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ԱՐԱՐՉԱԿԱՆ 

/արար երրորդ/ 

 

Բացման խոսք․ Բարև Ձեզ հարգելի հայենակիցներ։ Ազգային ալիքի ուղիղ եթերում Արարչական 

հաղորդաշարի երրորդ արարն է։ Այն Ձեզ համար կվարենք մենք՝ հաղորդաշարի հեղինակներ` 

ես՝ Արմեն Ներսիսյանս Գյումրիից և Էդգար Մակարյանը Երևանից։ Բարև ձեզ պարոն 

Մակարյան։ 

Պատասխան․ Բարև Ձեզ։ 

Ողջույնի խոսք․ Պարոն Մակարյան թույլ տվեք արդեն մեր հաղորդաշարի կարգախոս դարձած 

բարեմաղթանքի նոր բանաձևով ողջունել մեր լսարանին․ 

Արարչակամ ազգին հայոց և աստվածազարմ աշխարհաշեն մեր հայրենակիցներին մաղթենք՝ 

Արարչական Կամքի ճանաչողություն, կենսագործում, կայացում և արարում։ 

Պատասխան. Աստված զորավիգ ու առաջնորդ։ 

Հարց․ Մենք անցած արարների ժամանակ ձեզ հետ միասին խոսեցինք Արարչական Կամքից, 

Աստծո Արքայությունից, և այս ամենը ոչ թե սոսկ կրոնական տեսանկյունից, այլ 

աշխարհաքաղաքական, կամ ավելի մեծ՝ գերգլոբալ քաղաքականության համատքեստում՝ 

ներկայացնելով, որպես ազգակեցական կենսաքաղաքականություն, նույն այդ գերգլոբալ 

քաղաքականության աստվածամերժ ճարտարապետների կամ, որ ավելի ճիշտ կլինի ասել, 

թաքնված կամ բացահայտ սատանայապաշտների ու նրանց նախագծերին միակ հնարավոր 

դիմակայող և հաղթանակող ազգային-պետական մեգանախագիծ։  Ինչպես նաև դուք այն 

ներկայացնում եք, որպես հայության ու հայոց պատմական առաքելության քաղաքակրթական, 

կամ ինչպես մենք միասին ձևակերպեցինք՝ արարչակրթական հայտ։ Ի՞նչ եք կարծում, 

հայաստանյան նման իրավիճակում, որում այսօր գտնվում է մեր պետությունը և ապրում է մեր 

ժողովուրդը, մի՞թե դա իրատեսական է, քանիսն ընդունակ կլինեն հասկանալո՞ւ, ընդունելո՞ւ  և 

կենսագործելու այս ամենը։ 

Պատսախան․ Անշուշտ այն անմխիթար իրակությունը, կամ անելանելի ճահիճը, որում խրվել 

ու խեղդվում է մեր երկիրն ու հասարակությունը, նման բաներից խոսելը կարող է անմտություն 

թվալ, որովհետև դժվար է ասել, թե ապարժեքությամբ դեգրադացված իրականության մեջ 

քանի՞ հոգի, չեմ հարցնում քանի՞ տոկոս, այլ ընդամենը քանի՞ մարդ կգտնվի, ովքեր 

կհասկանան, ու դեռ մի բան էլ կընդունեն, թե ինչ է ասվում։ Էլ չեմ ասում, թե այդ մի քանի 

հոգուց քանիսը՞ կորդեգրվեն նման գաղափարին ծառայելու ու կյանքի կոչելու համար։ Այնպես 

որ, եթե սպասենք, որ նման իրականությունը կընդունի կամ գնահատական կտա, որից հետո 

խոսենք կամ գործենք, ապա մենք այդպես էլ դատապարտված կմնանք անվերջ երազողի, դա 

էլ լավագույն դեպքում, կամ էլ հազար ու մի ծաղրական ու վիրավորական պիտակներ կրելուն։  

Այն հարցադրումները, որոնք բարձրացնում ենք մենք՝ մեծամասշտաբ ու բազմաշերտ 

խնդիրներ են, հետևաբար պետք է դրանք դիտարկել ու քննել հենց այդ մեծամասշտաբ 

տեսողության ու բազշմաշերտության զննության կարողության գործիքակազմերով, ինչպես որ 

լեռանը չի կարելի մանրադիտակով նայել, այնպես էլ, միաբջիջ օրգանիզմներին չի կարելի 

հեռադիտակով ուսումնասիրել։ Այնպես էլ հասկանալու համար Արարչությունը, Արարչական 

Կամքն ու Աստծո Արքայությունը, դրանք պետք է դիտարկել, որպես անհատական-անձնային, 

հասարակական-ազգային, համընդհանուր-համամարդկային, համընդգրկուն-մոլորակային 
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կյանքի կազմակերպման, զարգացման, կայացման և բարեշրջության վերընթացի միակ ու 

անփոխարինելի սկզբունք, հիմք, ակունք։  

Առանց որի գիտակցության ու կայացման, ամենայն ինչ ապարդյուն ջանքեր են ու ժամանակի 

ավելորդ վատնում։ Մնացած ամեն ինչ ծառայելու է մեր հոգևոր-գաղափարական 

հակառակորդների, մեր քաղաքակրթական մրցակիցների, ինչպես նաև  մեր պետական-

ազգային թշնամիների, մեր լավն ու վատը ուզող-չուզողների ջրաղցին ջուր լցնելուն, որի 

պատճառով ամեն անգամ կանգնելու ենք նոր կորուստների փաստի առջև։ Միակ 

նախապայմանը մնում է հասկանալ մեր անհատական, ազգային, համամարդկային, 

մոլորակային և տիեզերական կյանքի բազմաշերտ ասպեկտները՝ նյութականից մինչև ոգեղեն, 

քաղաքակրթականից մինչև արարչակրթական, քաղաքականից մինչև մետաքաղաքական, 

մշակութայինց մինչև մետամշակութային, հասարակականից մինչև  տիեզերական, 

անհատականից մինչև աստվածային՝ իր ամբողջագիտական համընդգրկունությամբ ու 

կենսամբողջությամբ։ Իսկ այս կենսամբողջությունը հակսանալու համար մենք ոչ միայն չենք 

կարող անտեսել աստվածային կամքը, արարչությունը, նախախնամությունը, այլ ավելին, մեր 

մտածողության և՛ դիտակետը, և՛ ակունքը միաժամանակ պետք է լինի Արարչականությունը։  

Ահա, նաև թե ինչու, մենք ձեզ հետ միասին նախաձեռնեցինք և մեկնարկեցինք հաղորդումների 

այս շարքը, որն էլ վերնագրեցինք՝ Արարչական։ 

Հիմա եկեք ձեր հարցադրմանը պատասխանեմ կոնկրետ օրինակով։ Իմ հաղորդումներից մեկի 

ժամանակ ես խոսել եմ քաղաքականության բազմաշերտության մասին և այն բաժանել եմ մի 

քանի շերտերի։ Դրանք են․  

 ներքին քաղաքականություն  

 արտաքին քաղաքականություն  

 աշխարհաքաղաքականություն  

 գերգլոբալ քաղաքականություն  

 խորքային կամ ստվերային քաղաքականություն  

 հոգևոր-սակրալ կամ գաղտնի քաղաքականություն  

 մետապատմություն-մետամշակույթ կամ մետաքաղաքականություն 

 մետաքաղաքակրթություն 

Հարց․ Պարոն Մակարյան հիմա եկեք սրանցից յուրաքանչյուրին անդրադառնանք առանձի-

առանձին՝ հակիրճ սահմանումներով, որպեսզի հասկանանք նրանց տարբերությունները և, 

ընդհանրապես, այսօրվա դիտանկյունից նայելով մեր պետական-հասարակական կյանքում 

քաղաքական դիտողականության այսքան լայնընդգրկուն և բազմաշերտ սպեկտոր կա՞, թե՞ ոչ։ 

Պատասխան․ Պետք է ասեմ, որ մեր ազգային ու պետական կյանքը սահմանափակվում է 

ընդամենը առաջին երկուսի շրջանակներում՝ այն էլ խիստ մանիպուլյատիվ ուղղորդումներով 

ու քաոտիկ դրսևորումներով։ Մնացած ավելի վեր գտնվող ու ավելի բարդ քաղաքական կամ 

վեր քաղաքական դրսևորումների մասին ընդհանրապես գաղափար ու պատկերացում 

չունենք, ու մի բան էլ ավելին, այդ համատարած տգիտությամբ պատրաստ ենք մերժել ամեն 

մի փորձ, որն ուղղված կլինի այդ վերքաղաքական գործընթացների քննությանն ու 

բացահայտմանը։ Իսկ եթե նայում ենք ներքին և արտաքին քաղաքականության հոգևարքային 

դրսևորումներին, որոնցից առաջինը դրսևորվում է իշխանություն-ընդիմություն 

գզվռտոցներով ու հայհոյախոսույթամբ, որտեղ գողերն ու թալանչիներն ավելի շատ դավաճան 

են, իսկ դավաճաններն էլ ավելի շատ գող են ու թալանչի, իսկ երկրոդը՝ 

արտաքինքաղաքականը, որպես առաջինի՝ ներքին քաղաքականության տրամաբանական 

շարունակություն, դրսևորվում է ընդամենը արևմտամետ կամ ռուսամետ, հիմա էլ թուրքամետ 
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բանաձևումների ալգորիթմով, ապա պարզ է, որ, մեղմ ասած, նման գավառամտության 

պայմաններում խոսել Աստծո Արքայությունից, նշանակում է առնվազն լսելի չլինել, իսկ 

վատագույն դեպքում՝ արժանանալ ծաղրի։  

Այսպես օրինակ, եթե մեզ շատից-քչից հասկանալի է քաղաքականության ցածր դրսևորման 

երևութական առաջնային երկու օղակները՝ ներքին և արտաքին քաղաքականությունները, 

ապա մնացածները գնալով էլ ավելի են բարդանում և մեզ համար մնում են սքողված ու 

անճանաչելի։ Դիցուկ, աշխարհաքաղաքական գործընթացների լավագույն օրինակը, որը 

կատարվեց և կատարվում է մեզ հետ, մեր երկրում ու մեր օրերում, որի մասնակիցները 

անմիջականորեն մենք ենք ու դրա բոլոր հետևանքները այսօր էլ կրում ենք մեր մաշկի վրա, 

արդյո՞ք կարողանում ենք հասկանալ կամ տեսնել դրանց աշխարհաքաղաքական 

նախագծաճարտարապետական հեղինակներին ու նարնց հեռահար նպատակները։ Օրինակ՝ 

հեղափոխություն օպերացիան, այլ կերպ այն հնարավոր չէ բնութագրել, դրան հաջորդած 

արցախյան 44 օրյա պատերազմը, աշխարհի քար լռությունն ու չեզոքությունը, 

ճանապարհների շուտափույթ բացման գործընթացները, խաղաղության դարաշրջանի 

շեփորահարումները և այսպես շարունակ։ Եթե մենք մնում ենք ներքին քաղաքականության 

ճահճի մեջ, ապա ալգորիթմը պարզից էլ պարզունակ է՝ հներն էին մեղավոր, որովհետև 

թալանչիներ են, կամ էլ նորերն են մեղավոր, որովհետև դավաճան են։ Այս հանագամանքի հետ 

ոչ ոք չի վիճում, դա փաստ է և այն այդպես էլ կա։ Սակայն այս երկու հանգամանքները սոսկ 

գործիքներ էին այս սցենարները գրողների համար, չէ որ միշտ էլ պետք են դերակատարներ 

այս կամ այն դրամատուրգիան կյանքի կոչելու համար։ Իսկ այդ դրամատուրգների ծրագրերը 

ո՞վ է վերլուծել կամ հասկացել։ Եթե դա էլ փորձենք դիտարկել մեր երկրում բուծված հազար ու 

մի տեսակ քաղաքագետների, քաղտեխնոլոգների, վերլուծաբանների ու էքսպերտների շաբլոն 

վերլուծությունների համատեքստում, կպարզվի, որ մեղավորը կա՛մ Ռուսաստանն է ու նրա 

կգբ-ն, կա՛մ էլ արևմուտքն է՝ իր գաղտնի ծառայություններով ու գործակալական ցանցերով։ 

Անշուշտ նման օպերացիաները և պատերազմական գործողությունները իրականացվում են 

նաև հատուկ ծառայությունների, ինչպես նաև դեսպանատների ներգրավածությամբ, 

հատկապես նրանց, ովքեր ունեն համապատասխան շահեր կապված մեր տարածաշրջանի 

հետ։ Սակայն ո՞ր մեծ նախագծի ու նպատակների համատեքստում։ Այստեղ սկսվում է 

խառնաշփոթն ու անհասկացվածությունը։ Եվ այս ամենը արտաքին քաղաքականության 

պարզունակ ալգորիթմի շրջանակներում՝ արևմտամետ, թե ռուսամետ երկընտրանքով, որտեղ 

յուրաքանչյուրն ըստ իր նախասիրությունների ու նախապաշարումների, հովանավորության 

ու ֆինասական շահավետության կողմնորոշվում է, որ կողմի քարոզով ու հակաքարոզով 

ներկայանա։  Չէ որ արցախյան առաջին պատաերազմի հաղթանակից իսկ հետո արդեն պարզ 

էր, որ մեր հաղթանակը՝ ո՛չ Արցախով, առավել ևս, ո՛չ էլ ազատագրված տարածքներով մեզ 

չեն թողնելու, որովհետև գլոբալ խաղացողներից շատերի համար դա անըդունելի տարբերակ 

էր ու է։ Իսկ մենք էլ մեր հերթին ոչինչ չարեցինք մեր հաղթանակը հարյուրամակների համար 

երկարաժամկետ, անշրջելի ու անվերադարձ ամրագրելու համար, մի բան էլ ավելին, ամեն ինչ 

արեցինք մեր դիրքերը թե՛ ռազմական ու քաղաքական, թե՛ իրավական ու դիվանագիտական, 

թե՛ տնտեսական ու մնացած բոլոր ոլորտներում առավելագույն թուլացնելու համար։ 

Հետևանքն էլ եղավ այն ինչ կա և դա սոսկ ժամանակի հարց էր։ Եվ այս հետևանքը նաև 

աշխարհաքաղաքական երկու մեծ նախագծերի, այն իրականացնող դերակատարների 

շահերի բախման և համադրման արդյունք էր։ Առաջինը Մեծ Թուրանի կամ Կարմիր 

Խալիֆաթության նախագիծն է՝ ի դեմս Թուրքիայի ու թյուրքալեզու ժողովրդների 

համընդգրկունությամբ, մյուսն էլ ՍՍՍՌ 2,0 նախագիծն է՝ ԽՍՀՄ-ի վերականգմամբ։  

Սրանք որպես աշխարհաքաղաքական նախագծեր, որոնք առանչվում են տարածաշրջանային 

գործընթացներին։ Վկան Արցախում ռուսական խաղաղապահ ուժերի առկայությունը, վերջին 
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Ղազախական դեպքերը, երկու-երեք օր առաջ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից Դոնբասի ու 

Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունների ճանաչումը և Ուկրաինա զորք մտցնելը։ 

Եվ այստեղ շատ կարևոր է, մենք կարողանում ենք տեսնել ու ճանաչել նման նախագծերը, 

դրանց դերակատարներին ու, առավել ևս, դրանց ետևում կանգնած ճարտարապետներին։ Եվ 

այս ամենով հանդերձ կարող ենք ունենալ քաղաքական ու դիվանագիտական ճարպկություն 

ու հեռատեսություն մեր ազգային-պետական շահերը համադրելու, դաշնակցելու մեզ 

առավելագույնը շահավետ նախագծերի հետ, որ ինչպես միշտ տուժված ու կորուստներով 

դուրս չգանք։ Չէ որ հարյուր տարի առաջ տեղի ունեցածը, ասես թե մեկին-մեկ կրկնվում է մեր 

օրերում՝ նույն դերակատարներով, արտաքին խաղացողներով, սցենարներով և, գրեթե նույն 

ձեռագրով ու գործելավոճով, հետևաբար նաև հնարավոր հետևանքներով։ Եվ մեկդարյա 

հեռավորությունից չափից շատ հեշտ է քննադատել անցյալի այդ քաղաքական ու պատմական 

սայթաքումները, սակայն նույն այդ սխալները կատարում ենք հիմա, մեր օրերում՝ առանց այդ 

անցյալի փորձառությունից դասեր քաղելու։ 

Հարց․ Պարոն Մակարյան սրանք որպես աշխարհաքաղաքական գործընթացներ, սակայն դուք 

ասացիք, որ կան ավելի վեր կանգնած գործընթացներ՝ գերգլոբալ նախագծեր։ Իսկ որո՞նք են 

դրանք և ինչո՞վ են տարբերվում աշխարհաքաղաքական նախագծերից ու գործընթացներից։  

Պատասխան․ Նախ պետք է ասել, որ այդ երկուսը կարելի է դիտարկել մեկ ընդհանուր 

աշխարհաքաղաքականություն հասկացության տակ՝ պայմանականորեն այն բաժանելով 

երկու հարթությունների՝ կախված դրանց մասշտաբայնությունից ու նշանակությունից։ 

Օրինակ՝ աշխարհաքաղաքական համարվող այս կամ այն գործընթացները՝ համաշխարհային 

տեռորիզմ, սեպտեմբերի 11, դրան հաջորդած իրաքյան պատերազմ, իսլամական պետություն, 

արաբական գարուններ, գունավոր հեղափոխություններ, ուկրաինական քաղաքացիական 

պատերազմ, երեք օր առաջ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից Դոնբասի ու Լուգանսկի 

ժողովրդական հանրապետությունների ճանաչում, այսօր արդեն այնտեղ ընթացող 

պատերազմական գործողություններ, ինչպես նաև, արցախյան 44 օրյա պատերազմ, դրա 

համար վաղօրոք իրականացված թավշյա հեղափոխություն օպերացիա և այլն, այս ամենը 

ընդամենը նախապատրաստական փուլեր և գործիքներ են  մեգանախագծերի իրականացման 

համար, որոնք իրականացվելու են որպես աշխարհի Նորագույն Վերաբաժանում և Նոր 

Աշխարհակարգի հաստատում։ Այս համատեքստում, մենք ձեզ հետ զրույցներում նշել ենք 

նման մեգանախագծերից չորսի անունները՝   

 Նոր Բաբելոնի՝ Նյու-Յորք կենտրոնով՝ գլոբալիզացիա ամերիկյան ձևով  

 Նոր Երուսաղեմ՝ Լոնդոն կենտրոնով՝ Մեծ Բրիտանական թագի կայսրապաշտական 

նկրտումներով  

 Կարմիր Դրակոն՝ Պեկին կենտրոնով՝ գլոբալիզացիա չինական մոդելով 

 Մեծ Եվրասիա՝ Լիսաբոնից մինչև Վլադիվոստոկ՝ Վատիկան կենտրոնով՝ Հռոմի պապի 

և 27 համաշխարհային վերազգային կորպոռացիաների գլխավորությամբ՝ ինքլյուզիվ 

կապիտալիզմի հաստատմամբ։  

Իսկ եթե սրանց էլ ավելացնենք Նոր Աշխարհակարգի հաստատումը՝ համաշխարհային 

կառավարության ձևավորման գաղտնի ծրագրով, որի համար համամոլորակային գործիք 

օգտագործվեց կորոնավիրուս օպերացիան, որի առաջնային կարգախոսերից մեկը 

հաստատում էր, որ աշխարհը կորանավարակից հետո այլևս նույնը չի լինելու։ Իսկ ինչպիսի՞ն 

է լինելու, այդ մասին տեղյակ են միայն դրա հեղինակները և կազմակերպիչները։ Իսկ մենք ձեզ 

հետ միասին և ութ միլիարդ մարդկությունը կարող է դրանից տեղյակ չլինել, այլ ուղղակի հլու 

հնազանդ ընդունել այդ նոր աշխարհակարգը։ Սրանք ի տարբերություն 

աշխարհաքաղաքականության, որպես գերգլոբալ մեգանախագծեր, առնչվում են ոչ թե մի 
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տարածաշրջանի, այլ ունեն մոլորակային նշանակություն, ազդեցություն ու 

մասշտաբայնություն։  Այս չորս գերգլոբալ նախագծերին անշուշտ կարելի է ավելացնել նաև 

վերը նշված մյուս երկու՝ Մեծ Թուրանի և ՍՍՍՌ 2,0  նախագծերը։ Ուղղակի այս երկուսը 

առանձնացվում են, որովհետև, նախ առաջնահերթ դրանք անմիջականորեն առնչվում են մեզ, 

մեր երկրին և մեր տարածաշրջանին, երկրորդ՝ մեծ հաշվով դրանք ենթակա են և ծառայելու են 

ավելի մեծ պրոյեկտներին ու դրանց կայացմանը։  

Հարց․ Մինչև մյուսներին անցնելը պարոն Մակարյան թույլ տվեք այսքանը մի փոքր ամփոփեմ 

և անցնենք առաջ։ Դուք նշեցիք ներքին և արտաքին քաղաքականությունները՝ առաջինով 

կարգավորվում է մեր ներքին պետական-հասարակական կյանքը, իսկ երկրորդով, որը, ինչ որ 

տեղ, առաջինի շարունակությունը և արտաքին դրսևորումն է, կարգավորվում է միջպետական 

ու միջազգային հարաբերությունները։ Այստեղ բոլորին տեսանելի քաղաքականության 

երևութական, մակերեսային դրսևորումններն են  և ամեն ինչ պարզ է։ Իհարկե նշեցիք նաև մեր 

երկրում դրանց այսօրվա ծանծաղ ու մակերեսային, հոգեվարքային ու քաոսային իրավիճակը։ 

Եվ խոսեցիք աշխարհաքաղաքականության և գերգլոբալ քաղաքականության մասին, որոնցից 

առաջինը տարածաշրջանային գործընթացների ու զարգացումների ծարագրավորման 

նախագծման ու դրանց իրագործման շրջանն է ներառում, իսկ երկրորդը ավելի համընդգրկուն, 

մոլորակային, համաշխարհային գործընթացների ճարտարապետումներն ու դրանց 

իրականացման մեխանիզմներն է մոդելավորում։ Ի դեպ նշեցիք, որ աշխարհաքաղաքական 

գործընթացները, վերջին հաշվով ծառայում են ավելի մեծ գերգլոբալ պրոյեկտների 

իրականացմանը։ Եթե այդպես է, անցնենք առաջ և, խնդրեմ, ներկայացրեք սրանցից վեր 

կանգնած  քաղաքականության մեզ անհայտ էլ ի՞նչ ձևեր կան։  

Պատասխան․ Այո, ճիշտ եք, իսկ սրանցից վեր գործում է խորքային-ստվերային 

քաղաքականությունը, որն իրենից ներկայացնում է, ներառում է ստվերային ու քողարկված, 

թաքնված ու խորքային այն նեղ շրջանակները, քաղաքականությունը և դրանց հեղինակ գլոբալ 

ճարտարապետներին, ովքեր իրենց ենթական համապատասխան նախագծածրագրային 

ինստիտուտներին, մտքի ֆաբրիկաներին պատվիրում են նախագծահաշվարկային նման 

մոդելներ գծել այս կամ այն աշխարհաքաղաքական, կամ գերգլոբալ պրոյեկտների 

մոդելավորման համար։ Որոնք էլ կյանքի են կոչում դարձյալ իրենց ենթակա հազար ու մի 

տեսակ տեղական-լոկալ կամ վերազգային-տոտալ կոշտ կամ փափուկ հատուկ ուժային 

կառույցների միջոցով՝ դրանց ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցությամբ, թաքնված կամ 

բացահայտ ներգրավվածությամբ, ազդեցիկ ու վճռորոշ դերակատարությամբ։ 

Քաղաքագիտության մեջ նրանք հենց այդպես էլ կոչվում են՝ խորքային կամ ստվերային 

կառավարություն ու քաղաքականություն։ Սակայն այս խորքային ու ստվերային 

քաղաքականության ճարտարապետների շարժառիթներն ու դրդապատճառները հասկանալու 

համար շատ կարևոր հարցադրում է առաջանում՝ բացի աշխարհը տիրելուց, համաշխարհային 

տոտալ իշխանության հասնելուց, համամոլորակային կառավարում իրականացնելուց ու 

վերահսկելուց, համաշխարհային նյութատնտեսական ռեսուսներին տիրապետելուց, ուրիշ ի՞նչ 

ներքին մղումներ ու շահադրդումներ (մոտիվացիա), առաջնորդող ուժ ու նպատակներ ունեն, 

հանուն որոնց էլ հարյուրամյակներով ու հազարամյակներով հետևողականորեն կուտակել են 

այդ ֆինանսավարկային, նյութատնտեսական և իշխանական բոլոր ռեսուրսները։ Հանուն ինչի՞։ 

Ահա այս հարցադրման բացահայտումը մեզ հնարավորություն կտա գաղտնազերծելու ավելի 

վեր գտնվող հոգևոր-սակրալ կամ գաղտի քաղաքականության էությունը։ Այս հարցի 

պատասխանը թաքնված է մի շատ պարզ, բայց խիստ կարևոր հարցի մեջ․ արդյո՞ք այս ամենը՝ 

համաշխարհային իշխանություն և հարստություն, և դրանց գերկուտակումը ինքնանպատակ է, 

թե՞ դրանք սոսկ գործիքներ են, միջոց ավելի մեծ նպատակի կայացման համար։ Իսկ այս մեծ, ու 

իրենց համար նվիրական, սակրալ նպատակը կարող է լինել միայն ոչ նյութական, կարելի է 
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ասել անգամ, ոչ աշխարհիկ, որովհետև ամբողջ նյութականն իր համընդգրկունության մեջ 

արդեն իրենցն է, և այլևս ավելիի տեղ չկա, հետևաբար նյութականի մեջ վերջնանպատակ 

հնարավոր չէ գտնել, ուղղակի անիմաստ է, այն արդեն ձեռքբերված է։ Նշանակում է 

նյութականից դուրս, հոգևոր ոլորտում պետք է որոնել ու գտնել այդ գերնպատակը։ Իսկ 

նյութական իրականության մեջ իրենց վերջնաարդյունքը, որպես համաշխարհային 

տիրապետության ու կառավարության հաստատում՝ ձևակերպված է երեքհազարամյա 

վաղեմություն ունեցող իրենց սուրբգրային տեքստերում․ 

 Քո տեր աստվածը կօրհնի քեզ, ինչպես խոստացել է քեզ։ Շատ ազգերի փող կտաս, բայց 

ինքդ պարտք չես վերցնի, բազում ազգերի կտիրես, բայց քեզ չեն տիրի (երկրորդ օրենք 

15/6)։ 

 Կամ՝ օտարազգիների որդիները պիտի շինեն քո պարիսպները, ու նրանց թագավորները 

պիտի ծառայեն քեզ։ Քո դռները օր ու գիշեր պիտի բաց լինեն, որպեսզի քո մեջ 

տեղափոխեն ազգերի հարստությունը և նրանց թագավորներին բերեն քեզ մոտ։ Իսկ այն 

ազգերն ու թագավորները, որոնք քեզ չեն ծառայելու, կորչելու են․ ազգերը բոլորովին 

պիտի կործանվեն (Եսայի մարգարեություն 60/ 10-12) և այլն։ 

Իսկ նման անվերապահ ձգտումը ինքնանպատակ չէ՝ իշխանություն հանուն իշխանության, 

թեկուզ և՝ համամոլորակային աշխարհակալությամբ, այլ այն ուղղակի, մի կողմից միջոց ու 

գործիք է ավելի վեր գտնվող հոգևոր բարձրագույն նպատակի իրականացման համար, իսկ 

մյուս կողմից էլ՝ խոստացված պարգև, վարձավճար իրենց հավատարիմ ծառայության դիմաց, 

և միևնույն ժամանակ վկայագրում, փաստագրում, որ ամեն ինչ կատարվեց, այնպես՝ ինչպես 

խոստացված էր ու պատգամված, մարգարեացված էր ու արձանագրված։ 

Եթե սրան էլ ավելացնենք հարյուրամյակների ընթացքում ձևավորված հազար ու միտեսակ 

գաղտնի ու ծպտյալ կրոնագաղափարական օթյակներն ու ակումբները՝ աշխարհին տիրելու 

իրենց խարդախ ու դավադիր ծրագրերով, քաղաքականությամբ ու գործունեությամբ, ապա 

պատկերավոր ձևով տեսանելի է դառնում այս երկուսի դաշնակցային հավատարմության ու 

միասնական համագործակցության ուխտից ծնվող բազմաշոշափուկ ծովահրեշի ողջ 

ճիվաղային զարհուրելիությունը։ 

Եթե այս համաշխարհային ճիվաղի գերգլոբալ նպատակը Նոր Աշխարհակարգի հատատումն 

է՝ իր աշխարհակալ տիրապետությամբ, ապա ավելի վեր գտնվող ոչ նյութական բարձրագույն 

նպատակը հոգևոր սակրալ է և մեզ համար պահվում է գաղտնի։ Սա սոսկ այն հոգևոր-

քրմական դասի մենաշնորհն է, ով առաջնային է համարում հոգևոր ասպեկտները և ողջ 

նյութականը օգտագործում է որպես գործիք, այդ հոգևոր վերջնաարդյունք-նպատակին 

հասնելու համար։  Սակայն այստեղ ծագում է մեկ այլ կարևոր հարցադրում, եթե խոսում են 

հոգևորից, այն էլ աստծո անունից, ապա միշտ է, ո՞ր կարելի է այդ հոգևորը հասկանալ դրական 

վեկտորի մեջ, թե՞ այն կարող է ունենալ նաև բացասական վեկտոր և ուղղված լինել մարդ 

անհատի և ողջ մարդկության բարօրության և, ընդհանրապես, վերջինիս գոյության դեմ։ Այո 

կարող է, վկան թաքուն կամ բացահայտ արծարծվող այն թեմաները, որոնք ուղղված են 

մարդկության քանակի խիստ կրճատման հետ։ Վկան մարդկության տոտոալ հոգևոր-

բարոյական արժեզրկումն ու դեգրադացումը և համընդհանուր ունեզրկման, վերահսկաման ու 

ստրկացման տեխնոգեն գործիքակազմերի և պրակտիկաների փորձարկումն ու կիրառումը։ 

Իսկ եթե սրան էլ ավելացնենք ապագայագիտական տրանսհումանիզմի հակամարդկային 

կանխատեսումներն ու մակետները, դրանց իրականացման ժամանակացույցերը, 

ճանապարհային քարտեզները, ապա հակամարդկային, հակաաստվածային, իսկ ավելի ճիշտ 

ու կոնկրետ՝ սատանայական ու դիվային համապատկերն ամբողջական է դառնում։ Ուրեմն 



7 
 

այս սատանայապաշտների հոգևոր ընկալումները, նախագծերն ու գործողությունները ոչ 

միայն անտրոպացիդ են, այլ նաև մարդէութենասպանդ։  

Հարց․ Պարոն Մակարյան ձեր ասածից հետո, սթափ մարդու մոտ առաջանում է, կարելի է ասել, 

ներաշխարհային դիսոնանս՝ չհասկացվածության պարզ հարցադրումով, մի՞թե դա հնարավոր 

է, մի՞թե մարդկանց փոքրաթիվ մի խումբ կարող է այդպես վարվել մի ողջ մարդկության հետ, 

այն էլ աստծո անունից, մի՞թե այդպիսի բան կարող է պատահել։  

Պատասխան․ Անշուշտ, ոչ մի մարդ չի կարող երևակայել, որ սա կարող է իրական լինել։ 

Հետևաբար հեշտությամբ այս ամենը արժանանում է դավադրությունների տեսության 

պիտակին, ծաղրվում, մերժվում և պայքարի ու դիմադրության հավանական ալիքը մսխվում 

ու մարվում է։ Իսկ այս հարցի պատասխանը հասկանալու դեպքում սկսվում է ուրվագծվել 

հաջորդ ամենաբարձր մակարդակում գտնվող, մեզ համար անհասանելի մետապատմական-

մետամշակութային շերտը, կամ, որ կարելի է պայմանականորեն ասել՝ 

մետաքաղաքականությունը։ Նախ պետք է ասել, որ այո՛, այս ամենը հնարավոր է, որովհետև 

այս փոքրաթիվ մարդկային խմբի համար սա հավատամքի հարց է, այդ հավատամքին 

անվերապահ նվիրվածության ու իրենց տիրոջը հավատարմորեն ծառայելու հարց է։ Եվ նրանք 

այս ամենին հետևում են հարյուրամյակներով ու հազարամյակներով, շարունակաբար ու 

ժառանգաբար, անդավաճանորեն ու նախանձախնդրորեն։ Այս հավատամքն ունի իր 

կորնական, ծիսական, օկուլտային բոլոր բաղադրիչները, ինչպես նաև, իր սնուցման հոգևոր-

էներգետիկ ակունքը, իրենց հոգևոր գուրուները, վարժեցված ադեպտները, և ամենակարևորը 

իրենց տիրակալը, ում անդավաճանորեն ծառայում են։ Ահա թե ինչու, մեկ բառով, սա 

անվանում եմ սատանայություն, իսկ դրա հետևորդներին՝ հոգեծախ սատանայապաշտներ։ 

Ընդհանրապես յուրաքանչյուր կրոն ունի իր ծագման ու սնուցման  հոգևոր ակունքը, այսինքն 

մետապատմական ու մետամշակութային այն վերմարդկային իրականությունը, որտեղ, 

կարելի է ասել, ծրագրավորվում ու ծածկագրվում են դրանց մատրիցաներն ու ալգորիթմները։ 

Որոնց ապակոդավորումն էլ մարդկային իրականության մեջ կամ, ավելի ճիշտ կլինի ասել, 

վերակոդավորումը քաղաքակրթական ու մշակութային, ինչպես նաև, դրանք կյանքի կոչող 

քաղաքական ալգորիթմներով ու բովանդակությամբ, և իրագործման համար անհրաժեշտ 

մեխանիզմների գործարկման ծածկագրերով՝  դրսևորվում է որպես այս կամ այն կրոնի 

ձևավորում, զարգացում ու տարածում մարդկային հասրակության մեջ՝ այս կամ այն 

տարածքում կամ ժամանակաշրջանում։ Այդ մետամշակութային հոգևոր ոլորտներից էլ 

հետագայում սնվում են այդ կրոնները, փոխադարձաբար էլ իրենք են հարստացնում, 

հզորացնում ու լիցքավորում այդ հոգեէներգետիկ ոլորտներն ու շերտերը։ Իսկ շատ դեպքերում 

էլ կենսունակությունը կորցնելու դեպքում այդ էներգափոխանակությունը նվաղում է և երկու 

իրականությունները՝ և՛ պատմական, և՛ մետապատմական իրականություններն էլ ունենում 

են հետնահանջ, որի հետևանքով էլ կրում են կորուստներ։ Ահա մեզ համար անհայտ 

վերմարդկային հոգևոր իրականություններում տեղի ունեցող զարգացումներն են, որոնց 

պայմանականորեն անվանում ենք մետաքաղաքականություն, որոնք տրանսֆորմացվելով 

մարդկային իրականությունում, ստանում են երկրային արտահայտություններ, և դրսևորվում 

են որպես վերին հոգևոր-սակրալ քաղաքականությունից մինչև արտաքին ու ներքին 

քաղաքականություն՝ կրելով այս-այն մեծ և փոքր բազմապիսի շեղումները և  ձևախեղումները։  

Իսկ ինչ վերաբերում է մետաքաղաքակրթությանը, ապա կարելի է ասել, որ սա նույնպես 

պայմանական բաժանում է, և կարելի է դիտել մետապատմություն-մետամշակույթ 

մետաքաղաքականություն-մետաքաղաքակրթություն մեկ ամբողջության մեջ՝ որպես հոգևոր, 

վերերկրային ոլորտներում իրականացվող նախագծեր։ Ուղղակի այստեղ շեշտադրումը 

դրվում է այն նուրբ, բայց էական հանգամանքի վրա,  որ մետաքաղաքակրթական նախագծերը 
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նախախնամությամբ սահմանվում են մոլորակային քաղաքակրթությունների ձևավորման և 

դրանց առաքելության կայացման լայնամասշտաբ դերակատարության նպատակայնությամբ։ 

Այսքանով հանդերձ, եթե մենք ամփոփենք ասվածը, ապա կարելի է ձևակերպել, որ 

քաղաքականության դրսևորման այս ցածր երևութական մակարդակներից ավելի բարձր 

գտնվող վերքաղաքական շերտերը, ընդհուպ մինչև մետաքաղաքականություն, որոնցով 

մեծամասամբ պայմանավորվում է ներքին և արտաքին քաղաքականությունները, ապա մենք 

կտեսնենք, որ նման վերքաղաքական գործընթացներում ներգրավված շրջանակները, իրենց 

ողջ նախագծածրագրային ճարտարապետումները անում են վերմարդկային, վերերկրային, 

իրենց պարագայում հակաստվածային, իսկ եթե իրերն իրենց անունով կոչենք, 

սատանայական ծրագրերի կայացման, նպատակների և իրենց վրա ստանձնած առաքելության 

առաջնորդությամբ։  

Հարց․ Նման պարագայում, մեր առջև ծառանում է մի գերհարցադրում․ ո՞րն է մեր հավատամքը, 

դիրքորոշումը, մեր հակաքայլը, եթե ընդհանրապես այդպիսի հավատամք, դիրքորոշում կամ 

հակաքայլի տրամադրություն, գիտակցություն, վճռականություն ու կամք ունե՞նք։ Եվ , եթե նման 

հավատամքի համար ոգեղեն թռիչք ու հոգևոր իմաստություն ունենք։ 

Պատասխան․ Հենց այս հարցադրումներին պատասխանելու համար էլ նախաձեռնել ենք մեր 

այս Արարչական հաղորդաշարը, որպես, ձեր նշած հակաքայլ ու այլընտարանք, 

գիտակցություն ու կամք։ Սակայն որքանո՞վ այն կդառնա ազգային ու պետական 

գիտակցություն, կամք ու գոծողություն, կեցություն ու իրականություն դա էլ ժամանակն ինքը 

ցույց կատ։ Մեր խնդիրը այս գաղափարները ձևակերպելն է, դրանց համակարգային 

կառուցվածք տալն է, իրականացման հնարավոր ուղիները նշելն է, իրագործման 

մեխանիզմները կառուցելը,  դրանց մասին բարձրաձայնելը, իրազեկելը, հնարավոր 

գաղափարակիր դաշնակիցներին գտնելն է, հասարակական ու պետական կյանքը ըստ այդմ 

ինքնակազմակերպելն է։ Կամ ինչպես ձևակերպեցի՝ մետաքաղաքական կամ 

մետաքաղաքակրթական մատրիցաների ու ալգորիթմների վերակոդավորումն է ազգային՝ 

 քաղաքակրթական,  

 մշակութային,  

 քաղաքական, 

 և իրագործման մեխանիզմների ծածկագրերի մակարդակներում։  

Որն էլ ինքնին  արարչականությունն է, որովհետև տասնամյակային, հայրուրամյակային ու 

հազարամյակային ինքնաարաման շարունակական մի ողջ կենսընթաց է։ Սակայն այս մասին 

կխոսենք մեր հաջորդ արարում։ 

Վերջաբան․ Դե ինչ պարոն Մակարյան, այսքանով ավարտված, կայացած համարենք այսօրվա 

մեր հեթական արարը և ավանդական դարձած ուղերձով, մեր հայենակիցներին մաղթենք․ 

Արարչակամ ազգին հայոց և աստվածազարմ աշխարհաշեն մեր հայրենակիցներին մաղթենք՝ 

Արարչական Կամքի ճանաչողություն, կենսագործում, կայացում և արարում։ 

Պատասխան. Աստված զորավիգ ու առաջնորդ։      

Ցտեսություն, մինչև հաջորդ արարչական արար ու համաարարում։                                            

  24․02․2022թ․ 


