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ԱՐԱՐՉԱԿԱՆ 

/առաջին հաղորդում/ 

Հարց․ Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ։ Արժեք թվ-ի ուղիղ եթերում Արարչական 

հաղորդաշարի անդրանիկ թողարկումն է։ Հաղորդաշար, որի ընթացքում կքննարկվեն մեր 

անձնային ու ազգային, պետական ու հասարակական, համամարդկային ու մոլորակային 

արարչական գոյաբանական իմաստներին ու մեխանիզմներին, և դրանցով պայմանավորված 

մեր իրականությունների արարչական կենսագործմանն ու արարմանն ուղղված 

հիմնահարցեր․․․ 

Արարչական հաղորդաշար, որը ձեզ համար,  միասին կվարենք մենք՝ ես՝ Ազգային Արժեք 

Ակումբի անդամ Արմեն Ներսիսյանը Գյումրիից և ՀԱՅՔ համագործակցության անդամ Էդգար 

Մակարյանը Երևանից։  

Եվ այսպես, պարոն Մակարյան նախ երկու բառով ներկայացրեք, թե ինչո՞ւ Արարչական, ի՞նչ 

կարևոր խնդիրներ է լուսաբանելու մեր այս արարչական հաղորդաշարը, և ի՞նչ ենք 

մասնավորապես քննարկելու այսօր․․․ խնդրեմ, համեցեք․․․  

Պատասխան․ Վստահաբար կարելի է ասել, որ ծովի ընդերքն ուսումնասիրելու համար 

մակույկ ունենալը դեռ բավարար չէ։ Ինչպես որ շատ խորքային և էութենական հարցերին 

նույնքան էական ու բովանդակալից պատասխաններ գտնելու համար մակերեսային ու 

երևութական ջուր ծեծելն է օգուտ չէ։ Եվ ինչպես ծովի խորքերը ուսումնասիրելու համար 

առնվազն սուզվելու կարողություն է պետք, նույնպես էլ մեզ երևացող երևույթները 

հասկանալու ու բացատրելու համար, դրանց չերևացող, թաքնված էությունները 

բացահայտելու ունակություն ու կարողություն է անհրաժեշտ։ Եվ որպեսի մեր շուրջբոլորը 

տեղի ունեցող գործընթացները հասկանանք, և մի բան էլ կարողանանք դրանց համարժեքորեն 

արձագանքել, պետք է դրանց մոտենանք ըստ էության։  Այս կամ այն երևույթները, հատկապես 

մեր երկրում տեղի ունեցող զարգացումները, մեզ հայտնի ու անհայտ, ծանոթ ու անծանոթ 

քաղաքական գործիչների, քաղտեխնոլոգների, հազար ու մի տեսակի էքսպերտների 

վերլուծությունների ձևաչափերից դուրս փորձենք մեկ այլ դիտանկյունից ու խորությունից 

խորհրդածենք նույն այդ գործընթացների շուրջ, անշուշտ, վերոնշյալ վերլուծաբանների 

փեշակը թողնելով իրենց։ Ինչպես որ ջրասուզակը թվացյալ արտաքին ու երևութական 

ակտիվությունը կթողնի մակույկավարին, իսկ ինքը կսուզվի, գուցե արտաքուստ պասիվ 

թվացող, բայց ներքին ու ընդերային ակտիվությամբ բացահայտելու թաքնված անհայտները։ 

Շատ դեպքերում ինքն էլ անհայտ մնալով համատարած այս աղմուկ աղաղակի, մեդիաաղբի 

ու հեռուստաատելության արհեստածին հեղեղահորդ քաոսում։ Առավել ևս, որ մեր օրերում 

ինքնադրսևորման ու ինքնագովազդվող մակույկավարներ բուսնում ու բուծվում են ամենօրյա 

ռեժիմով՝ իրար հերթ չտվող հեռուստաեթերներում։ Ինչևէ իրենց արհեստը թողնենք իրենց և 

անցնենք ձեր առաջ քաշած երեք հարցադրումներին․  

Ի՞նչ հիմնարար ու էական խնդիրներ է իր առջև դրել մեր այս Արարչական հաղորդաշարը 

Ինչո՞ւ այն վերնագրեցինք Արարչական 

Եվ ո՞րն է այսօրվա մեր ուղերձը 

Բազմաթիվ անգամներ մեր հաղորդումների, հրապարակային ելույթների և տարբեր 

քննարկումների ընթացքում անընդհատ շեշտել ենք այն միտքը, որ թե՛ մեր ազգն ու 

պետությունը, թե՛ ողջ մարդկույթունն ու աշխարհը գտնվում ենք խորքային, համակարգային, 
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համընդհանուր ճգնաժամի մեջ, որը մեկ բառով անվանում ենք քաղաքակրթական ճգնաժամ։ 

Եվ որ այս ճգնաժամը հնարավոր չէ հաղթահարել այն ծնած գործիքներով, և ընդհանրապես 

մարդկային քաղաքակրթության առկա զինանոցով՝ իր ողջ գործիքակազմերով՝ քաղաքական, 

տնտեսական, իրավական, կրոնական և հասարակական կյանքը կազմակերպող մնացած 

բոլոր միջոցներով ընդունակ չէ չեզոքացնելու այս համամոլորակային ճգնաժամը, որը վեր է 

ածվել արդեն համամարդկային աղետի։ Քանզի կյանքի այս բոլոր ոլորտները ախտահարված 

են այդ նույն ապաքաղաքակրթական վիրուսով։ Եվ ինքն իրենով ինքնապատվաստվելը 

անհնարին է, անօգուտ և անիմաստ։ Որովհետև, ինչպես մենք ձեզ հետ միասին նշել ենք մեկ 

ուրիշ առիթով, այս ճգնաժամի էութենական հիմքը արժեքային-ճանաչողական է, հոգևոր-

բարոյական է, ոգեղեն-գաղափարական է և իմաստային-գոյաբանական է։ Այսինքն մարդկային 

արդի քաղաքակրթությունը հասել է իր կրիտիկական առավելագույն սահմանին և այլևս 

ինքնահաղթահարել չի կարող, քանզի ինքնասպառվելով գնում է ինքնաքայքայման ու 

ինքնաոչնչացման։ Միակ հնարավոր ելքը, մենք ձեզ հետ միասին տեսնում ենք, 

հետքաղաքակրթական, իսկ ավելի ճիշտ կլինի որդեգրել մեր կողմից առաջարկվող մեկ այլ 

ձևակերպում՝ արարչակենտրոն քաղաքակրթության կամ Արարչակրթական կենսափուլի 

բյուրաշրջանի մեկնարկմամբ։ Այս առումով ձևակերպումը, հարցադրումը, բանաձևումը մեկն 

է ու միակն է և երկրորդ, առավել ևս, երրորդ ձևակերպում ու հարցադրում չկա այս միակից 

դուրս ու սրան համազոր, մնացյալը ծառայում են այս մեն-միակի բացահայտմանն ու 

լուսաբանմանը։ Այդ գերհարցադրումը հետևյալն է, 

 Ո՞վ և ինչպիսի՞ն է ՄԱՐԴը 21-րդ դարում  և 3-րդ հազարամյակում և, Ո՞րն է Նրա ԿՅԱՆՔի 

Իմաստը, Գոյության նպատակը, և լինելիության առաքելությունն ընդհանրապես․․․ 

Ո՞վ է մարդը, որպես կենսաբանական, բանական, սոցիալական, սպառողական, բարոյական 

էակ և վերջապես, այս ամենից դուրս և այս ամենով հանդերձ, ո՞վ է Մարդը որպես Հոգևոր 

Սրբազան Էակ․․․ 

Այսպիսի գոյաբանական հարցադրումը պատահական չէ։ Այն անհրաժեշտ է հաղթահարելու 

համար արդի քաղաքակրթական ճգնաժամը։ Եվ վերջին հաշվով, այս ճգնաժամն էլ 

պատահական չէ։ Այն անհրաժեշտ է, որպեսզի դրա հաղթահարմամբ մարդկույթունն անցնի 

հաջորդ էվոլուցիոն աստիճան։ Որը հոգևոր սրբազան էակի բարեշրջության հաջորդ 

աստիճանն է, որը մենք մեկնարկում և անվանակոչում ենք, որպես՝ Արարչակրթական 

կենսափուլի բյուրաշրջան։ 

Հարց․ պարոն Մակարյան, ակամայից առաջանում է մի պարզ հարցադրում՝ թե մենք այսօր  մեր 

հանապազօրյա հացի խնդիրը չենք կարողանում լուծել, պետական սահմանի ու ազգային 

անվտանգության օրհասական սպառնալիքները չենք կարողանում չեզոքացնել, 

ներքաղաքական ինքնաքայքայիչ քաոսը չենք կարողանում հաղթահարել, ինչ բյուրաշրջանի 

մասին է խոսքը և այն էլ արարչակրթական։ Մի՞թե իրոք ձեր ասածը իրատեսական է և ուտոպիա 

չէ։  

Պատասխան․ Անշուշտ, գուցե, արդարացված լիներ նման հարցադրումը, եթե չշեշտենք, որ  

միայն վերը բարձրաձայնված գերհարցադրումների միջոցով հնարավոր կլինի ապահովել 

բազմիցս մեր կողմից հնչեցրած երեք հարցադրումներն իրենց պատասխաններով․ 

 Ինչպիսի՞ մարդ ենք ուզում կերտել 

 Ինչպիսի՞ ազգ ու հասարակություն ենք ուզում ձևավորել 

 Ինչպիսի՞ պետություն ենք ուզում ստեղծել 
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Սրան կարելի է ավելացնել մի չորրորդ հարցադրում ևս․  

 Ինչպիսի՞ իրականություն ենք ուզում արարել 

Որոնց պատասխաների ճանաչողության, առկայության ու իրագործման դեպքում մեզ համար 

հնարավոր կլինի ապահովել․ 

 Պետության հզորացում և զարգացում 

 Ազգի առաջընթաց ու առաջադիմություն 

 Մարդու, անձի հոգևոր կատարելացում 

 Ինչպես նաև՝ նոր իրականության արարչագործում 

Այսինքն, եթե մենք առավոտից իրիկուն մեր կյանքն ու ժամանակը սպառում ենք 

քաղաքականության վրա, իսկ քաղաքականությունն էլ իր մեյնսթրիմով, հիմնական ուղիով, 

մեզ կլանել է իր հորձանուտի մեջ և քշում տանում է խելապատառ ու անկառավարելի 

արագությամբ, բայց չի կարողանում պատասխանել մարդ էակի համար գոյաբանական ու 

էական, կենսաշահ ու կենսարժեք այս գերհարցադրմանը, ու դեռ ավելին, զբաղված է այս 

հարցադրումից, դրա պատասխաններից մեզ շեղող հազար ու մի տեսակ 

աճպարարություններով ու ձեռնածություններով, ապա այդպիսի քաղաքականությունը 

մանիպուլյատիվ է ու ինքնանպատակ՝ քաղաքականություն հանուն քաղաքականության՝ 

առանց առաջնային ու էական հասկացությունների ու սկզբունքների։ Նման ալգորիթմով 

ապաքաղաքականությունը չունի լուծումներ առկա համընդհանուր ճգնաժամի համար, զի նա 

ի սկզբանե, անգամ ճիշտ չի ձևակերպում խնդրի պահանջը, ավելին, այն ի գլխանե, շեղում է 

հնարավոր ճգրիտ ու ճշմարիտ ձևակերպումներից և դրանք խեղդում ու լռեցնում, իմ կողմից 

նշված, արհեստածին, այսպես կոչված, մակույկավարների պղտորաջրերում։ Իսկ ավելի 

կոնկրետ, բաց հասարակության կողմից կոնվեերի պես բազմացրած հազար ու մի տեսակի 

վերլուծաբանների բառախաղերի ու տերմինախեղդ բանավեճերում։ 

Իսկ քաղաքականությունը իր պարտադրվող մեյն ստրիմից, հիմնական ուղուց դուրս, պետք է 

սպասարկի և ունենա մի պարզ հիմնասկզբունք՝ ի՞նչ գաղափարական-փիլիսոփայական 

ուղղություն է սպասարկում, մարդու կերպարի, նկարագրի ու էության նկատմամբ ինչպիսի՞ 

պատկերացում ու վերբերմունք ունի։ Ո՞րն է մարդու նրա վերջնական իդեալը, կատարելատիպը, 

ո՞րն է նման մարդկանցով կազմված հասարակության, ազգի, պետության և ողջ մարդկության, 

ինչպես ընդունված է ասել, պատմության ավարտի նրա ձգտումը, պայքարը, գուցե նաև 

ուտոպիան։ Չէ որ քաղաքականությունը ուղղված է սպասարկելու մարդուն, 

հասարակությանը, իսկ գլոբալ քաղաքականությունը՝ հավաքական մարդկությանը։ 

Ակամայից հարց է ծագում, ո՞ր մարդուն, ո՞ր հասարակությանը, ո՞ր մարդկությանը։ Ո՞վ է 

այսօրվա քաղաքականության և գլոբալ քաղաքականության, կամ քաղաքական մեյն ստրիմի 

համար այդ նույն մարդը, հասարակությունը, ազգերն ու ողջ մարդկությունը։ Եթե մարդ ազնիվ 

լինի և չլինի ծախու դեմագոգ կամ ինքնագոհ քաղաքական գործիչ, ապա կպատասխանի՝ 

ոչինչ։ Դա նշանակում է, որ մարդը այժմյան քաղաքականության համար արժեք չունի, քանզի 

այսօրվա քաղաքականությունը ապամարդկային է, հակամարդկային, նույնիսկ՝ մարդատյաց 

քաղաքականություն է, չնայած  անվերջ թմբկահարվող ու շահարկվող մարդու իրավունքների 

ու ազատությունների հիմնարար սկզբունքների, կեղծ ու շինծու կարգախոսերի, և այս ամենը 

սպասարկող ամեն տեսակ իրավապաշտպան մեծ ու փոքր կառույցների, միջազգային 

կազմակերպությունների լի ու բոլ առկայության։  Հետևաբար այն ուղղված է մարդ էակի և ողջ 

մարդկային հասարակության դեմ։ Մինչդեռ ի հակառակ սրա, մենք առաջ ենք քաշում 

անձնային, ազգային և համամարդկային արժեշահության հիման վրա ու դրան ծառայող 
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կենսաքաղաքականություն՝ հանուն անձնային, ազգային ու, ինչու ո՛չ, նաև համամարդկային 

համընդհանուր երջանկության։ 

Հարց․ Պարոն Մակարյան, ինձ թվում է, որ մենք երկու հակոտնյա, իրարամերժ 

իրականությունների մասին ենք խոսում, և իրոք, վախենամ, որ մեր հեռուստադիտողը մեզ չի 

հասկանա, որովհետև ինքը տեսնում է իրականության մի պատկեր, որը դուք անվանեցիկ 

ապամարդկային, հակամարդկային, անգամ որակեցիք՝ մարդատյաց, և այս գորշության 

փոխարեն դուք առաջարկում եք 180 աստիճանով հակառակ այլ իրականություն, որը 

բնութագրում եք, որպես անձնային և ազգային հաընդհանուր երջանկության արարչակրթական 

իրականություն։ Ինչպես այս հսկայական, սարեր ու ձորեր իրարից բաժանող իրականությանը 

հաղորդ դարձնենք հայ մարդուն, որը հուսալքության խորը ընկճախտի մեջ է գտնվում։ Ինչպես 

նրան ցույց տանք, հավատացնենք հատկապես երկրորդ տարբերակի իրատեսության մեջ, որ դա 

ուտոպիա չէ, այլ մի բան, որը կա, ապրում է իր երակներում, որպես ազգային գենետիկ կոդ, 

որպես անհատական և ազգային-հավաքական առաքելություն։ Որ դա հնարավոր է կայացնել և 

այն էլ յուրաքանչյուր հայորդու ակտիվ մասնակցությամբ, կամքով, հավատքով ու նվիրումով։ 

Պատասխան․ Եկեք մեկ անգամ էլ շեշտենք մի շատ կարևոր գաղափար, որ յուրաքանչյուր 

երկիր իր կառավարումը և զարգացումը իրականացնում է որևէ քաղաքական, 

գաղափարական, փիլիսոփայական, արժեբանական մոդելի, կուրսի հիման վրա, որի 

առանցքում այսպես թե այնպես գտնվում է մարդը, ազգաբնակչությունը, հասարակությունը 

որպես հավաքականություն։ Եվ այդ պետության կամ դրա կառավարման վերին 

իշխանությունների դավանած կամ մարդու, ազգի մասին ունեցած իրենց 

արժեփիլիսոփայական գաղափարաբանության և ըստ այդմ վարած քաղաքականության, 

պայմանավորվում է այդ պետության, հասարակության կամ ազգի, և այն ձևավորող մարդ-

անհատականությունների կայացումը, որպես այդ ամենի վերջնաարդյունք։ Հիմա եկեք այս 

ամենը դիտարկենք մեր երկրում, մեր հասարակության մեջ, մեր իսկ օրերում։ Ո՞րն է հայ 

մարդու, ազգի, հասարակության ու պետության մասին մեր ունեցած պատկերացումները։ Եթե 

ձևակերպենք մեկ խոսքով ապա պետք է ասել․ հպարտ քաղաքացի։ Մի ձևակերպում, որը 

2018թ-ից հետո դարձավ խայծ մեր հասարակության համար, և մենք ինքներս էլ չհասկացանք 

ինչպես դարձանք դրա զոհը։ Նախ, որովհետև հպարտությունը, գոռոզամտությունը, ինչպես 

նաև փառասիրությունը ըստ քրիստոնեական վարդապետության ու հայրաբանության հոգու 

յոթ մահացու մեղքերից առաջնայինն է ու վտանգավորը, որը սողոսկում է մարդու 

գիտակցության, սրտի ու հոգու մեջ և մթագնելով նրա ողջ գիտակցությունը, արգելակում է 

իրականության ճշմարիտ գնահատելու, ընդունելու և ողջախոհ ընտրություն կատարելու 

կարողությունը։ Ինչը փաստացի տեղի ունեցավ և շարունակում է տեղի ունենալ մեզ հետ 

վերջին չորս տարիների ընթացքում։ Դա է փաստում արցախյան երկրորդ պատերազմի 

ընթացքում մեր խապկանքային և մոլորյալ վիճակը, դրանից հետո մեր հավաքական անորոշ 

ու շոկային քաոտիկ դրսևորումները, և որպես այս ամենի վերջնաարդյունք վերջին 

համապետական ընտրություններն իրենց տխրահռչակ արդյունքներով ու դրան հետևած 

հաշտվողականությունն ու ասես ոչինչ չլինելու անտարբերությունը։ Եվ սա հպարտ 

քաղաքացին, այն էլ պարտված պատերազմով, հայրենիքի մի հսկա տարածքային և հինգ 

հազար ու ավելի հայորդիների կյանքերի կորուստների ծանրությամբ։ Ակամայից հարց․ ո՞ւր է 

և ո՞րն է այդ հպարտ քաղաքացին։ Եթե խոսենք քաղաքացու մասին ընդհանրապես, ապա դա, 

ո՞րն է։ Մեկ ձևակերպմամբ կարող ենք ասել՝ ազգային հավաքական գիտակցությունից ու 

ինքնագիտակցությունից զուրկ, պարտականություններից ու պատասխանատվություններից 

ինքնազատ, միայն ինքնագոհ իրավունքներով ինքնաօժտած, կրավորական անդեմ ու 

անդիմագիծ աշխարհաքաղաքացի, որը ոչ անցյալ է ճանաչում, ոչ ներկա ունի, առավել ևս, 
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այդքան շահարկված ապագա։ Վստահաբար կարելի է ասել, որ հայ մարդու հանդեպ ունեցած 

այսօրեկան պատկերացումը, հպարտ քաղաքացու նկարագիրը դեռ չծնված վիժված մի 

հասկացություն է, որն այդպես էլ կյանք չունեցավ, որովհետև ի կսզբանէ խաբեածին էր, 

ստահոդ ու շինծու։ 

Հարց։ Այո, ճիշտ եք պարոն Մակարյան, հպարտ քաղաքացու խաբկանքը շատ շուտ պայթեց 

փուչ պղպջակի պես։ Սակայն ի՞նչ կասեք, ընդհանրապես, հասարակության ու պետության 

հանդեպ մեր ունեցած տեսլականի, մեր պատկերացումների մասին։ Եթե հպարտ քաղաքացին 

կեղծիք է, ուրեմն ի՞նչ, դուրս է գալիս, որ նման անդեմ ու անդիմագիծ կոսմոպոլիտ, այսինքն 

աշխարհաքաղաքացիներով ձևավորված, այդքան ծեծված քաղաքացիական հասարակությունն 

էլ է ու մեր կառուցած ազատ, անկախ պետությունն էլ  է կեղծ ու շինծու։  

Պատասխան․ Եթե հետհայաց դիտարկենք մեր անցած այս հետանկախության երեսուն 

տարիները, ապա այդ երեք տասնամյակների փորձություների հեռավորությունից, ավելի քան, 

պարզ տեսանելի է, որ ապրել ենք համատարած ինքնախաբեության ու անգիտության մեջ։ 

Վերցրեք կյանքի յուրաքանչյուր ոլորտ և այդ փաստը ակնառու կաղաղակի ամեն տեղ։ Դիցուկ 

դիտարկեն տնտեսակարգը․ մենք ինքնամոռաց մերժեցինք հին հասարակարգը,՝ կարծելով թե 

խոստացված կամ թվացյալ դրախտը ուղղակի մանանայի պես թափվելու է մեր գլխին։ Այնինչ, 

այսօր հայտնվել ենք պետական տաս միլիարդ դոլլարանոց պետական պարտքի տակ և 

Աստված գիտի, ե՞րբ և ինչպե՞ս կարող ենք այդ պարտքն իր տոկոսներով վերադարձնել։ Էլ 

չասենք, թե այս վաշխառուական համակարգի ու փիլիսոփայության վրա հիմնաված 

կապիտալիստական հասարակարգը, որքան հայ ընտանիքներ է ունեզրկել, տնազրկել, ծայր 

աղքատության հասցրել ու դժբախտեցրել։ Պաշտոնական թվերն ասում են 30-50 տոկոս։ Ահա 

և աղաղակող թվերը և այն էլ պետական վիճակագրության, պաշտոնական։ Եկեք դիտարկենք 

ամենահիմնականը՝ պետականակարգությունը, այսինքն ինչպիսի պետություն է մեր 

հանրապետությունը, որի մասին գրված է հենց մեր պետականության մայր օրենքի՝ 

սահմանադրության առաջին գլխի առաջին հոդվածում։ Ըստ որի՝ ՀՀ ազատ, անկախ, 

ինքնիշխան և սոցալական պետություն է։ Այս նույն պնդումները ուղղակի քմծիծաղ տալով 

կարելի է վերածել հարցադրումների՝ ազատ՞, անկա՞խ, ինքնիշխա՞ն ու սոցիալակա՞ն․․․ և 

վերջում <<դասականի>> խոսքերով ավելացնել՝ իրո՞ք․․․ հետանկախության 30 տարիները 

ընդհանրապես, և վերջին 3-4 տարիները մասնավորապես, այդ թվում և արցախյան 

պատերազմում մեր պարտությունը, ապացուցեցին, որ այս ամենը իլյուզիա է եղել, որով 

կերակրել են մեզ, իսկ մենք հաճույքով կերակրվել ու ապրել ենք այդ ինքնախաբեության 

հարմարվողականությամբ ու հարմարավետությամբ։ Իսկ այդքան չարչարկված արևմտյան 

ժողովրդավարությունը, բարեկեցիկ կյանքը, և դրանով խաբելը կամ խաբնվելը վաղուց արդեն 

միամտության դրսևորումներ են, որովհետև այդ հասկացությունները այսօր խորը և 

առանցքային ճաքեր են տալիս և այլևս չեն գործում նույն այդ ժողովրդավարության 

բաստիոններում։ Եվ եթե ինչ-որ մեկը դեռ շարունակում է ճամարտակել այլևս 

ինքնասպառված նման հասկացություններով, կամ ինքն է մոլորյալ, կամ դիտավորյալ ինչ-ինչ 

նպատակներից դրդված փորձում է մոլորեցնել այլոց։ 

 

 

 

Հարց․ Այսինքն ինչ է դուրս գալիս պարոն Մակարյան, որ մեր իրականությունն իր բոլոր 

օղակներով ու դրսևորումներով կեղծ է, որ մենք չունենք, կամ եթե ունենք մարդու, 
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հասրակության ու պետության մասին պատկերացում, բոլորը սին են, փուչ, առանց որևէ խորը 

գաղափարական, փիլիսոփայական ու արժեքային հիմքի։ Իսկ ազգի մասին էլ չեմ ասում, 

որովհետև մեր պետականության առաջին իսկ տարիներից  ազգային գաղափարախոսությունը, 

հետևաբար այն ամենը, ինչ կապված էր դրա ու ազգի հետ հռչակվեց կեղծ, և դրանից դուրս ամեն 

մի պատկերացում ենթակա էր կամ ծաղրանքի, հետամնացության ու գավառամտության 

պիտակավորման, կամ լավագույն դեպքում մատնվում էր լռության։ 

Պատասխան․ Այս հարցին պատասխանելու համար պետք է երկու հստակ մոտեցում, երկու 

կարևոր հանգամանք․ 

Առաջին՝ նախ պետք է տղամարդկություն և համարձակություն ունենանք և ինքներս մեզ 

խոստովանենք, որ այո, ամբողջությամբ դավաճանել ենք ազատ ու անկախ պետականություն 

ունենալու մեր նախնյաց ու մեր երազանքներին։ 

Երկրորդ՝ եթե դավաճանել ենք այդ երազանքներին, կամ գուցե չենք հասկացել թե որոնք են, 

ինչպիսին են դրանք, ապա գոնե՞ այսօր պատկերացում ունենք, ընդհանրապես, կարող են՞ք 

հավաքական առումով ձևակերպել, այդ երազանքները։ Այսինքն բարձրաձայնել ու 

պատասխանել այն հարցադրումներին, որոնք ես արդեն հնչեցրեցի․ 

 Ինչպիսի՞ մարդ-անհատականություն ենք ուզում կերտել 

 Ինչպիսի՞ ազգ ու հասարակություն ենք ուզում ձևավորել 

 Ինչպիսի՞ պետություն ենք ուզում ստեղծել 

 Ինչպիսի՞ իրականություն ենք ուզում արարել 

Կամ մեկ խոսքով, ինչպես դուք եք սիրում ձևակերպել, ո՞րն է Հայկական Երազը։ Էլ չեմ խոսում 

մնացած առնվազն մյուս երկու կարևոր հանգամանքների անհրաժեշտության մասին՝ 

Երրորդ՝ ինչպե՞ս այն հասցնել հանրության գիտակցությանը և ինչպե՞ս այն դարձնել 

հասարակական պահանջ։  

Եվ վերջապես չորրորդ՝ ինչպե՞ս և ո՞ւմ միջոցով այս ամենը կյանքի կոչել։ 

Հարց․ Պարոն Մակարյան այսքան մանրամասն մեկնաբանությունից հետո կարող ենք անցնել 

մեր երկրորդ հարցադրմանը՝ ինչո՞ւ Արարչական։ Եվ ընդհանրապես, այն ամենը, ինչի մասին 

դուք խոսեցիք, ի՞նչ կապ ունի արարչության հետ, մի՞թե քաղաքականությունն ու 

արարչականությունը իրար հետ փոխկապակցված են, որտե՞ղ է դրանց հատման կամ 

փոխլրացման կետը։ 

Պատասխան․ Այսքան երկար նախաբանը ընդամենը մեկ նպատակ ուներ՝ ցույց տալու համար 

այն փակուղային ճանապարհը, որում մենք հայտնվել ենք, որով շարունակում ենք գնալ, որից 

դուրս գալու ոչ միայն գիտակցություն ու կամք չկա, այլ նաև այն, որպես փակուղի, պարզունակ 

ընկալման ու ճանաչողության կարողություն չկա։ Եվ ինչու իմ խոսքի ընթացքում 

պարբերաբար կրկնում եմ այն գերկարևոր հարցադրումները, որի հիմքի վրա կառուցում ենք 

մեր Արարչական հաղորդաշարի ողջ ասելիքը։ Որպեսզի դրանցով ձևավորեն մտածողության 

ու տրամախոհության նոր ալգորիթմներ, որպեսզի կարողանանք ապակոդավերել օտարածին 

կոդերը և դրանց փոխարեն ծածկագրենք արաչական էությունից և մեր ազգային ինքնությունից 

ու առաքելությունից ծնված ու դրանց ծառայող ալգորիթմներն ու մատրիցաները։ Քանզի այս 

տարիների ընթացքում, նույն այդ քաղաքական մեյն ստրիմի, և դրան ծառայող մեդիադաշտի 

միջոցով անընդհատ սպասարկվել է մեզ պարտադրված ապաքաղաքական ալգորիթմներ, 

որոնք էլ մեզ շեղել են մեր Հայկական Երազից, որի դառը հետևանքով էլ ունենք այն, ինչ ունենք՝ 
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կոտրած տաշտակ։ Իսկ ողջ հայ իրականության մեջ էլ, ո՛չ հայաստանյան, ո՛չ սփյուռքյան, ո՛չ 

քաղաքական, ո՛չ գիտական ու փիլիսոփայական դաշտում այդպես էլ հավաքական առումով 

չի ձևակերպվել այդ հայկական երազի տեսլականը։ Է, եթե այն չկա, ապա պարզ մի 

հարցադրում՝ ի՞նչը կամ ինչպե՞ս պետք է այն իրականություն դառնա։ Սա մանկական ուղեղին 

հասանելի պարզ ճշմարտություն է, որից մենք խուսափում ենք, անվերջ ամեն տեսակի 

հեռուստաեթերներից օրն ի բուն իրար հերթ չտալով ճամարտակումներով, բայց ոչ ոք այս 

հարցին ըստ էության չի մոտենում։ Կհարցնեք՝ ինչո՞ւ։ Որովհետև դրա պատասխանները 

չունեն։ Իսկ ի՞նչ են անում դրա փոխարեն՝ անվերջ կրկնում են արևմտայն շաբլոներն ու անգիր 

արած ձևակերպումները, որպեսի արևմտյան հովանավորներից իրենց բաժին քաղցր շաքարը 

ստանան։ Սա էլ է մանկանը հասանելի պարզ ճշմարտություն և տեսանելի իրականություն։ 

Հետևաբար ստիպված մենք պետք է փորձենք կառուցել այն սխեմաներով ու նախագծերով, 

որոնք մեզ են տրամադրվում կամ պարտադրվում, հետո ժամանակ առ ժամանակ էլ մեզ 

հուշումներ են անում, թե որտեղ ինչը ուղենք, մինչդեռ չենք տեսնում կամ չենք ուզում տեսնել, 

որ ի գլխանե այդ բոլոր նախագծերը մեզ մեր երազած հանգրվանին չեն հասցնելու, այդ բոլոր 

քարտեզագրումները կեղծ են, սարքովի, իսկ մեզ ի ցույց դրված բարեկեցիկ արևմուտքն էլ, որին 

պետք է ձգտենք ու հասնենք, ընդամենը վիտրինա է՝ ցուցափեղկ, որի միջի կանգուն մարդը 

ընդամենը մանեկեն է, կամ բառիս ուղիղ իմաստով ուղղակի կանգուն մարդ՝ հոմո էրեկտուս, և 

ոչ թե բանական մարդ՝ հոմո սապիենս, էլ չեմ ասում ոգեղեն մարդ՝ հոմո սպիրիտուս, կամ մեր 

հայեցի ձևակերպմամբ և ըստ էության՝ հոգևոր սրբազան էակ։ Հետևաբար մեր պետության 

կառավարման ու ազգի կայացման գործընթացում որդեգրած քաղաքական վիրուսակիր 

ալգորիթմները վարակում են ու աղավաղում մեր ողջ պետական ու ազգակեցական կյանքը։ Եվ 

հիմա իմ այս ողջ ասելիքը նման է հիվանդության ախտորոշմանը, որի բացահայտումից հետո 

միայն կարող ենք խոսել բուժման կուրսից և կիրառվող միջամտությունից, այն էլ, եթե հիվանդը 

գիտակցաբար իր կամքով դա ցանկանա։ Իսկ հիվանդը ցավոք սրտի, որքան էլ դժվար է դա 

ասել, այն մեր հասարակությունն է և նրանով ձևավորված պետականությունը։ Եվ միայն 

այսքանից հետո, եթե անցնենք բուժման կուրսին, ապա պայմանականորեն այն կարող ենք 

անվանել ոգեթերապիա կամ ոգենորոգչություն, որը հնարավոր է իրականացնել միայն 

ԱՐԱՐՉԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ։ Եվ եթե մեկ ձևակերպամբ սահմանելու լինենք թե ինչ նկատի ունենք 

արարչական ասելով, ապա պետք է ասել, այն անձնային-անհատական, հասարակական-

համակեցական, պետական-ազգակեցական կենսագործունեությունն ու կենսազարգացումն է, 

կայացումն ու կատարելացումն է ըստ արարչական կենսիմաստի ու կենսափիլիսոփայության, 

կենսագաղափարի և սրանցով պայմանավորված ու սրանց սպասարկող 

կենսաքաղաքականության։ Այսինքն այօրվա օտարածին ու օտարասին 

ապաքաղաքականության ու աննպատակային գոյության փոխարեն առաջ ենք քաշում 

սեփական, ինքնուրույն ու ինքնատիպ ազգակեցական մոդելն ու կենսաքաղաքականությունը։ 

Իսկ նման ազգային կենսաքաղաքականության հիմքը, ակունքը, ինչպես նաև 

վերջնանպատակը արարչականությունն է։ Ահա թե ինչու մեր հաղորդաշարը վերնագրեցինք 

Արարչական, ահա թե որքանով և ինչպես են փոխկապակցված և փոխլրացնում 

արարչականությունն ու քաղաքականությունը, տվյալ դեպքում՝ կենսաքաղաքականությունը։ 

Հարց․ Պարոն Մակարյան, քանի որ մեր ժամանակը շատ սահմանափակ է, անցնենք մեր 

այսօրվա հաջորդ հարցին, ո՞րն է այսօրվա մեր ասելիքի քվինտէսենցիան, մեր ուղերձը, կամ այլ 

խոսքով արարչական ձևակերպումները, պոստուլատները, վերջապես այն կարևոր ուղենիշային 

հասկացությունները, որոնք դառնալու են մեր հետագա քննարկումների նյութը։ 

Պատասխան․ Այո՛, վերջապես կարող ենք անցնել բուն էական խնդրին՝ արաչական 

հասկացությունների, կենսիմաստների ձևակերպմանը։ Եկեք սկսենք ամենագլխավորից՝ Ո՞վ է 
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մարդը 3-րդ հազարամյակում։ Ներկա աշխարը իր հանրապետական պետականակրգությամբ, 

ազատ շուկայական, կամ որ ավելի ճիշտ է ասել կապիտալիստական տնտեսակարգությամբ, 

քաղաքացիական հասարակությամբ և սահամանադրական իրավակարգությամբ՝ մարդու 

ազատությունների ու իրավունքի հիմնարար սկզբունքներով իր բուռն զարգացման ընթացքն է 

սկսել 18-րդ դարի վերջերից և 19-դրի սկսզբներից, որոնց փիլիսոփայական-գաղափարական 

հիմքը հանդիսացավ 17-18-րդ դարերի ֆրանսիական լուսավորության ալիքը, որն էլ իր հիմքում 

ուներ կարևորագույն մի առանցք՝ մերժողականությունը, այն էլ աստվածամերժությունը։ Եվ 

այս հանգամանքը չէր կարող չունենալ իր ազդեցությունն այս անցած երկուհարյուր-

երեքհարյուր տարիների ընթացքում։ Եվ այսօրվա, 21-րդ դարի, 3-րդ հազարամյակի մարդն 

անկախ իր ունեցած գիտատեխնիկական առաջընթացից ու նյութական ձեռքբերումներից, կա 

նաև որպես այդ աստվածամերժության հետևանք։ Հետևաբար մենք այդպիսի մարդուն կարող 

ենք կոչել կենսաբանական, բանական, սեցիալական, սպառողական, գուցե համաձայնենք 

Սոկրատեսի հետ և  նրան կոչենք նաև բարոյական էակ, սակայն ոչ մի կերպ չենք կարող կոչել 

հոգևոր էակ, զի հոգևորի հանդեպ նա դարձել է ոչ միայն անտարբեր ու անհաղորդ, այլ, որն 

ավելի սարսափելի է՝ հոգևորն արհամարող ու նսեմացնող, մերժող ու ատող։ Եվ դա կապ չունի 

թե այդպիսի մարդը ինչպիսի տնտեսական կացութաձևի մեջ է ապրում՝ սոցիալիստական, թե 

կապիտալիստական, զի երկու գաղափարախոսությունների ակունքը նույն 

աստվածամերժությունն էր։ Սա ունի իր տրամաբանական բացատրությունը։ Եթե չկա 

Աստված, ուրեմն չկա աստվածային կամք ու նախախնամություն, ուրեմն չկա նաև Աստծո 

արարված մարդ։ Եվ եթե չկա այդպիսի մարդ, ուրեմն նրա հետ կարելի է վարվել այնպես ինչպես 

նպատակահարմար կգտնեն այդ մարդկանց ճակատագրերի վրա ազդեցություն ունեցող ինչ-ինչ 

շրջանակներ, ովքեր իրենց վեր կդասեն նույն այդ մարդկանցից, ովքեր իրենց իրավունք 

կվերապահեն, լծակներ ու կարողություններ կունենան ըստ իրենց կամայականության ազդելու 

ու փոփոխելու այդ ճակատագրերը։  

Եվ հիմա ի հակառակ այս տրամաբանական շղթայի, դրան ծառայող քաղաքականության ու 

աշխարհաքաղաքականության, մենք տալիս ենք մեր անձնային ու ազգային ինքնությունից ու 

էությունից բխող պատասխանը՝ 

Մարդն ամենից առաջ ու ամենից վեր հոգևոր սրբազան էակ է, այսինքն Արարիչ Աստծո Կամքով 

ու Նախախնամությամբ արարված։ 

Այս դեպքում քաղաքականությունը, մեր պարագայում կենսաքաղաքականությունը և դրանով 

կարգավորվող կյանքի բոլոր ոլորտները՝ կրթություն, դաստիարակություն, գիտություն, 

առողջապահություն, կառավարում, տնտեսավարում, տեղեկատվություն ու իրազեկում, 

իրավունք ու արդարադատություն, պարտականություններ ու պատասխանատվություններ և 

այլն, պետք է ծառայեն հոգևոր սրբազան էակ աստվածային արարված մարդու կայացմանն ու 

էացմանը։ Որովհետև նման հոգևոր էակի կենսիմաստը բխում է արարչական կամքի 

ճանաչողությունից, դրան հավատարիմ լինելու և ըստ այդմ սեփական կյանքը կայացնելու 

ինքնանվիրումից, ինչպես նաև, նման հոգևոր էակներով ձևավորվող ազգի, հասարակության ու 

պետության կենսազարգացման ու կատարելացման առաքելությունից։  

Հարց․ Սա որպես պատասխան՝ թե ինչպիսի՞ մարդ անհատականություն ենք ուզում կերտել։  

Այժմ պատասխանենք ու սահմանենք, թե ինչպիսի՞ ազգ ու հասարակություն ենք ուզում 

ձևավորել։ 

Պատսախան․ Աստվածամերժության, հոգևոր կուրության ուղեգիծը մեզ հասցրեց խիստ 

նյութապաշտ ու ընչաքաղց սպառողական հասարակության ձևավորման՝ իր ստամոքսային 
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մտածողությամբ, հաճույքների ու հարմարավետության հեշտասիրության փիլիսոփայությամբ 

/ չնայած այստեղ փիլիսոփայություն բառը տեղին չէ, զի այն թարգմանաբար նշանակում է սեր 

առ իմաստությունը, իսկ հեշտասիրության մեջ իմաստություն ոչ միայն չկա, ավելին, դրանում 

այն մեռնում է/։ Ի հակառակ սրան, մենք ձևակերպում ենք, ստեղծագործ ու ստեղծարար, 

արարչագործ ու արարչաստեղ ազգի, հասարակության հայեցակարգը։ Որտեղ, ինչպես 

ասեցինք, աստվածարար հոգևոր էակներից կազմված ազգի ու հասարակության բարձրագույն 

իդեալը կա ու մնում է Արարիչ Աստված, հետևաբար իր կատարելություն էլ, դրան ձգտումն էլ 

կա ու մնալու է նույն Արարարիչ Աստված, Նրա Կամքի ճանաչողությունը և դրանով 

ազգակեցական կյանքի կենսագործումն ու կենսազարգացումը։ Նման ազգակեցական ու 

համակեցական համակարգը, պետականությունը մեկ բառով հանրահռչակում ենք  

ՀԱՄԱՐԱՐՉԱԿԱՆ։  

Համարարչականությունը պետք է ընկալենք առնվազն մի քանի մակարդակներում՝  

Առաջին․ նախ յուրաքանչյուր անձ-անհատականություն, որպես աստվածազարմ էակ, որպես 

Արարիչ Աստծո զավակ, ըստ իր առաքլության էության պետք է և պարտավոր է կատարելության 

իր ճանապարհին անցնել էացման, մեկանալ իր ոգեղեն աստվածային էության հետ, այսինքն 

աստվածանալ, կատարյալ դառնալ, ինչպես որ կատարյալ է մեր Երկնավոր Հայրը։ Սա է նաև 

Քրիստոսի տիեզերական վարդապետության բուն էությունը։ Այս առումով յուրաքանչյուր 

աստվածորդի, եթե իր կամքը նույնացնում է արարչական կամքի հետ, նա Արարիչի հետ միասին 

դառնում է Համաարարիչ։  

Երկրորդ իմաստով․ այն դառնում է նպատակ, առաքելություն, կենսաձև, թե՛ անհատական 

առումով, թե՛ հավաքական ողջ ազգային, հասարակական ու պետական առումով ։ Այսինքն, 

մենք ոչ միայն անդեմ ու անդիմագիծ քաղաքացիներ ենք, ովքեր եկել են քաղաքացիական 

համաձայնության ու պայմանավորվածության, որով օժտել ենք ինքներս մեզ այս կամ այն 

իրավունքներով, այլ ավելին, կարելի է ասել, տիեզերական քաղաքացիներ ենք, իսկ ավելի ճիշտ 

համարարիչներ, ովքեր միասնական գիտակցությամբ ու համաձայնությամբ, կամքով ու 

նվիրումով ուխտել ենք կայացնել Արարիչ Աստծո Կամքը՝ դրա համաձայն արարելով սեփական 

աստվածահաճո իրականությունը։ Եվ սոսկ քաղաքացիական հասարակություն լինել կամ 

չլինելու փոխարեն, մենք նպատակադրվում ենք արարչագործելու Համարարիչների 

ազգակեցություն։ 

Երրորդ․ այն դառնում է նաև դիմելաձև՝ ինքներս մեզ ընկալում, գիտակցում, ճանաչում, 

ընդունում և դիմում ենք որպես համարարիչներ։ Ինչպես որ արտերկրներում ապրող 

հայությանը սփյուռքահայություն կոչելու փոխարեն, որը սոսկ  աշխարհագրական 

ցրվածության կրավորական վիճակ է, մենք առաջարկում են Աշխարհաշեն դիմելաձևը, որն 

ինքնին արդեն ենթադրում է առաքելություն, և այդ կոչմանը համապատասխանություն ու 

պատասխանատվություն։ Այնպես էլ այժմ՝ գիտակցելով մեր անձնային ու ազգային 

հավաքական առաքելությունը, նախանձախնդրորեն ինքնանվանում ու միմյանց 

փոխադարձաբար դիմում ենք՝ որպես համարարիչների՝ հաղթահարելով նաև առկա 

համազգային բզկտվածության այս աններելի ինքնաքայքայող քաոսը։ 

Չրրորդ մակարդակում․ երբ այն դառնում է, ընդունվում է ոչ միայն մեր կողմից որպես 

դիմելաձև, կոչում ու առաքելություն, այլ օտարների կողմից է ընդունվում ու ճանաչվում, 

որպես այդպիսի արարչակամ ընտրյալ ազգամբողջականության։ Ի դեպ արարչակամ բառը 

կարելի է ըդունել երկու իմաստներով էլ․ և՛ որպես արարչի կամքը ընդրող, ընդունող, և՛ որպես 

արարչի կաքով ընտրված։ 
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Վերջապես հինգերորդ․ այս արարչական կենսափիլիսոփայությամբ, կենսիմաստով ու 

կենսագործունեությամբ վարակում ենք մարդկության առողջ ազգերին, ժողովուրդներին ու 

հասարակություններին՝ նրանց հետ դառնալով համամոլորակային համարարիչներ։ 

Կա նաև սրա վեցերորդ աստիճանը․ որն արդեն վերաբերում է մետաքաղաքակրթական 

շերտերին, որը դուրս է գալիս մեր մոլորակային տիրույթից և որպես տիեզերական 

քաղաքացիներ համարարչական սկզբունքով մասնակցում ենք Արարչական Կամքի կայացմանը 

և՛ մոլորակային մասշտաբով և՛ վերերկրային հոգևոր հարթույթունների ծիրում, սակայն, որին 

այսօր մենք չենք անդրադառնա։ 

Հարց․ Պարոն Մակարյան անցնենք հաջորդ հիմնահարցին՝ ինչպիսի՞ պետություն ենք ուզում 

ստեղծել։  

Պատասխան․ Յուրաքանչյուր երկիր այդ երկրի անհատի ներաշխարհի արտացոլանքն է, և 

հակառակը։ Այսինքն, մեր ով և ինչպիսին լինելու արտացոլանքն է։ Զի փոքրը մեծի մեջ է, մեծը 

փոքրի։ 

Այս օրինակը հստակ կարելի է տեսնել մեր օրերում, հպարտ քաղաքացու և մեր երկրի 

զուգահեռներում։ Եվ եթե ձևափոխենք մի հին ասացվածք, կարծում եմ կարելի է օգտագործել 

նաև այս պարագայում։ Ըստ որի՝ ասացեք ինչ բարձրագույն իդեալ է դավանում և ինչ նկարագիր 

ունի ձեր երկրի անհատը, ասեմ թե ինչ երկիր ունեք դուք։ Եվ դարձյալ հակառակը՝ ասացեք, ինչ 

պետության տեսլական ունեք դուք, ես ձեզ կասեմ թե ինչ մարդ անհատականություն ունեք դուք։ 

Հաճույքներով ու հարմարավետությամբ ապրող նյութապաշտ մարդիկ, ձևավորելու են 

սպառողական հասարակություն, որն էլ իր հերթին ստեղծելու է նյութին գերեվարված, նյութով 

ստրկացած պետականություն։ Ինչպիսին որ եղավ մեր հասարակությունը, պետությունը և 

մարդ-անհատականությունը հետանկախության այս երեսուն տարիների ընթացքում։ 

Հետևաբար պետք է ունենայինք այն, ինչ ունենք։ 

Եվ երկրորդ, մենք արդեն նշեցինք, որ պետականակարգության հանրապետական ձևը, որն 

արդեն շուրջ 200 տարվա պատմություն ունի և ծնունդ էր իր ժամանակների ու հետևանք 

հաստատվող նոր հասարակարգի, զի նախկին ֆեոդալական հասարակարգը քանդվում էր իր 

հենարան միապետությունների հետ միասին, որին փոխարինելու էր գալիս 

կապիտալիստական հասարակարգը՝ իրեն հարմարեցված կառավարման հանրապետական 

մոդելով։ Իսկ այժմ փակվում է կապիտալիստական հասարակարգի դարաշրջանը, դրա հետ 

փակվելու է նաև կառավարման հանրապետական ձևը, և գալիք նոր հասարակարգում կամ չեն 

լինելու ինքնիշխան պետություններ ու սահմաններ, կամ ունենալու են խիստ բուտաֆորիկ, 

դեկորատիվ նշանակություն։ Բայց այն, որ պետականակարգությունները ենթարկվելու են 

խիստ ձևափոխությունների, դա կարելի է նկատել հենց այսօր, մեր օրերում ու անգամ, մեր 

պատականության հետ։ Եվ սա չնկատելը, կամ չնկատելու տալը, կարող է  ճակատագրական 

լինել։ Հետևաբար հստակ պետք է գիտակցել այս արմատական ու գլոբալ փոփոխությունների 

էությունն ու խորքային դրդապատճառները, և կողմնորոշվել, ի՞նչ ուղղություն, զարգացման 

ի՞նչ հնարավորություն ու ապագայի ի՞նչ ընտրություն ենք կատարում ազգովի։ Եվ սրանից է 

կախված, թե ի՞նչ պետություն կունենանք մենք վաղը, կամ ընդհանրապես, կունենաք, թե՞, ո՛չ։  

Եվ այսօրվա խիստ անորոշ ու վտանգված երրորդ, չորրորդ հանրապետությունների դատարկ 

համարակալումների ու էլի համանման ջուրծեծոցների փոխարեն, մենք առաջ ենք քաշում 

Ազգային Պետության կամ Ազգապետության հայեցակարգը իր ներպետական մակարդակում 

արդար հասարակարգով, համազգային ազգակեցական մակարդակում՝ հայոց արդարակարգով, 

իսկ մոլորակային համընդգրկունությամբ, որպես համամարդկային ապագա աշխարհակարգ՝ 
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Համընդհանուր Արդարության Աշխարհակարգով։ Իրեն համապատասխան տնտեսական 

կացութաձևով ու կառավարման համակարգով՝ որը ձևակերպում ենք որպես հիմնադրամային 

տնտեսվարում և աշխարհաժողովային կառավարում, որոնք ապահովելու են արդարակարգի 

նյութական հիմքը։ Իսկ արդարակարգի հոգևոր-գաղափարական հիմքը հանդիսանալու է 

դարձյալ արարչականությունը։ Որովհետև արդարությունը և արդարադատությունը ոչ թե սոսկ 

փիլիսոփայության ու իրավունքի կատեգորիաներ են, կամ սոսկ արդարադատության գործը, 

այլ ամենից առաջ, այն առաքինություն է, իսկ առաքինությունների բարձրագույն ակունքը 

Աստվածայի կատարելությունն է, իսկ վերջինիս արտացոլանքը, կրողն ու մարմնավորողը 

մարդ հոգևոր սրբազան էակն է։ Այսինքն, հայոց ազգային պետությունը կամ ազգապետությունը 

21-րդ դարում և 3-րդ հազարամյակում պետք է կառուցվի այս գերագույն սկզբունքի՝ սրբազան 

հոգևոր էակի հայեցակարգի հիման վրա, որով պետք է համարարչական սկզբունքով ձևավորվի 

արարչագործական հասարակություն և արդարակարգային ազգապետություն, որն անշուշտ 

ապագայում պետք է վերաճի, ընդհուպ մինչև Արարչապետության։ Ահա պատմության ավարտի 

հայկական կենսափիլիսոփայության  ու կենսազարգացման վերընթացի տեսլականը, և այն էլ 

ոչ վերջնական։  

Հարց․ Պարոն Մակարյան վերջապես լույս սփռենք վերջին հարցադրման վրա՝ ինչպիսի 

իրականություն ենք ուզում ձևավորել 21-րդ դարում և 3-րդ հազարամյակում։ 

Պատասխան․ Այս հարցին պատասխանելուց առաջ, եկեք մեկ բառով ձևակերպենք՝ ի՞նչ և 

ինչպիսի՞ իրականության մեջ է այսօր գտնվում ողջ մարդկությունը, այդ թվում մեր երկիրն ու 

ժողովուրդը։ Մեկ բառով՝ Մակաբուծային, որն ուղղակի թալանում և անխնա սպառում է 

մոլորակային, համամարդկային ողջ ռեսուրսները, հարստությունը, անգամ մարդկային 

առողջությունն ու ճակատագրերը՝ գլոբալ առումով վտանգելով, աղետի առաջ կանգնեցնելով 

ողջ մարդկությանն ու մոլորակը, վկան արհեստածին կորոնավիրուսն ու դրա դեմ 

իրականացվող կեղծ պայքարը։ Եվ կարծել, որ կարելի է մակաբուծային համակարգի մեջ, նրա 

խաղի օրենքներով ու գործիքակազմերով, այդ թվում արդի քաղաքականությամբ ու 

աշխարհաքաղաքականությամբ, առկա կեղծ ժողովրդավարությամբ, մարդու 

ազատությունների ու իրավունքների հիմնարար, բայց չգործող սկզբունքներով, նույն 

մակաբուծային համակարգին ծառայող համաշխարհային ու միջազգային կառույցներով, 

նրանց ենթակա գրեթե բոլոր պետությունների խամաճիկային կառավարություններով, իսկ 

այսօր էլ արդեն տոտալ վերահսկողության տեղխնոլոգիական մեխանիզմներով հանդերձ, 

որոնք դարձյալ այդ համակարգի ձեռքում են, կարող ենք հասնել որևէ մեզ շահեկան 

փոփոխության, ուղղակի, տղայական միամտություն է։ Դարձյալ օրինակը կորոնավիրուս 

օպերացիան՝ իր բացասկան բոլոր դրսևորումներով և պարտադրվող համատարած ու առանց 

բացառության խիստ կասկածելի պատվաստումներով։ Հետևաբար, որտե՞ղ է լուծումը։ 

Մակաբուծային համակարգին կարելի է հաղթել միայն ու միայն դրան հակոտնյա մի նոր 

կենսափիլիսոփայությամբ, իրեն սպասարկող կենսաքաղաքականությամբ, դրա իրացման 

կենսագործունեությամբ, և այս ամենի համար անհրաժեշտ արարչական կեսաիմաստի 

առկայությամբ, անշուշտ այս ամենը կրող ազգային ու համամարդկային կուռ համակարգերով։ 

Եվ նման արարչական կենսիմաստի ոգեգաղափարական հավատամքային հիմքն ու 

բարձրագույն իդեալը, անհատական ու հավաքական ձգտումն ու վերջնաարդյունքը 

բյուրեղանում է որպես Աստծո Արքայություն։ Այս ձևակերպումից չպետք է վախենալ ու 

խուսափել։ Նախ ևառաջ նրա համար, որ․ 

Առաջին․ մակաբուծային համակարգն ունի իր ոգեգաղափարական հավատամքը, և այն 

որակել ենք ապամարդկային, հակամարդկային ու մարդատյաց, աստվածամերժ, 
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աստվածուրաց ու աստվածատյաց, մեկ խոսքով այն սատանապաշտական իրականության 

հաստատումն է համամոլորակային մասշտաբով։ Այսինքն՝ չարիքի հաղթանակը Բարիքի 

հանդեպ։ 

Երկրորդ․ Արարչական Կամքի կայացումը կա, եղել է ու հավերժորեն պետք է լինի մեր ազգային 

ինքնությունից բխող և դեպի լույս տանող անշեղ ու անուրաց  հայոց առաքելությունը։ Եվ այդ 

առաքելության մաս է նաև նույն այդ չարիք հակահամակարգի դեմ մեր հայոց ազգային 

արարչակամք կենսահամակարգի հաղթանակը։ Այդպես է մեկնարկել մեր ազգային 

ինքնության ու ինքնագիտակցության պատմական ընթացքը՝ Հայկի հաղթանակով Բել 

համակարգի դեմ, և այդպես էլ այն պետք է հանգուցալուծվի հազարամյակների այս շրջափուլի 

ավարտի ու նոր բյուրաշրջանի նախաշեմին։ 

Երրորդ․ պարզ է ու հասկանալի , որ Աստծո Արքայությունը մանանա չէ, որ թափվի երկնքից, 

և ինչպես ասված է, այն չի գալու ո՛չ աջից ու ձախից, ո՛չ վերևից, ո՛չ էլ ներքևից, ո՛չ հյուսիսից, 

ո՛չ էլ արևմուտքից։ Այն նախ և առաջ պետք է հաստատվի յուրաքանչյուր աստվածազարմ 

մարդ էակի սրտում, մտքում ու հոգում։ Ահա թե ինչու է գերկարևորված մեր կողմից առաջ 

քաշված հարցադրումն ու դրա պատասխանը՝ Ո՞վ է մարդը 3-րդ հազարամյակում, կամ 

ինչպիսի՞ անձ-անհատականություն ենք ուզում կերտել, մարդու ու հայի  ի՞նչ կերպարով ու 

նկարագրով, կյանքի ի՞նչ իմաստով, լինելության ի՞նչ նպատակով և առաքելության ինչպիսի՞ 

էությամբ։ 

Չորրորդ․ պետք է հասկանանք, գիտակցենք ու ընդունենք, որ Արարչական Կամքը, Նրանով 

հաստատված Աստծո Արքայությունը ամենից առաջ նախ խիստ անձնային-անհատական է, 

նոր հետո միայն ազգային համակեցական է, հետո նաև պետական հասարակական է, և 

վերջում միայն համամոլորակային իրականություն է, որն արդեն ինքնին, համամարդկային 

բարօրությունն ու Բարիքն է։  

Եվ այս ամենը մենք սահմանում ենք, որպես բարեշրջության Արարչակրթական կենսափուլ։ 

Հանուն գալիք հազարամյակների մեջ Արարչական կամքի ճանաչողության, կենսագործման, 

կայացման ու արարման։ 

Վերջաբան։ Դե ինչ պարոն Մակարյան, թերևս այսօրվա համար մեր ասելիքը համարենք 

ավարտաված, և փաստենք, որ Արարչական հաղորդաշարի առաջնեկ հաղորդումը կայացավ, 

այն էլ բավականին խորն ու էական պարզաբանումներով և մտածողության նոր լույսի տակ։ Եվ 

կարծում եմ, որ հետայսու, որպես մեր հաղորդման կարգախոս և դիմելաձև, արժե, որ մեր 

հաղորդումները մեկնարկենք և ավարտենք ձեր առաջարկած սահմանումներով՝ Արարչական 

ազգին հայոց և համարարիչ աշխարհաշեն մեր հայրենակիցներին բարեմաղթենք՝ Արարչական 

Կամիքի ճանաչողություն, կենսագործում, կայացում և արարում․․․ 

 


