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Ա) ՆՊԱՏԱԿ 

Ժամանակակից Աշխարհաժողովի գերնպատակ հռչակվում է՝ 

ՔԱՂԱՔԱԿՐԹԱԿԱՆ ՆՈՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ.  

Նրա քաղաքական, տնտեսական, մշակութացման հիմքերի, այսինքն նոր բանաձևերի, 

ալգորիթմների ու մատրիցաների բացահայտումը, կիրառումը և արտահանումը։ 

Ժամանակակից Աշխարհաժողովով ապահովվելու է (ապահովվում է) ներկայի միջոցով 

քաղաքակրթական ժառանգականության փոխանցումն ապագա։ 

 

Բ) ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 

Մարդկությունն այսօր կանգնած է պատմության հերթափոխի հանգրվանում։ Դա նշանակում է, 

որ այսօր են հստակեցվում մարդկության ապագայի ճարտարապետումները։ Վերջիններիս 

բովանդակային բախումը ոչ միայն արտահայտվում է ներկա խորքային, համակարգային 

ճգնաժամով, այլև միաժամանակ բացում է մարդկության ապագայի վերաբերյալ նախագծվող, 

ծրագրվող հեռանկարները, որոնց պրոյեկտումն արդեն իսկ սկսված է։ Այսինքն, տեղի ունեցող 

ժամանակակից գործընթացներն իրենց բովանդակությամբ  և տարածական ընդրգրկմամբ 

ամբողջապես միտված են հասարակական կյանքի արմատական վերափոխմանը, 

վերաֆորմատավորմանը՝ նոր տիպի հասարակարգի ձևավորմանը։ Այս ամենը հիմնավորվում է 

(որոշ ուժերի կողմից փաթեթավորվում է) մարդկության առկա խորքային ճգնաժամը  

հաղթահարելու պարտադրանքով։ 

Հետևաբար, Հայաստանում ստեղծված ճգնաժամը, որը 2020-ի նոյեմբերի 9-ից հետո վերածվել է 

կազմաքանդ աղետի, չպետք է դիտարկել միայն ներհայաստանյան, ներպետական և ներազգային 

իրողությունների համատեքստում։ Այս ամենը գտնվում է քաղաքակրթական գործընթացների 

պատճառահետևանքային կապերի տիրույթում։ Ավելին, Հայաստանը և հայ ազգը հայտնվել են 

խորքային գործընթացների կիզակետում։ Մի կողմից այն թիրախավորվել է որպես ապագայի 

ճարտարապետումների փորձադաշտ, որի պատճառով էլ առավել ցայտուն ու ագրեսիվ են 

արտահայտվում ճգնաժամաստեղծ տարրերը, խորացնելով՝ բուն ճգնաժամը։ Սակայն, մյուս 

կողմից, հաստատված իրավիճակն առավել տեսանելի է դարձնում բուն գործընթացների իրական 
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դրդապատճառները, դրանց արդյունքում պարտադրվող մռայլ հեռանկարները և միաժամանակ 

բացահայտում՝ ճգնաժամի հաղթահարման իրական ճանապարհները։  

Հետևաբար, այսօր Աշխարհը մեզանից է նաև սպասում ներկա ճգնաժամի հաղթահարման 

իրական բանաձևերի բացահայտումը, կիրառումն ու արտահանումը, որոնք ոչ միայն 

կփոխարինեն հին, սպառված, ճգնաժամաստեղծ տարրերին, այլև կչեզոքացնեն մարդկային 

արարող տեսակի ոչնչացմանը միտված ցանկացած ծրագիր ու գործողություն, որի արդյունքում 

նախատեսում են ստանալ նոր տիպի ստրուկներ՝ բիոռոբոտներ։ 

Դրա համար, հիմա Հայաստանի և Հայկական քաղաքակրթության համար բացահայտվում է 

իրական-ամբողջական սպասումը՝ թելադրված մարդկության հարատևության պահպանման 

պահանջով։ Այն ամբողջանում է երկշերտ բովանդակությամբ․ նախ՝ հաղթահարել սեփական 

ճգնաժամը, որը հնարավոր է ապագա հասարակարգի կայացումն ապահովող պետական-

համակեցական նոր մակարդակի ձևավորմամբ։ Այնուհետև, առկա փորձն արտահանել՝ ըստ այդմ 

իրացնելով սեփական պարտականությունը, վաստակել իրավունք՝ մասնակցելու համամարդկային 

քաղաքակրթական ճգնաժամի հաղթահարման և Նոր Արդար Հասարակագի հաստատման 

գործընթացներին։ 

 

Բ) ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Հայաստանում ժամանակակից Աշխարհաժողովի ձևավորման պարտադրանքը և 

տրամաբանությունը թեալադրված է վերոնշյալ իրողություններով։ Հետևաբար, այն այսօր 

ներկայանում է և՛ որպես կենսագաղափար, և՛ որպես այդ գաղափարի կենսագործման ընթացք, 

որն արտահայտվելու է իրական, սոցիալ-բնական կենսաքաղաքականությամբ։ Որպես 

կենսագաղափար, այն  բացահայտում է մարդկության զարգացման իմաստաբանական նոր հիմքը՝ 

ժամանակակից և ապագա իրողություններին համապատասխան։ Այսինքն, բացահայտվում են 

մարդկային կենսագործունեության բոլոր ոլորտների իմաստաբանական նոր առանցքները, որոնք, 

հիմնվելով անցյալի քաղաքակրթական ժառանգության վրա, նորովի՝ ապագայի 

հնարավորությունների ու մարտահրավերների համատեքստում են իմաստավորում արարող 

մարդու գոյությունն ու զարգացումն՝ ապագայում։ Ըստ այդմ, մարդկային կենսագործունեության 

ոլորտների համար Աշխարհաժողովի կողմից հռչակվում են քաղաքակրթական հետևյալ 

բանաձևումները (գծապատկեր 1)․ 

 Հոգևոր-արժեքային կենսագործունեության համակարգ – Ապագա հասարակարգի 

մշակութացման հիմքը․ 

Երջանկություն – կատարելիություն – անմահություն անխախտ շղթայի հիմքով արարող 

մարդու գոյության իմաստավորման շարունակականության ապահովում։ 

 Քաղաքական կենսագործունեության համակարգ – Ապագա հասարակարգի 

կառավարման հիմքը․  

Պարտականություն – վաստակ - իրավունք անխախտ շղթայի հիմքով մարդկային 

համակեցությունների կառավարման նոր, առավել արդար մոդելի ներդրում։ 
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 Սոցիալ-տնտեսական կենսագործունեության համակարգ – Ապագա հասարակարգի 

նյութական (տնտեսական) հիմքը․ 

Մասը լիարժեք է ամբողջով՝ անխախտ շղթայի հիմքով մարդկային կենցաղավարության 

նոր, առավել արդար մոդելի ներդրում։ 

 Անվտանգային կենսագործունեության համակարգ – Ապագա հասարակարգի 

անվտանգային հիմքը․ 

Քաղաքակրթական հիմքով ազգային պետություն – քաղաքակրթական արեալ – 

քաղաքակրթական աշխարհակարգ անխախտ շղթայի հիմքով նոր, առավել արդար 

Աշխարհակարգի հաստատում։ 

 Տեխնոլոգիական կենսագործունեության համակարգ – Ապագա հասարակարգի 

տեխնոլոգիական հիմքը․ 

Արհեստական բանականություն – հավաք բանականություն – լիարժեք հասարակարգ 

անխախտ շղթայի հիմքով առավել լիարժեք, առավել կարող ու առավել Արդար 

հասարակարգի կառուցում։ 

Այսպիսով, Աշխարհաժողով կենսագաղափարի բանաձևումները տալիս են պատմության 

հերթափոխի՝ քաղաքակրթական ճգնաժամի հաղթահարման բանալիները, քանի որ դրանց 

միջոցով  լուծվում է նաև հիմնական կոնֆլիկտը՝ ապագայի մարդու էությանը և բնույթին 

վերաբերող գլխավոր հարցը։ Ի տարբերություն համաշխարհայնացման քողի տակ ներկայացվող 

ներկա միտումներին, երբ տեխնոլոգիական գործիքները փորձում են օգտագործել մարդկային նոր, 

ոչ հոգևոր, ոչ բնական, այլ արհեստական, ռոբոտացված «ռասայի» ստացման համար, 

Աշխարհաժողովը մարդկության զարգացման հիմքը տեսնում է քաղաքակրթության 

ժառանգականությունն ապահովող, արարող մարդու հարատևության մեջ։ 

Քաղաքակրթական բանաձևումները միաժամանակ հանդիսանում են մարդկային 

կենսագործունեության ոլորտների առանցքները, որոնք պարտադրելու են համապատասխան 

կենսաքաղաքականություն։ 

Ըստ այդմ, Հայաստանը և հայկականությունը կարող են ստանձնել մարդկության առկա 

համակարգային ճգնաժամը հաղթահարելու քաղաքակրթական կարգավորիչի (լաբորատորիայի) 

գործառույթ, երբ պատմության հերթափոխն ապահովելու և ապագա հասարակարգը հաստատելու 

համար կփորձարկվեն, կկիրառվեն և կապացուցվեն քաղաքակրթական բոլոր բանաձևերը, 

ալգորիթմերն ու մատրիցաները։ Դրանց արդյունքը կարտահանվի և կիրացվի քաղաքակրթական 

մյուս համակեցություններում։ 

Հետևաբար, Հայոց (ՀԱՅՔ1) Ազգային պետության հաստատումը հանդիսանալու է 

(հանդիսանում է) համընդհանուր քաղաքակրթական պահանջ, որի իրացման և անվտանգության 

համար պատասխանատվություն են կրելու (կրում) քաղաքակրթական բոլոր 

համակեցությունները, որպես մարդկային էութենականության, քաղաքակրթական 

բազմազանության ու ժառանգականության պահպանման և զարգացման երաշխավոր։ 

                                                           
1 ՀԱՅՔ եզրույթը վերաբերում է և՛ապագա Ազգային պետության անվանմանը, և՛ ազգային ամբողջական 

կենսահայեցակարգին։ 
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ԱՇԽԱՐՀԱԺՈՂՈՎ ԿԵՆՍԱԳԱՂԱՓԱՐ 

ՀՈԳԵՎՈՐ-ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ 

ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 

ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ -ԿԱՏԱՐԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ  - 

ԱՆՄԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 

 ԿԵՆՍԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ – ՎԱՍՏԱԿ - ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

 ԿԵՆՍԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 

ՄԱՍԸ ԼԻԱՐԺԵՔ Է ԱՄԲՈՂՋՈՎ 
ԱՆՎՏԱՆԳԱՅԻՆ 

 ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ – ՔԱՂԱՔԱԿՐԹԱԿԱՆ ԱՐԵԱԼ 

– ՔԱՂԱՔԱԿՐԹԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԿԱՐԳ 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 

 ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 

ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ – ՀԱՎԱՔ 

ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ – ԼԻԱՐԺԵՔ ՀԱՍԱՐԱԿԱՐԳ 

ՀԱՅԱԿԱԿԱՆ ԵՐԱԶ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ – 

ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄ- ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒՄ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԴԻՄԱԳԻԾ – 

ՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ԿԵՆՍԱՓՈՒԼ- 

ՔԱՂԱՔԱԿՐԹԱԿԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՇԽԱՐՀԱԺՈՂՈՎ  

ԿԵՆՍԱԳԱՂԱՓԱՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

Գծապատկեր 1 

Այսպիսով, Աշխարհաժողով կենսագաղափարից դեպի կենսաքաղաքականություն մեկնակետը՝ 

Հայոց Ազգային պետության հիմնադրումն է, որի ձևավորման ընթացքն էլ ուղենշում է 

Աշխարհաժողով նախաձեռնության գործողությունների տրամաբանությունը և շրջափուլերը։  
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Գ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՇՐՋԱՓՈՒԼԵՐ 

Աշխարհաժողովի գործունեության ողջ բովանդակությունն արտահայտվում է բազմաչափ և 

բազմափուլ տրամաբանությամբ, որովհետև այս ամենով ամբողջանում է ապագա հասարակարգի 

հաստատման ողջ նախագծումը, ծրագրումը և ճարտարապետումը։ Սակայն, ամբողջագիտական 

մոտեցման պարտադրանքով ամբողջը համակարգում ենք եռաչափ և եռափուլ ենթակարգությամբ, 

 Առաջին գերմակարդակ – առաջին գերշրջափուլ – Ազգապետության հաստատում՝ 

քաղաքակրթական նոր տիպի համակեցության ձևավորում։   

 Երկրորդ  գերմակարդակ – երկրորդ գերշրջափուլ – Քաղաքակրթական-համակեցական 

արդյունքի արտահանում, 

 Երրորդ  գերմակարդակ – երրորդ  գերշրջափուլ — Քաղաքակրթական հասարակարգի 

հաստատում  

Ակնհայտ է, որ այս ամբողջի մանրամասն դետալավորումն անհնար է մեկ հայեցակարգի 

շրջանակներում ներկայացնել։ Բացի դրանից, սույն հայեցակարգի տրամաբանությունը 

պահանջում է միայն Ազգապետության ձևավորման ընթացքի նախագծում, քանի որ այն 

միաժամանակ և՛ հայտ է (ներքին ու արտաքին բնական դաշնակիցների համար), և՛ 

ենթակարգային հիմք՝ մյուս մակարդակների ու շրջափուլերի համար։  Ըստ այդմ, 

Աշխարհաժողովը նպատակադրում է դրա կենսագործման գործնական փուլ՝ քայլերի, 

գործընթացների, միջոցառումների հստակ տրամաբանությամբ (գծապատկեր 2)․  

 Քաղաքակրթական -ոգենորոգչական շարժման ձևավորում՝ երիտասարդության շրջանում։ 

Ազգային կառավարիչների դպրոց և ակադեմիա կրթական ոչ ֆորմալ ծրագրերի պարբերաբար 

իրացում բոլոր մարզերում2։  

 Կենսագործունեության ոլորտների խորքային ինստիտուտների հիմնում՝  ազգային ուժերի և 

անհատների համագործակցության միջոցով։ Դրանք պատասխանատու են համապատասխան 

ոլորտներում կենսագաղափարի ծրագրավորման, ճարտարապետման, կենսագործման համար՝ և՛ 

ձևավորման ընթացքում, և՛ ապագայում։ Այսինքն, ձևավորվելու են ապագա Ազգապետության 

խորքային շերտը։ 

 Աշխարհաժողովային մարմինների հիմնում բոլոր մարզերում՝  քաղաքական կառավարման, 

տնտեսական միավորների և տեխնոլոգիական ապահովվածության միջոցով։ Հանրային 

ազդեցության ձևավորում՝ նեյրոցանցային կառավարման միջոցով։ 

 Տեղեկատվական միասնական ցանցի ձևավորում՝ թարգմանչական, որոնողական և 

սոցցանցի ազգային համակարգի միջոցով։ 

 Քաղաքակրթական ֆորումի կազմակերպում։ Մեր բնական դաշնակիցների (սեփական 

քաղաքակրթական կոդն իրացնելու պատրաստ ուժեր) հետ, հաղորդակցության հաստատում՝ 

Ապագա Հասարակարգի կենսագաղափարն ու նրա բաղադրիչները ներկայացնելու 

նպատակադրմամբ։ Քաղաքակրթական կոդերի համադրման, խաչաձևման հիմքով՝ 

քաղաքակրթական երկխոսության ֆորումի կազմակերպում և քաղաքակրթական լաբորատորիայի 

սեփական գործառույթի ներկայացում, ստանձնում։ 

                                                           
2 Ի նկատի է առնվում վարչատարածքային բոլոր սուբյեկտները՝ մայրաքաղաքն ու Արցախը ներառյալ։ 
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 Աշխարհաժողովի ինստիտուցիոնալացում և լեգիտիմացում։ Աշխարհաժողվը դառնալու է 

հասարակության տարբեր շերտերի համագործակցության երաշխավորը, որն ապահովվելու է 

ինստիտուցիոնալ լիարժեք մեխանիզմի կիրառմամբ։ Լիարժեք իրավականություն և 

լիգիտումություն ապահովելու համար առանձնացվում է երեք շրջան․ 

Ա) Ընթացիկ 

Մինչև Աշխարհաժողովը որպես ինստիտուցիոնալ կառույցի ձևավորումը, 

աշխարհաժողովային հանդիպումներ, աշխարհաժողովի անունից հայտարարություններ, 

աշխարհաժողովի գործունեության պլանավորումներ իրականացնելու են հիմնադիր ուժերը։ 

Վերջիններս իրավասու են նաև թվագրել ժամանակակից աշխարհաժողովները և 

համագործակցային-մասնակցային ապահովումների նպատակով իրականացնել հանդիպումներ, 

խորհրդակցություններ, հրավերներ։ 

Բ) Միջանկյալ 

Միջանկյալ շրջանում Աշխարհաժողովին ինստիտուցիոնալ բնույթ է հաղորդվում ազգային 

կառույցների կողմից անդամներ ներկայացնելու միջոցով, որն իրականացվելու է աստիճանաբար։ 

Աշխարհաժողովի ինստիտուցիոնալացման միջանկյալ ընթացքը համապատասխանելու է 

ճգնաժամային կառավարման փուլին, որն ենթադրում է Աշխարհաժողովի կողմից ժամանակավոր 

կառավարության ձևավորման անհրաժեշտություն։ Հետևաբար, ճգնաժամային 

առանձնահատկությամբ պայմանավորված, Աշխարհաժողովի և կառավարության կազմը 

հաստատվում է   տվյալ պահին Աշխարհաժողովի մասնակիցների ու անդամների 

հավասարկշռված որոշմամբ։ 

Գ) Նպատակային 

Աշխարհաժողովը դառնալու է ազգային-պետական կառույցների ներկայացվածության ու 

համագործակցության երաշխավոր։ Այն դառնալու է Ազգային պետության սկզբունքներն 

ապահովող հայեցակարգային իշխանություն։ Դա ապահովվելու է ազգային պետության և ազգային 

երազի առաքելության իրականացման մեջ առաջնային պարտականություն ստանձնած 

կառույցների կողմից ներկայացված (ընտրված) ներկայացուցիչների միջոցով։ Ներկայացուցիչների 

մասնաբաժինը որոշվելու է պարտականություն-վաստակ-իրավունք սկզբունքով։ 

 Ճգնաժամային կառավարման իրականացում և Ազգապետության հիմնում։ Ձևավորվելով 

որպես ազգային շահը ներկայացնող լեգիտիմ լիարժեք մարմին՝ Աշխարհաժողովը կարող է և 

պետք է վերցնի պատասխանատվություն՝ կանգնեցնելու պետականության փլուզումը, ազգի 

արժեքային բարոյալքումը, ազգին համախմբելու առաքելությունը։ Աշխարհաժողովը լինելու է 

ժամանակավոր իշխանության կրողը՝ ճգնաժամային կառավարմամբ ապահովելով հնի՝ սպառված 

պետության,շ դուրս մղումը և նորի՝ ազգային պետության ներդնումը։ Միայն այդ հիմքով 

մեկնակետ կտրվի Աշխարհաժողովի առաքելության հաջորդ մակարդակների ու շրջափուլերի 

կենսագործման համար։ 
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ԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ 

ԸՆԹԱՑՔԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ 

Քաղաքակրթական - ոգենորոգչական շարժում 

Աշխարհաժողովային 

ցանցի ձևավորում 

Խորքային ինստիտուտների ձևավորում 

Տեղեկատվական ցանցի ձևավորում 

Քաղաքակրթական ֆորում 

Ճգնաժամի հաղթահարում 

Ազգապետության հաստատում 

Ոլորտային Տարածքային 

Աշխարհաժողովի լեգիտիմացում 


