
1 
 

ԱՐԱՐՉԱԿԱՆ 

/արար հինգերորդ/ 

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

հաղորդաշարի հիգերորդ արարն է։ Եվ ինչպես միշտ, 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 եկեք մեր հաղորդաշարի ողջույնի խոսքով մեկնարկենք 

այսօրվա մեր հերթական հինգերորդ արարը՝  աշխարհաշեն հայությանը բարեմաղթելով․  

Արարչակամ ազգին հայոց և աստվածազարմ մեր հայրենակիցներին մաղթենք՝ Արարչական 

Կամքի ճանաչողություն, կենսագործում, կայացում և արարում։ 

Պատասխան. Աստված զորավիգ ու առաջնորդ։ 

Հարց․ Պարոն Մակարյան մեր Արարչական հաղորդաշարի նախորդ՝ չորրորդ արարում մենք 

խոսեցինք մետաքաղաքակրթություն և քաղաքակրթություն, մետամշակույթ և մշակույթ, 

մետաքաղաքականություն և քաղաքականություն կապերի, ինչպես նաև դրանք կյանքի կոչող 

իրականացման մեխանիզմների մասին, որպես մեկ ամբողջաշղթայի, ընդհանրական մեկ 

համակարգի՝ սկսած վերին հոգևոր ոլորտներից մինչև աշխարհիկ քաղաքականություն ու 

հասարակական կյանք՝ իր առօրյա կենցաղով, սովորույթներով ու ավանդույթներով։ Այս 

ամողջակա համակարգը դուք պատկերավոր ձևով հանգամանալից ներկայացրեցիք հրեական 

օրինակով, որպես Սողոմոնի երեքհազարամյա նախագիծ՝ դարձյալ, սկսած հոգևոր շերտերից 

մինչև աշխարհիկ գործընթացներ՝ իր հնարավոր դրսևորումներով ու իրականացման 

մեխանիզմներով։ Դրանց վրա կանգ չառնելու համար մեր հայրենակիցներին խորհուրդ 

կտանք դիտել նախորդ՝ չորրորդ արարը, կամ ավելի հանգամանալից ու մանրամասնորեն 

ընթերցել այն մեդագիր բաժնում, իսկ մենք անցնենք այսօրվա ասելիքին՝ մեր խոստման 

համաձայն՝ ներկայացնելով հայկական կենսահամակարգը՝ մետաքաղաքակրթությունից 

սկսած մինչև իրականացման մեխանիզմներ հոգևոր ու նյութական հնարավոր տեսանելի 

շերտեր՝  որպես ազգային արարչական կենսամբողջություն։ 

Պատասխան․ Նախքան բուն ասելիքին անցնելը, կցանկանայի կատարել մի քանի կարևոր 

դիտարկումներ․ 

 Անցած արարի ժամանակ ներկայացնելով հրեական համակարգը՝ շեշտեցինք մի շատ 

կարևոր նկատառում, որ նրանց համակարգը մրցակցային պայքարի մեջ է մեր ազգային 

կենսահամակարգի հետ։ Եվ դա անկախ այն բանից, մենք դա խորապես գիտակցում ու 

ճանաչում ե՞նք, թե՞, ո՛չ։ 

 Այս հակոտնյա ու տարաբևեռ, իրարամերժ ու հակառակորդ համակարգերը 

բնութագրեցինք․ նրանցը՝ որպես  էությամբ հակաարարչական, բնությամբ՝ չարակամ, 

դրսևորմամբ ավերիչ՝ որակելով մակաբուծային հակահամակարգ, իսկ մերը՝ էությամբ 

արարչական, բնությամբ արարչակամ, կենսագործմամբ արարչագործական և այս 

ամենով՝ որպես բարձրագույն Բարիքին միտված կենսահամակարգ։  

 Բայց այս ամենով հանդերձ շեշտեցինք, որ նրանց համակարգի կայացվածությունը 

օրինակ ենք բերում ոչ թե այն բանի համար, որ մեխանիկորեն պատճենենք ու 

կրկնօրինակենք, կամ մերը նմանեցնենք ու հարմարեցնենք իրենց համակարգին, այլ 
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զուտ համեմատություններ անելու, զուգահեռներ տանելու և համապատասխան 

եզրահանգումների գալու նպատակով։ 

 Որպեսի նրանց օրինակի վրա պատկերավոր ու տեսանելի լինի, թե ինչպես է այդ 

մոդելը, համակարգը, որպես մեկամբողջ մեխանիզմ, մեքենա գործում, աշխատում՝ այն 

էլ հարյուրամյակների ու հազարամյակների կտրվածքով։ Ինչպես է այն ժամանակի մեջ 

արդիականանում ու զարգանում, տարածվում և գտնում դրսևորման նոր ձևեր՝ 

ժամանակացուցային ճշգրտությամբ հասնելով ցանկալի արդյունքների, ինչպես նաև 

խոստացված, նախասահմանված, ճիշտ է ասել ճարտարապետանախագծածրագրային 

վերջնաարդյունքի։  

 Որպեսզի մեր համակարգն էլ ներկայացնելուց, կառուցակազմելուց, նրանցը աչքնեիս 

առաջ ունենալով, հասկանանք, որ մեր համակարգն էլ կարող է նույնքան ու, մի բան էլ 

առավել, ես կասեի՝ արարչականորեն կենսունակ ինքնաշխատ կենսագործել։ 

 Եվ ինչպես մատնանշել էինք անցած անգամ, հիմա էլ կրկնաշեշտելով փաստենք, որ 

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 նույնիսկ ինչ-որ մի բանի համար, 

առավել ևս, չի կարող գոյություն ունենալ կենսագործել ինչ-որ բանի դեմ ու հակառակ։ 

Այն եղել է, կա և կայանալու է հանուն վերին գաղափարի ու բարձրագույն իդեալի։  

 Հակառակ դեպքում մենք կհայտնվենք այն նույն կարգավիճակում, որում հայտնվել են 

նրենք՝ հազարամյա նախանձ ու չարություն, ատելություն ու մաղձ կուտակելով 

սեփական անհատական ու կոլեկտիվ ներաշխարհներում։ Իսկ սա կատարյալ 

սադոմազոխիզմ է՝ ակունքը հակաարարչականության, չարակամության և ավերումի, 

որոնք նրանց հակահամակարգի էութենական հատկանիշները և որակներն են դարձել։  

 Եվ վերջին հաշվով, կազատագրվենք նրանց կեսահազարամյա հաջողությունների և 

մեր հազարամյա անհաջողությունների բարդույթից՝ նրանց ամենակարող համարելով, 

իսկ մեզ հազար ու մի թերություններ և արատներ վերագրելով՝ կդադարենք նրանց 

ջրաղացին ջուր լցնել։ Որ այլևս խնդիր չենք ունենա այս կամ այն, լավ ու վատ 

իրադարձությունների ժամանակ մատնացույց անել, տեղին-անտեղին մեղադրել և մեր 

բոլոր դժբախտությունների պատճառը բարդել նրանց վրա։ Այլ դրա փոխարեն կլծվենք 

մեր սեփական ազգային արարչական մոդելը, կենսահամակարգը կենսագործելու և 

կենսազարգացնելու, արդիականացնելու և կայացնելու, համարարելու և 

կատարելագործելու սուրբ ու նվիրական առաքելությանը։ 

Հարց․ Այո՛, պարոն Մակարյան, թերևս սրանք կարևոր ու անհրաժեշտ դիտողություններ, 

դիտարկումներ ու նկատառումներ են, որոնց անտեսման դեպքում կարող ենք մենք ընկնել 

մեր իսկ ծուղակը և երկար ժամանակ այդպես էլ մնանք այնտեղ փակուղային 

մոլորվածությամբ բանտված, այն էլ կամա թե ակամա, որովհետև շատ հնարավոր է, որ այս 

ամենը հաշվի առնելով՝ մեր ազգային կենսագաղափարը դիտավորյալ փորձեն կառուցել 

հակասկզբունքների հիման վրա։ Եվ ճիշտ եք նշում, երբ ասում ենք, որ ցանկացած 

հակասկզբունք, դա կլինի հակահրեական կամ հակաթուրքական, այսօր էլ, արդեն շատ 

դեպքերում հակառուսական, կամ նորաձև դարձած՝ հակագլոբալիստական և այլն, ոչ 

միայն չի կարող, այլ նույնիսկ կործանարար կլինի մեր ազգային ինքնութենական կոդերի 

համար, եթե փորձենք հակասկզբունքների հիմքի վրա կայացնել մեր հայկական մոդելը։ 

Պատասխան․ Թույլ տվեք, մինչ մեր մոդելի նկարագրմանն անցնելը, նախ երկու բառով 

պարզաբանեմ, թե ի՞նչ նկատի ունեմ, երբ ասում եմ հանուն գերնպատակների, 
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առաքելության, վերին գաղափարի ու բարձրագույն իդեալի պետք է կայանան հայոց 

քաղաքակրթական կոդերն ու կենսագործունեությունը։   

 Անշուշտ կարելի է ասել՝ հանուն ՀԱՅՔ ամբողջական հայրենիքի ազատագրման ու 

ազգային պետականության վերականգման։ Սա մեծագույն նպատակ է։ 

Բայց որքան էլ այս նպատակը մեծ է ու նվիրական, որին պետք է ծառայի թե՛ մեր 

անհատական, թե՛ հավաքական միտքը, ուժը, կորովը, աշխատանքը, նվիրումը և 

այլն, սակայն այն վերջնանպատակ չի կարող լինել։ Այն մեծագույն նպատակ լինելուց 

զատ, նաև միջոց և հնարավորություն է ավելի գեր նպատակի հասնելու համար։ 

 Իսկ նման գերնպատակ է ազգի կայացումը, որպես ՀԱՅՔ ազգակեցական ու 

ազգապետական ամբողջականացում մոլորակով մեկ։ Որը հնարավոր է մեր ազգային 

կոդի ինքնադրսևորման ու իրացման միջոցով։ Որն էլ հնարավոր է առաջնահերթ 

ինքնաճանաչողությամբ և ազգային առաքելության գիտակցությամբ։ Սա 

գերնպատակ է։ Սակայն դարձյալ դեռ վերջնանպատակ չէ։ 

 Իսկ այս ազգային գերնպատակը պետք է կայանա հանուն ավելի բարձր նպատակի՝ 

ազգային  առաքելության ծածկագրերի կայացման, որն էլ ինքնին մեր բարձրագույն 

նպատակ է։ 

 Իսկ ազգային առաքելության ծածկագրերի բովանդակությունը, որպես վերին ու գեր 

գաղափար՝ Արարչական կամքի ճանաչողությունն է։ Այս վերին ու գերագույն 

գաղափար-նպատակին ձգտման ու կայացման անընդհատական ճանապարհը մեր 

անհատական ու ազգային հավաքական մեգանպատակն է։ 

 Իսկ ազգային առաքելության ծածկագրերի էությունը, որպես բարձրագույն իդեալ՝ 

Աստծո Արքայության կայացումն ու հաստատումն է, յուրաքանչյուր մարդ 

անհատականության ներաշխարհում և ողջ մոլորակում։ Սա մեր անհատական ու 

ազգային հավաքական հիպերնպատակն է։ 

Այս բարձրագույն իդեալից սկսած մինչև վերին գաղափար,  առաքելություն և գերնպատակներ 

մեզ՝ Հայորդիներիս համար ամբողջանում է որպես Հայկի Բյուրհազարամյա Մեգանախագիծ։  

/սխեմա 1/ 

Հարց․ Շատ պատկերովոր ու սխեմատիկ ներկայացնելով հայոց ինքնության դրսևորման 

բյուրհազարամա մեգանախագծը՝ դուք պնդում եք, որ այն հնարավոր է խոսքից, սխեմայից 

վերածել գործի ու իրականության։ Եվ հիմնավորում եք, որ դա հնարավոր է այս 

մեգանախագծի իրականացման համար անհրաժեշտ  քառաստիճան ծածկագրերի կայացման 

միջոցով։ Իսկ այդ քառաստիճան համակարգը մենք անցած արարում ներկայացրեցինք որպես՝  

 քաղաքակրթական,   

 մշակութային,  

 քաղաքական  

 դրանց իրագործման մեխանիզմների ծածկագրեր։ 

Այ, հիմա խնդրեմ, եկեք կառուցակազմենք մեր հայկական կենսահամակարգի մոդելը։  

Պատասխան․ Ճիշտ կլինի, եթե մենք այսօրվա արարի ընթացքում փորձենք ճարտարապետել 

և ուրվագծել մեր պատկերացրած մոդելի ընդհանուր պատկերը, սխեման, որպեսզի հետագա 

արարների ընթացքում մանրամասնենք դրա բաղադրիչները։ Կարծում եմ նաև այդ դեպքում 

մեր լսարանի կամ ընթերցողների համար շատ ավելի հեշտ կլինի ամբողջապատկերն 

ունենալու դեպքում, հավաքել ողջ խճանկար-փազլը՝ հետևելով մեր հաջորդ արարներին, 

որպես այս համապատկերի առանձին մասեր՝ բոլոր դետալներն իրենց տեղերը դնելով։ 
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Եվ այսպես եկեք նախագծենք այս քառաստիճան համակարգը՝  

 Մետաքաղաքակրթություն-քաղաքակրթություն 

 Մետամշակույթ-մշակույթ 

 Մետաքաղաքականություն-քաղաքականություն 

 և դրանց իրագործման մեխանիզմներ 

Մեկ անգամ էլ հիշեցնեմ, որ շատ դեպքերում վերջին երկուսը կարելի է դիտել որպես մեկ 

ամբողջություն, այն էլ երկակի ըմբռնումով։ Նախ, որ կարող են իրագործման մեխանիզմները 

ծառայել քաղաքականության իրագործմանը՝ որպես վերջինիս միջոց ու գործիքակազմեր։ Եվ 

հակառակ տարբերակը, երբ հենց ինքը քաղաքականությունն է իրագործման մեխանիզմների  

ենթաբաժին հանդիսանում, որի օգնությամբ կամ կայացմամբ կայանում են իրագործման 

մեխանիզմները, հետևաբար և վերին երկու՝ մշակութային ու քաղաքակրթական շերտերը։ Այս 

դեպքում քառաստիճան սխեման կարելի է ներկայացնել, որպես եռաստիճան համակարգ։ 

/սխեմա 2 և սխեմա 3 / 

Սակայն նման վերադասավորումներն այդքան էլ էական չեն, որովհետև այն կարելի է տարբեր 

դասավորություններով ներկայացնել, անգամ մետամշակութային ու մետապատմական 

ծածկագրերը ներկայացնել առանձին-առանձին, կամ նույնիսկ դրանք ամբողջացնել մեկ անվան 

տակ՝ որպես մետաքաղաքական ծածկագրեր և այլն։ Այստեղ կարևորը համակարգի 

կենսունակությունն ու ինքնաշխատ կենսագործունեությունն է, որը կախված է ոչ միայն 

ծածկագրերի ճիշտ մոդելավորումից ու համադրումից, այլ նաև համակարգի ներքին 

ճկունությունից ու ինքնատրանսֆորմացվելու կարողությունից։ Այստեղ կա մի շատ կարևոր 

հանգամանք, որի մասին արժե հիմա շեշտել, երբևե դրան անդրադառնալու ակնկալիքով, որը 

մենք անվանում ենք համակարգի մետամորֆոզային ինքնաարարում։ 

Եթե համակարգի ներքին ճկունությունն ու տրանսֆորմացիոն ձևափոխում-

բարեփոխությունները կամ բարենորոգչությունները կապված են համակարգի անընդհատորեն 

ինքնաարդիականանալու ու զարգանալու ծածկագրված ներքին կարողություններին, ապա 

մետամորֆոզ-կերպափոխությունը բացառապես վերաբերում է փուլային ինքնաարարման ու 

կատարելացման ծածկագրերին։ Որը 21-րդ դարում ու 3-րդ հազարամյակում մենք տեսնում ու 

անվանակոչում ենք, որպես ոգենորոգչական կենսագործունեություն կամ շարժում։ Իսկ ավելի 

համընդգրկուն ձևակերպում ենք՝ բարեշրջության Արարչակարթական բյուրաշրջանի 

Ոգենորոգչական վերընթաց լուսեուղի։  

Սա թերևս կարևորագույն թեմաներից մեկն է, և կարելի է ասել, որ այն առնչվում է հոգևոր-

հավատամքային դաշտին, որից կարող է ատոմական միջուկի շղթայական ռեակցիայով, իսկ 

ավելի ճիշտ, նույն այդ ատոմային միջուկի պայթյունի զորության պես կենսաարարել ազգային 

ու մարդկային ողջ համակեցական կյանքը։  

Եվ այսպես, անցնենք այսօրվա բուն թեմային՝ մետաքաղաքակրթական և քաղաքակրթական 

ծածկագրեր։ 

Նախ, ի՞նչ ենք հասկանում մեթաքաղաքակրթություն, մետամշակույթ, մետապատմություն 

կամ մետաքաղաքականություն ասելով։ Նույն իմաստով, ինչ իմաստով մետաֆիզիկա 

հասկացությունը երկուս ու կես հազարամյակ առաջ օգտագործել է Արիստոտելը՝ այն ինչ 

ընկած է ֆիզիկայից հետո կամ դրանից անդին։ Մեր պարագայում էլ՝ այն ինչ ընկած է 

քաղաքակրթությունից, մշակույթից, պատմությունից ու քաղաքականությունից անդին կամ 
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առաջ։ Որոնցով պայմանավորվում է այս կամ այն քաղաքակրթության ու մշակույթի 

դրսևորման հավանական ձևերը։  

Որոնք նախորդ արարներից մեկում ձևակերպել էինք, որպես վերմարդկային աներևույթ, 

հոգևոր իրականություններում ծրագրավորվող ծածկագրեր, որոնք վերակոդավորվելով կամ 

ներբեռնվելով մարդկային աշխարհիկ նյութական կյանքում, դրսևորվում են որպես այս կամ 

ազգի, երկրի, մշակույթի, կրոնի պատմություն ու քաղաքականություն։  

Եվ նշել էինք, որ եթե որևէ մետամշակույթ նախախնամությամբ սահմանված պետք է ունենա 

ավելի մեծ ու նշանակալի դերակատարություն կամ առաքելություն, ապա այն կոդավորվում է 

ավելի խորն ու ծավալուն մետաքաղաքակրթական ծածկագրերով, որպեսզի դրան 

համապատասխան ունենա աշխարհիկ դրսևորում՝ քաղաքակրթությունների տեսքով։  

Թերևս դրա լավագույն օրինակը՝ արաբական անապատներում անգրագետ գառնարած հովվի՝ 

Մուհամեդի կողմից, մեր ասելիքի համատեքստում ճիշտ է ասել, նրա միջոցով մեկնարկած 

մահմեդականության կրոնակենտրոն քաղաքակրթական ալիքը և դրա շռնդալից տարածումն էր։ 

Այսինքն մետաքաղաքակրթական ծածկագրերը ունեն վերմարդկային ակունք, որոնք կյանքի են 

կոչվում քաղաքակրթական կոդերի՝ ծածկագրերի ու դրանց իրացման միջոցով։ Սակայն այս 

ամենը քարացած համակարգ չէ։ Այնպես չէ, որ այն ինչ ծածկագրված է, մեկին մեկ 

իրականանում է, դրսևորվում կամ նյութականանում է աշխարհիկ կյանքում։ Դրանք ունենում 

են բազմապիսի շեղումներ՝ սկսված վերակոդավորում-ներբեռնումից մինչև դրանց իրացում- 

նյութականացում։ Որպես համանման մի օրինակ կարելի է դիտարկել նաև մարդու 

ճակատագիրը։ Որը նույնպես քարացած արձանագրություն չէ, այն կարող է այս կամ այն 

հանգամանքների բերումով, առկա տարբեր հավանական ճանապարհներից որևէ մեկի 

ընտրությամբ պայմանավորված, ունենալ կյանքի դրսևորման այլ ընթացք։ Այնպես էլ ազգերի 

ու ժողովուրդների դեպքում՝ հավանական տարբերակների ընտրության դեպքում, այդ 

ծածկագրերը ունենում են իրենց դեֆորմացիաները, շեղումներն ու համարժեք դրսևորումները։  

Սակայն այստեղ կարող է վիճելի հարց առաջանալ՝ արդյո՞ք հայկական մշակույթը, որն 

ինքնուրույն ու ինքնատիպ մշակույթ է, որն անսպառորեն տվել ու հարստացրել է այլոց, կարո՞ղ 

ենք համարել որպես ինքնուրույն քաղաքակրթություն։ Նման հարցադրումը ունի խիստ 

գիտական մոտեցում։ Եվ այն կախված է այն հարցից, թե ի՞նչ ասել է քաղաքակրթություն։ 

Քանզի գիտական աշխարհում այդ հարցի պատասխանը միանշանակ չէ։ Եվ այդ 

պատասխանի ինչպիսին լինելուց, կախված կլինի՝ արդյոք հայկական քաղաքակրթությունը, 

որպես այդպիսին կա՞, թե՞ դա սահմանափակվում է մշակույթ հասկացության սահմաններում, 

իսկ վերջինս, անշուշտ, գիտական տարաձայնություն կամ վեճ չի առաջացնում, եթե իհարկե 

դիտավորյալ կեղծարարությունների կամ կեղծգիտական տեսությունների ծուղակը չընկնենք։  

Չխորանալով գիտական մոտեցումների ու բանավեճերի մեջ՝ մենք հարցին մոտենանք մեզ 

հուզող տեսանկյունից։  

Կա արդյո՞ք, եղել է, կամ կարող է արդյո՞ք լինել հայկական մետամշակույթից ավելի վեր գտնվող 

խորքային մետաքաղաքակրթական ծածկագրեր, որոնք մեզ շատից քչից հայտնի կամ անհայտ 

հեռավոր ժամանակներում ունեցել են վառ արտահայտված քաղաքակրթական դրսևորումներ, 

որոնք ինչ-ինչ պատճառներով խամրել են, նահանջել, կամ, առասպելամտածողությամբ ասած՝ 

Սասնա Դավթի պես մնացել են իրենց նախնյաց իմաստությանն ու զորություններին անգետ, 

կամ խաբեությամբ ընկել են այլոց սարքած ծուղակը, և ինչպես կասեր Ձենով Օհանը՝ Սասնա 

Դավթի աստղը խամրել է։ Կամ նույն առասպելաբանությամբ՝ Փոքր Մհերը փակվել է քարայրում 
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և սպասում է թե, ե՞րբ է հալիվորցած հողն իր ձիու ոտքերի տակ դիմանալու, որ ինքը դուրս գա 

ագռավաքարից։  

Եվ նույն հարցն էլ ձևակերպենք հակառակ տրամաբանությամբ՝ եթե վաղնջական 

ժամանակներում հայոց պատմությունն ունեցել է նման քաղաքակրթություն, ապա հանուն ինչ 

մետաքաղաքակրթական կոդերի կայացման է՝ այն ծագել, ձևավորվել, զարգացել և տարածվել։   

Երկու դեպքում էլ, հայոց քաղաքակրթական, առավել ևս, մետաքաղաքակրթական ծածկագրերը 

մեզ հասկանալի և ճանաչելի չեն, հետևաբար ողջ ազգն ու իր կենսազարգացումը գտնվում են 

էներգետիկ փոսում, կամ Մսրա Մելիքի հորում՝ խավարի ու անգիտության խորխորատում, այն 

էլ քառսուն գոմշի կաշվի ու ջաղացքարերի ճնշող ծանրության տակ։  

Պատկերավոր ասած, հիմա ո՞վ էլինելու այդ նույն Ձենով Օհանը, ով Սասնա կամ Ջոջանց Տան 

մեծն էր ու պահում էր ջոջանց ծածկագրերը, որովհետև հենց ինքը էր ձեն տվողն ու հուշողը, 

խորհրդատուն ու ճանապրհ ցուցանողը, կամ այսօրվա մեր ասելիքի լեզվով՝ վերծանողն ու 

ծրագրավորողը, վերածածկագրողն ու ներբեռնողը, կամ ո՞վ է և ինչպե՞ս է կայացնելու նրա 

առաքելությունը մեր օրերում՝ ինչպես էպոսում՝ այդ օրհասական պահին Դավթին 

խորխորատից ազատագրելու, գախտնաբառերը հուշելու՝ հիշի՛ր Հացն ու Գինին, Տեր Կենդանին, 

հիշի՛ր Խաչ-Պատարագին քո աջ թևին, հիշի՛ր Մարութա Սուրբ Աստվածածնին։  

Այսինքն այսօր էլ անհրաժեշտ է, որ կարողանանք ինքներս մեզ ազդարարենք, ծրագրավորենք 

և վերածածկագրենք անցյալ-ներկա-ապագա հարահոս հավերժաժամանակի մատրիցաներով 

ու ալգորիթմներով։  

Նման գեղարվեստական նկարագրությունն ու ալեգորիաներով համեմատություններ անելը 

բավականին հեշտ է։ Սակայն հարցը մնում է ավելի քան ակտուալ և պահանջված՝ ինչպե՞ս։ 

Պատասխանի համար վերադառնանք մեր երկրորդ արարին, որտեղ շեշտադրում արեցինք 

այն հանգամանքին, որ ներկան պեղվում է ապագայում, իսկ ապագան կառուցվում՝ ներկայում։ 

Եվ այսօր պայքարը գնում է հանուն այդ ապագայի նվաճման։ Ահա, այստեղ է, որ մեզ համար 

ուսանելի օրինակ է ծառայում հրեական մոդելը, որի վրա մենք այդքան երկար կանգ առանք 

նախորդ արարում։ Ինչո՞ւ, որովհետև Սողոմոնի Երեքհազարամյա Նախագիծը ուներ և ունի 

իր հեռահար նշանառության դիտակետը, այն էլ երեքհազարամյա ապագայի նվաճման 

նպատակասլաց դիպուկահարությամբ։  

Հետևաբար հարց՝ իսկ ո՞րն է ապագայի մեր ազգային հավաքական տեսլականը։ Այս հարցի 

պատասխանին մոտեցող կա՞, սրա մասին պատկերացում կա՞։ Առավել ևս, եթե այդ ապագան 

ներկայացնենք կամ սահմանենք ոչ թե մեկամյա պետբյուջեի կատարողականի մակարդակում, 

այլ հարյուրամյակների ու հազարամյակների կտրվածքով։ Կգտնվի՞ գեթ մեկ հայորդի, ով 

կփորձի մոտենալ այդ գերծանրքաշային ծանրաձողին։ Մի կուսակցություն, մի քաղաքական 

գործիչ,  երեք կամ տաս միլիոն, կամ ավելի հայության վարչապետերից ու նախագահներից, 

կգտնվի՞ գեթ մեկ վարչապետ և նախագահ, ով ունակ կլինի գոնե խոսելու սրա մասին, այն էլ 

համատարած այս ծանծաղ ու մակերեսային կենցաղային քաղաքականության գզվռտոցի ու 

հայհոյախոսության աղմուկի պայմաններում։   

Հարց․ Պարոն Մակարյան ինչպես նշում եք, այս քաոսային համատարած հեղհեղուկ 

կենցաղային քաղաքականության պարագայում դա ոչ մեկին չի հուզում, երբ կա 

կեղծօրակարգային ավելի գերկարևոր հարցեր։ Հետևաբար նրանց դատարկաբանությունները 

թողնենք իրենց, և մենք ինքներս փորձենք հասկանալ՝ մեր Արարչական հաղորդաշարի 

շրջանակներում կարող ե՞նք պատասխանել այս գերհարցադրմանը։   
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Պատասխան․ Փորձենք, չէ որ մենք ինքներս ենք հանձն առել գնալու այս ճանապարհով և այս 

հաղորդաշարն էլ վերնագրել Արարչական, որովհետև այդ արարչականությամբ էլ պետք է 

արարենք, ինքնաարարենք ու համաարարենք։ Եվ այսպես, վերադառնալով իմ այն 

հարցադրմանը՝ կա՞, եղե՞լ է կամ կարո՞ղ է լինել հայոց քաղաքակրթական կոդեր, և քանի որ 

հայկական քաղաքական ու գաղափարական միտքը հոգու ու երևակայության թռիչք չունի՝ այն 

ներկայում բացահայտելու, իսկ ապագայում էլ հայտանգործելու համար, ապա ստիպված 

հայացքներս հառում ենք անցյալ։ 

Իսկ անցյալից ունենք պատմական հիշողության պատառիկներ, գուցե նաև գենային 

հիշողություն, բայց ոչ քաղաքակրթական լիարժեքության ինքնաճանաչողություն։ Որի 

պատճառով էլ ընկնում ենք ազգային հավաքական հոգեմտավոր դիսոնանսի մեջ։  

Մի կողմից, առճակատվելով այդ քաղաքակրթական անցյալի հանդեպ օտարների, անգամ մեր 

իսկ սեփական քամահրական վերաբերմունքին, հանդիմանությանն ու քննադատությանը, 

շատ դեպքերում էլ՝ ծաղրանքին կամ քար լռությանը՝ ձեռք ենք բերել փոքր ու անզոր ազգ լինելու 

անլիարժեքության բարդույթ, կամ, կարելի է ասել՝ ձեռք բերովի անզորության սինդրոմ։ Իսկ 

մյուս կողմից էլ ներքին որոնում ու փնտրտուք, այդ քաղաքակրթական հզորության հանդեպ 

վստահության և հավատի վերականգնման փորձեր, որոնց պարագայում սկսել ենք ոչ միայն 

չկասկածել այդ իրողությանը, այլ ավելին, բարձրաձայնել, ցուցանել, հպարտանալ այդ 

փառահեղ անցյալով և քաղաքակրթական դերակատարությամբ ու  առաքելությամբ։ 

Եվ այս հակասականության պատճառով ազգային հավաքական գիտակցական ու 

ինքնագիտակցական դեպրեսիան գնալով  էլ ավելի է խորանում, քանի որ այդ անցյալի  

քաղաքակրթական կոդերը ոչ մի կերպ չենք կարողանում տեղափոխել ներկա, որի հետևանքով 

ներկան դառնում է թերի և կիսատ, իսկ ապագան՝ անորոշ և անհեռանկարային։ Մինջդեռ այսօրը 

պետք է կայացնենք ու ներկայանանք ոչ միայն անցյալի ժառանգությամբ և դրա լիարժեքությամբ, 

այլ, որ ավելի կարևոր է, ապագայի հավակնությունների նույնքան հզոր քաղաքակրթական 

առաջարկներով ու այցեքարտով։    

Հետևաբար մեր դիրքորոշումը պետք է լինի ոչ թե հավանության ու ընդունելության, ճանաչման 

ու  գովեստի արժանանալուն կարոտ անցյալահայաց կրավորական  սպասում, այլ ինքնավստահ 

ու համարձակ, խիզախ ու խրոխտ ապագայատեսիլ՝ խանդավառված ապագայակերտումի 

ներկաարարում։  

Իսկ սա նշանակում է, որ մենք մետաքաղաքակրթական կոդերը պետք է վերածածկագրենք 

ապագայում, որպես քաղաքակրթական կոդեր և դրանք ներբեռնենք այսօր՝ ներկայում։ Բայց այդ 

քաղաքակրթական կոդերն էլ պետք է բխեն անցյալի մեր ժառանգությունից ու դրա 

ինքնաճանաչողությունից, որպեսզի ամբողջականացնելով անցյալ-ներկա-ապագա 

տարածաժամանակային բազմաչափ կոորդինատային առանցքը՝ ամբողջականանա ազգային 

ինքնության բազմաշերտ համապատկերը։  

Այս դեպքում վերազանցվում են անգամ ժամանակ ու տարածություն հասկացությունները, 

որտեղ անհետանում են անցյալ, ներկա, ապագա պայմանական բաժանումների սահմանները և 

ժամանակը դառնում է մեկամբողջ հարահոս հավերժություն, իսկ տարածությունը գնալով 

ընդարձակվում է և պարագրելիությամբ համբարձվում՝ հոգևոր տիրույթի ընդլայնման հետ 

միասին։  

Այսինքն, այդ հոգևոր տիրույթի՝ Հոգևոր Հայաստանի կամ ՀԱՅՔ հոգևոր մետագաղափարի 

նյութականացումը ընդարձակվելով ՀԱՅՔ հայրենիքի սահմաններից դուրս, ընդգրկում է 
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մոլորակային մասշտաբայնություն՝ դրսևորվելով որպես տարածական և արտատարածական 

կամ վերտարածական իրականությունների պարագրելիության ամբողջականություն։ 

Այլ ձևակերպմամբ Հոգևոր Հայաստանի մետաքաղաքակրթական առաքելության ծածկագրերը 

վերակոդավորվում են՝ որպես համամոլորակային նշանակության հայոց քաղաքակրթական, 

ճիշտ կլինի ասել՝ Հայոց Արարչակրթական ծածկագրեր։  

Այս ձևակերպումներից հետո առաջանում են հետևյալ հարցերը․ 

1. ինչպե՞ս դառնալ ինքնաճանաչ և ետնվաճել ու վերադարձնել անցյալը 

2. ինչպե՞ս վերակոդավորել ապագան 

3. ինչպե՞ս այն ներբեռնել ներկայում 

Եվ ևս մի կարևոր՝ չորրորդ հարցադրում․ 

4. ո՞րոնք են այն բանալի հասկացությունները, որոնց միջոցով հնարավոր է ամբողջացնել, 

ընդհանուր հայտարարի բերել, ձևակերպել և սահմանել, ծրագրավորել և ծածկարել այս 

ամենը։ 

Մեկ բառով ձևակերպենք՝ ԱՐԱՐՉԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ահա մեկ անգամ էլ պետք է կրկնեմ, թե ինչու ենք նախաձեռնել ու վերնագրել մեր այս 

արարումները՝ Արարչական։ Որովհետև՝ 

 Չխորանալով մեր ազգի վաղընջական անցյալի պատմական փառահեղ ընթացքի 

մանրամասների ու դրանց գիտական հիմնավորումների մեջ, դա թողնում ենք 

մասնագետներին, մենք փաստում ենք, որ համամարդկային քաղաքակրթական դեր ու 

նշանակություն, իմաստ ու առաքելություն ունեցող այդ քաղաքակրթական թռիչքը, մեկ 

բառով կարող ենք կոչել ու բնութագրել, որպես Արարչական։ Այսինքն անցյալի 

ինքնանվաճման քաղաքակրթական ծածկագիր բառն է՝ Արարչական 

 Հավատարիմ մեր անցյալի քաղաքակրթական Արարչական կոդին և հանուն դրա 

լիարժեքության ու ինքնաարարման, ապագան վերակոդավորում ենք այդ նույն 

Արարչական ծածկագրերի արդիականացմամբ 

 Ներկայի ողջ ազգակեցական ու պետականակերտական կյանքը վերակառուցում ու 

բարենորոգում ենք այդ անցյալահաստատ ու ապագայանվաճ արարչածրագիր կոդերը 

ներկայում ներբեռնելով՝ դրանց իրագործման համար անհրաժեշտ քաղաքակրթական, 

մշակութային, քաղաքական, իրականացման մեխանիզմների կոդերը ծրագրավորելով 

Այսինքն մեկ ձևակերպմամբ կարող ենք սահմանել՝ Հայոց ազգային Ինքնությունը ծնվում է 

վերին Էությունից։ Հայոց քաղաքակրթությունը բխում է վերին մետաքաղաքակրթությունից 

որոնց էությունը մեկ է, սակայն հազարամյակային շրջափուլերում բովանդակությամբ ու 

դրսևորմաբ տարբեր են, բայց շարունակականորեն ինքնազարգացող ու փոխլրացնող․ 

ա/ անցյալի բազմհազարամյակային դերակատարությամբ՝ քաղաքակրթական, որով 

պայմանավորվեց հայկական լեռնաշխարհում սկիզբ առած ու աշխարհով մեկ տարածում 

գտած արդի քաղաքակրթության էվոլյուցիան 

բ/ ապագայի բյուրհազարամյակային առաքելությամբ՝ արարչակրթական, որը 

շարունակելով, լրացնելով ու փոխարինելով առաջինին՝ մարդկային քաղաքակրթությունը 

պետք է տանի բարեշրջության մի նոր կենսափուլի 
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գ/ ներկայի հազարամյակային խաչմերուկի նպատակասլացությամբ՝ ոգենորոգչական 

կենսագործունեությամբ, որով ամբողջացնելով վերին երկուսը՝ լիարժեքացնում և 

հավանական ենք դարձնում հայոց ազգային ինքնության ծածկագրերի դրսևորումն ու 

կայացումը։ /սխեմա 4 / 

Հարց․ Պարոն Մակարյան կարող ենք այս վերը նշված ձևակերպումները բերել սխեմայի, 

որը պատկերավոր ու մատչելի ձևով հասկանալի կլինի լայն լսարանին։ 

Պատասխան․ Այո՛, պարտավոր ենք այս ամենին տալ սխեմայի տեսք՝ առավելագույնս 

մատչելի դարձնելու համար։  

 Հայոց ազգային քաղաքակրթական հավերժընթաց ամբողջականությունը Հոգևոր 

Հայաստան է, որի էությունը Արարչականությունն է։ 

 Մետաքաղաքակրթական և քաղաքակրթական միասնության  բովանդակությունը 

Արարչակրթական է, իսկ հեռահար ապագայատեսիլ առաքելությունը Արարչական 

Կամքի ճանաչողությունը և  Աստծո Արքայության կայացումն է Երկիր Մոլորակում։ 

Հետևաբար ներկա-գալիք հազարամյակները կկայանան, որպես արարչակրթական 

բյուրաշրջան, ի հակակշիռ արդեն մարող ու ինքնասպառվող քաղաքակրթական 

շրջափուլի։ 

 Մետամշակութային ու մշակութային ամբողջությունը ծածկագրվում է, որպես վերը 

նշված առաքելության և կյանքի արարչական նոր կենսիմաստներից բխող 

կենսափիլիսոփայություն, որի գաղտնաբառն է Համաարաչականությունը, որի 

էությունը կներկայացնենք հընթացս մեր արարչական հաղորդաշարի արարներում։  

 Մետապատմական ու պատմական ընթացքը վերարժևորվում ու 

վերաիմաստավորվում է, որպես մշակութային նոր կենսափիլիսոփայական ու 

կենսիմաստային ծածկագրերից բխող պատմագաղափարական նոր 

կենսագաղափարների ծածկագրեր, որոնց բանալի հասկացությունը և նպատակն է՝ 

Արարչագործական հասարակությամբ՝ Արարչական հասարակարգի ձևավորումը։ 

Թե ինչպե՞ս հասնել դրան, ի՞նչ շրջափուլերով և աստիճանական անցումներով՝ 

կխոսենք հաջորդ արարումներում։ 

 Մետաքաղաքականություն ու քաղաքականություն խիստ անհրաժեշտ և պրակտիկ 

գործունեության ծածկագրերը ամբողջանում են, որպես վերոշարադրյալի 

տրամաբանական շարունակություն՝ կենսաքաղաքականության տեսքով, ի 

հակառակ այն մակաբուծային ու ավերիչ աշխարհաքաղաքականության, որով 

կառավարելի քաոսի են վերածել ողջ մոլորակը։ Այս կենսաքաղաքականության 

ծածկագրային հասկացությունն ու նպատակը Արդարությունն ու Արդարակարգն է, 

որն ունի երեք մակարդակ․ 

ա/ արդար հասարակարգի վերականգնում՝ Հայոց կամ ՀԱՅՔ Արդարապետության  

հաստատմամբ  

բ/ արդարակարգի վերականգնում՝ Հայոց կամ ՀԱՅՔ ազգապետական ու 

ազգակեցական կենսագործունեության մակարդակում ու մասշտաբայնությամբ 

գ/ Համընդհանուր Արդար Աշխարհակարգի հաստատում մոլորակային 

համընդգրկունությամբ՝ համամարդկային արդար հասարակարգի կայացմամբ՝ ի 

հակառակ այսօր իրականացվող մարդատյաց ու աստվածամերժ Նոր 

Աշխարհակարգի։ 

Ահա այն մեծագույն առաքելությունը, հանուն որի պետք է Փոքր Մհերը դուրս գա 

Ագռավաքարից։ Գիտակցո՞ւմ ենք, հասկանո՞ւմ ենք, գնո՞ւմ ենք մեր իսկ սեփական 
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ազգային առաքելության կայացմանն ընդառաջ, թե՞, դեռ շարունակելու ենք մեր 

Ինքնությանը փակ պահել քարայրում՝ դրանով արգելակելով ազգի կայացումն ու 

կատարելագործումը, էացումն ու հավերժացումը։ 

 

Ահա թե ինչու ենք ասում՝ ոչ թե ինչ-որ մեկին կամ ինչ-որ բանի դեմ, այլ հանուն 

բարձրագույն իդեալի ու վերին գաղափարի, առաքելության ու գերնպատակի։ Իսկ 

եթե նշում ենք դրա արդյունքում չեզոքացող առկա մակաբուծային չարիք 

հակահամակարգերը, ապա միայն հաստատելու, որ էականի արարչականությամբ 

կամ արարչական էականությամբ, դրանց անէացումը դրսևորվելու է, որպես այս 

ամենի բնական հետևանք։ 

Ինչպես ոսկեցորյան հասկը չի դառնում մոլախոտ, նրա պես <<ճարպիկ կամ 

հաջողակ>> լինելու համար, այլ իր լավագույն որակների կատարելգործմամբ և 

կենսապարգև առաքելությամբ կայանում ու գրավում է իր տեղն այս արևի տակ։  

 Իրագործման մեխանիզմների ծածկագրեր, որոնք գալու են ամբողջացնեն ու կյանքի 

կոչեն իրենցից վեր կանգնած բոլոր ծածկագրերի ռիալիզացիան։ Այս պահին կարելի 

է նշել սրա երեք ենթաշերտերը կամ գործիք-միջոցները՝ 

ա/ կառավարում՝ Աշխարհաժողովային կառավարման մոդել 

բ/ տնտեսություն՝ հիմնադրամային տնտեսվարում 

գ/ ազգակեցություն՝ ոգենորոգչական կենսագործունեություն՝ երջանկություն, 

կատարելություն, անմահություն նոր կենսիմաստների եռամիասնությամբ։  

/սխեմա 5/ 

Եվ այս ամենը մեզ համար խտանում, համակարգվում է, որպես ՀԱՅՔ հոգևոր գաղափարի 

ամբողջագիտական կենսահայեցակարգ։ Որի մասին կխոսենք մեր հաջորդ արարում։ 

Վերջաբան․ Դե ինչ պարոն Մակարյան, այսօր սահմանափակվենք այսքանով, մնացած 

վերծանումներն ու բացահայտումները թողնենք մեր հաջորդ արարների ընթացքում։ Կարևորն 

այն է, որ մենք ուրվագծեծինք մեր ազգային քաղաքակրթական ծածկագրերի էությունը անցյալ, 

ներկա, ապագա տարածաժամանակային կոորդինատային առանցքի բազմաչափ տիրույթում, 

իսկ մնացյալին, իրենց մանրամասներով և  բացահայտումներով, կանդրադառնակք  հետագա 

մեր արարներում։ Այս և նման նորանոր բացահայտումների ու ճարտարապետումների  

սպասումներով ու ակնկալիքներով՝ հրաժեշտ տանք մեր հայրենակիցներին՝  բարեմաղթելով․ 

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։                                        

 

10․03․2022թ․ 
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Սխեմա 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀԱՅՔԻ  ԲՅՈՒՐՀԱԶԱՐԱՄՅԱ  ՄԵԳԱՆԱԽԱԳԻԾ 

ՀԱՅՔ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ԱԶԱՏԱԳՐՈՒՄ 

ԵՎ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ 

 

ՄԵԾԱԳՈՒՅՆ ՆՊԱՏԱԿ 

ՀԱՅՔ ԱԶԳԱԿԵՑԱԿԱՆ ԿԱՄ ԱԶԳԱՊԵՏԱԿԱՆ 

ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 

 ՄՈԼՈՐԱԿԱՅԻՆ ՄԱՍՇՏԱԲԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ 

 

ԳԵՐՆՊԱՏԱԿ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅԱՆ 

ԾԱԾԿԱԳՐԵՐԻ  

ԿԱՅԱՑՈՒՄ 

 

ԲԱՐՁԱՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՏԱԿ 

ԱՐԱՐՉԱԿԱՆ  

ԿԱՄՔԻ  

ՃԱՆԱՉՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՄԵԳԱՆՊԱՏԱԿ 

ԱՍՏԾՈ  

ԱՐՔԱՅՈՒԹՅԱՆ  

ԿԱՅԱՑՈՒՄ 

 

ԳԻՊԵՐՆՊԱՏԱԿ 
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Սխեմա 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սխեմա 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՔԱՌԱՍՏԻՃԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 

 

ՄԵՏԱՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՄԵՏԱՄՇԱԿՈՒՅԹ 

 

ՄՇԱԿՈՒՅԹ 

 

ՄԵՏԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԻՐԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ 

ԵՌԱՍՏԻՃԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 

 

ՄԵՏԱՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

ՄԵՏԱՄՇԱԿՈՒՅԹ 

ՄԵՏԱՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

ՄՇԱԿՈՒՅԹ 

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՄԵՏԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ԻՐԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ 
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Սխեմա 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀԱՅՈՑ  ԱԶԳԱՅԻՆ  ԻՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆ  ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՆ  ՏԻՐՈՒՅԹՈՒՄ  

 

ԱՆՑՅԱԼԻ  

ԲԱԶՀԱԶԱՐԱՄԱՅԱԿ 

 

ՆԵՐԿԱՅԻ ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿԱՅԻՆ 

ԽԱՉՄԵՐՈՒԿ 

 

ՔԱՂԱՔԱԿՐԹԱԿԱՆ 

 

ՈԳԵՆՈՐՈԳՉԱԿԱՆ 

ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԱՄ ՇԱՐԺՈՒՄ 

ԴԵՐԱԿԱՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆ

Ն 

ՆՊԱՏԱԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԱՊԱԳԱՅԻ  

ԲՅՈՒՐՀԱԶԱՐԱՄԱՅԱԿ 

 

ԱՐԱՐՉԱԿՐԹԱԿԱՆ 
ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ 
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Սխեմա 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀԱՅՈՑ ԱԶԳԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹԱԿԱՆ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

ՀՈԳԵՎՈՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

 

ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԱՐԱՐՉԱԿԱՆ 

ՄԵՏԱՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԱՐԱՐՉԱԿՐԹԱԿԱՆ 

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԱՍՏԾՈ ԿԱՄՔԻ ՃԱՆԱՉՈՒՄ 

ԵՎ ԱՍՏԾՈ ԱՐՔԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀՍՏԱՏՈՒՄ 

ՄԵՏԱՄՇԱԿՈՒՅԹ 

ՄՇԱԿՈՒՅԹ 

 

ԿԵՆՍԱՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ՝ 

ՀԱՄԱՐԱՐՉԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ՄԵՏԱՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԿԵՆՍԱԳԱՂԱՓԱՐ՝ ԱՐԱՉԱԳՈՐԾԱԿԱՆ 

ՀԱՍԱՐԱԿՈԻԹՅՈՒՆ 

ՄԵՏԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԿԵՆՍԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ՝  

ԱՐԴԱՐ ԱՇԽԱՐՀԱԿԱՐԳ 

Ա) ԱՐԴԱՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՐԳ    - –  ՀԱՅՔ ԱՐԴԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

   
Բ) ԱՐԴԱՐԱԿԱՐԳ     - –          ՀԱՅՈՑ ԱՐԴԱՐԱԿԱՐԳ՝  ՀԱՅՔ    
               ԱԶԳԱՊԵՏՈՒԹՅԱՄԲ ԵՎ ԱԶԳԱԿԵՑՈՒԹՅԱՄԲ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐ   

   
Գ)    ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ      - -     ՀԱՄԱՄԱՐԴԿԱՅԻՆ - ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ  

ԱՐԴԱՐ ԱՇԽԱՐՀԱԿԱՐԳ                  ԱՐԴԱՐ  ՀԱՍԱՐԱԿԱՐԳ 

Ա) ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ  – ԱՇԽԱՐՀԱԺՈՂՈՎԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

   
Բ) ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ   –   ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՎԱՐՈՒՄ 
   

Գ) ԱԶԳԱԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆ   --             ՈԳԵՆՈՐՈԳՉԱԿԱՆ  
                                                           ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

   

ԻՐԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԵԽԱՆԶԻՄՆԵՐ 

   


