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ԱՐԱՐՉԱԿԱՆ 

/արար չորրորդ/ 

Բացման խոսք․ Բարև Ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, Ազգային ալիքի եթերում ԱՐԱՐՉԱԿԱՆ 

հաղորդաշարի չորրորդ արարն է։ Եվ ինչպես միշտ, այն Ձեզ համար կվարենք մենք՝ հաղորդման 

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

պարոն Մակարյան։ 

Պատասխան․ Բարև ձեզ։ 

Ողջույնի խոսք․ Պարոն Մակարյան եկեք մեր հաղորդման կարգախոս դարձաց 

բարեմաղթությամբ ողջունենք աշխարհաշեն հայությանը և անցնենք մեր հերթական արարի 

կայացմանը․  

Արարչակամ ազգին հայոց և աստվածազարմ մեր հայրենակիցներին մաղթենք՝ Արարչական 

Կամքի ճանաչողություն, կենսագործում, կայացում և արարում։ 

Պատասխան. Աստված զորավիգ ու առաջնորդ։ 

Հարց․ Պարոն Մակարյան նախորդ արարի ժամանակ մենք քննարկեցինք քաղաքականության 

բազմաշերտությունը՝ իր հայտնի ու անհայտ, տեսանելի ու թաքնված, նյութական ու հոգևոր 

մակարդակներով՝ ներքին ու արտաքին քաղաքականության երևութական դրսևորումներից 

սկսած մինչև վերքաղաքական, վերմարդկային հոգևոր մետաքաղաքականություն։ Չկրկնելու 

համար նախորդ հաղորդման մանրամասները՝ խորհուրդ կտանք մեր հայրենակիցներին 

համացանցում դիտել Արարչական հաղորդաշարի երրորդ և մյուս արարները, իսկ մենք 

անցնենք այդ նյութի տրամաբանությունից բխող այսօրվա արարին։ Եվ այսպես, պարոն 

Մակարյան անացծ արարը մենք վերջացրեցինք շատ խորհրդավոր ձևակերպումով, որի մասին 

խոստացանք խոսել այսօր։ Խնդրեմ, նորից ձևակերպեք այն և բացեք փակագծերը։ 

Պատասխան․ Մեր խնդիրը մետաքաղաքական կամ մետաքաղաքակրթական մատրիցաների ու 

ալգորիթմների վերակոդավորումն է ազգային՝ 

 քաղաքակրթական,  

 մշակութային,  

 դրանց իրագործման մեխանիզմների, 

 և քաղաքական ծածկագրերի մակարդակներում։  

Որն էլ ինքնին  արարչականությունն է, որովհետև տասնամյակային, հայրուրամյակային ու 

հազարամյակային ինքնաարաման շարունակական մի ողջ կենսընթաց է։ 

Ձևակերպումը այսպիսին էր, և այն բխում է այն տրամաբանությունից, որ երևութական 

քաղաքականության, մեզ տեսանելի ու ճանաչելի ներքին ու արտաքին քաղաքականությունից 

մինչև վերքաղաքական, վերերկրային մետաքաղաքականություն և մետաքաղաքակրթություն 

մեկ ամբողջություն են։ Հետևաբար այս ամբողջատեսության վրա հնարավոր է կառուցել մեր 

ազգային-պետական կենսաքաղաքականության հայեցակարգը՝ ի հակառակ այսօրվա կիսատ-

պռատության, կամ, որ ավելի ճիշտ է ասել՝ դրա իսպառ բացակայության։ Մեր 

հայրենակիցներին ուղղակի հիշեցնենք, թե ի՞նչ նկատի ունենք մետաքաղաքականություն կամ 

մետաքաղաքակրթություն ասելով։ 

Այն հոգևոր տիրույթներն են, որտեղ ծածկագրվում են այս կամ այն ազգի, պետության, կրոնի 

մատրիցաներն ու ալգորիթմները, որոնք էլ ապակոդավորվելով, կամ, ճիշտ կլինի ասել՝ 
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վերակոդավորվելով կամ ներբեռնվելով մարդկային իրականության մեջ, որպես մշակութային, 

քաղաքական և դրանք կյանքի կոչող մեխանիզմների ծածկագրեր, նպաստում են տվյալ 

ժողովուրդների, պետությունների կամ կրոնների դրսևորմանն ու զարգացմանը, կայացմանն ու 

տարածմանը։ Իսկ շատ հազվադեպ դեպքերում էլ, երբ այդ մետաքաղաքականությունն ունենում 

է  նախախնամությամբ սահմանված ավելի մեծամասշտաբ և համընդգրկուն նշանակություն ու 

առաքելություն, ապա այն, նախ այդ նախախնամությանը համապատսախան վերաճում է կամ 

ծագում է, բխում է ավելի խորքային մետաքղաքակրթությունից, իսկ հետո էլ մարդկային 

իրականության մեջ ստանում է նաև այդ մետաքաղաքակրթական առաքելությանը 

համապատասխան քաղաքակրթական ծածկագրեր, որի կայացման համար ու դրան համարժեք 

էլ ծածկագրվում են վերը թվարկած մնացած մյուս երեք՝ մշակութային, քաղաքական և դրանց 

կենսագործման մեխանիզմների ալգորիթմները։  

Ի դեպ պետք է ասել, որ քաղաքական ծածկագրերը իրագործման մեխանիզմների հետ կազմում 

են մեկ ամբողջություն և այն կարելի է դիտարկել երկակի ձևով․ նախ որպես վերջինի մեջ 

մտնող ենթահամակարգ՝ քանի որ յուրաքանչյուր գործունեություն, կառավարում, առավել ևս 

պետական ու ազգային կյանքի կառավրումն ու կազմակերպումը ենթադրում է որոշակի 

քաղաքականություն, հատկամես մեր օրերում, երբ ամեն ինչ կախված է այդ 

քաղաքականությունից։  Ինչպես ասում են՝ եթե դու չես զբաղվում քաղաքականությամբ, ապա 

քաղաքականությունն է զբաղվում քեզանով։ Հետևաբար քաղաքականությունը կդիտարկվի 

որպես առանձին ծածկագրերի համակարգ՝ որպես իրագործման մեխանիզմների իրացման 

համար անհրաժեշտ գործիքակազմ։ Եվ երկրորդ՝ կարող ենք դիտարկել հակառակ 

տրամաբանությամբ՝ որպես ավելի առաջնային քան իրագործման մեխանիզմները, որոնք 

որպես այս կամ այն տեսակի միջոցներ ու գործիքակազմեր ծառայելու են քաղաքականության 

կայացմանը։  

Սրա լավագույն օրինակը՝ մետամշակույթ, մշակուրթ, մշակութային քաղաքականություն և 

մշակութային միջավայր ամբողջաշղթան է, որը կարող է շրջանաձև փակվել և այդ պատճառով 

ունենալ որոշակի դադարներ կամ էներգետիկ փոսեր։ Եվ եթե այդտեղից էլ դուրս չգա, կարող 

է լճանալ, ճահճանալ, ծանծաղել ու վերջում էլ անհետանալ։ Կամ էլ պարույրաձև զարգանալ, 

ինքնահարստանալ, ինքնագեներացվել ու ինքնաարարվել։ Այսինքն՝  

 հոգևոր մակարդակում ծրագրավորվում ու ծածկագրվում են մետամշակութային կոդերը 

 աշխարհիկ մակարդակում դրանք պետք է վերակոդավորվեն կամ դրսևորվեն, 

արտահայտվեն, իրացվեն՝ ակտուալիզացվեն, ռիալիզացվեն որպես իրական փաստացի 

ուրույն դեմք ու դիմագիծ ունեցող ազգային մշակույթ 

 իսկ դրա համար, այն էլ մեր օրերում՝ պետության առկայության, պետական 

ինքնակազմակերպման բարձր մակարդակում, անհրաժեշտ է պետական մոտեցում ու 

աջակցություն՝ այսինքն մշակութային քաղաքականություն։ Չնայած, որ տվյալ 

պետության, ազգի, հասարակության մշակութային մակարդակից էլ նաև 

փոխադարձաբար պայմանավորվում է հենց այդ մշակութային քաղաքականությունը։ 

 Որի արդյունքում էլ ձևավորվում է մշակութային միջավայր՝ դրա կայացման համար 

անհրաժեշտ կործիքակազմերով ու կառույցներով, մշակութային ինքնադրսևորմամբ ու 

ինքնաիրացմամբ՝ սկսած մշակույթի նախարարությունից մինչև մշակութային 

հաստատություններ, կառույցներ, ընդհուպ մինչև մշակութային միջոցառումներ, 

ընկալունակություն ու վերաբերմունք, անգամ դրա արտահանում ու տարածում։  
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Սակայն սրա մասին կխոսենք առանձին, հիմա եկեք մեկ-երկու օրինակով այս բարդ սխեման 

փորձենք պատկերավոր ձևով ներկայացնել և դրա համաբանությամբ էլ փորձենք հասկանալ, 

թե մեր հայոց ազգային մետաքաղաքակրթական կոդերը որո՞նք են, ինչպե՞ս կարող ենք դրանք 

վերակոդավորել կամ ներբեռնել վերը ներկայացված ազգային ինքնության քառաշերտ 

մակարդակներում և ըստ այդմ կայացնել մեր ազգային կենսաքաղաքականությունը և ողջ 

ազգակեցությունն ու պետականակերտությունը։   

Մեկ խոսքով՝ ինչպե՞ս մետաքաղաքականությունը վերածենք կենսաքաղաքականության։ Կամ 

այլ ձևակերպմամբ՝ ինչպե՞ս վերին կամ ազգային էությունից ծնենք ու բխեցնենք, ձևակերպենք 

ու ձևավորենք, ինքնագիտակցենք ու ինքնաճանաչենք, ինքնաիրացնենք ու կայացնենք, 

կենսագործենք ու կենսազարգացնենք, ինքնանույնականացնենք ու ինքնաարարենք, 

արդիականացնենք ու կատարելագործենք մեր ազգային ինքնությունը։ Եվ ըստ այդմ էլ 

համաարարենք մեր ազգային ու պետական կյանքը։ 

Թերևս մեզ համար լավագույն օրինակը հրեական համակարգն ու մոդելն է։ Նախ այն մի քանի 

պարամետրերով համապատասխանում է մեզ հետ՝ 

 ծագումնաբանորեն տարածաշրջանային ու վաղեմի ցեղատեսակ է, մոտավոր 3700 

տարիների վաղեմությամբ՝ սկսյալ իրենց նախահայր Աբրահամից։ 

 Այդ վաղընջականությամբ ու ծագումնաբանությամբ իրենց բիբլիական ժողովուրդ 

վերագրելու կամ լինելու հանգամանքը  

 այդ գրեթե 4000 տարիների պատմական անցյալում կրած բազմաթիվ փորձությունները, 

ընդհուպ երկրի կորուստ, ցեղասպանություն, աշխարհով մեկ ցրվածություն և այլն, որը 

ինչ որ տեղ հիշեցնում է մեր ազգի անցած պատմության փշոտ ճանապարհը 

 ինտելեկտուալ կարողությունները, ձեռներեց ճարպկությունը, կյանքի պայմաններին 

ու դրա դժվարություններին արագ հարմարվելը, օտար միջավայրերում իրենց տեղն 

արագ գտնելը, մտավոր ճկունությունը,  գիտելիքի հանդեպ հետաքրքրությունը, 

արվեստում ներգրավածությունը, հոգևորի հանդեպ ընկալունակությունը և, միևնույն 

ժամանակ, նյութական գործնականությունն ու գործնապաշտությունը և այլն 

 վերջին հաշվով, թե՛ մենք, թե՛ հրեաները մեզ համարում ենք աստվածընտրյալ, 

յուրահատուկ ազգ, այս մոլորակի վրա հատուկ միսիա՝ առաքելություն ունեցող, որ 

առանց մեզ այս մոլորակում, ոչ միայն ինչ-որ բան պակաս կլինի, այլ այն ուղղակի 

գոյություն ունենալ չի կարող, որ մենք են այս մոլորակի աղը և այլն 

 և ամենակարևորը, վստահաբար երկուսս էլ ունենք ներքին զգացողություն, նրանց 

պարագայում, գուցե վստահություն ու պատգամ, որ իրենց քաղաքակրթական 

հակառակորդները, մրցակիցները հայոց ազգն է ու մեր քաղաքակրթական կոդը, 

անկախ նրանից, թե՞ մենք այդ կոդը կրում ենք գիտակցաբար, թե՞ անգիտությամբ։ Եվ 

սա՝ դատելով նրանց սուրբգրային տեքստերից, որոնք վերաբերում են մեզ հայերիս, ում 

նրանք անվանում էին ամելեքներ՝ առաջին կամ գլխավոր կառավարիչներ։ 

Հարց․ Պարոն Մակարյան, եթե մի փոքր կանգ առնենք այս վերջին ու ամենակարևոր կետի վրա, 

թե ինչո՞ւ են նրանք մեզ համարում քաղաքակրթական հակառակորդ, ապա եթե շատ 

պատմական դետալների մեջ չխորանանք, կարող ենք հակիրճ, շատ չշեղվելով մեր այսօրվա 

թեմայից, ներկայացնել թե ինչո՞ւ է այդպես։ 

Պատասխան․ Եթե դա դիտարկենք մեր երկու ցեղատեսակների հոգեկերտվածքի ու 

մտակեցվածքի՝ մենթալիտետի նմանությունների ու տարբերությունների տեսանկյունից, 

ապա կարելի է այն սահմանել մի քանի ձևակերպմումներով։  
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1. Նրանք հասկացել են մի պարզ ճշմարտություն, որ մարդկային պատմության ընթացքում 

տեղի է ունեցել աշխատանքի մեկ բաժանում՝ կառավարիչների ու կառավարվողների, և 

եթե չես ուզում լինես հավերժ կառավարվողների, իսկ իրենց պարագայում, շատ 

դեպքերում ստրուկի կարգավիճակում, ուրեմն պետք է լինես կառավարող։ Այլ 

ընտրություն, այլ տարբերակ ու ձևաչափ ուղղակի գոյություն չունի։ Սա է սովորեցրել 

նրանց իրենց կյանքն ու երկարամյա ստրկությունը, գուցե նաև իրենց տերը, ով 

խոստացել էր նրանց ազատել այդ ստրկությունից և ում ծառայում են մինչ օրս։ 

2. Կառավարելու համար իշխանություն է պետք, իսկ այն ձեռք բերելու համար՝ 

հարստություն, իսկ դա էլ ունենալու համար՝ մի ոսկե կանոն, ունիվերսալ բանաձև, որին 

անշեղորեն հետևելու դեպքում ժամանակի ընթացքում կկուտակես այդ հարստությունը, 

որի միջոցով էլ հնարավոր կդառնա ձեռք բերել այդ ամենազոր իշխանությունը, և 

նույնիսկ համաշխարհային մասշտաբայնությամբ՝ տիրելով աշխարհին։ Այսինքն 

դառնալ համաշխարհային ու աշխարհատեր, աշխարհակալ ու աշխարհակուլ ազգ։ Իսկ 

թե ո՞րն է այդ բոլոր ժամանակներում անշեղորեն աշխատող ոսկե օրենքը, դա բազմիցս 

արձանագրված է իրենց սուրբգրային տեքստերում՝ որպես պատգամ տրված էր իրենց 

տիրոջ կողմից, որին անշեղորեն պետք է հետևեն ու կատարեն։ Որը սահմանում է․ 

 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։ 

3. Որ իրական իշխանությունը, ոչ թե երևացող ու ձևական իշանությունն է, այլ չերևացող 

իշխանությունն է։ Այսինքն ամենից առաջ, հոգևոր-գաղափարական իշանությունն է, որ 

իշխանություն ունի մարդկանց սրտերի, մտքերի ու հոգիների վրա, որն առաջնահերթ 

քրմական դասի մենաշնորհն է։ Ահա որտեղից է սկիզբ առնում և ինչի վրա է հիմնվում 

նրանց երեքհազարամյա սինագոգիալ կառույցը՝ ողջ սուրբգրային տեքստերով, 

կանոներով ու օրենքներով, գաղտնի ու օկուլտային ծիսակարգերով, և այս ամենին 

ծառայող ողջ քրմական դասերով և աստիճանակարգերով։   

Ամենակարևորը, այս ամենով ձևավորվող Երեքհազարամյա Սողոմոնի Նախագծով։ 

Որն, արդեն ասեցինք՝ աշխարհը տիրելու ու կառավարելու, իր ցեղային 

համաշխարհային  գերիշխանությունը հաստատելու գերխնդիրն ունի։ Դժվար է ասել, 

այս մոլորակի վրա, կարող ե՞նք գտնել ևս մեկ ազգի, ով կունենա նման հազարամյակների 

մեգանախագիծ։ 

4. Իսկ այն հեռավոր ժամանկներում, երբ այս ցեղատեսակը նման մեգանախագծեր էր 

մտահաղանում և սաղմնավորում, իսկ մեր ասելիքի համատեքստում ճիշտ կլինի ասել՝ 

մետապատմական իրականություններից վերակոդավորվում, այդ ժամանակվա 

ճանաչելի աշխարհի հոգևոր առաջնորդները, կամ, ինչպես իրենք էին անվանում՝ 

առաջնեկ ու գլխավոր կառավարիչները հայերն էին, ում նրանք անվանում էին 

ամալեքներ, որի մելիք արմատը մինչև հիմա մեզանում մնացել է որպես իշխան, տեր, 

գլխավոր, կառավարիչ։ Ում ձեռքից ոչ միայն խնդիր ունեին խլելու իշխանությունը, այլ 

նաև նրանց երկիրը, որպես, իբր, իրենց խոստացված ավետյաց երկիր՝ ոչնչացնելով 

նրանց մեր ու մանուկ, այր ու կին, ընդհուպ մինչև վերջին անասունը, որը կպատկաներ 
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ամալեքներին։ Փաստ, որն անթաքույց, մի բան էլ խիստ դաժանությամբ և, դրա 

շարունակական հետևողականության ու հավատարմության անմոռանալի ուխտով 

արձանագրված է այդ նույն սուրբգրային տեքստերում։ Անշուշտ, սուրբգրայինն այստեղ 

պետք է հասկանալ չակերտների մեջ։  Իսկ ամալեք-հայերի երկիրը, այսինքն 

կառավարելի տարածքը, սփռվածությունը ձգվում էր առնվազն հայկական Խուռի-

Միտանի երկրից միջագետքով մինչև Եգիպտոս՝ ներառյալ Պաղեստինը՝ Երիքով ու 

Երուսաղեմ քաղաքներով։ Իսկ ինչո՞ւ է այստեղ հատկապես կարևոր  Երուսաղեմը, 

որովհետև իրենց նախահայր Աբրահամը առաջին անգամ Սալիմ՝ ԵրուՍալիմ, հայերեն 

տարբերակով՝ Շաղիմ, այսինքն Երուսաղեմ քաղաքում է հանդիպել դրա արքա 

Մելքիսեդեկին, որը համարվում էր բարձրյալ Աստծո քահանան, և նրանից լսել մեկ 

արարիչ-աստծո վարդապետությունը և անգամ նրան տասնորդ տվել, որից հետո էլ 

քահանայապետերին տասնորդ տալը դարձավ, որպես ոսկե կանոն նրանց ցեղային 

կրոնական կյանքում։ Եվ վերջին հաշվով, Նեղոսից մինչև Եփրատ էլ հռչակված է իրենց 

ավետյաց երկիրը, որը խորհրդապաշտորեն թագնագրված է այսօրվա Իսրայել 

պետության դրոշի երկու կապույտ գծերում։ Ենթադրում եմ, որ ոչ միայն դա է 

ծածկագրված, այլ ավելին, սակայն դա այսօրվա մեր քննելիք նյութը չէ, հետևաբար 

անցնենք առաջ, ուղղակի հիշեցնենք, թե ինչպես է նկարագրվում ամալեքների կամ 

ամաղեքների դեմ խոր ատելության հինկտակարանյան պատգամները․ 

 Տերն ասաց Մովսեսին․<<այս դեպքերը որպես հիշատակ գրի առ։ Հաղորդիր 

Յեսուին, որ ամեղեկացիների հիշատակը ջնջելու եմ երկրի վրա՝ երկնքի ներքո>>։ 

Մովսեսը տիրոջ համար զոհասեղան շինեց և դրա անունը դրեց՝ տերն իմ 

ապավենն է։ Նա ասաց․<< Այսպես կոչեցի, քանի որ տերն իր անտեսանելի ձեռով 

պատերազմում է ամաղեքացիների դեմ սերնդից սերունդ>>։ (Ելք 17/8-16) Իսկ 

երբրայական տեքստում գրված է․ տերը երդում արեց անտեսանելի ձեռքով 

պատերազմել ամաղեքացիների դեմ։  

 Սամուելը դիմելով Սավուղին ասում է․ Այսպես է ասում զորությունների տերը․ 

<<Հիմա Իսրայելի դեմ Ամաղեքի արածների համար վրեժ պիտի լուծեմ։ Նա 

փակեց իսրայելացիների ճանապարհը, երբ նրանք Եգիպտոսից դուրս էին գալիս։ 

Արդ գնա և կոտորիր ամաղեկացիներին ու յարիմացիներին և ոչնչացրու այն 

ամենը, ինչ նրանց է պատկանում։ Նրանցից ոչ ոք չպետք է փրկվի։ Կկորտորես 

նրանց ու կոչնչացնես բոլորին՝ տղամարդ լինի թե կին, երեխա լինի, թե 

կաթնակեր մանուկ, արջառ ու ոչխար, ուխտ ու ավանակ>>։ 

(Թագավորություններ 15/2-9) 

Իսկ թե ինչու են ամալեքները համարվում առաջնեկ ազգ, նույնպես կարող ենք տեսնել 

հին կտակարանում․ Ամաղեկացիներին տեսնելով՝ նա առակի կարգով ասաց․        

<<Ամաղեկացիները ազգերի գլուխն են, բայց կորստեան պետք է մատնվի նրանց 

սերունդը>>։ (թվեր 24/20) 

Իսկ այն, թե՞ որտեղ է երևում, որ ամելեքները դրանք հայեր էին, ապա դա կարելի է 

գտնել հենց իրենց՝ հրեաների գրավոր աղբուրներում, ինչպես նաև, շատ 

ուսումնասիրողների ու հետազոտողների նյութերում, ովքեր հիմնավորում են, որ 

ամալեքները նույն հիքսոս-հայքսոսներն են, այսինքն մեր նախնիները, որոնց 

գերիշխանությունը մթա երկրորդ հազարամյակում տարածվում է հայկական 

բարձրավանդակից մինչև Եգիպտոս և որոնք հայտնի էին՝  արքաներ, կամ արքաների 

ժողովուրդ տիտղոսներով։  

5. Եվ մյուս կարևոր հանգամանքը, որ աշխարահտեսության, աշխարահճանաչողության 

մակարդակներում մեր երկուսի ընկալումները տարաբևեռ էին, որը պատկերավոր 
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ձևով կարելի է նշել՝ մերը արեգակնային գերակայության, այսինքն լույսի, 

ճշմարտության, ազնվության, արդարության, ազատության, բարոյականության ու 

առաքինությունների ներքո ձևավորված աշխարընկալում էր ու ըստ այդմ 

համակեցական կյանքի վարքն ու բարքը ձևավորվում էր այդ հավատամքային ու 

արժեհամակարգային ծիրում։ Նրանցը լուսնային կամ, այլ վերլուծողների 

տեսանկյունից՝ աստեղալից երկնքի գերակայության ներքո էր, որտեղից էլ նրանց 

Դավթի աստղը խորհրդապաշտական նշանը, հետևաբար հակառակ՝ խավարի, ստի, 

կեղծիքի, անարդարության, ստրկամտության, անբարոյականության ու մարդկային 

արատների ապարժեքային համակարգի վրա է կառուցված՝ դրանցից բխող 

հավատամքային աշխարհընկալմամբ ու դրանով ձևավորվող համակեցական կյանքը 

կարգավորող նորմերով ու սովորույթներով։ Մեկ խոսքով, այս ամենը արևապաշտների 

ու լուսնապաշտների կամ աստղապաշտների բոլոր հակասությունների, պայքարի ու 

հակամարտությունների տրամաբանության ողջ ներկապնակի գույներով խտացած։ 

Իսկ թե ո՞րն տեսակետն է ճիշտ՝ լուսնապաշտ, թե՞ աստեղնապաշտ, մեր խնդիրը չէ, այն 

թողնում ենք հետազոտողների քննությանը, իսկ մենք փաստենք, որ մեր՝ 

արևապաշտների՝ այսինքն արդար արեգակի լույսի ներքո բաց ու շիտակ, ազնվորեն ու 

առաքինաբար ապրողներիս տեսանկյունից երկուսն էլ ներկայացնում ու գործում են 

գիշերվա խավարի, մթության քողի տակ, դավադիր ու թաքուն։ 

6. Եթե խոսեցինք հոգևորից, հավատամքներից, ապա պարզ է, որ մեզանից 

յուրաքանչյուրը պետք է ունենար իր աստվածությունը, դրան ծառայելու իրենց հատուկ 

գրված կամ չգրված օրենքներն ու բարոյական նորմերը, կամ ասյօրվա կրոնական 

խոսքով ասած՝ հավատո հանգանակը, այլ կերպ՝ իր աստվածը, բարձրագույն իդեալը, 

դրանցից բխող իր կենսափիլիսոփայությունն ու կենսիմաստը և, որպես 

վերջնաարդյունք, սրանցից բնականորեն ձևավորվող կենսագործունեությունն ու 

կենսազարգացումը։ Եթե այդպես է, ապա ի՞նչ երկու բառով կարող ենք դրանք 

բնութագրել։ Առանց որևէ խտրականության ու սուբյեկտիվության, դրանք կարելի է 

անվանել՝ Արարչական և հակաարարչական կամ չարարչական ու ավերիչ։ Այսինքն 

վստահաբար կարելի է ասել, որ գոյություն ունի իրարամարեժ, իրար հակոտնյա 

աշխարահտեսության երկու մոդելներ՝ մեկը Արարչական գոյաբանական իմաստով, կամ 

Արարչական կենսիմատով, մյուսը՝ հակաարարչական կամ չարաչական ավերիչ 

գոյաբանական իմաստով։ Իսկ այս երկու տարաբևեռ ու հակամարտող մոդելները  

կյանքի կոչող մեխանիզմներն էլ համարժեքորեն կլինեն՝ դարձյալ առաջինի դեպքում՝ 

Արարչական գոյաբանական մեխանիզմներ կամ կենսընթաց, իսկ երկրորդինի համար՝ 

հակաարարչական կամ չարարչական ավերիչ գոյաբանական մեխանիզմներ կամ 

գործընթաց։ Իսկ սրանցից բխող կեցությունն էլ ենթադրելու է համապատասխանաբար՝ 

առաջինը՝ Արարչական գոյաբանական կենսագործունեություն, իսկ երկրորդը՝ 

հակաարարչական կամ չարարչական ավերիչ գոյաբանական գործունեություն, որին իր 

ամբողջության մեջ որակում ենք, որպես մակաբուծային ավերիչ հակահամակարգ։ 

Քանզի էությամբ այն հակաարարչական է, բնույթով՝  չ՛ար, իսկ դրսևորմամբ՝ ավերիչ։ 

7. Եվ այս ամենը, ի տարբերություն նրանց, որ ունեն խիստ ցուցում-հրահանգներով՝ 

ինստրուկցիաներով հազարամյակներով սերնդե-սերունդ հետևողականորեն 

փոխանցված, դաստիարակված ինստիտուցիոնալ համակարգ, մենք ապրել ենք 

բովանդակ անգիտության ու անիրազեկության մեջ։ Այս հանգամանքը բարձրաձայնելի 

ու լայն լսրանին հասանելի է դարձել հատկապես վերջին երկու-երեք տասնամյակների 

ընթացքում։ Շատ դեպքերում կցկտուր, ոչ ամբողջական համապատկերով, առանց 

կարևոր մանրամասների ու  լիարժեք բացատրությունների, զուրկ էական 
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բացահայտումներից ու հիմնավորումներից՝ այսօր էլ ենթական մնալով խորը և 

ամբողջական գիտական ուսումնասիրության ու հետազոտության։  

Հարց․ Անշուշտ, մենք էլ չխորանալով այդ մանրամասների մեջ, որը մեր ասօրվա քննելիք 

նյութը չէ, պարոն Մակարյան անցնենք այն համատեքստին, որի համար բերվեց այս 

օրինակը։ Ի՞նչ է հետևում ձեր այս բազմակետ նկարագրությունից ու ձևակերպումներից։ 

Պատասխան․ Այս նկարագրության նպատակը նաև համեմատությունն է։ Այսինքն այս 

ամենը, որն իրենք ունեն, և դրանով հանդերձ, կարելի է ասել, անշեղորեն գործել են ըստ 

այդ հրահանգացույցի՝ ինստրուկցիայի տառ ու բառի, և հասել գրեթե վերջնաարդյունքի, 

իսկ սրա համեմատ ի՞նչ ունենք մենք, ո՞րն է մեր գերնպատակը, մեր վերջնաարդյունքը, ինչի՞ 

ենք ձգտում մենք։ Վերջին հաշվով, նորից վերադառնում ենք մեր հաղորդաշարի 

գերհարցադրումներին՝ 

Ո՞րն է մեր ազգային կյանքի հավաքական իմաստը, լինելիության նպատակը, և 

առաքելության էությունը։ Կամ այսօրվա արարի բառապաշարով ու հասկացություններով 

սահմանված՝ ո՞րն է մեր ազգային էությունը, դրանից ծնվող, բխող ազգային ինքնությունը, 

դրանց կայացմանը ծառայող մեր ազգային արարչական կենսիմաստը, վերջինիս համար 

անհրաժեշտ արարչական գոյաբանական մեխանիզմները, կենսընթացը, այս ամենով 

իրացվող, դրսևորվող ազգային արաչական կենսագործունեությունը և կենսազարգացումը, 

ազգակեցական և պետականակերտական լիարժեք կենսաքաղաքականությունը։   

Պետք է խոստովանել, որ այս հարցադրումների ու դրանց պատասխանների առումով մեզ 

մոտ կան կցկտուր պատկերացումներ, շատ դեպքերում իրարամերժ մոտեցումներ, 

առավել հաճախ՝ այս  ամենի բացառում ու մերժում, անգամ ծաղրական վերաբերմունք։ 

Իսկ այն, որ մենք մեր առաքելության հանդեպ ունենք անգիտակից մոտեցում, այսինքն այն 

զգում ենք ներքուստ, գուցե գենետիկ ծածկագրերի ու պատմական հիշողության 

մակարդակում, բայց ոչ բանականորեն հասկացված ու սահմանված, գիտակցականորեն 

ճանաչված ու համակարգված։ Որի պատճառով էլ դառնում ենք պարծենկոտ ու սնափառ՝ 

մեր ուսերին բարձելով պատմական անցյալի այս կամ այն  հայտնի կամ անհայտ դեպքերի 

ու դեմքերի՝ հայ անհատների հանճարի կամ տաղանդի դրսևորումների հպարտության սին 

փառքը՝ անհաղորդ մնալով սեփական ազգի աստավածաշնորհյալ քաղաքակրթական 

առաքելությանը՝ բավարավելով լոկ սեփական եսը շոյող ամբողջական լիարժեքությունից 

զուրկ պատառիկների սնապարծությամբ։ Ճիշտ այնպես, ինչպես Սասնա Դավիթը, 

անտեղյակ իր հոր՝ Մեծ Մհերի զորություններից, արտատեր պառավի կաղամբներն էր 

տրորում ու մանր-մունր գործերով՝ ճնճղուկ որսալով էր զբաղված՝ իր Հոր Հոգևոր Սուրբ 

Տաճարը վերակառուցերու ու պաշտպաներու փոխարեն։ Այս այլաբանությունը, եթե 

թարգմանենք կամ փոխադրենք մեր այսօրվա բառապաշարին ու սահմանումներին, ապա 

հստակ կարող ենք ձևակերպել՝ Հայրը տիեզերական Արարիչն է, Հոգևորը վերմարդկային 

իրականությունն է, Սուրբ Տաճարը մեր ազգային մետաքաղաքակրթական ծածկագիրն է՝ 

որտեղ Սուրբը մեր Վերին կամ ազգային էությունն է, իսկ Տաճարը՝ ազգային Ինքնությունը։ 

Այսինքն կարելի է սահամնել՝ վերին Էությունից թորվող մեր ազգային Ինքնությունը, որը 

կարող է, պետք է  և պարտավոր է ինքնաարտահայտվի ու ինքնադրսևորվի, ինքնաիրացվի 

ու ինքնաարարվի, ինքնակայանա ու ինքնակատարելագործվի աշխարհիկ կյանքում՝ որպես 

ազգակեցական ու պետական գեր կենսիմաստ, կենսանպատակ ու առաքելություն։  

Հարց․ Պարոն Մակարյան, ձեր այս ձևակերպումից հետո անհամբերությամբ ուզում եմ 

հարցնել, իսկ ո՞րն է մեր այդ մետաքաղաքակրթական կոդը, ծածկագիրը, մենք կարո՞ղ ենք 
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դա վերծանել։ Եվ բնականաբար նույն անհամբերությամբ տամ  տրամաբանորեն ծնվող 

հաջորդ հարցը՝ կարո՞ղ ենք դրանով էլ վերածածկագրել և վերածրագրավորել ինքներս մեզ։ 

Պատասխան․ Անշուշտ կարող ենք, և հենց այդ նպատակի համար էլ ծառայում է մեր 

Արարչական հաղորդաշարն ու մասնավորապես այս արարները։ Որոնց ընթացքում էլ 

եկեք փորձենք հասկանալ, կառուցակազմել մեր ազգային գոյաբանական կենսամբողջ 

սխեման, մոդելը՝ վերին հոգևոր ոլորտներից մինչև աշխարհիկ ամենացածր շերտեր՝ մեր 

աչքի տակ ունենալով վերը բերված հրեական համակարգի օրինակը։ Անշուշտ, ոչ թե 

նմանեցնելու ու հարմարեցնելու նրանց մոդելին կամ, առավել ևս, կրկնօրինակելու, այլ 

ուղղակի համեմատություններ ու զուգահեռներ տանելու նպատակով։  

Եվ աստված մի արասցե, որ երբևէ փորձ արվի մեր սեփական մոդելը կայացնել 

հակահրեականության կամ, որևէ մեկ այլ հակասկզբունքի հիման վրա։ Քանզի մեր ազգային 

կենսահամակարգը ոչ միայն չի կարող լինել ինչ-որ մի բանի համար, առավել ևս, չի կարող 

գոյություն ունենալ ու կենսագործել ինչ-որ բանի դեմ կամ հակառակ։ Այն եղել է, կա և 

կայանալու է հանուն վերին գաղափարի ու բարձրագույն իդեալի։  

Սակայն մինչ մերին անցնելն ու կառուցակազմելը, եկեք հասկանանք նրանց մոդելը և 

տեսնենք, թե ի՞նչ հատկանշական ու ակնառու ուրվագծերով է այն պատկերվում մեզ։  

 Հին կտակարանյան տեքստերը վկայում են, որ կա վեր մարդկային 

իրականությունից տրվող հստակ ցուցումներ, հրահանգներ, դրանք անվերապահ 

կատարելու պատգամ, հրամաններ։ Իսկ շեղվելու և չկատարելու դեպքում՝ 

համարժեք պատասխաններ և պատիժներ, որոնցով ողողված է հին կտակարանը։ 

Մեր այսօրվա վերլուծության բառապաշարով այն կարող ենք սահմանել՝ վերին 

իրականությունը՝ մետապատմական-մետամշակութային ծածկագրեր, իսկ դրանց 

վերակոդավորումը հին կտակարանում՝ որպես պատմական-մշակութային 

ծածկագրեր՝ պատմականորեն եղած կամ, անգամ, չեղած կտակարանյան 

պատմություններով։ Անշուշտ այստեղ մշակույթ բառը պետք է օգտագործել 

որոշակի վերապահումով, որովհետև հրեաները իրենց վերագրած գրեթե ողջ 4000-

ամյա պատմության մեջ այդպես էլ որևէ ազգային մշակույթ չեն էլ ստեղծել։ Չնայած 

որ, հանուն ճշմարտության պետք է ասել, որ հարստացրել ու զարգացրել են, այլ 

պարագաներում՝ խեղել, արգելակել ու այլասերել են այլոց մշակույթները։ Իսկ թե 

իրենք ինչո՞ւ սեփական ազգային մշակույթ չեն ստեղծել, թերևս այն պատճառով, 

որ այստեղ էլ պետք է որոշակի վերապահում ունենալ ազգ հասկացության 

առումով։ Որովհետև հրեաները ավելի շատ կրոնական համայնք են, գուցե 

ժողովուրդ, բայց ազգի կարգավիճակի նրանք այդպես էլ չեն հասել։ Գուցե սա էլ 

ծածկագրի կարևոր բաղադրիչ է, ինչպես որ չարորակ ուռուցքի բջիջները օրգան 

համակարգ չեն դառնում, բայց գոյանում ու ապրում են այլ օրգանների ու 

օրգանիզմների հաշվին։ Եվ նրանց խնդիրը ոչ թե ֆունկցիոնալ համակարգերին 

հատուկ ավելի մեծ համակարգի մաս կազմելն ու դրան ծառայելն է, այլ հակառակը, 

ինպես ասել ենք՝ մակաբուծելը։ Ահա թե ինչու ենք շատ դեպքերում անվանում՝ 

մակաբուծային հակահամակարգ։ Չնայած որ բնության մեջ մակաբույծները 

նույնպես ֆունկցիոնալ համակարգեր են, բացառությամբ չարորակ ուռուցքների, 

որոնց ֆունկցիոնալ համակարգ բջիջները գործում ու աճում են, զարգանում ու 

տարածվում են ոչնչացնելով ավելի մեծ ֆուկցիոնալ համակարգերը, որոնց մաս 

պետք է կազմեին և որոնց պետք է ծառայեին։ Ահա, թե ինչու ենք ասում, որ 

կեցությամբ ու դրսևորմամբ ավերիչ են։ Իսկ բնությամբ չ՛ար, որովհետև գործում են 
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գիտակցաբար ու համակարգված, նպատակային ու շահադիտական 

հեռահարությամբ։ Իսկ էությամբ էլ հակաարարչական, որովհետև այս ամենը դեմ է 

արարչականությանն ու Աստվածային Կամքին ու դրանից ծնվող Բարիքին։ 

Հետևաբար նրանց մշակույթ ասվածը հենց ինքնին կրոնականությունն է, որն 

ամփոփվում է իրենց դավանանքի շրջանակներում և գործում, դրսևորվում է դրա 

կայացմամբ։ Լավագույն օրինակներից մեկը քաղաքական սիոնիզմն է, որի 

պաշտոնական հիմնարկեքը կարելի է համարել 1897թ-ի բազելյան համահրեական 

կոնգրեսը, որի գերնպատակը Էրեց-Իսրայելի վերականգնումն էր և հրեաների մի 

մասի վերադարձը, այսպես ասած, ավետյաց երկիր։ Բայց պատմական ընթացքը 

ցույց տվեց, որ քաղաքական սիոնիզմը ենթարկվեց ու այսօր էլ ծառայում է 

երեքհազարամյա հոգևոր-կրոնական սիոնիզմին։  

 Գրեթե 1200 տարի՝ սկսած Մովսեսից մինչև Քրիստոսի ծնունդ և մինչև առաջին 

դարի 70-ական թվականներ՝ Սողոմոնի երկրորդ տաճարի ավերումը՝ 

թորաթալմուդյան համակարգի և ծածկագրված մետաքաղաքական ողջ 

համակարգի վրա ձևավորվեց, ծրագրավորվեց իրենց նպատակին հասնելու ողջ 

գոյաբանական մեխանիզմները։ Որն իր մեջ ունի երկու շրջափուլ՝ Մովսեսից մինչև, 

Սողոմոնի տաճարի առաջին ավերումը և բաբելոնյան գերություն, որը տեղի է 

ունեցել Նաբուգոդոնոսոր Երկրոդի ժամանակ՝ մթա 597 թվականից սկսած, և  

երկրորդ՝ բաբելոնյան գերությունը ներառյալ,  Պարսից Կյուրոս Մեծ արքայի 

կողմից դրա ազատագրումից, Պաղեստին վերադարձից ու Սողոմոնի տաճարի 

վերականգնումից մինչև մթա 1-ին դարի 70-ական թվականներ՝ դրա երկրոդ 

ավերումը։ Այս երկրորդ փուլի ընթացքում հրեա քահանայապետերը՝ ռաբբինատը 

հանձն առան նախանձախնդրորեն գրի առնել և ամբողջացնել թորաթալմուդյան 

համակարգը։  Այսօրվա մեր ասելիքի համատեքստում կարելի է ասել՝ որպես 

հակաարարչական գոյաբանական իմաստի, դրա իրականացման չարարչական 

մեխանիզմների և ավերիչ գործընթացների ծածկագրերը։ 

 Շեշտել ենք, որ այս մեխանիզմներից լավագույնը, որպես ոսկե կանոն եղավ՝ 

ուրիշին տոկոսով փող կտաս, բայց ինքդ չես վերցնի և դու կտիրես աշխարհին 

բանաձևը, որը շվեցարական ժամացույցի ճշգրտությամբ աշխատում է մինչ օրս՝ իր 

լավագույն արդյունավետությամբ։  

 Որին թերևս լավագույնը աջակցեց 17-18-րդ դարերից թափ առնող նոր 

կապիտալիստական հասարակարգը, որի կայացմանն էլ փոխադարձաբար 

նպաստեց նույն այդ վաշխառուական կրոնական համակարգը ՝ դառնալով նրա և՛ 

հոգևոր, և՛ նյութական կապիտալի ֆինանսավարկային հիմքը՝ իր նոր ձևավորվող, 

բայց խելահեղ արագությամբ զարգացող բանկային համակարգերով՝ այսօր արդեն 

աշխարհակուլ գերիշխանությամբ։ Սա էլ որպես այդ իրագործման մեխանիզմի 

ծածկագրերի նյութականացում, մարմնավորում, դրսևորում՝ գործիք-միջոցի 

տեսքով։ Դրա համար նրանց մոտ ամեն ինչ տարբերակելի է՝ գործիք, միջոց, 

նպատակ և առաջնայինը չի խառնվում երկրորդայինի հետ, որովհետև գործիքը 

պետք է ծառայի նպատակի կայացմանը, հետևաբար փողը, հարստությունը 

ինքնանպատակ, առավել ևս, վերջնանպատակ չեն, այլ միջոց ավելի բարձր 

նպատակին հասնելու համար։  

Իսկ մեզ մո՞տ, ամեն ինչ վերածվել է քաոսի։ Ո՛չ նպատակ կա, ո՛չ այն իրագործելու 

մեխանիզմ, ոչ դրանց ծառայող միջոցներ ու գործիքակազմեր, ոչ էլ այս ամենը 

կյանքի կոչող քաղաքականություն։  
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 Այդ գործիքակազմերից թերևս մեկ այլ դրսևորում են քաղաքական կառույցները՝ 

այսպես ասած կուսակցությունները, մեր օրերում էլ հազար ու մի տեսակ 

հասարակական կառույցները, հիմնադրամները,  լրատվական միջոցները և 

ամենակարևորը, հայտնի ու անհայտ գործակալական ցանցերը, հատուկ 

ծառայությունները և սրանց ետևում կանգնած գաղտնի կամ բացահայտ տարբեր 

տեսակի կիսակրոնական օթյակներն ու ակումբները և այլն, որոնք դարձյալ նրանց 

վերահսկողության տակ են ու ծառայեցվում են իրենց նպատակներին։ Եվ այս 

ամենը նպատակային քաղաքականության, ֆինասների ու իշխանական լծակների 

միջոցով, որովհետև, ինչպես ասեցի, նպատակը գիտեն տարբերել միջոցներից, իսկ 

նպատակը արդարացնում է միջոցները։ Հետևաբար կուսակցությունները 

սինագոգիալ կառույցներ են, իսկ նրանց միջոցով տարվող քաղաքականությունը և 

գործունեությունը մակաբուծային են։ Ահա թե ինչու, այդ քաղաքական 

կուսակցությունների համակարգը մինչ օրս միայն ու միայն վնաս հասցրեց ու 

շարունակում է վնասել մեր ազգին ու պետականության կայացմանը, որովհետև մեր 

ալգորիթմից դուրս է ու ծառայում է այլոց, որովհետև ի սկզբանե առաջացան ու 

գործեցին, այսօր էլ շարժվում  են նրանց մատրիցաներով ու ալգորիթմներով։ 

 Նոր ձևավորվող կապիտալիստական հասարակարգում, սկիզբ առան 

պետականակարգության հանրապետական ձևեր, իրենց հատուկ կառավարման 

կառույցներով, քաղաքականության բուռն զարգացմամբ ու մասսայականացմամբ։ 

Նման տենդենցները ենթադրում էին նաև նոր քաղաքական  ծածկագրեր, որոնք 

հրեական իրականության մեջ դրսևորվեց, որպես գոյաբանական մեխանիզմների 

քաղաքական ծածկագրեր, որոնց դրսևորումը արտահայտվեց, ինչպես ասեցինք՝ 

քաղաքական սիոնիզմի տեսքով։ Որն էլ նոր թափով, արդիականացած ու ավելի 

ագրեսիվ սկսեց իրականացնել հոգևոր-կրոնական սիոնիզմի հիմնադրույթները։  

Իսկ եթե ամբողջացնենք կրոնական-ծիսական կամ հավատամքային, հոգևոր-գաղտնի և 

քաղաքական-գործնական սիոնիզմների պոստուլատները, ապա ամեն ինչ ավելի քան պարզ ու 

հասկանալի կդառնա։ 

Կրոնական-հավատամքային սիոնիզմն ասում է․ 

 Մենք՝ հրեա ժողովուրդը ընտրյալ է 

 Եթե մենք ընտրյալ ենք, ապա մնացած բոլորը գոյեր կամ ակումներ են՝ հոգի չունեցող 

արարածներ, այսինքն անասուններ, հետևաբար պետք է ծառայեն մեզ 

 Եթե նրանք մեր ծառաներն են, ուրեմն մենք նրանց հետ կարող ենք վարվել ինչպես 

ցանկանանք, և հետևաբար նրանց ունեցածն էլ կարող ենք խլել, որովհետև պատկանում 

է մեզ 

Հոգևոր Սիոնիզմը իր կաբբալիստական խտրականությամբ հասնում է ծայրահեղության՝ 

սահամանելով․ 

 Բոլոր ազգերից ու ժողովուրդներից միայն մենք ենք ընտրյալ, որովհետև միայն մենք ենք 

օժտված ազատ կամքով և ունենք նախասահմանված առաքելություն, միսիա, որով 

ինքնահռչակվում են որպես գերազգ՝ էքստարածքային համաշխարհային հրեական 

հոգևոր ազգ։ 

 Այս միսիան կայանում է Մաշիախի լույս աշխարհ բերելուն և նրան աշխարհի թագավոր-

կառավարիչ կարգելուն 

 Որից հետո սկսվելու է հրեաների հազարամյա կառավարման շրջանը 



11 
 

Քաղաքական-գործնական սիոնիզմը այս ամենով ամբողջացնում է․  

 Այս ամենի իրականացման համար՝ ինչպես գրված է, պետք է վերականգնել Իսրայել 

պետությունը և վերակառաուցել Սողոմոնի երրորդ տաճարը՝ դարձնելով աշխարհի 

հոգևոր կենտրոնը, որտեղից էլ պետք է տեղի ունենա աշխարհի կառավարումը 

 Պետք է գլոբալիզացիայի՝ համաշխհայնացման միջոցով ստեղծել համաշխարհային 

կառավարություն, որի գահին պետք է բազմի Մաշիախը՝ հրեական մեսիան 

 Պետք է համամոլորակային մասշտաբայնությամբ հաստատել Նոր Աշխարհակարգ, 

որպես հրեական հազարամյա կառավարման  և համամարդկային տոտալ ստրկության 

ու վերահսկաման հասարակարգ՝ վերածելով աշխարհը՝ պետություն հրեաների համար՝ 

Իսրայել հոգևոր կենտրոնով 

Իսկ եթե սրանց էլ ավելացնենք արհեստականորեն բուծված քրիստոնեական սիոնիզմը կամ 

նոր բողոքականությունը և դրա բազմամիլիոն հետևորդներին, հատկապես ԱՄՆ-ում, որոնք 

ընդունում են հրեաության ու հուդայականության գերակայությունը իրենց ու քրիստոնեության 

նկատմամբ։ Հետևաբար իրենց հավատամքային համոզմունքը խարսխում են ծառայելով ու 

օժանդակելով հրեաներին ու հուդայականությանը և այս ամենի կայացմանը՝ որպես իրենց 

հավատքի դրսևորում ու գրավական, որպես աստծո կամքի կայացում, դրան հավատարմության 

հաստատում ու երաշխիք՝ իբր, սպասելով Քրիստոսի երկրոդ գալստյան։ 

Ահա այս պոստուլատների ամբողջությունից պարզորոշ երևում է, թե ի՞նչ է գաղտնագրված 

Սողոմոնի Երեքհազարամյա Նախագծի տողատակերում։ Չմոռանանք, որ հրեական մեսիա-

մոշիախը քրիստոնեական վարդապետության մեջ Հակաքրիստոսն է, այսինքն սատանայի 

փոխանորդը երկրի վրա, ահա թե ինչու ենք այս ողջ հակահամակարգը անվանում 

ատվածամերժ, հակաարարչական, նրա իրագործողներին՝ հոգեծախ, աստվածուրաց 

դիվապարտներ, իսկ գործունեությունը՝ աստվածատյաց սատանայապաշտություն։ 

Ահա, թե ինչու էր Քրիստոսը նրանց հանդիմանում․ Դուք հոր կողմից սատանայի զավակներ եք, 

և ձեր հոր ցանկություններն եք ուզում կատարել, թեև նա ի սկզբանե մարդասպան էր և 

ճշմարտության մեջ չմնաց, որովհետև նրա մեջ ճշմարտություն չկար։ Ով Աստծուց է, Աստծու 

խոսքերն է լսում, իսկ դուք չեք լսում նրա համար, որ Աստծուց չեք>>։ ( ավ․ Հովհաննու 8/41-47)  

Ահա, թե ինչու էր ՄԱԿ-ի Գլխավոր Անսամբլեան 1975 թվականի դեկտեբերի 10-ին ընդունած  

3379 ռեզալյուցիայով հաստատել․ սիոնիզմը ռասիզմի և ռասայական խտրականության ձև է։ 

Որն էլ հետագայում, ինչ-ինչ ճնշումների ներքո չեղյալ համարվեց՝ 1991 թվականի դեկտեմբերի 

16-ի  4686  <<Ռասիզմի և ռասայական խտրականության լիկվիդացիայի>> վերնագիրը կրող նոր 

ռեզալյուցիայով։   

Հասկանալի է այն, որ ինչի մասին խոսեցի, այս ամենը ընդամենը հպանցիկ դիտարկում է, որի 

խորքերը հասնելու համար երկարատև ու հետևողական գիտական ինստիտուցիոնալ 

հետազոտության կարիք կա, որը բացթողնված է մեր իրականության մեջ։ Իսկ ի հակառակ մեզ, 

հայագիտությունը հրեական համակարգի կարևորագույն և առանցքային խնդիրներից մեկն է։ 

Սկսած այսօրվա Իսրայելում, վերջացրած յուրաքանչյուր երկրում առակ հայագիտական 

բաժիներում իրենց ղեկավար և ուղղորդող դերակատարությամբ։ Այդպես էր անգամ ԽՍՀՄ 

տարներին, այդպես է անգամ այսօր մեր, իբր, ազատ, անկախ պետականության օրոք, դրա 

համար էլ հայագիտությունը մնացել ու ծանրացել է միայնակ հետազոտող-էնտուզիաստների 

ուսերին՝ կտրված պետական շահագրգիռ ներգրավվածությունից։ Իսկ եթե քննենք բոլոր նրանց 

ազգանունները և ծագումնաբանությունները, կամ ֆինանսական կախվածությունները, թե 
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ովքե՞ր են զբաղվել ու զբաղվում հայագիտությամբ, ներառյալ, այսօր մեր երկրում, և ո՞վ ու ինչո՞ւ 

է հայագիտությունը տանում փակուղի, ամեն ինչ, ավելի քան պարզ և հասկանալի կլինի։ 

Հարց․ Պարոն Մակարյան եկեք ամփոփենք ձեր շարադրած հրեական այս մոդելի օրինակը և 

կատարենք կարևոր եզրահանգումներ։ 

Պատասխան․ Այո՛, եկեք ամփոփենք մի քանի բանաձևումների տեսքով․ 

 Կա վերմարդկային իրականությունից տրվող կոդավորում, իրենց պարագայում, 

անհայտ ծագմամբ, ինքնահռչակ եհովա կամ յախվե ադոնայ՝ աստված, բարձրագույն 

իդեալ։ 

 Կա նրա կողմից կոնկրետ մետապատմական-մետամշակութային կոդավորում, որը 

ծածկագրվում է գրեթե մեկ հազարամյակ՝ ամբողջական թորաթալմուդյան համակարգի 

մեջ՝ որպես պատմական-մշակութային կոդեր։ 

 Թորաթալմուդյան համակարգը, հատկապես բաբելոնյան գերությունը և դրանից հետո, 

ներկայանում է որպես մինչ այդ եղածի՝ պատմական-մշակութային ծածկագրեի և դրանց 

իրականացման մեխանիզմների ծածկագրերի ամբողջություն։ Այսինքն կարելի է ասել՝ 

առաջինը՝ գոյաբանական իմաստ, երկրոդը գոյաբանական մեխանիզմներ։  

 Թորաթալմուդյան համակարգը հետագայում ունեցավ իր խորքային դրսևորումներն ու 

ամբողջացումները՝ կաբբալայի տեսքով, որպես կրոնական սիոնիզմի, ավելի խորքային 

շերտ՝ հոգևոր կամ գաղտնի սիոնիզմ, կամ, կարելի է ասել՝ ծածկագրերի ծածկագիր։ Եվ 

եթե թորաթալմուդյան համակարգը լայն մասսաների համար է ու հասու նրանց 

ընկալմանը, ապա կաբբալան ավելի խորքային, ինչ որ տեղ, ընկալմանը ոչ այնքան 

մատչելի հոգևոր գաղտնի գիտելիք է։ 

  Գոյաբանական մեխանիզմի կատարյալ ձեռքբերում, դրսևորում, մարմնացում ու 

էվոլյուցիա էր ա/ սինագոգիալ համակարգն իր գրական ժառանգությամբ, դրանց հիման 

վրա կրթության, դաստիարակության, միջհամայնքային կյանքում դատավորի 

դերակատարության, հոգևոր բացարձակ, անվիճելի ու անվերապահ առաջնորդության 

ինստիտուցիոնալ կազմակերպմամբ, բ/ բանկային համակարգը՝ որպես նյութականի 

նվաճման անփոխարինելի գործիք, գ/ ինչպես ասացինք, գաղտի օթյակներն ու 

ակումբները, դ/ 19-րդ դարում թափ առած գաղափարաբանություններն ու դրանցով 

կազմավորվող կուսակցությունները, որոնք դարձյալ սինագոգյալ կառույցներ են, 

ինչպես նաև ե/ քաղաքական սիոնիզմը, որը քաղաքականորեն ճարտարապետում, 

նախագծում է բազմաշերտ հոգևոր-կրոնական-քաղաքական սիոնիզմի իրագործման 

ճանապարհային քարտեզները և դրանց կայացումը անցյալ-նարկա-ապագա   

հազարամյակների ծիրում՝ որպես Սողոմոնի Երեքհազարամյա Մեգանախագծի 

քաղաքական ծածակագրեր ու գործնական քայլեր։ 

Այսինքն ամբողջանում է վերին մետաքաղաքական հարթությունների ծածկագրերն ու 

աշխարհիկ քաղաքական ծածկագրերն ու դրանց առօրեկան դրսևորումները, որպես կենսունակ 

մեկամբողջ համակարգ։  

Նման մեկամբողջ կենսահամակարգ  էլ իրենից ներկայացնում է նաև մեր հայոց ազգային 

քաղաքակրթական  կենսամբողջությունը՝ իր բոլոր ոլորտներով՝ հոգևորից մինչև առօրյա, 

կենցաղային սովորույթներ ու դրսևորումներ։ Սակայն այն այսօր չի գործում, կենսունակ չէ, ինչ 

որ մի տեղ խցանվել է ու աղճատվել։ Բայց ինչպե՞ս այդ ամենը տեսնենք ու ճանաչենք, և առավել 

ևս, ինչպե՞ս վերականգնենք ու վերագործարկենք, առողջացնենք ու ամբողջացնենք, 
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կենսագործենք ու զարգացնենք, դա մեր ազգային հավաքական գիտակցությանն ու 

ինքնագիտակցությանը դեռ հասու չէ։ Սակայն այդ մասին կխոսենք հաջորդ արարի ժամանակ։ 

Վերջաբան․ Պարոն Մակարյան մեր քննարկաման նյութը բավականին ծավալուն ու ծանր է, 

կարելի է ասել՝ չտրորված կամ քիչ տրորված արահետ է, և այնտեղով անցնելը բարդ է ու դժվար, 

սակայն պարտավոր ենք այն բացել թեկուզ գալիք սերունդների համար։  Դե ինչ, այսօր այսքանով 

ավարտենք մեր ասելիքը, իսկ հայոց քաղաքակրթական ծածկագրերի վերծանումը թողնենք մեր 

հաջորդ արարների քննությանը։ Իսկ այժմ աշխարհաշեն հայությանը հրաժեշտ տանք 

ավանդույթ դարձած բարեմաղթությամբ․ 

Արարչակամ ազգին հայոց և աստվածազարմ  հայրենակիցներին մաղթենք՝ Արարչական Կամքի 

ճանաչողություն, կենսագործում, կայացում և արարում։ 

Պատասխան. Աստված զորավիգ ու առաջնորդ։      

Ցտեսություն, մինչև հաջորդ արարչական արար ու համաարարում։                                            

  03․03․2022թ․ 

   


