա համոզված եմ, որ
մերխաղերիանցկացմանմեջներգրավվածկամավորներիմեծ
մասնայնուհետևամռանըկգնաԱստանա՝մերգործընկերնե-
րինօգնելու:Ավելին՝գոյությունունինույնիսկկառավարական
որոշում, որի համաձայն՝ Ալմաթիիխաղերին օգտագործվելիք
թանկարժեքբարձրտեխնոլոգիականսարքավորումներըայնու-
հետևկփոխանցվենԱստանա՝մերընկերներին:

-  Փաս տո րեն  Ղա զախս տա նը 2017 թվա կա նի թոփ-թե ման 
կլի նի:
-Ահահենցդրանէլմենքձգտումենք:Ողջաշխարհըհասկա-

նումէ,որերկուբրենդնէլբավականինկշիռունեն՝և՛Միջազ-
գային ուսանողականխաղերը, դա համաշխարհայինաշխար-
հագրությունէ,և՛ԷՔՍՊՈ-ն՝համաշխարհայինցուցահանդեսը,
մանավանդայնպիսիկարևորթեմայով,ինչպիսինէ«Ապագա-
յի էներգիան»: Կառավարությունը, Ղազախստանի ղեկավարը
շարունակումենբարձրացնելպետության՝որպեսզարգացած,
հանդուրժողական երկրի հեղինակությունը, որտեղ ապրում
է աշխարհի տարբեր լեզուներով խոսող երիտասարդություն:
Մենք,ինչպեսևձերերկիրը,աշխարհինցույցկտանքհյուրըն-
կալություն,ինչըմերարյանմեջէ,ցույցկտանքմերնորտեխնո-
լոգիաները,մերֆինանսականուքաղաքականկայունությունը:
ՈւստիԴուքլրիվիրավացիեք,որ2017թվականըմեզհամար
շատնշանակալիցկլինի:

- Ինչ քա նո՞վ են «100 քայլ» ծրագ րում հաշ վի առն վում 
սպոր տի զար գաց ման վեկ տոր նե րը:

-Եթեխոսենքայննորարարականգաղափարիմասին,որը
ներկայացրել է Ղազախստանի նախագահ Նազարբաևը «100
քայլ»-ում,փորձագետները,առաջինհերթինբիզնեսիոլորտից,
այս ծրագիրն անվանում են «Ղազախստան-2050» գլխավոր
ծրագրի իսկական կոնկրետացումը, ծրագիր, որն ընդունվել է
դեռերեքտարիառաջ:Պետությանղեկավարը`որպեսգրագետ
մենեջեր,հասկանալիևմանրամասննկարագրելէ,թեինչէանհ-
րաժեշտանելայդծրագրիիրականացմանըհասնելուհամար:
Կառավարությունըհստակորեննշելէկոնկրետքայլերը,դրանց
ժամկետները, առաջնահերթությունները և հերթականությու-
նը:Սպորտի հասկացությունը, իսկ եթե գլոբալասենք`առողջ
ապրելակերպի հասկացությունը, երկրում ամեն ինչի հիմքում
է,քանիորբոլորըշատլավհասկանումեն,որհաջողությունը
առողջ,զարգացածմարզականժողովրդիննէ:Ուստիմենքայդ
քաղաքականություննընդունումենք:ԱրագթափովՂազախս-
տանումմարզայինօբյեկտներ,երիտասարդմարզիկներիպատ-
րաստմանկետերենկառուցվում:Մեծնշանակությունէտրվում
սպորտի մասսայականացմանը: Այս առումով Ալմաթին բոլոր
քաղաքների համար օրինակ է, քանի որ այսօրվա դրությամբ
քաղաքիբնակչության33-34%-ըներգրավվածէզանգվածային
սպորտիմեջ:

Պատմականորենայնպես է ստացվել, որ Ղազախստանում
ամենահամբավավոր մարզաձևն ըմբշամարտն է, շատ ենք
սիրում նաև բռնցքամարտ, ֆուտբոլ: Ալմաթիի քաղաքապե-
տիշնորհիվամբողջքաղաքնայժմհեծանիվէքշում:Օրինակ՝
ամենաքիչըամիսըերկուանգամԱլմաթիումանցկացվումէհե-
ծանվավազք,որինմասնակցումէ2000-3000մարդ.դաարդեն
ավանդույթէդարձել:Ալմաթինմարզականքաղաքէ:Մենքմեր
թեկնածություննենքներկայացրելնաև2022թ.ձմեռայինօլիմ-
պիականխաղերիանցկացմանհամար:

P.S. Այս հարցազրույցի անցկացումից հետո հայտնի դար-
ձավ,որԱլմաթինՊեկինինէզիջելՕլիմպիականխաղեր-2022-ը
իր մոտանցկացնելու իրավունքը: Սակայնամեն ինչ դեռառ-
ջևո՛ւմէ,Ալմաթի՛:
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Համաշխարհայինտնտեսությանզարգացմանժամանակակիցպայմաննե-
րումզբոսաշրջությունըառաջատարևդինամիկզարգացողոլորտներիցէ,որը
եկամուտէբերումոչմիայնծովայինբնապատկերներևպատմամշակութային
տեսարժան վայրեր ունեցող երկրներին,այլև զբոսաշրջության զարգացման
համարվարպետորենքաղաքականությունկառուցողպետություններին:

Հայաստանի տուրիզմի արդյունաբերությունն այսօր առավել դինամիկ
զարգացող բնագավառներից է: Այսպես, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության
տվյալներով, 2004թ.-ից Հայաստան այցելող միջազգային զբոսաշրջիկների
թիվնաճելէ4,6անգամ՝կազմելովմոտավորապես1204000մարդ2014թ.
(262,959-ից1,203,746):Ընդորում,Զբոսաշրջությանևճամփորդությունների
համաշխարհայինխորհրդի (WorldTravelandTourismCouncil)հետազոտութ-
յուններիհամաձայն,ՀայաստանիՀՆԱ-ումզբոսաշրջությանուղիղներդրման
մասնաբաժինը2014թ. կազմել է3,6%, իսկընդհանուրներդրմանը՝12,7%.;
Զբոսաշրջությանհատվածումներդրումներըկազմելեն32,8մլրդդրամկամ
ներդրումներիընդհանուրծավալի3,5%-ը:

ԱյսօրՂազախստանիևՀայաստանիմիջևգոյությունունիլավհաստատ-
վածհամագործակցությունտնտեսականևմշակութային-հումանիտարոլորտ-
ներում:ՍակայնՀայաստանիևՂազախստանիզբոսաշրջիկներիհամարմեր
երկրներնայնքան էլ ճանաչելիևառաջնահերթ չեն: Մինչդեռզբոսաշրջային
փոխադարձհոսքերիզարգացմանև համատեղհայ-ղազախականտուրապ-
րանքներիստեղծմանմեծներուժկա:

ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՂԱԶԱԽՍՏԱՆ.
«ԲԱՐԻ՛ԳԱԼՈՒՍՏ,ՀՅՈ՛ՒՐ»

Զբոսաշրջիկներիթվիաճըմիշտէլհրատապխնդիրէ:Եվհենցդրանէր
նվիրված«ՂազախստանիևՀայաստանիտուրիստականներուժը.փորձ,հե-
ռանկարներ, համագործակցություն» հայ-ղազախական համաժողովը, որն
անցկացվեցԾաղկաձորում«Եվրոպականինտեգրացիա»ՀԿուժերովՀՀ-ում
ՂՀդեսպանությանաջակցությամբ:Համաժողովիաշխատանքներինմասնակ-
ցեցինՀայաստանիտուրօպերատորներիևհյուրանոցայինհամալիրների,ինչ-
պեսնաևՂազախստանիտուրբիզնեսիներկայացուցիչները:

Վիճակագրությանհամաձայն`անցյալտարիՂազախստանիցՀայաստան
էեկել5000մարդ:«Եվչնայածսաանցյալտարիներիտվյալներիցմիփոքր
ավելիէ,սակայնթիվնայնքանէլմխիթարականչէ»,-շեշտումէՀՀէկոնոմի-
կայինախարարությանՏուրիզմիզարգացմանքաղաքականությանվարչութ-
յանպետՄեխակԱպրեսյանը:ՄանավանդԱՊՀերկրներփոխադարձայցերի
զարգացմանհամարՂազախստանումսկսելենօգտագործել«տուրիստական
հավաստագրեր»:Այսգաղափարըշատդուրեկավզբոսաշրջայինոլորտիմաս-
նագետներին, ովքեր ղազախստանյան գործընկերների հետ համագործակ-
ցությանկարգավորմանհամարուղիներէինփնտրում:

Համատեղ զբոսաշրջային ապրանքների ստեղծումը, էթնո-փառատոնե-
րը,ինչպիսիքենգինու,խորովածի,տոլմայիևայլփառատոները,ընդհանուր
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պատմամշակութայինտեսարժանվայրերիվրաշեշտադրումը՝Մեծմետաքսի
ճանապարհիցմինչևհայ-ղփչաղական(հինղազախական)գրերը.այսամենը
կարողէհիանալիհիմքդառնալ ՂազախստանիցՀայաստանզբոսաշրջային
այցերի համար:Եվ հակառակը, հայ զբոսաշրջիկներինայսօր կարող են հե-
տաքրքրել զբոսաշրջությանտարբերտեսակները՝ էկոտուրիզմից մինչև լեռ-
նադահուկային,ԿասպիցծովիառափնյաշրջաններիցմինչևանվանիԷՔՍՊՈ
ցուցահանդեսիանցկացումըՂազախստանում.այսամենըմերերկրներիզբո-
սաշրջայիններուժնէ,որըմինչևհիմադեռբավարարչափովչիօգտագործվել:

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության Տուրիզմի զարգացման քաղաքակա-
նությանվարչությանպետՄեխակԱպրեսյանընշեց,որՀայաստանումամեն
տարիգրանցվում էզբոսաշրջայինայցելություններիցուցանիշներիաճ, ինչ-
պես նաև ենթակառուցվածքային ցուցանիշների բարելավում: Նրա խոսքե-
րով՝ Հայաստանըառանցծովիերկիր է, երկուփակսահմաններովերկիրև
զբոսաշրջայինհոսքերըդեպիՀայաստանզարգացնելուհամարանհրաժեշտ
էակտիվացնել մարքեթինգային քաղաքականությունը,ավելի հասանելի լի-
նելաշխարհինսահմանայինռեժիմիպարզեցմանևտրանսպորտայինհաղոր-
դակցությունների հասանելիության ոլորտում: «Հայաստանը հայտարարել է
բացերկնքիքաղաքականություն,ևկարծումեմ,որշուտովմենքկտեսնենք
այդքաղաքականությանպտուղները»,-ընդգծելէԱպրեսյանը՝ավելացնելով,
որհայ-ղազախականզբոսաշրջայինայցելություններիվիճակագրությունըդի-
տելիսառայժմպարծենալուոչինչչունենք:

Ղազախստանի Հանրապետության Էկոտուրիզմի տեղեկատվական ռե-
սուրսայինկենտրոնիհամակարգողԱյգուլԻսագուլովան,ովհատուկեկելէր
Հայաստանայսհամաժողովինմասնակցելունպատակով,նշեց,որայսօրՂա-
զախստանումաշխատում են երկրի զբոսաշրջային բրենդի ստեղծման վրա,
ևներկաներիններկայացրեցՂազախստանիհինգհիմնականզբոսաշրջային
կլաստերները: Ղազախական տուրիստական ծառայությունների իրացման
հիմնականշուկանՌուսաստաննէ,Չինաստանը,ՀնդկաստանըևԵվրոպան:

«Հուսովենք, որ Հայաստանըևսկդառնա Ղազախստանիզբոսաշրջային
շուկայի սպառողը, մանավանդ որ մինչև 2020թ.-ը մենք նախատեսում ենք
զբոսաշրջիկներիթիվըմերերկիրհասցնել8մլն-ի»,-ասելէԱյգուլԻսագուլո-
վան։Նրախոսքերով՝այսօրՂազախստանումգործումէառանցվիզայիռեժիմ
աշխարհի20երկրներիհամար(Հայաստանիդեպքումդաավելիքան40եր-
կիրէ),ևերկրումանցկացվումէզբոսաշրջությանզարգացմանքաղաքակա-
նությունհատկապեսայներկրներիհետ,որտեղգործումեն«տուրիստական
վկայագրերը»:

Տնտեսականինտեգրացիայիհարցերովփորձագետ,Հայաստանիզարգաց-
ման գործակալության Արտահանման և ձեռնարկությունների զարգացման
բաժնինախկինտնօրենԼուսինեԹումյաննիրելույթումկանգէառելկոնկրետ
գաղափարներիվրա,որոնքկարելիէօգտագործելհամատեղհայ-ղազախա-
կանզբոսաշրջայինապրանքիստեղծմանհամար:Նրախոսքերով՝Հայաստա-
նիուՂազախստանիմշակութայինևպատմականժառանգությունըՄեծմե-
տաքսիճանապարհինզբոսաշրջությունըզարգացնելուհամարիրմեջկրում
է մեծ աշխարհաքաղաքական ներուժ, և այն բավականին հրատապ է մեր
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երկրներիհամար:«Անցնելովժամանակիավազներով՝հայերըպահպանելև
շատժողովուրդներիհամարնկարագրելեննրանցմշակութայինժառանգութ-
յունը: Հայ-ղազախականհարաբերություններիհամատեքստումողջաշխար-
հիգիտնականներիհամարարժեքավորնյութենբազմաթիվհայ-ղփչաղական
(հինղազախական)ձեռագրերը,որոնքպահվումենՄատենադարանում,ինչ-
պեսնաևհայերենտառերովղփչաղերենբազմաթիվգրառումներըԼեհաստա-
նի,Ուկրաինայի,Ֆրանսիայի,Իտալիայի,Ռուսաստանիևայլերկրներիթան-
գարաններում»,-նշելէԹումյանը:

«ՀաշվիառնելովՂազախստանիցՎրաստանուղիղչվերթներիառկայութ-
յունը և ավիատոմսերի ցածր արժեքը (երկկողմ տոմսը՝ $350)՝ հետաքրքիր
հեռանկար ունեն համատեղ զբոսաշրջային ծրագրերը Վրաստանում և Հա-
յաստանում,այդթվում՝պատմամշակութայինուղղություններով,բիզնես-տու-
րիզմը,գինուտուրիզմը,էթնո-տուրիզմը՝ներառյալՀայաստանիտարածքում
ղփչաղականհուշարձանները:Այսպես,12-րդդ.Ղփչաղ/Առիչգյուղումկառուց-
վել էՂփչաղավանքը, որը Ղազախստանիևղփչաղներիպատմությամբ հե-
տաքրքրվողշատզբոսաշրջիկներիհետաքրքիրկլինիտեսնել»,-ասելէԹում-
յանը:

Զբոսաշրջության զարգացման և փոխադարձ ապրանքաշրջանառության
համարհետաքրքիրհեռանկարունիՀայաստան-Իրաներկաթուղուկառուցու-
մը,որըկարողէմիանալՉԺՀ-ի,Ղազախստանի,Իրանի,Հայաստանի,Վրաս-
տանիերկաթուղիներին՝դուրսգալովդեպիՓոթիի,Բաթումիի,Բանդարաբա-
սինավահանգիստներ,ինչըկդառնահնագույնՄետաքսիճանապարհիվերա-
կանգնումընորհիմքիվրա:ՆույնըկարելիէասելՀյուսիս-Հարավնախագծի
վերաբերյալ,որըկմիացնիՀայաստանըմիջազգայինկարգիավտոմայրուղով
ԻրանիևՎրաստանիհետ,այդթվումևԲանդարաբաս,ԲաթումիիևՓոթիի
նավահանգիստներիհետ:

Ղազախականտուրիստականասոցիացիայիներքինևներգնատուրիզմի
ղեկավար Ռաուշան Սարտաևան, ով նաևտուրիստական գործակալություն
է ղեկավարում, պատմեց հայ տուրօպերատորների հետաշխատելու շահա-

գրգռվածությանմասին:Նրախոսքերով`այսօրլավհիմքիվրադրվածհամա-
գործակցությունկաԹուրքիայի,Վրաստանի,Ադրբեջանի,Ղրղըզստանիհետ:
Այսօրմեծհամբավունեն Մեծմետաքսիճանապարհովերթուղիները,և գո-
յությունունեցողՀայաստան-Ղազախստանտուրիստականվակուումըկարելի
էլցնելՄետաքսիճանապարհիճյուղիստեղծմամբ,որըկմիացնիզբոսաշրջիկ-
ներինՀայաստանից,ԻրանիցևՂազախստանից:

ՂազախստանիտուրիստականարդյունաբերությաններկայացուցիչներԱյ-
գուլԻսագուլովանևՌաուշանՍարտաևանխոսումէինհայգործընկերների
հետաշխատելու շահագրգռվածությանև տուրիստականվակուումը լցնելու
մասին,մանավանդորշուրջըանսահմանգեղեցկությունկա:

«Բարի՛գալուստմերերկիր».այսխոսքերըհիմնականն էին Հայաստանի
ևՂազախստանիտուրիզմիոլորտիներկայացուցիչներիզրույցում:Համաժո-
ղովի մասնակիցները կարծում են, որապագահամագործակցության հիմքն
արդենդրվածէ՝մանավանդհաշվիառնելովայն,որերկուքաղաք՝հայկական
Ջերմուկը և ղազախստանյան Շչուչինսկը, քույր-քաղաքներ են: Իսկ «բարե-
կամներըպետքէմիմյանցհյուրգնան»,ինչպեսասումէՄեխակԱպրեսյանը,
մանավանդորինչպեսմասնավորհատվածի,այնպեսէլպետականշրջաննե-
րիներկայացուցիչներըշահագրգռվածենՂազախստանիևՀայաստանիմիջև
տուրիստականկապերիզարգացմամբ:

Լուսինե Թումյանի խոսքերով՝ արդեն նախաձեռնություն կա հայկական
առաջատարտուրօպերատորներիկողմից՝կազմակերպելճանաչողական,գո-
վազդային տուրեր առաջատար ղազախստանյան տուրօպերատորների հա-
մար, որոնք հետաքրքրված կլինեն տեղի զբոսաշրջիկներին Հայաստան ու-
ղարկելպատմամշակութային,կորպորատիվ,գինու,բժշկական,ինչպեսնաև
զբոսաշրջությանակտիվձևերիուղղություններով:

Ինչպեսշեշտումէինշատելույթունեցողներ,չնայածքաղաքականևտնտե-
սական համագործակցության զարգացող ներուժին, չնայած ԵԱՏՄ, ՀԱՊԿ,
ԱՊՀ ընդհանուր շրջանակներին,այսօր Հայաստանն ու Ղազախստանըայն-
քան էլ բաց չեն երկու երկրների քաղաքացիների համար զբոսաշրջության
առումով:Եվայդդռներըհարկավորէբացել,մանավանդորհամագործակ-
ցությաններուժըևմիասինաշխատելուցանկություննառկաէ:

ՀայաստանիևՂազախստանիզբոսաշրջայինարդյունաբերությաններկա-
յացուցիչներիառաջինհանդիպումը,կարծումենք,շուտովկտաիրպտուղները:
Մանավանդոր,ինչպեսասվումէրհամաժողովիժամանակ,շահագրգռվածեն
ոչմիայնբիզնես-կառույցները,այլևպետությունները:Իսկեթեհետաքրքրվա-
ծությունկա,երբկաառաջինքայլը,ուրեմնշուտովկհայտնվեննաևառաջին
զբոսաշրջիկները:

Չէ՞որմենքմիմյանցցույցտալուիրոքշատբանունենք:
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻԵՎՂԱԶԱԽՍՏԱՆԻ
ՄԻՋԵՎՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

Տարիներ շարունակԱստանանուԵրևանըցուցադրումենմիմյանցհետ
փոխհարաբերությունների առավելագույն կառուցողական բնույթ: «Մեր
երկրների միջև կառուցողական և վստահելի երկխոսություն է ձևավորված
բոլորմակարդակներով:Մենքշահագրգռվածենքխորացնելուևընդլայնելու
երկկողմ առևտրատնտեսական և մշակութային-հումանիտար հարաբերութ-
յուններըՀայաստանիհետ»,-ասումէՂազախստանինախագահՆուրսուլթան
Նազարբաևը: Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոսքերով. «Հա-
յաստանն ու Ղազախստանը Հավաքական անվտանգության պայմանագրի
կազմակերպությանդաշնակիցերկրներեն,ևդրանովամենբանասվածէ»:
Ս.Սարգսյանըհամոզմունքէհայտնել,որերկուերկրներըոչամբողջությամբ
են օգտագործում տնտեսական համագործակցության հնարավորություննե-
րը:«Հեռանկարումմենքպետքէխրախուսենքմերբիզնես-հանրությունների
միջև շփումները, հարմար պայմաններ ստեղծենք փոխգործակցության հա-
մար»,-հայտարարելէՀՀնախագահը:

Վերոնշյալնայնբանիվկայություննէ,որև՛Հայաստանում,և՛Ղազախստա-
նումհամագործակցությունըզարգացնելուհետաքրքրությունկա,ընդորում՝
ամենատարբերոլորտներում՝քաղաքականություն,տնտեսություն,մշակույթ,
գիտություն,կրթությունևայլն:

Դիվանագիտականհարաբերություններհաստատելուպահիցերկուերկր-
ների միջև ստորագրվել են Խաղաղության և համագործակցության մասին
պայմանագիրը, տասնյակ համաձայնագրեր, արձանագրություններ, կոնվեն-
ցիաներ: Հայաստանի՝ԵԱՏՄմտնելով՝բարձրացվել էփոխհարաբերություն-
ներըխորացնելուերկկողմհետաքրքրությունը.կողմերըսկսելենմտածելքա-
ղաքականևառևտրատնտեսականփոխգործակցությանդինամիկայիակտի-
վացմանմասին:

Հայաստանիսպասելիքներըհետևյալնեն՝սեփականարտադրանքիմուտք
դեպի լայն սպառման շուկա, գործընկեր երկրներում հայրենական բիզնեսի
ներդրումներիպաշտպանությունևտնտեսականռիսկերիհաղթահարում՝նե-
րառյալհումքայինշուկաներիկոնյունկտուրան:ԻնչվերաբերումէՂազախս-
տանին,ապաKaznexInvest-իգնահատականով՝Հայաստանիշուկանորոշակի
պոտենցիալ է ներկայացնում վերամշակված ապրանքի արտահանման հա-
մար: Համապատասխանաբար,այսհանգամանքըկարող է Ղազախստանին
խթանել տվյալ ապրանքի արտադրության մակարդակը բարձրացնելու հա-
մարևբարենպաստհանգամանքներիդեպքումնրանհնարավորությունկտա
սեփականտեղըզբաղեցնելուՀայաստանիտնտեսությունում:
Ղազախստանինախաձեռնությունները՝ուղղվածոչմիջուկայինաշխարհի

ստեղծմանը,միջմշակութայինևմիջդավանանքայիներկխոսությանզարգաց-
մանը,տնտեսականճգնաժամերըհաղթահարելումեխանիզմներիձևավորմա-
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նը,բազմիցսստացելենՀայաստանիաջակցությունըզանազանմիջազգային
կառույցներում:Չէ՞որհամագործակցությանայնփորձը,մերժողովուրդների
այն ջերմ ու բարեկամականհարաբերությունները, որոնք կայինԽՍՀՄտա-
րիներինևնրափլուզումիցհետո,հենցայնպեսչենկարողանհետանալ:Իսկ
Ղազախստանի բազմահազարանոց հայկական համայնքը, որնայս երկրում
ներկայացվածէինչպեսքանակապես,այնպեսէլորակապես,շարունակումէ
համագործակցությանամենակարևորօղակներիցմնալերկուերկրներիհա-
մար,որոնցհայացքնայսօրհառնվածէդեպիապագա՝համատեղնախագծե-
րիևփոխլրացնողշահերի:

ՉնայածՀայաստանիևՂազախստանիմիջևառևտրատնտեսականհարա-
բերություններիզարգացմանըխոչընդոտումէուղիղտրանսպորտայինկապի
բացակայությունը,սակայնայդհարաբերություններըզարգացմանհեռանկար-
ներունեն: Ղազախստանից Հայաստաններկրմանհիմնականապրանքներն
ենհացահատիկիվերամշակմանապրանքները,մետաղականարտադրանքը,
տարբեր տեսակի սարքավորումներ, կոնդենսատորներ, էլեկտրաշարժիչներ,
պանելներ,տպագիրհրատարակություններ:ՀայաստանիցՂազախստանհիմ-
նականումարտահանվումէպլաստմասսա,կաուչուկ,կոշկեղեն,քարից,գիպ-
սիցապրանքներ,քարիվերամշակմանհաստոցներ,զարդեղեն,ալկոհոլ,մրգե-
ղեն:Բացիայդ՝Ղազախստանըմտնումէայներկրներիեռյակիմեջ,որոնքՀա-
յաստանիհամարդրամայինտրանսֆերտներիառաջատարաղբյուրեն,որոնք
հանրապետությունենուղարկվումհայկականսփյուռքիևարտասահմանում
աշխատանքայինմիգրանտներիկողմից:

«Հայաստանըև Ղազախստանը նախատեսում են համատեղ նախագծեր
իրականացնել»,- ասում է KaznexInvest Արտահանման և ներդրումներիազ-
գայինգործակալությանխորհրդիփոխնախագահ Մեյերժան Մայկենովը, ով
ընդգծումէ,որ«երկուկողմերնէլպատրաստենցանկացածհամագործակ-
ցությանտարբերոլորտներում»:Նրախոսքերով՝երկրներիմիջևապրանքա-
շրջանառություննայսպահինայնմակարդակինչէևչիբավարարումկողմերի
պահանջները,չնայածկաբավականինլուրջներուժ:Նանշելէերկրներիմիջև
համագործակցության զարգացման համար տարվող աշխատանքի անհրա-
ժեշտությունը՝մանավանդնկատիառնելովԵԱՏՄ-ն,որըմեծհնարավորութ-
յուններ է տալիս համագործակցության համար՝ հաշվիառնելով ընդհանուր
մաքսայինտարածություննիրծավալունշուկայով,ապրանքների,մարդկային
ռեսուրսներիև կապիտալիազատտեղաշարժիհնարավորությունը:«Համա-
պատասխանաբարանհրաժեշտէօգտագործելբոլորհնարավորությունները,
որտալիս էմեզԵԱՏՄ-ն,ևավելացնելառևտրայինհամագործակցությունը
մերերկրներիմիջև»,-ասումէՄայկենովը:

Ղազախստանը համագործակցության հնարավորություններ է տեսնում
գործնականում բոլոր ոլորտներում և պատրաստ է հայկական սպառողին
առաջարկելինչպեսծառայությունների,այնպեսէլմեքենաշինության,սննդամ-
թերքի,քիմիականբնագավառներիապրանքներիլայնսպեկտր:Հայարտադ-
րողներն էլ ենբացհամատեղնախագծերիիրականացմանհամար:Այսպես
2015թ.Երևանումկայացավառաջինհայ-ղազախականբիզնես-ֆորումը,որը
կազմակերպելէինՀՀառևտրաարդյունաբերականպալատըևՂՀԱրտահան-

մանուներդրումներիազգայինգործակալությունը:Հայևղազախբիզնեսմեն-
ները,որոնքհասցրինբավարարտեղեկատվությունստանալերկուերկրների
ներդրումայինկլիմայիևհամագործակցությանհնարավորություններիմասին,
սկսեցինB2B(«բիզնեսըբիզնեսիհամար»)ձևաչափովերկխոսություն:

«Ղազախստաննավարտել է դեպի Իրան երկաթուղու շինարարությունը:
ՂազախստանյանբեռներըկհասնենմինչևԹավրիզքաղաք,որիցմինչևհայ-
կականսահմանընդամենը56կմէ,-ասումէ«Ինտեգրացիաևզարգացում»
ՀԿնախագահԱրամՍաֆարյանը:-Եթեմենքներդրողներգտնենքևկապենք
Ղազախստան-Թուրքմենստան-Իրան երկաթուղին Հայաստանի հետ, ապա
հսկայականհնարավորություններկբացենքհամագործակցությանհամար»:
Ի դեպ նշենք, որ համագործակցության զարգացման հեռանկարներն

ակնհայտեննաևայլ ոլորտներում՝մշակույթիևբժշկության, Ղազախստա-
նիև Հայաստանիգիտական շրջաններիմիջևևզբոսաշրջությանոլորտում,
գյուղատնտեսությանոլորտիև դատաիրավականկառույցներիներկայացու-
ցիչներիմիջևևայլն:

Եթեպատկերավորխոսենք,ապաայսօրՀայաստանինուՂազախստանին
լիարժեքառևտրատնտեսականհամագործակցությունիցբաժանումէընդա-
մենը 56կմ: Որովհետև երկկողմ կապերի այն նվաճումների առկայությունը,
որոնքայսօրգոյություն ունեն Հայաստանիև Ղազախստանիմիջև, ենթադ-
րումէերկարճանապարհդեպիապագա,ինչիհամար56կիլոմետրնընդամե-
նըճանապարհիմիփոքրհատվածէ,որըերկուկողմերըցանկությանդեպքում
կարողենբառացիորենտնկելհամագործակցությանծաղիկներով:Իսկնման
ցանկություն (և դրա մասին է խոսում ամբողջ «Հայաստան-Ղազախստան.
համագործակցությանհարթակներ»գիրքը)իրոքկաև՛ Հայաստանի,և՛ Ղա-
զախստանիներկայացուցիչներիմոտ:
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Պետության ղեկավար Նուրսուլթան Նազարբաևի Ազգի ծրագիրը՝ հինգ
ինստիտուցիոնալբարեփոխումներիիրականացման100քայլ:

«100կոնկրետքայլ».սապատասխանէգլոբալներքինմարտահրավերնե-
րինև միևնույնժամանակնորպատմականպայմաններումզարգացածպե-
տությունների30-յակմտնելուԱԶԳԻԾՐԱԳԻՐ:

«100 կոնկրետ քայլերը» մեր երկրին կտան մի այնպիսի ԱՄՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՇԱՐ,ինչըթույլկտահաստատունկերպովԱՆՑՆԵԼՓՈՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԲԱՐԴԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԸ:

Ռազմավարություն-2050ծրագրիՈՒՂՈՒՑՉՇԵՂՎԵԼևԱՄՐԱՊՆԴԵԼՂԱ-
ԶԱԽՍՏԱՆՅԱՆՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ:

Ծրագիրը արմատական փոփոխություններ է մտցնում հասարակության
և պետության մեջ, որոնց գլխավոր նպատակը «ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆ-
ԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԲՈՒԺՈՒՄՆ»է,ԱՅԼՈՉԹԵԴՐԱՆՑ«ԱՐՏԱՔԻՆԱԽՏԱՆԻՇ-
ՆԵՐԻ»ՀԱՐԹԵՑՈՒՄԸ:

 
5ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ

•ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑՊԵՏԱԿԱՆԱՊԱՐԱՏԻՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ
•ՕՐԵՆՔԻԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆԱՊԱՀՈՎՈՒՄ
•ԻՆԴՈՒՍՏՐԱԼԱՑՈՒՄԵՎՏՆՏԵՍԱԿԱՆԱՃ
•ՄԻԱՍՆԱԿԱՆԱՊԱԳԱՅԻԱԶԳ
•ԹԱՓԱՆՑԻԿՀԱՇՎԵՏՈՒՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱԶԳԻԾՐԱԳԻՐ՝ՀԻՆԳ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ100ՔԱՅԼ
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1.ՊԵՏԱԿԱՆԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆԱՆՑՆԵԼՈՒԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻԱՐԴԻԱԿԱՆԱ-
ՑՈՒՄ։
 
Ծառայությանանցնելըպետքէսկսվիստորինպաշտոններից:

2. Ստորինպաշտոնների համար թեկնածուների ընտրությունը և հետագա
կարիերային առաջխաղացումը պետք է իրականացվեն ԿՈՄՊԵՏԵՆՏ ՄՈ-
ՏԵՑՄԱՆհիմանվրա:

3.ԱռաջինանգամպետականծառայությանընդունվողներիԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՈՒՄ ՂՀ ՊԵՏԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ և ԿՈՌՈՒՊ-
ՑԻԱՅԻՆՀԱԿԱԶԴՄԱՆՀԱՐՑԵՐՈՎԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆԴԵՐԻՈՒԺԵՂԱՑ-
ՄԱՆհաշվին:Ընտրությանեռաստիճանհամակարգիներմուծում:

4.ՊԱՐՏԱԴԻՐՓՈՐՁԱԺԱՄԿԵՏառաջինանգամպետծառայությանանցնող-
ներիհամար3+3ՁԵՎԱՉԱՓՈՎ(համապատասխանությանշեմայինվերա-
հսկողություն3և6ամիսանցհամապատասխանաբար):

5. ՊետականծառայողներիաշխատանքիվարձատրությանԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ՝
գործունեությանարդյունքներիցկախված:

6.ԱՆՑՈՒՄԱՇԽԱՏԱՆՔԻՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ՝ԸՍՏԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ:
Պետծառայողներիհամար՝տարեկանանհատականպլաններիկատարում։

Պետականմարմիններիհամար՝ռազմավարականծրագրերիկատարում.նա-
խարարներիևակիմներիհամար՝պետականծառայություններիորակի,կյան-
քի որակի, ներդրումների ներգրավման հատուկ ինդիկատորներ. կառավա-
րությանանդամներիհամար՝ինտեգրալմակրոտնտեսականինդիկատորներ:

100ԿՈՆԿՐԵՏՔԱՅԼ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԲՈԼՈՐԻՀԱՄԱՐ

I.ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼՊԵՏԱԿԱՆ
ԱՊԱՐԱՏԻՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ

7.ՊետականծառայողներիԲԱԶԱՅԻՆԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻհամարՏԱՐԱԾԱ-
ՇՐՋԱՆԱՅԻՆՃՇՏՈՂԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԻներմուծում:

8. Ռոտացիայով աշխատող պետծառայողներին ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱ-
ՐԱՆԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ պաշտոնական պարտականությունների
կատարման ժամանակահատվածումԱՌԱՆՑՍԵՓԱԿԱՆԱՇՆՈՐՀՄԱՆԻՐԱ-
ՎՈՒՆՔԻ:

9. ՊԵՏԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՎԱԾ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆԱՄՐԱԳՐՈՒՄ,որակավորմանբարձրացումոչպակաս,քան
երեքտարինմեկանգամ:

10.ՊԵՏԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻԿԱՐԻԵՐԱՅԻԱՌԱՋԽԱՂԱՑՄԱՆՀԱՄԱՐԱՆՑՈՒՄ
ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ: Մերիտոկրատիայի սկզբունքի ամրապնդում
«Б» կորպուսի բարձրպաշտոններիառաջքաշման հաշվին միայն մրցույթով
ստորինպաշտոններզբաղեցնողպետծառայողներիթվից:

11. Պետծառայությունում աշխատելու թույլտվություն ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ
ՄԵՆԵՋԵՐՆԵՐԻ, ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ և
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑ ՂՀ ՔԱՂԱՔԱ-
ՑԻՆԵՐԻՀԱՄԱՐ:Նրանցնշանակումըկարողէիրականացվելհատուկպա-
հանջմունքներովևպաշտոններիառանձինցանկով:Այսքայլըպետականծա-
ռայությունըդարձնումէբացևմրցունակհամակարգ:

12.ՆՈՐԷԹԻԿԱԿԱՆԿԱՆՈՆՆԵՐԻՆԵՐԴՐՈՒՄ:ՆորՊետծառայությանէթի-
կականօրենսգրքիմշակում:Էթիկայիհարցերով լիազորիպաշտոնիներմու-
ծում:

13.ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻԴԵՄՊԱՅՔԱՐԻՈՒԺԵՂԱՑՈՒՄ,այդթվում՝նորօրենսդ-
րության մշակմամբ: Պետծառայության և կոռուպցիային հակազդելու հար-
ցերով գործակալությունում Հակակոռուպցիոն հատուկ ստորաբաժանման
ստեղծում՝ համակարգային նախազգուշացմանև կոռուպցիոն իրավախախ-
տումներիկանխմանհամար:

14.ՊԵՏԱԿԱՆԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆՄԱՍԻՆՆՈՐՕՐԵՆՔԻընդունում,որըկտա-
րածվիբոլորպետականմարմիններիծառայողներիվրա,այդթվում՝իրավա-
պաշտպան:
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15.ԳՈՐԾՈՂՊԵՏԱԿԱՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻՀԱՄԱԼԻՐԱՏԵՍՏԱՑԻԱՅԻանց-
կացում պետծառայության մասին նոր օրենքի ընդունումից, որակավորման
պահանջների բարձրացումից և աշխատանքի վարձատրության նոր համա-
կարգիներմուծումիցհետո:
 

16.ԴԱՏԱԿԱՆՀԱՄԱԿԱՐԳԻԻՆՍՏԱՆՑԻԱՆԵՐԻՕՊՏԻՄԻԶԱՑՈՒՄ՝ԴԵՊԻ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՄՈՒՏՔԸԴՅՈՒՐԱՑՆԵԼՈՒՀԱՄԱՐ:
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆՀՆԳԱՍՏԻՃԱՆՀԱՄԱԿԱՐԳԻՑ(առաջին,վճռաբեկ,վե-
րաքննիչ, վերահսկողական և կրկնական վերահսկողական) ԱՆՑՈՒՄԴԵՊԻ
ԵՌԱՄԱԿԱՐԴԱԿՀԱՄԱԿԱՐԳ(առաջին,վճռաբեկևվերաքննիչ):

17.ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻԵՎԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ
ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻԽՍՏԱՑՈՒՄդատականպաշտոններիհամար:Պարտադիր
նորմէ՝դատականգործընթացներինմասնակցության5տարվաստաժը:Իրա-
վիճակային թեստերի համակարգի ներմուծում մասնագիտական ունակութ-
յունները ստուգելու համար: Դատավորի թեկնածուները ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ
ՄԵԿ ՏԱՐԻ ՍՏԱԺԱՎՈՐՈՒՄ կանցնեն՝ ստանալով կրթաթոշակ: Մեկամյա
ստաժավորման ավարտից հետո դատավորները կանցնեն ՄԵԿ ՏԱՐՎԱ
ՓՈՐՁԱՇՐՋԱՆ:

18.ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻառանձնացումըՊԵՏԱԿԱՆԿԱՌԱ-
ՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՑ՝ ուսումնառության և դատական
պրակտիկայիփոխադարձկապնուժեղացնելունպատակով:Տվյալինստիտու-
տըկգործիԳերագույնդատարանինկիցևկապահովիգործողդատավորների
որակավորմանբարձրացումըկանոնավորհիմունքներով:

19.ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ՝ՀԱՇՎԵՏՈՒԼԻՆԵԼՈՒՈՒԺԵՂԱՑՈՒՄԸ:Դատավորների
նորԷԹԻԿԱՅԻՕՐԵՆՍԳՐՔԻմշակում,որիհիմանվրաքաղաքացիներըկա-
րողենբողոքարկելդատավորներիգործողություններըերկրիԳերագույնդա-
տարանինկիցհատուկստեղծվածԴԱՏԱԿԱՆԺՅՈՒՐԻՈՒՄ:

20.ԲՈԼՈՐԴԱՏԱԿԱՆԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻՁԱՅՆԱՏԵՍԱԳՐՈՒՄպարտա-
դիրկարգով:Դատավորըչպետքէտեսաձայնագրումըկանգնեցնելուկամտե-
սաձայնագրմաննյութերըխմբագրելուհնարավորությունունենա:

II.ՕՐԵՆՔԻԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆԱՊԱՀՈՎՈՒՄ

21.Ժյուրիիկիրառմանոլորտիընդլայնում:Քրեականգործերիօրենսդրա-
կան սահմանում, որտեղ ԺՅՈՒՐԻԻ ՆԵՐԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ
ՊԱՐՏԱԴԻՐ: 

22. ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ՄԵՂԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ՄԻՋԵՎ ՀԱՎԱՍԱ-
ՐԱԿՇՌՈՒԹՅԱՆԱՊԱՀՈՎՈՒՄՄԱՐԴՈՒԵՎՔԱՂԱՔԱՑՈՒՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՂբոլորհետաքննչականգործողություննե-
րը վավերացնելու լիազորություններըփուլառփուլ հետաքննող դատավորին
փոխանցելուհաշվին:

23.ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆՎԵՃԵՐԻՀԱՐՑԵՐՈՎԱՌԱՆՁԻՆԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ստեղծում:ԳերագույնդատարանումՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆԿՈԼԵԳԻԱՅԻկազմա-
կերպում՝խոշորներդրողներիմասնակցությամբվեճերըքննելուհամար:

24.ԱստանաքաղաքումAIFCՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆԱՐԲԻՏՐԱԺԱՅԻՆԿԵՆՏՐՈՆԻ
ստեղծումԴուբայիփորձիօրինակով:

25. ՂՀ Գերագույն դատարանին կից միջազգային խորհրդի ստեղծում
ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ներմուծման համար
ՀԵՂԻՆԱԿԱՎՈՐԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻԵՎԻՐԱՎԱԲԱՆՆԵՐԻ
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ:ԽորհուրդըԳերագույնդատարանիհամարխորհրդա-
տվություններ կանցկացնի ղազախստանյանարդարադատության կատարե-
լագործմանհարցերով:

26. Քաղաքացիական-իրավական վեճերում դատարանում ԴԱՏԱԽԱԶԻ
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆկրճատումդատականընթացակարգերիպարզեցմանև
դատականգործընթացիարագացմանհամար: Քաղաքացիականդատավա-
րությանօրենսգրքումհամապատասխանփոփոխություններիկատարում:

27. Մասնավոր դատական կատարածուների ինստիտուտի հետագա
զարգացում: ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՏԱՐԱԾՈՒՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ
ՓՈՒԼԱՌՓՈՒԼԿՐՃԱՏՈՒՄ:

28.ՈստիկանությանաշխատակիցներիԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆՀԱՄԱԿԱՐԳԻԲԱՐԵ-
ԼԱՎՈՒՄԿՈՄՊԵՏԵՆՏՄՈՏԵՑՄԱՆՀԻՄԱՆՎՐԱ:Ոստիկանությանաշխատա-
կիցներիթեկնածուներիևգործողաշխատակիցներիթեստավորմանհատուկ
համակարգի ներմուծում՝անհատականհատկանիշներըև մասնագիտական
ունակություններըստուգելուհամար:
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29.ԻՐԱՎԱՊԱՇՏՊԱՆՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻՆԵՐԱՌՈՒՄՊԵ-
ՏԱԿԱՆԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ:Ծառայությանկատարմանմիաս-
նականկանոններիներմուծում՝հաշվիառնելովյուրաքանչյուրիրավապաշտ-
պանծառայությանգերատեսչականառանձնահատկությունները:

30. ՏԵՂԻ ՈՍՏԻԿԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ստեղծում, որը հաշվետու է
տեղիգործադիրմարմիններինև տեղի հանրությանը: Տեղի ոստիկանական
ծառայության կոմպետենտությունը. հանրային կարգուկանոնը պաշտպանե-
լու, կենցաղային հանցավորությանը հակազդելու հարցեր, ճանապարհային-
պարեկայինծառայություն,«զրոյական»հանդուրժողականությունմանրիրա-
վախախտումներինկատմամբ:Ճանապարհային-պարեկայինոստիկանության
աշխատակիցները կապահովվեն տեսագրանցիչներով, որոնք կֆիքսեն այն
ամենը,ինչանումէոստիկանությանաշխատակիցըպարեկայինհերթափոխի
ընթացքում:

31. Ոստիկանության թափանցիկության ապահովում էթիկական նորմերը
խախտող ոստիկանների գործողությունների վերաբերյալ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ
ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՄԲ ԶԲԱՂՎՈՂ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ-
ՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ստեղծման հաշվին: ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԻ
ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՄՐԱԳՐՎԵՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈ-
ՐԵՆ:

32.«Քրեականիրավախախտումներիքարտեզ»ազգայինտեղեկատվական
համակարգիհիմանվրա«ՔՐԵԱԿԱՆԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻՔԱՐՏԵԶ»ին-
տերնետ-պորտալի ստեղծում: Քարտեզի վրա կնշվեն երկրում կատարված
բոլորքրեականիրավախախտումներըկատարումիցոչուշ,քանմեկշաբաթ
ժամկետում:ԴԱՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԿՏԱՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆԸՎԵՐԱՀՍԿԵԼՈՒ
ՆԵՐՔԻՆԳՈՐԾԵՐԻՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻԱՇԽԱՏԱՆՔԻԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒ-
ՆԸ:

33.Ազատազրկմանվայրերիցազատվածևհաշվառմանմեջգտնվողքաղա-
քացիների սոցիալական ռեաբիլիտացիայիարդյունավետ համակարգի կազ-
մում:ԱյդպիսիքաղաքացիներիհամարՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՌԵԱԲԻԼԻՏԱՑԻԱՅԻ
ԵՎՀԱՏՈՒԿՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՍՏԱՆԴԱՐՏԻմշակում:

34.ՔրեակատարողականենթակառուցվածքիարդիականացումՊԵՏԱԿԱՆ-
ՄԱՍՆԱՎՈՐԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆշրջանակներում:
Միջազգայինփորձիուսումնասիրումևառաջարկներիմշակումքրեակատա-
րողական հաստատությունների կառուցման, ապահովման և կառավարման
մեջմասնավորհատվածիներգրավմանառնչությամբ:

35.ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆՀՈՂԵՐԸԴՆԵԼՇՈՒԿԱՅԱ-
ԿԱՆՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆՄԵՋդրանցարդյունավետօգտագործմաննպատա-
կով:ՓոփոխություններմտցնելՀՈՂԱՅԻՆՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄԵՎԱՅԼՕՐԵՆՍ-
ԴՐԱԿԱՆԱԿՏԵՐՈՒՄ:

36.ՀՈՂԱՄԱՍԻՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆՓՈՓՈԽՈԻԹՅԱՆըն-
թացակարգիպարզեցում:Գյուղատնտեսականհողերիօգտագործմանկանո-
նավոր մոնիթորինգ: Բոլոր չօգտագործվող հողերի փոխանցում ՊԵՏԱԿԱՆ
ՖՈՆԴՀԵՏԱԳԱՍԵՓԱԿԱՆԱՇՆՈՐՀՄԱՆՀԱՄԱՐ:

37.Հարկայինևմաքսայինքաղաքականություններիևընթացակարգերի
օպտիմիզացիա:ՄիասնականմաքսայինտարիֆիՄաքսայինքանակիկրճա-
տում «0-5-12» մոդելով միատեսակ ապրանքախմբերի շրջանակներում ТН
ВЭД6նշաններիվրա:

38.«Մեկպատուհանի»սկզբունքիներդրումարտահանողներիև ներդ-
րողների համար մաքսային ընթացակարգեր անցնելիս: Էլեկտրոնային հայ-
տարարագիր լրացնելու համակարգի զարգացում (ապրանքների մաքսային
մաքրման ավտոմատացված համակարգի ներդրում): Արտահանման և ներ-
կրմանհամարփաստաթղթերիքանակիևդրանցմշակմանժամանակիկրճա-
տում:

39.ՄԱՔՍԱՅԻՆԵՎՀԱՐԿԱՅԻՆՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻԻՆՏԵԳՐՈՒՄ:Ներկրո-
ղին հարկման նպատակով կհետևեն Ղազախստանի տարածք ապրանքի
ներկրմանպահիցմինչևդրաիրացումը:

40. ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՔՐՄԱՆ «ՊՈՍՏՖԱԿՏՈՒՄ» ՌԵԺԻՄԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ:
ВЭДմասնակիցներիառանձինկատեգորիաներինապրանքթողարկելուհնա-
րավորությունների տրամադրում մինչև ապրանքի մասին հայտարարագիր
տալը:

41. ՈՒՆԵՑՎԱԾՔԻ ԵՎ ԴՐԱՄԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻՊԱՐԶԵՑՈՒՄ: Գործողօրենսդրությանմեջփոփոխություն-
ներիևլրացումներիիրականացում:

42. 2017թ. հունվարի 1-ից ՄՏՑՆԵԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ
ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐՀԱՐԿԱՅԻՆՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐՈՒՄպետականծառայողների
համար՝հետագայումփուլառփուլանցնելովբոլորքաղաքացիներին:

III.ԻՆԴՈՒՍՏՐԱԼԱՑՈՒՄԵՎ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆԱՃ
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43.ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻՑԱՆՑԻՍՏԵՂԾՈՒՄՀԱՐԿԱՅԻՆՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐԻ
ԸՆԴՈՒՆՄԱՆԵՎՄՇԱԿՄԱՆՀԱՄԱՐ:Կենտրոններըհարկմուծողներիէլեկտ-
րոնայինփաստաթղթերի միասնականարխիվ մուտքի իրավունք կունենան:
ՌԻՍԿԵՐԻԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆհամակարգի ներդրում: Հայտարարագիր ներկա-
յացնողները կդասակարգվեն ըստ ռիսկի կատեգորիաների՝ հարկային վե-
րահսկողությանմասինորոշումընդունելուհամար:Հայտարարագրիառաջին
հանձնումից հետո ֆիզիկականանձինք կրկնակի ստուգման չեն ենթարկվի
երեքտարվաընթացքում:

44. ԱՆՈՒՂՂԱԿԻՀԱՐԿԵՐԻՀԱՎԱՔՄԱՆՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻԿԱՏԱՐԵԼԱ-
ԳՈՐԾՈՒՄ:Ավելացվածարժեքիհարկիփոխարենվաճառքիցհարկիներմուծ-
մանհարցիմանրամասնուսումնասիրում:

45.ԳՈՐԾՈՂՀԱՐԿԱՅԻՆՌԵԺԻՄՆԵՐԻՕՊՏԻՄԻԶԱՑԻԱեկամուտների
ևծախսերիհարկայինհաշվառմանպարտադիրներմուծմամբ:

46.Թույլտվություններիստացմանգործընթացիօպտիմիզացիա:
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՄԱՆ ԵՌԱՍՏԻՃԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ
(«30-20-10») ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ: Առաջին աստիճան՝ ճարտարապետական-պլա-
նավորման առաջադրանքի տրամադրում. կտևի հայտի հանձնումից հետո
մինչև30օր:Երկրորդ՝էսքիզայիննախագծի(դիզայն-նախագծի)համաձայնե-
ցում՝մինչև20օր,երրորդ՝հենցթույլտվությունը՝մինչև10օր:

47. Մինչնախագծայինև նախագծինախահաշվիփաստաթղթերիփոր-
ձաքննությանանցկացմանհամարՊԵՏԱԿԱՆՄԵՆԱՇՆՈՐՀԻՑՓՈՒԼԱՌՓՈՒԼ
ՀՐԱԺԱՐՈՒՄ:Նախագծերիփորձաքննությանփոխանցումմրցակցայինմիջա-
վայր:

48.ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆԱՐԺԵՔԻՈՐՈՇՄԱՆՌԵՍՈՒՐ-
ՍԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴԻ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ: Շինարարության մեջ գնագոյացման նոր
մեթոդի ներմուծումը հնարավորություն կտա որոշելու օբյեկտների շինարա-
րությաննախահաշվայինարժեքըընթացիկգներով՝նյութերի,ապրանքների,
սարքավորումներիևաշխատավարձիիրականշուկայականարժեքով,ինչպես
նաև կապահովի նախահաշվային-նորմատիվային բազայի օպերատիվ թար-
մացումընորնյութերով,սարքավորումներովևտեխնոլոգիաներով:

49.ԵՎՐՈԿՈԴԵՐԻՀԱՄԱԿԱՐԳԻՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄՀՆԱՑԱԾՇԻՆԱՐԱՐԱ-
ԿԱՆՆՈՐՄԵՐԻԵՎԿԱՆՈՆՆԵՐԻՓՈԽԱՐԵՆ,որոնքկիրառվումենխորհրդա-
յին ժամանակներից: Նոր նորմատիվների ընդունումը թույլ կտա կիրառել
ինովացիոնտեխնոլոգիաներևնյութեր,բարձրացնելղազախստանյանմաս-
նագետներիմրցունակությունը շինարարականծառայությունների շուկայում,
ինչպեսնաևհնարավորությունկստեղծիղազախստանյանընկերությունների
համարդուրս գալու շինարարության ոլորտի ծառայություններիարտասահ-
մանյանշուկաներ:

50.ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻԲՆԱԳԱՎԱՌԻՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ:
«ՄԵԿԳՆՈՐԴԻ»ՄՈԴԵԼԻՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ: Սաթույլ կտա հարթել մարզերի
միջևէլեկտրաէներգիայիսակագներիտարբերությունները:

51. ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՈՇՈ-
ՐԱՑՈՒՄ: Սաթույլկտաբարձրացնելէներգամատակարարմանհուսալիութ-
յունը,իջեցնելմարզերումէլեկտրաէներգիայիփոխանցմանծախսերըևիջեց-
նելէլեկտրաէներգիայիգինըսպառողներիհամար:

52. ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅՈՒՄ ՆՈՐ ՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱ-
ՆՈՒԹՅԱՆՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ,ԻՆՉԸԿԽԹԱՆԻՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻՄՈՒՏՔՆԱՅԴ
ԲՆԱԳԱՎԱՌ:Սակագնիկառուցվածքիփոփոխում:Սակագնումկառանձնաց-
վիերկուկոմպոնենտ.ֆիքսվածմասկապիտալծախսերիֆինանսավորման
համարևօգտագործվածէլեկտրաէներգիայիհամարվճար՝էլեկտրաէներգիա-
յիփոփոխականարտադրականծախսերըփակելուհամար:Սակփոխիառկա
իրավիճակը,երբսակագներըհաստատվումեն«ծախսային»մեթոդով:

53. ՀԱԿԱՄՈՆՈՊՈԼԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՅԵՑԱ-
ԿԱՐԳԻՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ՝ԲԵՐԵԼՈՎՆՐԱՆՏՀԶԿ (Տնտեսականհամագոր-
ծակցության և զարգացման կազմակերպություն) ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱ-
ՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ:Նորացվածծառայությունըպետքէկողմնորոշվիդեպի
ազատմրցակցությանառաջքաշումը:

54. ԲԻԶՆԵՍ-ՕՄԲՈՒԴՍՄԵՆԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԱՄՐԱՊՆԴՈՒՄ՝ ՁԵՌՆԵ-
ՐԵՑՆԵՐԻՇԱՀԵՐԸՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ: Նոր ինստիտուտի կազմի մեջ
կմտնենբիզնեսիևՁեռներեցներիազգայինպալատիներկայացուցիչները:

55. ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆԸ ՏԱՍԸ ՏՐԱՆՍԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱՆԵՐԻ
ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄՎԵՐԱՄՇԱԿՈՂՀԱՏՎԱԾ՝ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆՀԱՄԱՐԱՊՐԱՆՔՆԵՐ
ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ԵՎ ՂԱԶԱԽՍՏԱՆԻՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՆԵՐ ԴՈՒՐՍ
ԲԵՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ: Միջազգային բիզնեսինտեղեկացում նոր հնարավորութ-
յուններիմասինմիջազգայինտնտեսականֆորումներում:

56. Տնտեսության առաջնային հատվածներում ՀԱՄԱՏԵՂ ՁԵՌՆԱՐ-
ԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻստեղծում«խարսխայիններդրողների»՝միջազգայինռազ-
մավարականգործընկերներիհետ(«ԷյրԱստանայի»,«Թենգիզշևրօյլ»-իօրի-
նակով): Հետագայում համատեղ ձեռնարկություններում պետության մաս-
նաբաժինը դուրս կբերվի Սկզբնական հրապարակային առաջարկի՝ IPO:
ԲԱՐԵՆՊԱՍՏ ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ՌԵԺԻՄԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ ԱՄՆ-Ի, ԿԱՆԱԴԱՅԻ,
ԱՎՍՏՐԱԼԻԱՅԻՕՐԻՆԱԿՈՎ՝արտասահմանիցբարձրակարգմասնագետներ
գրավելուհամար:
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57.Ռազմավարական(խարսխային)ներդրողներիներգրավում,որոնքու-
նենԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆԿԼԱՍՏԵՐՆԵՐԻՍՏԵՂԾՄԱՆՀԱՋՈՂՓՈՐՁ:

58. Ռազմավարական (խարսխային) ներդրողների ներգրավում՝ ՃԱՆԱ-
ՊԱՐՀԱՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՀԱՐՑՈՎՄԻԱՍՆԱԿԱՆՕՊԵՐԱՏՈՐԻստեղծմանհամար:

59. ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄ ԷՆԵՐԳԱ-
ՏՆՏԵՍՄԱՆՈԼՈՐՏ՝ՄԻՋԱԶԳԱՅՆՈՐԵՆՃԱՆԱՉՎԱԾԷՆԵՐԳԱԾԱՌԱՅԱԿԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՄԵԽԱՆԻԶՄԻ ՄԻՋՈՑՈՎ: Նրանց հիմնական խնդիրն է
մասնավոր էներգածառայական ընկերությունների զարգացման խթանումը
էներգատնտեսման ոլորտում համալիր ծառայություններ տրամադրելու հա-
մար՝փոխհատուցելովսեփականծախսերըևստանալովֆինանսականեկա-
մուտըստէությանհասանելիէներգետիկխնայողություններից:

60. ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄ ԿԱԹԻ ԵՎ
ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ: Հիմնական
խնդիրն է.արտադրվածապրանքի մինչև կեսիարտահանմանապահովում
ԱՊՀերկրներիշուկաներերեքտարվաընթացքում:Աշխատանքըկկառուցվի
նորզելանդականFronterra-իևհոլանդականArla-իօրինակով՝գյուղումզար-
գացնելովկոոպերատիվարտադրությունը:

61. ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄ ՄՍԻ ԱՐՏԱ-
ԴՐՈՒԹՅԱՆԵՎՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆՀԱՄԱՐ:Հիմնականխնդիր-
ներնենհումքայինբազայիզարգացումըևվերամշակվածապրանքիարտա-
հանումը:

62. «ԱԶԳԱՅԻՆ ՉԵՄՊԻՈՆՆԵՐ» ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅԱՆ իրականացում՝
կողմնորոշվելով կոնկրետ ընկերությունների՝ տնտեսության ոչ հումքային
բնագավառներումմիջինբիզնեսիառաջատարներիաջակցությանվրա:Բիզ-
նես-առաջատարների սահմանումը «նոու-հաու»-իփոխանցմանկենտրոններ
ստեղծելուհնարավորությունկտա:

63. ԵՐԿՈՒ ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ԿԼԱՍՏԵՐՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ՝ ՈՐՊԵՍ ԳԻ-
ՏՈՒԹՅԱՆՎՐԱՀԻՄՆՎԱԾՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՀԻՄՔ:ՆԱԶԱՐ-
ԲԱԵՎՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ«ԱՍՏԱՆԱԲԻԶՆԵՍԿԱՄՊՈՒՍ»-ՈՒՄԿՏԵՂԱԿԱՅՎԵՆ
ԳԻՏԱԿԱՆԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԵՎ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ՝ համատեղ գիտահետա-
զոտական ծրագրերի և փորձանախագծային աշխատանքների կատարման,
ինչպեսնաևդրահետագաառևտրայնացմանհամար: Կոնկրետարտադրա-
կանծրագրերիիրականացմանհամարինովացիոնտեխնոլոգիաներիպարկը
կգրավի տեղական և արտասահմանյան բարձրտեխնոլոգիական ընկերութ-
յուններին:

64. «Գիտական և/կամ գիտատեխնիկական գործունեության արդ-
յունքների առևտրայնացման մասին» օրենքի մշակում, որը կպարունակի
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԻՆՈՎԱՑԻԱՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ:Գիտականդրամաշնորհներիևծրագ-
րերիկառուցվածքիվերակողմնորոշումարդյունաբերական-ինովացիոնզար-
գացմանպետականծրագրիկարիքներիհամար:

65.ՂԱԶԱԽՍՏԱՆԻԻՆՏԵԳՐՈՒՄԸՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ-
ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱՅԻՆՀՈՍՔԵՐՈՒՄ:«ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆՏՐԱՆՍՄԱՅՐՑԱՄԱՔԱՅԻՆ
ՄԻՋԱՆՑՔ»ՄՈՒԼՏԻՄՈԴԱԼՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆՄԻՋԱՆՑՔԻստեղծմաննա-
խագծի մեկնարկ, որըթույլ կտա իրականացնելԱսիայիցԵվրոպա բեռների
անխափանտարանցումը:Տրանսպորտայինմիջանցքըկանցնի.առաջինուղ-
ղություն՝Ղազախստանի,ՌուսաստանյանԴաշնությանտարածքովդեպիԵվ-
րոպա:Երկրորդուղղություն՝ՂազախստանիտարածքովՀորգոսիցմինչևԱկ-
տաունավահանգիստ, ԿասպիցծովովԱդրբեջան,այնուհետև՝Վրաստանով
Եվրոպա: 2014թ. վերջին ստեղծված Ենթակառուցվածքային ներդրումների
ասիականբանկիհետագաներգրավումըայսնախագծին:

66.Միջազգայինավիացիոնհաբիստեղծում:Ալմաթիիմոտռազմավարա-
կաններդրողիներգրավմամբկկառուցվիՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆՉԱՓԱՆԻՇՆԵ-
ՐԻՆՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՂՆՈՐՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆ:

67. «ԷՅՐ ԱՍՏԱՆԱ» ԱՎԻԱՓՈԽԱԴՐՈՂԻ ԵՎ «КТЖ» ԱԶԳԱՅԻՆ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ՝ ՈՐՊԵՍ ԽՈՇՈՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐՆԵՐԻ
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ:«ԷյրԱստանան»կկենտրոնանամիջազգայինուղղությունների
վրաև նոր ուղղություններ կբացիդեպիաշխարհի հիմնականֆինանսային
կենտրոններ(Նյու Յորք, Տոկիո, Սինգապուր):«ԷյրԱստանայի»զարգացումը
կներդաշնակվի«КТЖ»-ի՝այլընտրանքայիներթուղիներիզարգացմանծրագ-
րերիհետ,ինչըթույլկտաիջեցնելբեռիտեղափոխմանարժեքնավելիքան
երկուանգամ:

68.ԱՎԻԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻՊԵՏԱԿԱՆԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆԱՐԴՅՈՒՆԱ-
ՎԵՏՈՒԹՅԱՆ բարելավում՝ Ղազախստանով ավիատարանցման գրավչութ-
յունըբարձրացնելուհամար:Քաղաքացիականավիացիայիկոմիտեիգործու-
նեությունըկողմնորոշվածկլինիՔաղաքացիականավիացիայիբրիտանական
պետականգործակալությանևԵՄավիացիայիանվտանգությանգործակա-
լությանմոդելներիվրա:

69. Աստանան դարձնել ԵՎՐԱՍԻԱՅԻ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ, ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ԵՎԳԻՏԱԿԱՆԿԵՆՏՐՈՆ,որըհետազոտողների,ուսանողների,ձեռներեցնե-
րի, զբոսաշրջիկների կգրավի ողջ տարածաշրջանից: Միաժամանակ քաղա-
քումկստեղծվիժամանակակիցմիջազգայինտրանսպորտային-լոգիստիկհա-
մակարգ՝ներառյալօդանավակայանինորտերմինալը:
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70.ԱՍՏԱՆԱՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆՖԻՆԱՆՍԱՅԻՆԿԵՆՏՐՈՆԻ (AIFC)ՍՏԵՂ-
ԾՈՒՄASTANAEXPO-2017-իենթակառուցվածքիբազայիվրա՝ՏԱԼՈՎՆՐԱՆ
ՀԱՏՈՒԿԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ: Ֆինանսային կենտրոնի հատուկ իրավաբանական
կարգավիճակիամրագրումսահմանադրությանմեջ:Կենտրոնըկլինիորպես
ՖԻՆԱՆՍԱՅԻՆՀԱԲԱՊՀ երկրների, ինչպես նաևԱրևմտյանև Կենտրոնա-
կանԱսիայիողջտարածաշրջանիհամար:ԱՆԿԱԽԴԱՏԱԿԱՆՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ՍՏԵՂԾՈՒՄ ՍԵՓԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՄԲ, որը կգործի անգլիական իրա-
վունքի սկզբունքներով: Դատավորների կազմը ձևավորվում է օտարերկրյա
մասնագետներից: ՀԵՌԱՆԿԱՐՈՒՄ ՂԱԶԱԽՍՏԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍԱՅԻՆ ՀԱԲԸ
ՊԵՏՔ ԷՄՏՆԻԱՇԽԱՐՀԻ 20ԱՌԱՋԱՏԱՐՖԻՆԱՆՍԱՅԻՆԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ
ՄԵՋ:

71. Ֆինանսային կենտրոնի զարգացման ռազմավարության մշա-
կում՝ մասնագիտանալով ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՇՈՒԿԱՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԵՎ
ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՎՐԱ: Էլիտար ֆինանսական ծառայութ-
յուններինորտեսակներիզարգացում,այդթվումprivatebanking-իևակտիվնե-
րիկառավարմանոլորտում:Կենտրոնումներմուծելլիբերալհարկայինռեժիմ:
Հնարավորէօֆշորայինֆինանսականշուկայիստեղծում:Դուբայիօրինակով
ներմուծելներդրումայինռեզիդենտությանսկզբունքը:

72.Ֆինանսայինկենտրոնիտարածքումներդնելանգլերենլեզուն՝որպես
պաշտոնական:ԿենտրոնիինքնուրույնօրենսդրությունըպետքէԿԱԶՄՎԻԵՎ
ԿԻՐԱՌՎԻԱՆԳԼԵՐԵՆԼԵԶՎՈՎ:

73. Ապահովել ֆինանսային կենտրոնի միջազգային տրանսպորտա-
յին հասանելիությունը: Ստեղծել ֆինանսային կենտրոնի ԿԱՆՈՆԱՎՈՐ ԵՎ
ՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏ ԱՎԻԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՖԻՆԱՆ-
ՍԱՅԻՆԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻՀԵՏ:

74. Ընդերքի օգտագործման ոլորտինթափանցիկությանև կանխատե-
սելիությանբարձրացումCRIRSCOՕԳՏԱԿԱՐՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻՊԱՇԱՐՆԵՐԻ
ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԼԻՆԵԼՈՒ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ՆԵՐԴՐՄԱՄԲ:

75. Բոլոր օգտակար հանածոների համար ներդնել ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ
ԿՆՔՄԱՆ ԴՅՈՒՐԱՑՎԱԾ ՄԵԹՈԴԸ՝ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՎ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ
ԼԱՎԱԳՈՒՅՆՊՐԱԿՏԻԿԱՆ:

76.ՄարդկայինկապիտալիորակիբարձրացումՏՀԶԿերկրներիչափա-
նիշների հիման վրա: 12-ԱՄՅԱ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼԱՌՓՈՒԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ,
դպրոցականուսուցման չափանիշներինորացումֆունկցիոնալգրագիտութ-
յանզարգացմանհամար:Ավագդպրոցումներդնելանհատականֆինանսա-
վորում,ստեղծելհաջողդպրոցներիխթանմանհամակարգ:

77. Որակյալ կադրերի պատրաստում ՏԱՍԸ ԱՌԱՋԱՏԱՐ  ՔՈԼԵՋՆԵ-
ՐՈՒՄԵՎՏԱՍԸԲՈՒՀԵՐՈՒՄտնտեսությանվեցհիմնականոլորտներիհա-
մար՝երկրիմյուսուսումնականհաստատություններումփորձիհետագատա-
րածմամբ:

78. ԲՈՒՀԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅ-
ՆՈՒԹՅԱՆփուլառփուլընդլայնում՝հաշվիառնելովՆազարբաևհամալսարա-
նիփորձը:Մասնավորբուհերիվերափոխումըոչառևտրայինկազմակերպութ-
յունների՝միջազգայինպրակտիկայինհամապատասխան:

79. Կրթական համակարգում՝ ավագ դպրոցում և բուհերում, փուլառ-
փուլ անցում անգլերեն լեզվով ուսուցման: ԳԼԽԱՎՈՐ ՆՊԱՏԱԿՆ Է՝
ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ԿՐԹԱԿԱՆ
ՈԼՈՐՏԻԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆՆԵՐՈՒԺԻԱՃԸ:

80. ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆԵՐ-
ԴՐՈՒՄ: Առողջապահության համակարգի ֆինանսական կայունության ու-
ժեղացում պետության, գործատուի և քաղաքացիների ՀԱՄԵՐԱՇԽ ՊԱ-
ՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ սկզբունքի հիման վրա: Առաջնային բժշկական-սա-
նիտարականօգնությանֆինանսավորում:Առաջնայինօգնությունըկդառնա
ազգային առողջապահության կենտրոնական օղակը՝ հիվանդությունները
կանխարգելելուևդրանցհետնախնականփուլումպայքարելուհամար:

81.ՄԱՍՆԱՎՈՐԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆԶԱՐԳԱՑՈՒՄ,ԲՈՒԺՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ
ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ: Սոցիալական բժշկական
ապահովագրության պայմաններում ծառայությունների հասանելիության և
որակի բարձրացման նպատակով նախնական բժշկական-սոցիալական օգ-
նության ֆինանսավորման հիման վրա մրցակցության հաշվին ապահովել
բժշկական կազմակերպությունների անցումը կորպորատիվ կառավարման
սկզբունքների: Խթանել պետական բժշկական կազմակերպությունների սե-
փականաշնորհումը, ընդլայնել անվճար բժշկական օգնության երաշխավոր-
վածծավալիտրամադրումըոչպետականկազմակերպություններիմիջոցով:

82.ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆԵՎՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆԱԽԱՐԱ-
ՐՈՒԹՅԱՆԸ ԿԻՑ ՍՏԵՂԾԵԼ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ
ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ:Գլխավորնպատակնէբժշկականսպասարկ-
մանառաջատար չափանիշներիներդրումը (բուժմանարձանագրություններ,
կադրերիպատրաստում,դեղորայքայինապահովում,որակիևհասանելիութ-
յանվերահսկում):

83. Աշխատանքային հարաբերությունների լիբերալացում: Նոր ԱՇԽԱ-
ՏԱՆՔԱՅԻՆՕՐԵՆՍԳՐՔԻմշակում:
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84. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՕՊՏԻՄԻԶԱՑԻԱ ԴՐԱ ՀԱՍՑԵԱԿԱՆ
ԲՆՈՒՅԹԻ ՈՒԺԵՂԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ: Սոցիալական օգնություն կհատկաց-
վիմիայնայնքաղաքացիներին,ովքեր,իրոք,դրակարիքնունեն:Ցածրեկա-
մուտներովաշխատունակքաղաքացիներինպետականհասցեականսոցիա-
լականօգնությունկտրամադրվիմիայնայնպայմանով,որնրանքակտիվորեն
մասնակցեն զբաղվածությանը նպաստելու և սոցիալական ադապտացման
ծրագրերում:

85. «МӘҢГІЛІК ЕЛ»(Հավերժականերկիր)հայրենասիրականակտինա-
խագծիմշակում:

86. ՂԱԶԱԽՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ԱՍԱՄԲԼԵԱՅԻ «ՄԵԾ ԵՐԿԻՐ, ՄԵԾ
ԸՆՏԱՆԻՔ»ՄԱՍՇՏԱԲԱՅԻՆԾՐԱԳՐԻմշակումև իրականացում, որը կամ-
րապնդի ղազախստանյան ինքնությունը և պայմաններ կստեղծիամբողջա-
կան քաղաքացիական հանրույթի ձևավորման համար: Այս ողջաշխատան-
քըմիահյուսվածկլինիմինչև2020թ.ՂՀզբոսաշրջայինոլորտիզարգացման
հայեցակարգիիրականացման(հաշվիառնելովներքինտուրիզմիզարգացու-
մը)ևմարզայինմշակութային-տուրիստականկլաստերներիստեղծմանհետ,
որոնք են՝ «Աստանա՝ Եվրասիայի սիրտ», «Ալմաթի՝ Ղազախստանի ազատ
մշակութայինգոտի»,«Բնությանևքոչվորմշակույթիմիասնություն»,«Ալթայի
մարգարիտ»,«ՄեծՄետաքսիճանապարհիվերածնում»,«Կասպիականդար-
պասներ»:

87. «МЕНІҢ ЕЛІМ» քաղաքացիական ինքնության ազգային նախագ-
ծիմշակումևիրականացում,որիշրջանակներումնախատեսվածէմիշարք
տեխնոլոգիականծրագրերիիրականացում:Դրանցիցմեկնէ«ՂԱԶԱԽՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ» ՄԱՍՇՏԱԲԱՅԻՆ ԻՆՏԵՐՆԵՏ-ՆԱԽԱԳԾԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ,
ՈՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՆՊԱՏԱԿՆ Է՝ ՕԳՆԵԼ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ԵՎ
ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱԶԲՈՍԱՇՐՋԻԿԻԱՎԵԼԻՇԱՏԲԱՆԻՄԱՆԱԼԵՐԿՐԻՄԱՍԻՆ:
Պորտալումկտեղադրվեն3DտեսատուրերՂազախստանով,տեղեկատվութ-
յուն երկրիպատմությանև մշակույթի, հետաքրքիր իրադարձությունների և
ղազախստանցիներիկյանքիմասին:Պորտալըկդառնաերկրիմիուրույն«այ-
ցեքարտ»,ազգայինուղեցույց,ազգայինպատվոտախտակհետաքրքիրքա-
ղաքացիներիմասինևհարթակ՝վիրտուալշփմանհամար:

88. Համընդհանուր աշխատանքի հասարակության գաղափարի առաջ-
քաշման ազգային նախագծի մշակում և իրականացում, որն ուղղված է
ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐԻ ԱՌԱՋ-
ՔԱՇՄԱՆԸ՝հաշվիառնելով«НҰРЛЫ ЖОЛ»ենթակառուցվածքայինզարգաց-
մանծրագրի,ինդուստրալացմաներկրորդհնգամյակիիրականացմանպլան-

IV.ԻՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆԵՎՄԻԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆ

ները, ինչպես նաևղազախստանցիների հաջողությունների (մերժամանակի
հերոսների)անհատականպատմությունները,որոնքբարձրարդյունքներիեն
հասել աշխատանքային, ձեռներեցության, գիտակրթական և այլ մասնագի-
տականգործունեությանմեջ,համբավենձեռքբերելբանվորականևմասնա-
գիտական-տեխնիկական մասնագիտություններում պետական քաղաքակա-
նությանշնորհիվանկախությանտարիներին,որոնքհամապատասխանումեն
«Ղազախստան-2050»Ռազմավարությանինդուստրալացմանևիրականաց-
մանպետականքաղաքականությանպահանջմունքներին:

89. «НҰРЛЫ БОЛАШАҚ»ազգայիննախագծիմշակումևիրականացում:
МӘҢГІЛІК ЕЛԱՐԺԵՔՆԵՐԻՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄդպրոցականկրթությանգործող
ուսումնականծրագրերում:

 90.5ինստիտուցիոնալբարեփոխումներիիրականացման,ինչպեսնաև
ղազախստանյան ինքնության գաղափարի ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
ԵՎԱՌԱՋՔԱՇՈՒՄլրատվամիջոցներում,համացանցում,նորսերնդիԶԼՄ-նե-
րում,ինչպեսնաևսոցիալականցանցերում:

91. ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԻՑ ԱՆՑՈՒՄ ԴԵՊԻ ԿՈՆԿՐԵՏ ԱՐԴ-
ՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎՊԵՏԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄմոնիթորինգի, գնահատմանև վերահսկ-
ման ստանդարտացված և նվազագույն ընթացակարգերի շրջանակներում:
Կարգապահական վերահսկման համակարգը պետք է հիմնված լինի բա-
ցառապես նպատակային ինդիկատորների հասնելու վերահսկման վրա:
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ԲՈԼՈՐ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆՆԵՐԸ ԵՎ
ՄԻՋԱՆԿՅԱԼՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸՊԵՏՔԷՎԵՐԱՑՎԵՆ:Պետականմար-
միններինկտրամադրվիինքնուրույնություն՝նրանցառջևդրվածնպատակա-
յինինդիկատորներինհասնելուգործունեությանընթացքում:

92.ՊԵՏԱԿԱՆՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆԿՈՄՊԱԿՏՀԱՄԱԿԱՐԳԻՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ:
ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՔԱՆԱԿԻ ԿՐՃԱՏՈՒՄ: ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ
ԼՈՒԾԱՐՈՒՄ՝ինտեգրելովառանձինոլորտայինծրագրերըպետականծրագրե-
րի, ինչպես նաև պետական մարմինների ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ
մեջ:ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆՊԼԱՆՆԵՐԻևտարածքներիզարգացմանծրագրերի
ՎԵՐԱՖՈՐՄԱՏԱՎՈՐՈՒՄ՝գլխավորնպատակայինինդիկատորներիմասով:

93. ԱՈՒԴԻՏԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
ՆՈՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ներմուծում: Պետական ծրագրերի գնահատումը կանց-
կացվիերեքտարինմեկանգամ: Պետականմարմիններիարդյունավետութ-

V.ՀԱՇՎԵՏՈՒՊԵՏՈՒԹՅԱՆՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ
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յանգնահատումըկիրականացվիամենտարի՝ըստռազմավարականծրագ-
րերի:«Պետականաուդիտիևֆինանսայինվերահսկողությանմասին»օրենքի
ընդունում:Հաշվիչկոմիտենկաշխատիհամաշխարհայինառաջնակարգաու-
դիտորականընկերություններիմոդելովևկհեռանաընթացիկգործառնական
վերահսկողությունից:

94. «Բաց կառավարության» ներմուծում: ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԱ-
ՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆՄԱՍԻՆՕՐԵՆՔԻմշակում,ինչըթույլկտապետականմարմին-
ներիտրամադրությանտակգտնվողցանկացածտեղեկատվությունը,բացա-
ռությամբպետականգաղտնիքինվերաբերողևայլտեղեկատվության,դարձ-
նելօրենսդրորենպահպանվող:

95. Պետական մարմինների ղեկավարների՝ բնակչության առջև ԱՄԵ-
ՆԱՄՅԱՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻՆԵՐԴՆՈՒՄՌԱԶ-
ՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ
ԳԼԽԱՎՈՐ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՆՎԱՃՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ և նրանց հաշվետ-
վություններիտեղադրումպաշտոնականկայքերում:Ամենամյահաշվետվութ-
յունների պրակտիկայի ներդնում ազգային բուհերի ղեկավարների գործու-
նեությանարդյունքներիմասինուսանողության,գործատուների,հանրության
ներկայացուցիչներիևԶԼՄներկայացուցիչներիառջև:

96.ԱպահովելԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆՊԵՏԱԿԱՆՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՏՎՅԱԼՆԵՐԻ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆԲԱԶԱՆԵՐԻՕՆԼԱՅՆ-հասանելիություն:Ողջբյուջետային
և կոնսոլիդացված ֆինանսային հաշվետվությունը, արտաքին ֆինանսային
աուդիտի արդյունքները, պետական քաղաքականության արդյունավետութ-
յանգնահատականիամփոփիչարդյունքները,պետականծառայությունների
որակիհանրայինգնահատականիարդյունքները, հանրապետականև տեղի
բյուջեներիկատարմանմասինհաշվետվությունըԿՀՐԱՊԱՐԱԿՎԵՆ:

97.ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻԸՆԴՈՒՆՄԱՆԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԴԼԱՅՆՈՒՄ ինքնակար-
գավորմանևտեղականինքնակառավարմանզարգացմանմիջոցով:ՊԵՏՈՒ-
ԹՅԱՆԸ ՈՉ ԲՆՈՐՈՇ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄ ԿՈՆԿՐԵՏ ՄԻ-
ՋԱՎԱՅՐ և ինքնակարգավորվող կազմակերպություններին: Կառավարութ-
յունըկոմպակտկդառնապետությանըոչբնորոշևավելորդգործառույթների
կրճատմանհաշվին:

98. Գյուղական շրջանի,աուլի, գյուղի,ավանի, շրջանային նշանակութ-
յան քաղաքի մակարդակով ԿՆԵՐԴՐՎԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԲՅՈՒՋԵ: Շրջանային կենտրոններում և հանրապետական
նշանակությանքաղաքներումկաշխատենհամապատասխանբյուջեներինա-
խագծերիքննարկումներումքաղաքացիներիմասնակցությանմեխանիզմներ:

99. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ԵՎ ԱԿԻՄՆԵՐԻՆ ԿԻՑ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԻԴԵՐԻՈՒԺԵՂԱՑՈՒՄռազմավարականպլաններիև տա-
րածքների զարգացման ծրագրերի կատարման, բյուջեների, հաշվետվութ-
յունների, նպատակային ինդիկատորների նվաճման, քաղաքացիների իրա-
վունքներինուազատություններինառնչվողնորմատիվիրավականակտերի
նախագծերի, ծրագրայինփաստաթղթերի նախագծերի քննարկման մասով:
ՀԱՆՐԱՅԻՆԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԻԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻԵՎԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
օրենքովամրագրումըկբարձրացնիպետականորոշումներիընդունմանթա-
փանցիկությունը:

100. «ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ» ՊԵՏԱԿԱՆ
ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱՅԻստեղծում,որըկդառնաՊԵՏԱԿԱՆԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՊՐՈՎԱՅԴԵՐԸԿանադայումCanadaService-իևԱվստրալիա-
յում Centrelink-ի օրինակով: Պետական կորպորացիան ինտեգրում է բնակ-
չության սպասարկման բոլոր կենտրոնները մեկ միասնական համակար-
գի մեջ: Ղազախստանյան քաղաքացիները կստանան ԲՈԼՈՐ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՄԵԿՏԵՂՈՒՄ: Պետծառայությունների միջազգային
սերտիֆիկացիան համապատասխանեցնել ISO 9000 ՍԵՐԻԱՅԻ ՈՐԱԿԻ
ՄԵՆԵՋՄԵՆԹԻՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻՆ:
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• Օպերատիվ կերպով երկրի Նախագահին կից ՍՏԵՂԾՎԵԼ Է ԱՐԴԻ-
ԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ, որի կազմում
կա հայրենի և արտասահմանյան փորձագետներից բաղկացած ՀԻՆԳ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆԽՈՒՄԲ:

• Ազգային հանձնաժողովը պետք է իրականացնի ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ՝ ՓՈՒԼԱՌՓՈՒԼ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՎ ՀԻՆԳ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ-
ՆԵՐՈՒՄ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ: Այն կապահովիպետա-
կան մարմինների, բիզնես-հատվածի և քաղաքացիական հասարակության
արդյունավետփոխգործակցությունը:

•ԱզգայինհանձնաժողովըպետքէԸՆԴՈՒՆԻՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆՈՐՈ-
ՇՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՆԿՐԵՏ ԾՐԱԳՐԵՐ:
Նրաառաջարկներըպետքէհաստատվեներկրի Նախագահիկողմից: Հաս-
տատվածորոշումներիկատարմանհամարօպերատիվկերպովԿԸՆԴՈՒՆՎԵՆ
ՕՐԵՆՔՆԵՐԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻԵՎՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԿՈՂ-
ՄԻՑ:

• Նախարարների և ակիմների կարևոր նախաձեռնությունների իրակա-
նացմանարդյունավետությանըխստորենԿՀԵՏԵՎԻԱԶԳԱՅԻՆՀԱՆՁՆԱԺՈ-
ՂՈՎԸ:

•ԱզգայինհանձնաժողովինկիցանհրաժեշտէձևավորելՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ԽՈՐՀՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՀԵՂԻՆԱԿԱՎՈՐ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ՓՈՐ-
ՁԱԳԵՏՆԵՐԻ ԹՎԻՑ: Տվյալ խորհուրդն առաջարկներ կմշակի և կիրակա-
նացնի բարեփոխումների իրականացման ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻԱՆԿԱԽ ՀԱՄԱ-
ԿԱՐԳԱՅԻՆՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ:

•ՈրպեսԱզգայինհանձնաժողովիաշխատանքայինմարմին՝անհրաժեշտէ
սահմանելՂԱԶԱԽՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՎԱՐՉԱՊԵՏԻԳՐԱՍԵՆՅԱԿԸ:

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ
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