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ԱՐԱՐՉԱԿԱՆ 

/արար վեցերորդ/ 

մաս 1-ին 

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

հաղորդաշարի վեցերորդ 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, չխախտելով մեր հաղորդաշարի արդեն ավանդույթ 

դարձած նախաբանը, եկեք այսօրվա վեցերորդ արարը մեկնարկենք նույն  ողջույնի խոսքով՝ 

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 հայրենակիցներին հիշեցնենք, որ այսօր Արարչական 

հաղորդաշարի  թվով վեցերորդ արարն է և նախորդ հինգ արարները կարող են դիտել 

համացանցում և ընթերցել arjeq.am կայքի Մեդիագիր բաժնում։ Շեշտենք նաև, որ անցած 

արարում խոսեցինք հայոց ազգային ինքնության և դրա քաղաքակրթական դրսևորումներին 

ու առաքելությանը առնչվող հարցերի շուրջ, այն էլ անցյալ, ներկա, ապագա ժամանակային 

ամբողջականության տիրույթում՝ տալով պատկերավոր և սխեմատիկ նկարագրություն ու 

կառուցակազմում։ 

Իսկ այսօրվա համար էլ խոստացանք խոսել՝ ՀԱՅՔ հոգևոր գաղափարի ամբողջագիտական 

կենսահայեցակարգի վերաբերյալ։ Կխնդրեմ, ամփոփենք նախորդ արարը և անցնեք այս 

ձևակերպում-վերնագրին՝ բացելով փակագծերը՝ ի՞նչ է նշանակում այն, ինչպե՞ս վերծանել։ 

Պատասխան․  Նախորդ արարի ընթացքում մենք խոսեցինք՝  

 Վեր մարդկային մետաքաղաքակրթական աներևույթ իրականությունների, դրանց 

իրագործման մեխանիզմների աշխարհիկ նյութական և  երևութական դրսևորումների 

ու իրականությունների մասին, որպես ծրագրածածկագրային համակարգային մեկ 

ամբողջականություն՝ ցուցանելով դրանց բազմաշերտությունը և մեկը մյուսով 

փոխպայմանավորվածությունը։ 

 Ցույց տվեցինք նաև դրանցով ձևավորվող հայոց ազգային ինքնության նպատակ-

առաքելության համակարգային աստիճանակարգությունը՝ մեծագույն նպատակից 

մինչև հիպերնպատակ, որն անվանեցինք՝ Հայկի Բյուրհազարամյա Մեգանախագիծ։ 

 Խոսեցինք ազգային ինքնության և այդ մեգանախագծի ժամանակային կոորդինատային 

առանցքի վրա դրանց դրսևորումների, հարափոխությամբ ու արդիականացմամբ 

ինքնազարգացման ու կատարելագործման անցումային փուլերի մասին։ 
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 Եվ եզրափակեցինք, այս ամենով ձևավորվող հայոց քաղաքակրթական լիարժեքության 

ամբողջականացմամբ, որը մեկ բառով կոչում ենք՝ Հոգևոր Հայաստան, որի էությունն էլ 

շեշտեցինք, որ Արարչականությունն է։ 

 Իսկ այս բոլորը մեզ համար և մեր կողմից խտանում ու համակարգվում է, որպես ՀԱՅՔ 

հոգևոր գաղափարի ամբողջագիտական կենսահայեցակարգ, որի մասին էլ 

խոստացանք խոսել այսօր։ 

Հարց․ Ահա, այս համառոտ և սեղմ, ըստ էության և բովանդակալից ամփոփումից հետո, 

անցնենք այսօրվա բուն թեմային։ Ի՞նչ ասել է ՀԱՅՔ հոգևոր գաղափարի ամբողջագիտական 

կենսահայեցակարգ։ Ձևակերպում, թերևս, որի յուրաքանչյուր բառը վերծանման կարիք ունի։ 

Պատասխան․ Հոգևոր Հայաստան կամ ՀԱՅՔ հոգևոր գաղափարը  մեզ համար համակարգվում 

է, որպես վերին էությունից ծնվող հայոց ազգային ինքնության առաքելության 

մետաքաղաքակրթական ու քաղաքկրթական  ինքնադրսևորումների ու ինքնաիրացումների, 

կենսագործունեության ու կենսազարգացման, ինքնաարդիականացման ու ինքնաարարման, 

կատարելացման ու հարատևության համար անհրաժեշտ ինքնաճանաչողական հոգևոր, 

գաղափարական և պրակտիկ գործունեության նպատակային ամբողջական հայեցակարգ։  

Եթե մեկ ու պարզ խոսքով, ապա այդքան որոնված ազգային գաղափարախոսությունը, բայց 

հավատացեք, շատ ավելի լայնընդգրկուն իմաստով, քան կարող են պատկերացնել, այդ 

ազգային գաղափարախոսություն որոնողները կամ դրա բացակայությունից բողոքողներն ու 

շահարկողները։  

Այն, որ մենք ձեզ հետ միասին լծված ենք ազգային էության քաղաքակրթական 

ամբողջագիտական կենսահայեցակարգը համակարգելու, թող ոչ ոքի չզարմացնի և ոչ էլ  

զայրացնի, սա ինքնագովազդ չէ, և ոչ էլ ինքնանպատակ հավակնոտություն։ 

Ժամանակներն են, ավելի քան դա պահանջում, և մենք այդ ժամանակների՝ անցյալ, ներկա ու 

գալիք բոլոր սերունդների կանչով և նրանց հանդեպ մեծ պատասխանատվության խորագույն 

գիտակցությամբ է, որ հասկանում ու պարտավորվում ենք երկնել այս բարդ և դժվարին, 

տքնաջան և ճգնածին ստեղծագործում-արարումը։  Հակառակ դեպքում, հազարամյակային այս 

խաչմերուկում, ապագայի առաջ կկանգնենք հոգոպես ու գաղափարապես մորեմերկ ու 

ձեռնունայն, իսկ փորձություններով լի գալիքը դա մեզ չի ների։ Հետևաբար մենք պարտավոր 

ենք կայացնելու մեր անելիքը և նաև, կայանլու ու արարելու այդ առաքելությամբ։  

Իսկ եթե բառ առ բառ բացելու լինենք այս կենսահայեցակարգի վերնագիրը, ապա պետք է ասել՝ 

 Հոգևոր Հայաստանը վերժամանակային ու վերտարածական հարթությունների, մեր 

ձևակերպմամբ՝ մետաքաղաքակրթական, մետամշակութային, մետապատմական ու 

մետաքաղաքական  իրականույթունների, դրանց աշխարհիկ արտահայտությունների՝ 

քաղաքակրթական, մշակութային, պատմական ու քաղաքական դսևորումների 

ամբողջությունն է։  

 Հայկական լեռնաշխարհի, մեր բնօրրան հայերնիքի, Հայաստան կամ ՀԱՅՔ երկրի, 

ազգային պետականության աշխարհիկ նյութականության և վերին հոգևորի 

անքակտելի միասնությունն է։ Առանց որի աշխարհիկը կամ չի կայանում, կամ լինում 

է թերի ու անլիարժեք։ Եվ փոխադարձաբար էլ, աշխարհիկի կայացմամբ ու 

զարգացմամբ հարստանում և հզորանում է հոգևոր իրականությունը՝ շարունակաբար 

ու փոխադարձաբար էլ հզորացնելով ու արդիականացնով իր նյութական դրսևորումը։ 



3 
 

Ահա այս անընդհատական կենսագործընթացն է, որ անվանում ենք ինքնաարարում ու 

կատարելագործում։ 

 Այլ ձևակերպմամբ կարող ենք ասել, որ Հոգևոր Հայաստանը կամ ՀԱՅՔը այն ծրագրային 

կոդերն են, որոնցով ծրագրավորված է հայոց էության քաղաքկրթական ինքնությունը, 

ինչպես համակարգչային օպերացիոն համակարգերը։ 

Եթե քննենք հաջորդ՝ հոգևոր գաղափար բառակապակցությունը, ապա պետք է նշել․ 

 Հոգևորը շեշտադրում է, որ մեր որոնման ակունքը, մտածողության դիտակետը, 

իմաստության աղբյուրը, հենման կետը, բարձրագույն իդեալը և նույն այդ վերին 

գաղափարը հոգևոր արարչական նախասկիզբն է, և ամեն ինչ բխեցնելու ու 

վերջնահանգելու ենք դրան։ 

 Այս կարևորագույն շեշտադրումից հետո է, որ կարող ենք ազատ խոսել գաղափար, 

գաղափարաբանություն և գաղափարախոսություն հասկացություններից, չվախենալով, 

որ կխճճվենք այսօր առկա հազար ու մի տեսակ գաղափարների տոնավաճառում։ 

Առավել ևս, ազգային գաղափարախոսությունը ստիպված չենք լինի կարկատելու այլոց 

անհոգի ու անաստված գաղափարական զեղծարարություններին։ 

 Որտեղ առաջնայինը հոգևորն է, որից էլ բխում է գաղափարը, որտեղ հոգևորը 

Արարչական նախասկզբի, Արարչական Կամքի ու աստվածային նախախնամության 

ճանաչողությունն է, որին էլ պետք է ծառայեն դրանց գաղափարական 

նյութականացում ձևակերպումների, արտահայտություն սահմանումների 

համակարգային հայեցակարգերը։ 

 Եվ սա միակ տաբերակն է հաղթահարելու, ձեռբազատվելու արդիականացման՝ 

մոդեռնի ու արդյունաբերական դարաշրջանի աստվածամերժ 

գաղափարաբանություններից և, առավել ևս, հետարդիականության՝ պոստմոդեռնի ու 

հետարդյունաբերական դարաշրջանի գաղափարական սնանկության ճիրաններից։ Էլ 

չեմ ասում, այսօր արդեն, այդ հետարդիականությանը վազանցած ներկա թվային 

դարաշրջանի նեոստրկական հասարակության աստվածատյաց ու սատանայապաշտ 

օկուլտիզմից, որպես միակ հնարավոր դիմակայող, հաղթանակող կենսահայեցակարգ։ 

Իսկ եթե խոսենք, թե ի՞նչ է նշանակում վերջին՝ ամբողջագիտական կենսահայեցակարգ 

բառակապակցությունը, ապա պետք է ասել․ 

 Ամբողջագիտություն, քանզի միայն աշխարհի, տիեզերքի և, ընդհանրապես, համայն 

արարչության և դրանում մարդու դերի նշանակության, արժեքի, նպատակի, իմաստի 

ու առաքելության մասին ամբողջագիտական պատկերն է, դրա ճանաչողությունն է, որ 

կարող է մարդ անհատականությանը և ազգ հավաքականությանը, և վերջին հաշվով, 

ողջ մարդկությանը, հնարավորություն ընձեռել սեփական կյանքը կայացնել 

խճանակար-փազլի լիարժեքության սկզբունքի հիման վրա, այլ ոչ թե կոլեյդոսկոպային 

խառնիճաղանջ, պատրանքային, կեղծիրական պատկերացումների կամ 

դատողությունների հիման վրա։ 

 Եվ այս ամենը անվանում ենք կենսահայեցակարգային, որովհետև բազմիցս մեր 

կողմից օգտագործվող <<կենսա>> բառարմատ-նախածանցը շեշտադրում ենք, ցույց 

տալու համար սրա հիմքը կազմող Արարչականության կամ վերջինիս ԱՐԱՐ 

բառարմատ-կրկնարմատի էականությունը, նույն այդ <<կենսա>>-ների կայացման 

նպատակայնության ու առաքելության տեսանկյունից։ Ի հակառակ մինչ այս եղած 
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գործընթացների ու դրանց բնութագրող հասկացությունների իներցիոն ընթացքի ու 

իմաստների՝ կտրված իրենց նախագո հոգևոր արարչական ակունքից։  

 Այսինքն, <<կենսա>>-ն մի կողմից, Արարի նյութական դրսևորումն ու 

արտահայտությունն է, իսկ մյուս կողմից՝ հանուն այդ Արարի իր իսկ սեփական 

իրացումն ու կայացումն է, այդ Արարով նոր կենսիմաստն ու առաքելությունն է։ 

 Որովհետև <<կենսա>>-ն հենց ինքը Կյանքն է, իսկ արարչականությունից դուրս կյանք 

չկա և գոյություն ունենալ չի կարող։  

 Եվ վերջին հաշվով ինչի մասին խոսում ենք, և ինչը պետք է մասամբ ներկայացնենք 

նաև այսօր՝ համակարգերի ամբողջացում է, որպես մեկ ընդհանարական 

հայեցակարգ՝ կոնցեպտ։ 

Հարց․ Պարոն Մակարյան այս պարզաբանումից հետո անցնենք այդ կենսահայեցակարգի 

կառուցակազմանը՝ ներկայացնենք որպես բազմահամակարգ կենսամբողջություն։ 

Պատասխան․ Այո՛, այսօր մենք կփորձենք գծապատկերել, սխեմայի տեսքով ուրվագծել մեր 

կողմից ներկայացվող հայոց ազգային գաղափարախոսության հոգևոր-գաղափարական հիմքը։ 

Նախ պետք է ասեմ, որ մենք այն մեկ այլ անվանմամբ կոչում ենք նաև՝ Երեք 

Եռամիսնությունների Հայեցակարգ կամ Համակարգ։ Ահա, թե ինչու ենք ասում, որ այն 

բազմահամակարգ, բազմահայեցակարգ հոգևոր կենսագաղափար է։ 

Եվ այսպես, ներկայացնեմ այդ երեք եռամիսնությունները՝ նախ ներկայացնելով երեք 

կենսահայեցակարգերը հետևյալ միասնական տեսքով՝ /Գծապատկեր 1 / 

 ԱԶԳ - ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ 

 ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ  ՄԱՐԴՈՒ  ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ 

 ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ  ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ  ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ 

Սրանցից յուրաքանչյուրն իր մեջ ներառում է երեքական հայեցակարգեր՝ ընդհանուր թվով 

կազմելով ինը հայեցակարգեր, որի համար էլ կոչում ենք՝ Երեք Եռամիասնությունների 

Հայեցակարգ։ 

Առաջին եռամիսնություն․  /Գծապատկեր 2 / 

ԱԶԳ - ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ 

1. Ազգ-Ընտանիք 

2. Ազգ-Բանակ 

3. Ազգ-Պետություն 

Երկրորդ եռամիսնություն․  /Գծապատկեր 4 / 

ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՄԱՐԴՈՒ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ 

1. Հոգևոր Սրբազան Էակի հայեցակարգ 

2. Ամբողջագիտության հայեցակարգ 

3. Սուրբ Երրորդությունից աշխարհիկացման հայեցակարգ 

 

Երրորդ եռամիսնություն․  /Գծապատկեր 5 / 
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ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ 

1. Տիեզերական բարոյականության հայեցակարգ 

2. Տիեզերական սոցիոլոգիայի հայեցակարգ 

3. Տիեզերական քաղաքացիության հայեցակարգ 

Հարց․ Պարոն Մակարյան եկեք սրանցից յուրաքանչյուրը գծապատկերային կառուցակազմենք 

առանձին-առանձին՝ առավելագույնս հասկանալի դարձնելու համար։ Պարզ է, որ այսօր, 

ժամանակային առումով, մանրամասների նկարագրությամբ չենք կարող ամբողջությամբ 

ներկայացնել։ Բայց մեր, հենց այս՝ Արարչական հաղորդաշարի նպատակն էլ, դրանք փուլ առ 

փուլ, արար առ արար բացահայտել և մեր հայրենակիցներին հանագամանալից ներկայացնելն 

է։ Այնպես որ, հարգելի հայրենակիցներ, հետևեք մեր հաջորդական արարներին, իսկ դրանց 

տեքստային հարցազրույցները ընթերցեք arjeq.am կայքի Մեդիագիր բաժնում։ 

Պատասխան․ Եվ այսպես սկսենք առաջին եռամիսնության առաջին հայեցակարգից․  

Ազգ - Ընտանիք Հայեցակարգ   /Գծապատկեր 3 / 

 Ընտանիք 

 Գերդաստան 

 Տոհմ 

 Ցեղ 

 Համայնք 

 Ժողովուրդ/ներ/ 

 Ազգ/եր/ 

 Պետություն/ներ/ 

 Մարդկություն 

 Երկիր Մոլորակ  

 Տիեզերք 

 Աստվածային Սուրբ Երրորդություն 

 Հայր Աստված 

Պարզ է ու հասկանալի, որ այստեղ, սկսած ընտանիքից, որպես հասարակության 

համակարգաստեղ առաջնային հավաքական միավոր, բջիջ, մինչև Աստվածային Սուրբ 

Երրորդություն, որպես Առաջնածին ու Ինքնածին Արարչական Ոգեղեն Ընտանիք, և առ 

ինքնագո Արարիչ Հայր Աստված, կազմում են տիեզերամբողջ արարչակառույց 

կենսահամակարգ՝ արարչածին համատիեզերական ընտանիք։   

Եվ այս արարչաբեղուն և տիեզերածին աստվածային ոգեղեն մտահաղացումն ու 

նախախնամությունը նախասահմանել է արարչության մատրիցան՝ արարչական  <<գենի>> 

փոխանցմամբ, որը հոլոգրաֆիկ արտահայտությամբ դսևորվում և ժառանգվում է համայն 

տիեզերքով մեկ։ Որի դիպուկ ու ճշմարտահաստատ բնութագրումները ձևակերպվում են 

հետևյալ սահմանումներով՝ 

Այն ինչ վերևում է, նույն էլ ներքևում է։ Այն ինչ փոքրի մեջ է, նույն էլ մեծի մեջ է։ Այն ինչ դրսում 

է, նույն էլ ներսում է։ 
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Սակայն մենք  այսօր առանձին-առանձին կանգ չենք առնի տիեզերաընտանիքի յուրաքանչյուր 

միավորի վրա, ուղղակի ժամանակային առումով դա անհնարին է, բայց կտանք 

ընդհանրական ու համառոտ բնութագրերը՝ հետագայում մանրամասնելու ակնկալիքով։  

Իսկ սա նշանակում է, որ թե ընտանիքի ու համայնքի, ժողովուրդների ու պետությունների, 

մոլորակի ու տիեզերքի, մարդկության ու մեզ համար այս ամենի առանցքում գտնվող մարդ 

էակի հանդեպ մեր բոլոր պատկերացումներն ու մոտեցումները, ասել է թե, նրանց հանդեպ 

քաղաքականությունը պետք է ու պարտավոր ենք բխեցնելու, համապատասխանեցնելու, 

կոորդինացնելու այս արարչածին ու արարչահաստատ, տիեզերաերկունք ու տեզերատանիք 

օջախ-ընտանիքի կենսիմաստության էությանը։ 

Մի փոքրիկ դիտարկում-հուշում անեմ ու անցնենք հաջորդ հայեցակարգին՝ նման 

տիեզերադետ լայնախոհ հայեցողության դեպքում՝ լուծվում է այսօր խորագույն 

ինստիտուցիոնալ համակարգային ճգնաժամ ապրող ընտանիք ինստիտուցինալ համակարգի 

հարցը, որը, կարծես թե այդ ճգնաժամից դուրս գալու լուծումներ դեռ չի գտնում։  

Առավել ևս հայոց պարագայում, երբ լուծումները փնտրում ենք հետհայաց անցյալահաստատ 

ավանդականության մեջ՝ որպես ավանդական ընտանիքի մոդել։ Սակայն ոչ մի կերպ անցյալի 

այդ ալգորիթմը չենք կարողանում արդիականացնել ներկայում։ Եվ այն ինչը թվում է թե, 

առնվազն տաս հազար տարվա վաղեմության կուռ ու անկոտրում համակարգ է, ճիշտ է ասել՝ 

կենսահամակարգ է, այսօր, ընդամենը մեկ-երկու տասնամյակների ընթացքում քանդեցին, 

բզկտեցին, անբուժելիորեն բացիլավորեցին, ախտահարեցին, վարակեցին այդ 

ավանդականության ալգորիթմը՝ այն ինքնավերակոդավորվելու համար դարձնելով անզոր։   

Մի բան էլ ավելին, կենսաբանական համակարգի պես, այսօր այն հայտնվել է երկակի 

վիճակում։ Մի կողմից այդ ավանդականության ալգորիթմը տառապում է իմունային 

անբավարարությամբ, իսկ մյուս կողմից՝ իմունային դիմադրողականությունը մեծացնելու 

դեպքում, հայտնվում է իմունային շոկի ինքնասպանության մեջ՝ էլ ավելի արագացնելով իր իսկ 

վախճանը։ 

Իսկ որն է լուծումը։ Բազմիցս կրկնած մեր մեթոդը։ Ուշադիր եղեք, այս պահին շեշտում եմ 

մեթոդը, այլ ոչ թե լուծման բովանդակությունը։ Իսկ ըստ այդ մեթոդի՝ ոչ միայն պետք է 

հայացքներս հառենք անցյալ ու այնտեղ որոնեք լուծումները, այլ, անշուշտ ճանաչելով այդ 

անցյալը, ապագայատեսիլ նպատակասլացությամբ՝ անցյալի ինքնաճանաչ այդ ծածկագրերը 

պետք է վերակոդավորենք ապագայում, նոր հետո միայն դրանք ներբեռնենք ներկայում։  

Որպեսզի ժամանակների ամբողջացմամբ, անցյալի կոդերը դառնան կենսունակ, որ անցյալը՝ 

անցյալ վաղակատար մնալով չմահանա, կամ ներկայում դրանց մեխանիկական տեղափոխման 

ու կրկնօրինակման անօգուտ փորձերով ներկան չմսխվի՝ վտանգելով նաև ապագան։ Այլ 

վերբեռնվելով ապառնի կատարյալ ու անկատար ժամանակային տիրույթում՝ 

վերաիմաստավորվելով շարունակի ինքնաարարվել, և ներբեռնվելով էլ ներկայում՝ սկսի 

արդիականանալ, կենսագործել, կենսազարգանալ ու կատարելագործվել։ 

Այս փորձված ու ինքնարդարացված մեթոդի մասին առիթներ ունեցել ենք խոսելու և դեռ 

կշարունակենք խոսել։ Իսկ ինչ վերաբերում է լուծման բովանդակությանը, ապա մեկ բառով 

ձևակերպեմ՝ հետագայում մանրամասնելու անկնկալիքով, այդ լուծման բանալի գաղափարը՝ 

Հոգևոր Ընտանիք հասկացությունն է։ Որի էությունը անթեղված է Արարիչ Երկնավոր Հոր և 

համատիեզերական ընտանիքի աստվածային սիրո հոգատարության և խնամատարության, 
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ներողամտության, գթասրտության,  ծառայության և զոհողականության ամբողջամիասնական 

առաքինապաշտության մեջ։  

Ահա՛, այս էական բովանդակությունը հայոց ազգային էության քաղաքակրթական, իսկ ավելի 

ճիշտ, հստակ ու համարձակորեն շեշտենք՝ արարչակարթական ապագայահայտ կոդերից մեկն 

է, որ պետք է ծածկագրենք ապագայում և ներբեռնենք այսօր ներկայում՝ ազգակեցական 

ոգենորոգչական կենսագործունեության մեկնարկի համար։  Որպես բարեշրջության 

արարչակրթական բյուրաշրջանի ոգենորոգչական մեկնարկային դարաշրջան։ 

Իսկ առաջին եռամիսանության երկրորդ հայեցակարգը ներկայացնեմ հետևայլ կերպ․ 

Ազգ-Բանակ  /Գծապատկեր 3 / 

 Աշխարհազոր 

 Արարչազոր 

 Էազոր  

Աշխարհազոր 

       ներհայաստանյան՝  ռազմական 

ա/ Կանոնավոր-զորակոչային բանակ՝ ժամկետային զինծառայողներ 

բ/ Պրոֆեսիոնալ-կամավորական բանակ՝ պայմանագրային զինծառայողներ 

գ/ Քաղաքացիական-աշխարհազորային բանակ՝ բնակավայրային զինծառայողներ 

դ/ Պահեստազորի գեներալների շտաբ և սպայական միություններ 

աշխարհաշեն հայության տիրույթում 

ա/ Սպորտային-մարտական բազաների հիմնում 

բ/ Ռազմահայրենասիրական ակումբների ստեղծում  

գ/ Կամավորական-ինքնապաշտպանական ջոկատների հավաքագրում 

դ/ Ինֆորմացիոն-տեղեկատվական խմբերի ձևավորում 

Արարչազոր 

 Կրթական-գիտական 

 Մշակութային 

 Հոգևոր  

 Ֆինանսա-տնտեսական 

 Ինֆորմացիոն-տեղեկատվական 

 Առողջագիտական-առողջարարական 

 և այլն  

Էազոր  

 Երկնազոր կամ Լույսի բանակներին զորակից 

Եթե համառոտ պարզաբանեմ այս ողջ բազմաշերտ <<ստորաբաժանումները>>, ապա պետք է 

ասել, որ հազար դրամով մեկնարկած, այսօր էլ երեք հազար դրամի տրամաբանության մեջ 

պարփակված ազգ-բանակ շահարկումները, մեր  կողմից ներկայացվող առաջարկի նույնիսկ 

ծաղրանկարը կամ ստվերը չեն, անգամ, ծուռհայելային արտացոլանքը չեն։  
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Մինչդեռ մեզ համար Ազգ-Քաղաքակրթության առաջնային կենսահայեցակարգի մեջ առկա՝ 

Ազգ-ընտանիք, Ազգ-բանակ և Ազգ-պետություն երեք հայեցակարգերը ամբողջականանում և 

կենսագործում են հանուն գերնպատակների, համազգային առաքելության, վերին գաղափարի և 

բարձրագույն իդեալի, որտեղ ազգ-բանակը հանդես է գալիս առնվազն երեք առաքելությամբ՝ 

 Ռազմական-ինքնապաշտպանական 

 Քաղաքակրթական-արարչակրթական 

 Հոգևոր-նվիրական 

Ռազմական-ինքնապաշտպանական։ Պետք է հասկանալ, որ արդի ժամանակներում, երբ 

պատերազմները թեժ կրակային՝ ռազմական գործողություններից անցել են ավելի քողարկված 

փափուկ ուժային, և այս երկուսի համադրությամբ՝ հիբրիդային պատերազմի, ապա 

ռազմական-ինքնապաշտպանական ասելով, նույնպես այդ համակարգը պետք է լինի նման 

հիբրիդային պատերազմներին դիմակայելու և հաղթելուն համարժեք ու համապատասխան։  

Հետևաբար Ազգ-բանակ հայեցակարգը իր մեջ չպետք է ներառի ու բավարարվի միայն 

ռազմական գործողությունների ունակ ստորաբաժանումներով։ Այն պետք է կառուցակազմվի 

հիբրիդային պատերազմին հատուկ բոլոր առկա ու հնարավոր տարբերակներին 

հակահարձակ պատասխան տալու ունակ համակարգերով և համընդգրկի հասարակության 

բոլոր շերտերը՝ յուրաքանչյուրին ըստ իր կարողությունների ու հմտությունների, 

նշանակության ու կարևորության, տարիքային պահանջների ու անհրաժեշտության, 

պարտականությունների ու պատրաստվածության աստիճանի և այլն։  

Իսկ երբ ասում եմ՝ հասարակության բոլոր շերտեր, չափազանցություն չեմ անում, այլ ճիշտ 

համակարգման, կրթություն-դաստիարակության, պատրաստության ու մասնագիացման 

դեպքում յուրաքանչյուրը կսկսի աշխատել որպես մեկ ամբողջական մարտունակ ու 

պատրաստակամ համակարգի անքակտելի ու կարևոր բաղադրամասեր։ 

Այս առումով, եթե խոսենք կրթական համակարգից, ապա սկսյալ մանկապարտեզներից մինչև 

գիտահետազոտական համակարգեր, եթե խսենք առողջապահական համակարգից, ապա 

առաջնային բուժ օգնությունից մինչ բժշկական բարձրագույն կառույցներ, եթե խոսենք 

համայնքներից, ապա նրանց ինքնակազմակերպման առաջնային օղակներից մինչև 

համապետական և համազգային համընդհանուր մոբիլիզացիա, եթե խոսենք տնտեսությունից, 

ապա պարենային անվտանգությունից, առաջնային անհրաժեշտության ապրանքներից, մինչև 

այդքան թմբկահարված ռազմարդյունաբերություն և այլն։ Այսինք այս ամենն ուղղակի 

համակարգային մոտցման և կազմակերպման գիտակցության ու քաղաքական կամքի հարց է։ 

Քաղաքակրթական-արարչակրթական։ Մենք մեր զրույցներում բազմիցս նշել ենք, որ այսօր 

ընթացող անհաշտ պայքարը քաղաքակրթությունների հակամարտությունների 

դրսևորումներ են, հետևաբար թնդանոթներից ու անօդաչու ինքնաթիռներից բացի, գուցե և 

առաջ, հաղթելու են նրանք, ովքեր այդ քաղաքկրթական պայքարում կտանեն հաղթանակ։  

Այս իմաստով զինակիր ռազմիկներից ոչ պակաս, գուցե և ավելի կարևոր են Արարչազորի 

նվիրյալ մարտիկները։ Եվ այս ամենը հանուն բարեշրջության արարչակրթական 

բյուրհազարամյակի, դրա մեկնարկային դարակազմիկ ոգենորոգչական 

կենսագործութնեության և համազգային համարարչականության։ 
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Հոգևոր-նվիրական։ Պետք է հասկանալ, որ անհիշելի ժամանակներից Երկիր Մոլորակի վրա 

ծայր առած չարի ու Բարու պատերազմը, ոչ սկսվել է երեկ, ոչ էլ ավարտվելու է այսօր կամ 

վաղը։ Այն դեռ անորոշ ու անկանխատեսելի ժամանակով շարունակվելու է, և որքան գնա, այն 

ավելի դաժան, լայնամասշտաբ ու ողբերգական բնույթ և դրսևորումներ է ունենալու։  

Եվ մեզ համար, թե՛ անհատական, թե՛ ազգային հավաքական առումով, շատ կարևոր է, թե մենք 

ո՞ր ուժին ենք զորակցելու, ո՞ր բանակին ենք զինվորագրվելու։ Դրանից կախված կլինի 

ապագայում քաղաքակրթական մեր տեղն ու դերը, նշանակությունն ու առաքելությունը։ Այս 

առումով էական և արժևքավոր նշանակություն կունենա լույսի երկնային բանակներին 

զորակից էազորը։ 

Սակայն այս ամենի մասին հանգամանալից կխոսենք հաջորդ արարների ժամանակ, երբ 

մանրամասն կքննարկենք ՀԱՅՔ Հոգևոր գաղափարն առանձին վերցրած։ Միայն հիշեցնեմ, որ 

Ազգ-բանակ հայեցակարգը ունի մասշտաբայնության առնվազն երկու մակարդակ՝ 

 Ներհայաստանյան՝ անշուշտ Արցախն էլ ներառյալ 

 Համահայկական՝ աշխարհաշեն հայության ողջ համընդգրկունությամբ՝ դարձյալ 

Հայստանն ու Արցախը ներառյալ 

Այժմ մի քանի սահմանում-բանաձևումներով ներկայացնենք առաջին կենսահայեցակարգի 

երրորդ հայեցակարգ-համակարգը՝ /Գծապատկեր 2 / 

Ազգ-Պետություն 

 Ազգային պետություն 

 Ազգապետություն 

 Ազգ-Հայրենիք 

 Ազգ-Քաղաքակրթույթուն 

Այն, որ բազմից մեր կողմից շրջանառած ազգ-բանակ հասկացությունը սկսեց կրկնվել շատ-

շատերի կողմից, դա լավ է, բայց այն որ մնաց կիստ-պռատ, թերի ու չկայացած դա վատ է։ 

Նույնն էլ պետք է ասեմ ազգ-պետության կամ ազգային պետութան հետ կապված։ Դա էլ 

դառնում է մոդայի պես մի բան, և անգամ ազգայինի հետ կապ չունեցող անհատներ ու խմբեր 

հանդես են գալիս ազգայինի ու ազգային պետության դիրքերից՝ շատ դեպքերում աղավաղելով 

ու ստվերելով ազգայինն ու ազգային պետություն հասկացությունները։  

Նման մարդիկ ու խմբերը ազգային պետություն <<ուզում են կառուցել>> հայոց ազգային 

ինքնությունից ու քաղաքակրթական էությունից դուրս կամ դրա հետ անհաղորդ ու անճանաչ 

լինելով։ Իհարկե ուզում են կառուցելը չակերտավոր է ասված, որովհետև դժվար չէ կռահել, թե 

նրանք ում կասկածելի ու վտանգավոր շահերն են ուզում սպասարկել և ինչու։  

Իսկ մեզ համար Ազգ-պետություն հայեցակարգը՝ իր չորս ենթահամակարգերով, բխում և 

հիմնվում է հայոց քաղաքակրթության էության ու ազգային ինքնության՝ հայկականության վրա։ 

Որոնց բացահայտմանն ու համակարգային ներկայացմանն էլ ուղղված է մեր այս Արարչական 

հաղորդաշարը։  

 

 



10 
 

Մեկ-երկու խոսք էլ այդ չորս ենթահայեցակարգերի մասին․ 

Ազգային Պետություն։  Այս արարը խիստ գիտական ու ակադեմիական կամ 

գաղափարաբանական սահմանումներով չծանրաբեռնելու համար, ուղղակի առավել մատչելի 

ձևակերպենք՝  

Հայոց Ազգային Պետությունը Հայկական Լեռնաշխահում, անգամ դրանից դուրս, պատմական 

տվյալ ժամանակահատվածում հայոց ազգի, որպես տիտղոսակիր ու պետականակերտ ազգի, 

իր ազգային ինքնության, այդ ինքնության հիմքը հանդիսացող արժեքային համակարգի հիման 

վրա քաղաքական, տնտեսական, իրավական, հասարակական, սոցիալական և այլ 

ինքնակազմակերպման և ինքնակառավարման ձևերի փոխկապակցված, փոխլրացնող, 

համընդհանուր և ամբողջական կենսագործուն համակարգն է՝ հանուն հայոց ազգի 

առաքելության, դրանից բխող համազգային նպատակների, իղձերի ու երազանքների 

իրականացման։ 

Իսկ որո՞նք են Հայոց Ազգային Պետության հիմքերը՝ 

1/ Ազգային քաղաքակրթական ծածկագիրը կամ ազգային Էությունը 

2/ Այդ քաղաքակրթական ծածկագրից կամ ազգային Էությունից բխող ազգային մշակութային 

ծածկագիրը՝ ազգային Ինքնությունը՝ հայկականությունը 

3/ Այս ամենը կյանքի կոչող Մեխանիզմների կամ Ծրագրային ծածկագրեը, որոնց առկայության 

և իրացման դեպքում է հնարավոր դառնում Հայոց Ազգային Պետության կայացումը 

4/ Ազգային ինքնությունից՝ հայկականությունից բխող և փոխադարձաբար էլ այն ձևավորող ու 

հարստացնող, կայացնող ու ներկայացնող ազգային արժեքային համակարգը 

5/ Տնտեսակարգը հենվող այդ ինքնության, դրա արժեհամակարգի, սրանց հիման վրա 

բազմհազարամյա ազգակեցության պատմական փորձառության վրա, որտեղ առաջնայինը 

համայնքային համակեցական կյանքի համընդհանուր բարօրությունն է՝ ընդհանրական 

աշխատանքվ, համայնքային բարիքով, արդարությամբ ու հավասարությամբ։  

Որը մեր օրերում, չբացառելով սեփականության մնացած ձևերի առկայությունը, պետք է 

խարսխվի, կայանա ազգային, հանրային և համայնքային սեփականության վրա՝ ազգային 

բարիքի ստեղծմամբ, դրա արդար ու հավասարաչափ բաշխմամբ և ազգային համընդհանուր 

երջանկության կայացմամբ։ 

6/ Պետական կարգը՝ ազգային ինքնությունից, արժեհամկարգից, առաքելությունից, 

ազգակեցության պատմական փորձառությունից և տնտեսակարգից բխող և սրանց կայացմանը 

ծառայող կառավարման համակարգն է՝ իր երեք շերտերով՝ 

ա/ հոգևոր-տիեզերական 

բ/ սոցիալ-բնական 

գ/ ազգային-համակեցական 

7/ Իրավակարգը, որտեղ իրավունքի արժեքային հիմքերն են՝ ազատությունը, արդարությունը և 

հավասարությունը 

Որով կազմվում է իրավունքի մաթեմատիկան՝ 
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Իրավունքը=ազատություն+արդարություն+հավասարություն+սեփականություն+սուվերեն 

սուբյեկտ=ազգային պետություն 

8/ Աշխարհակարգը՝ Արդարակարգ-Արարչակարգը 

9/ Ազգային առաքելությունը, որպես այս ամենի ամբողջականություն  

Անշուշտ այս բոլոր կետերն էլ իրենց հերթին ունեն բացատրության ու մանրամասնության 

կարիք, որոնց այսօր մենք չենք անդրադառնա։ Սակայն ակամայից առաջանում է մի 

հռետորական հարցադրում՝ բոլոր նրանք, ովքեր խոսում են ազգայինից ու ազգային 

պետությունից, ունե՞ն վերը ներկայացվածի նման համակարգային լայնընդգրկուն 

հայեցակարգ, թե՞ սահմանափակվում են քաղցր կենացների և պարապ զրույցների, շատ 

դեպքերում էլ, դատարկախոսությունների ու  պոռոտախոսությունների   մակարդակով։ 

Ինչ վեբարում է այս կենսահայեցակարգի երկրոդ հայեցակարգ-համակարգին պետք է ասել՝ 

Ազգապետությունը ազգակեցական համակարգ է, ինքնակառավարման ու 

ինքնակազմակրեպման բարձրագույն ձև է՝ մասշտաբայնության երկու հարթություններով՝  

 ազգային պետության սահմաններում 

 աշխարհաշեն հայության մակարդակում՝ մոլորակային համընդգրկունությամբ 

Ազգ-պետություն, Ազգային պետություն և Ազգապետություն հայեցակարգերն ու 

հասկացություները ոչ միայն չեն հակասում ու խանգարում միմյանց, այլ փոխլրացնում, 

հզորացնում ու ամբողջացնում են ազգ և պետություն փոխպայմանավորվածություններն ու  

հարաբերությունները։  

Իսկ այս հասկացություններում չխճճվելու և ավելորդ շփոթություներից խուսափելու համար, 

դրանց տարբերությունների առումով կարող ենք նշել՝ 

 Ազգային պետությունը հայոց պետականության էությունը, բավանդակությունը, 

ինքնութենական բնութագիրը, որակական հատկությունն ու ցուցիչն է՝ հիմնված վերը 

թվարկած հիմնադրույթների վրա և հանուն դրանց կայացման ու կենսագործման։  

Որովհետև այստեղ առաջ է գալիս այն հարցադրումը, որի մասին խոսեցինք մեր 

անցած՝ հինգերորդ արարում՝ հանուն ի՞նչ գեր նպատակների է ծառայում պետություն-

նպատակը, որպես գործիք-միջոց։ Իսկ ազգային պետությունը նպատակ լինելուց 

առավել, պետք է լինի հնարավորություն ազգի կայացման գերնպատակների համար։ 

Որը, թերևս պատկերավոր ներկայացրեցինք անցած՝ հինգերորդ արարի սխեմա 4-ում։  

Գերնպատակներ, որոնք հանրապետական կառավարման համակարգը իր 

ժողովրդավարական գաղափարաբանությամբ, ոչ միայն չի դնում, այլ նաև ամեն գնով 

խոչընդոտում է դրանց կայացմանը, որովհետև ի սկզբանե այդ ժողովրդավարության 

հիմքում դրված է կոսմոպոլիտ զանգվածի բուծումն ու դաստիարակությունը։ 

Էլ չասենք, որ այն ծնունդ էր եվրոպական լուսավորության, որի հիմքում էլ 

աստվածամերժությունն էր։ Մի բան, որի հիմքի վրա անհնարին է, որ կարող է կայանալ 

հայոց ազգային առաքելությունը և քաղաքակրթությունը, ավելի  ճիշտ, ամբողջական և 

համընդգրկուն՝ արարչակրթական առաքելությունը։ 
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 Ազգապետությունը ազգակեցական ինքնակառավարման ու ինքնակազմակերպման 

համակարգ է՝ ի հակառակ այսօր իրեն սպառող իրավասահմանադրական կարգի վրա 

հիմնվող հանրապետական պետականակարգության և ժողովրդավարության։  

Ազգապետության պետականակարգության հիմքը ոչ թե իրավասհմանադրությունն է, 

այլ դրանից վեր գտնվող ոգեղեն-կենսագաղափարական, հոգևոր-բարոյական 

ամբողջագիտական կենսականոնագիրն է, որը հայոց մեջ համակարգվում է որպես՝ 

ՀԱՅՈՑ ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱՄԱՏՅԱՆ կամ ԱՐԱՐՉԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐԱՄԱՏՅԱՆ։ 

 

 Իսկ ինչ վերաբերում է Ազգ-պետություն հասկացությանը, ապա այն կարելի է 

ներկայացնել մի քանի տարբերակներով՝ 

ա/ նախ որպես այս հայեցակարգի ընդհանրական անվանում, որն իր մեջ 

ամբողջացնում է դրա չորս համակարգերը՝ ազգային պետություն, ազգապետություն, 

ազգ-հայրենիք և ազգ-քաղաքակրթություն ենթահայեցակարգերը՝ կրելով 

համապատասխանաբար դրանցից յուրաքանչյուրի որակական հատկանիշները։ 

բ/ որպես կենսասոցիալական  ֆունկցիոնալ բարդ համակարգի՝ մեր ազգակեցական ու 

ազգապետական համակեցության հավաքական, մոնոլիտ, ինքնաբավ և նպատակային, 

կայացած և ներկայանալի Ազգ-Պետություն կենսամբողջական բարձրագույն ու 

կատարյալ ինստիտուցիոնալ համակարգ։ 

գ/ այսինքն հայոց ազգն իր հավաքական կենսագործունեությամբ  հանդես է գալիս, 

որպես համաշխարհային Ազգ-պետություն սուվերեն սուբյեկտ՝ պետություն 

ինստիտուցիոնալ համակարգին հատուկ դրսևորումներով։ 

Նման օրինակ  կարող է հանդիսանալ համաշխարհային հերեությունը, որը կար, 

ձևավորվել ու գործում էր նախքան  արհեստածին սիոնիստական Իսրայել պետության 

ստեղծումը, որն էլ հենց, այդ համաշխարհային հրեության գործունեության լավագույն 

դրսևորումն ու արդյունքը դարձավ, որն էլ այսօր իր հերթին և՛ որպես նպատակ, և՛ 

որպես գործիք-միջոց ծառայում է այդ համաշխարհային հրեական սուբյեկտին։ 

դ/ հաշվի առնելով վերևի սահմանումները, ազգ-պետություն հասկացությունը կարող է 

հանդես գալ նաև ազգապետության փոխարեն, որպես ազգակեցության դրսևորման ձև։  

Եթե ամփոփեմ ու ամբողջացնեմ այս կարևոր հատվածը, ապա համռոտ ձևակերպմամբ 

կարելի է սահմանել՝ 

 Ազգային Պետությունը դա մեր հայոց պետականակարգության ձևն է, որը պետք է 

կայանա այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության մետամորֆոզ-կերպափոխության 

արդյունքում, որպես վերաճային անցում ու ինքնադրսևորում։ 

 Ազգապետությունը դա մեր ազգային ինքնակազմակերպման ու ինքնակառավարման 

կենսահամակարգն է, որպես նոր տիպի ու որակի կենսամբողջ ազգակեցություն։  

Իր երկու մակարդակներով՝ 

ա/ Ազգային պետության տիրույթում՝ ի հակառակ այսօր լճացող ու ինքնասպառվող 

ժողովրդավարության։ Այսինքն կառավարման համակարգը ոչ թե անարդյունք ու 

անպատասխանատու ժողովրդավարական է, կամ շատ դեպքերում, քաոսային 

ամբոխավարական, ինչպես այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ վերջինիս 

վերաճային անցումն ապահովող ազգապետական է՝ աշխարհաժողովային 

կառավարման մոդելով։ 
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բ/ Աշխարհաշեն հայության տիրույթում՝ համամոլորակային համընդգրկունությամբ՝ 

կրավորական սփյուռքի փոխարեն՝ աշխարհաշեն և աշխարհարար առաքելությամբ՝ 

համազգային կառավարման ազգամբողջ կենսահամակրագն է՝ նույն 

աշխարհաժողովային կառավարման մոդելով՝ համազգային մասշտաբայնությամբ՝ 

որպես Հոյոց Մեծ Աշխարհաժողով։ 

 Ազգ-Պետությունը դա մեր ազգային ամբողջականացումն ու ազգակեցության 

վերաճային բարձրագույն մակարդակն է, որպես համաշխարհային սուվերեն սուբյեկտ 

ազգ, կարելի է ասել, որպես աշխարհակալ և աշխարհատեր ազգ՝ տանուտիրոջ 

կենսարար ու աշխարհաշեն առաքելության գիտակցությամբ, պատրականություն-

պատասխանատվությամբ և իրավունքով։ 

Հարց․ Պարոն Մակարյան հասկանալի է, որ մենք դեռ առիթներ կունենանք ավելի մանրամասն 

ներկայացնելու այս սահմանումների եթնաշերտերը, սակայն ժամանակի սղության 

պատճառով եկեք անցնենք, այս առաջին կենսահայեցակարգի վերջին երկու՝ Ազգ-հայրենիք և 

Ազգ-քաղաքակրթություն ենթահայեցակարգերին։ Ի՞նչ ընդհանրական բնութագրումներով 

կսահմանեք դրանք։ 

Պատասխան․ Ազգ-հայրենիք կոնցեպտը կարելի է ներկայացնել մի քանի հարթություններով՝ 

ա/ նախ հայրենիքը մեզ համար ունի ոչ միայն նյութական, աշխարհիկ տարածքային 

դրսևորում, որը հայոց պարագայում ողջ Հայկական Լեռնաշխարն է՝ իր աշխարհագրական 

պարագրելիությամբ, այլ ամենից առաջ հոգևոր աներևույթ, անտարածական ու անչափելի  

պարագրելիություն։ Որը ներկայացնում ենք, որպես մետաքաղաքակրթական ու 

մետամշակութային շերտեր։  

Այս պարագայում դրանք մեկ հասկացությամբ՝ որպես Հոգևոր Հայաստան կամ Հոգևոր ՀԱՅՔ 

կարող ենք ամբողջացնել ու բնութագրել նաև Ազգ-հայրենիք։ Այսինքն, եթե Հայկական 

Լեռնաշխարհը, Հայսատան աշխարհը կամ ՀԱՅՔը մեր բնօրրան հայրենիքն է, ապա Հոգևոր 

Հայաստանը կամ Հոգևոր ՀԱՅՔը մեր հոգևոր հայրենիքն է։ Իսկ Ազգը այդ հոգևորի խտացումն ու 

դրսևորումն է, ինքնութենական արժեորակն ու էութենական բովանդակություն է։ Դրա համար 

էլ այդ հոգևոր տիրույթը կոչում ենք ազգ-հայրենիք։  

Եթե Մայր Հայաստանը մեր բնօրրան մայր-հայրենիքն է, ապա Հոգևոր Հայսատանը մեր հոգևոր-

հայրենիքն է։  

բ/  մյուս տարբերակով, ինչպես նշում ենք, այդ հոգևորի նյութականանցումը և աշխարհիկ 

դրսևորումն է՝ ֆիզիկական աշխարհագրությամբ հայկական լեռնաշխարհում։ Իսկ քանի որ 

ազգային ինքնությունը ունի ոչ միայն հոգևոր ակունք, այլ նաև նյութական ու ֆիզիկական 

ազդեցություն և դրսևորում, ապա անհրաժեշտ է նշել դրանցից առնվազն երեքը՝ 

1/ բնաշխարհային ինքնություն 

2/ պատմական-ծագումնաբանական ինքնություն կամ էթնիկական ինքնություն 

3/ մշակութային ինքնություն 

Որոնցով ձևավորվող ազգային ինքնությունը կրում է այն բնաշխարհային ազդեցությունը, որով 

պայմանավորվում է իր ինչպիսին լինելը, և փոխադարձաբար էլ մշակութացմամբ ազդում է 

այդ բնաշխարհի վրա՝ փոփոխելով այն։ Մի կողմից ինքն է ծնվում, ձև ու բովանդակություն 

առնում այդ բնաշխարհից, մյուս կողմից էլ վերակերտում, նոր ձև ու բովանդակություն է 
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հաղորդում իր բնօրրան հայրենիքին։ Այս առումով այդ բնօրրան հայրենիքը կրելով ազգի 

մշակութային արտացոլանքը սոսկ ֆիզիկական պարագրելիությունից վեր է աճում, 

կերպափոխվում է ազգ-հայրենիքի։  

գ/ Այս հանգամանքը չափից շատ կարևոր է մեր կորսված հայրենիքի վերադարձման 

գաղափարական ձևակերպումների համար, որովհետև մենք կորցրել ենք ու պահանջում ենք ոչ 

թե սոսկ տարածք ու հողակտոր, այլ մեր ինքնության կարևորագույն տարածաժամանակային 

բաղադրիչը՝ ազգակերտ հայրենիքը՝ իր երկու իմաստներով՝ ազգին կերտած հայրենիքը և ազգով 

կերտված հայրենիքը։ Հետևաբար մեզ համար մեր բնօրրան հայրենիքի վերադարձի 

պահանջատիրությունը խարսխվում է նաև այս հոգևոր ընկալունակության ու գիտակցության 

վրա։ 

դ/  Իսկ մեզ համար հայրենիքի ազատագրումն ու վերադարձը ենթադրում է նաև ազգային 

պետության վերականգնում։ Հետևաբար ազգ-հայրենիք հասկացությունն այս իմաստով կարող 

է նույնանալ ազգային պետության հետ՝ հայրենիքի ամբողջական ազատագրման ու 

վերադարձի և ազգային ամբողջական պետության վերականգնման նպատակադրությամբ ու 

գործնական նախաձեռնողականությամբ։ 

ե/ Ազգ-հարենիքը կարող է նույնանալ նաև ազգապետության հետ, այն իմաստով, որ 

ազգապետությունը  որպես ազգակեցության դրսևորման բարձրագույն ձև կենսագործելու և 

կայանալու է իր հոգևոր ակունքի հետ պորտալարով կապվածության, փոխադարձ սնուցման և 

հարստացման շնորհիվ, որն էլ, ինչպես նշեցինք, Հոգևոր Հայաստան կամ ազգ-հայրենիքն է։  

զ/ Ազգ-հայրենիք հասկացությունը ունենալով և՛ հոգևոր, և՛ ֆիզիկական որակներ, դրսևորվում 

է ազգի հոգևոր ու տարածական փոփոխություններին համապատասխան։ Եթե ազգը հոգևոր և 

ֆիզիկական առումով ծանծաղի, ապա այդ հայրենիքն էլ կծանծաղի, եթե աշխարհաշեն հայոց 

ազգը կայանա որպես համաշխարհային նշանակության Ազգ-պետություն սուբյեկտ, ապա ազգ-

հայրենիքի շառավիղը կփոփոխվի ըստ այդ մասշտաբայնության՝ հոգևոր հայրենիքի 

տիրույթները ընդարձակելով մոլորակային համընդգրկունության՝ հոգատար տանուտիրոջ 

պատրականություն-պատասխանատվությամբ, իրավունքով ու  առաքելության կայացմամբ։ 

Այս առումով ազգ-հայրենիքը կարելի է նույնացնել Ազգ-պետություն հասկացության հետ։  

Այս նմանություններն ու տարբերությունները շեշտում ենք հետագայում շփոթություններից 

խուսափելու համար, որովհետև այսօր էլ հայոց մեջ նույնականացվում են հայրենիք, երկիր, 

պետություն անգամ իշխանություն հասկացություները՝ տարբեր թյուրըմբռնումների ու 

մանիպուլյացիաների տեղիք տալով։ 

Իսկ ինչ վերաբերում է այս բաժնի վերջին՝ ազգ-քաղաքակրթություն հասկացությանը, ապա 

պետք է հիշեցնեմ, որ այս ձևակերպումը բնութագրում է այս ողջ կենսահայեցակարգը, որն էլ 

վերնագրել էինք հենց այդպես՝ Ազգ-Քաղաքակրթություն։  

Որովհետև մեր գլխավոր նպատակն է ազգային գիտակցական ու ինքնագիտակցական 

մակարդակներում ինքնաճանաչել մեր ազգային էության քաղաքակրթական 

բովանդակությունը և ըստ այդմ, կայացնելով ներկան՝ նվաճենք ապագան, որն էլ հնարավոր է, 

ինչպես նշում ենք, այդ քաղաքակրթական ծածկագրերը ապագայում վերակոդավորելու և 

դրանք ներկայում ներբեռնելու միջոցով։  

Այս պարագայում Ազգ-քաղաքակրթույունը կդրսևորվի մի քանի մակարդակներում՝ 
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 Ազգային պետության՝ արարելով ազգային համակեցական ու պետականակերտական 

կյանքը ազգային պետության սահմաններում, որոնք գնալով պետք է ընդարձակենք, 

ինչպես ասել ենք, միչև բնօրրան հայրենիքի ամբողջական ազատագրում ու վերադարձ 

և ազգային պետության ամբողջական վերականգնում։ 

 Ազգապետության մակարդակում, որպես ազգային ինքության քաղաքակրթական 

դրսևորում ու ինքնաիրացում՝ սեփական ազգակեցական կյանքի կենսազարգացմամբ 

ու կատարելագործմամբ համաշխարհային մասշտաբով։ 

 Ազգ-պետության մակարդակում, որպես ազգային էության քաղաքակրթական 

լիարժեքությամբ համամոլորակային կայացում՝   

ա/ աշխարհաքաղաքական սուբյեկտային դերակատարությամբ՝ դարակազմիկ 

ոգենորոգչական կենսագործունեությամբ՝ որպես Արդարկակարգ-Արարչակարգի 

հաստատում 

բ/ և համաշխարհային նշանակության քաղաքակրթական, կամ ավելի ճիշտ է ասել, 

բազմհազարամյակային արարչակրթական առաքելությամբ՝ որպես Արարչական 

Կամքի ճանաչողություն և Աստծո Արքայության կայացում։ 

 Այս ամենով հանդերձ այն, կարտահայտվի նաև Ազգ-հայրենիքի մակարդակներում, 

քանի որ վերջինս լինելով Հոգևոր Հայաստանի կամ Հոգևոր ՀԱՅՔի դրսևորումներից, 

որոնք էլ հենց ազգային էության քաղաքակրթական բովանդակությունն են, հետևաբար 

այդ քաղաքակրթությունը արտացոլվելու է ազգ-հայրենիկի արտահայտություններում։ 

Եվ այս ամենով էլ կարողանալու ենք ազատագրվել ինքնահոսի մատնված կենցաղային 

ինքնասպառումից, դուրս գալ այս մշակութային էներգետիկ փոսից, քաղաքական քաոսից ու 

քաղաքակրթական վակուումից։ Վերջապես Փոքր Մհերը վերջ է դնելու իր հազարամյա 

ինքամեկուսացմանը՝ դուրս գալով Ագռավաքարից՝ հանուն իրեն վերապահված 

արդարակարգի վերականգնման արարչական առաքելության կայացման։ 

Վերջաբան․ Դե ինչ պարոն Մակարյան, ժամանակի սղության պատճառով, այսօր 

սահմանափակվենք այսքանով, փաստելով որ մեր արարչական վեցերորդ արարաի առաջին 

մասը կայացավ։ Դրա շարունակության կներկայացնենք վեցերորդ արարի երկրորդ և երրորդ 

մասերում։ Կարևորն այն է, որ մենք ճարտարապետում ենք հայոց ազգային կենսագաղափարը՝ 

իր կենսահայեցակարգային ամբողջականությամբ։ Այսքան որոնված ու սպասված 

ճարտարապետումների ու բացահայտումների սպասումներով ու ակնկալիքներով՝ հրաժեշտ 

տանք մեր հայրենակիցներին մինչև հաջորդ արար՝ 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։                           

 

      17․03․2022թ․ 
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Գծապատկեր 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԱՐԱՐԱՐՏՅԱՆ ՄԱՐԴՈՒ 

ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ 

ՀՈԳԵՎՈՐ ՍՐԲԱԶԱՆ 

ԷԱԿԻ  

ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ 

ՍՈՒՐԲ ԵՐՐՈՐԴՈՒԹՅԱՆ 

ԱՇԽԱՐՀԻԿԱՑՄԱՆ 

ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ 

ԱՄԲՈՂՋԱԳԻԱՏԱԿԱՆ 

ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ 

ԱԶԳ – ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 

ՀԵՅԵՑԱԿԱՐԳ 

ԱԶԳ – ԸՆՏԱՆԻՔ 

ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ 

ԱԶԳ – ԲԱՆԱԿ 

ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ 

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ 

ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ 

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ 

ԲԱՐՈՅԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ 

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ 

ՍՈՑՈԼՈԳԻԱՅԻ 

ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ 

ԱԶԳ – ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ 

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅԱՆ  

ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ 

1 

1 2

1 

3 

1 2

1 

3 

1 2

1 

3 

2 3

1 

ՀՈԳԵՎՈՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԿԱՄ ՀԱՅՔ ՀՈԳԵՎՈՐ ԳԱՂԱՓԱՐ 

ԵՐԵՔ ԵՌԱՄԻԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ 
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Գծապատկեր 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԱԶԳ – ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 

 ՀԵՅԵՑԱԿԱՐԳ 

ԱԶԳ – ԸՆՏԱՆԻՔ 

ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ 

ԱԶԳ-

ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ 

1 

3

1 
ԱԶԳ – ԲԱՆԱԿ 

ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ 

 

2

1 

1

1 

ԸՆՏԱՆԻՔ 

ԳԵՐԴԱՍՏԱՆ 

ՏՈՀՄ 

ՀԱՄԱՅՆՔ 

ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ / ՆԵՐ 

ԱԶԳ / ԵՐ 

ՄԱՐԴԿՈՒԹՅՈՒՆ 

ՏԻԵԶԵՐՔ

ԱՍՏՎԱԾԱՅԻՆ ՍՈՒՐԲ 

ԵՐՐՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՐ  ԱՍՏՎԱԾ 

ԱՇԽԱՐՀԱԶՈՐ 

ԱՐԱՐՉԱԶՈՐ 

ԷԱԶՈՐ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱԶԳԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱԶԳ-ՀԱՅՐԵՆԻՔ 

ԱԶԳ-ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ / ՆԵՐ

ՑԵՂ 

ԵՐԿԻՐ ՄՈԼՈՐԱԿ 
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Գծապատկեր 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ա Զ Գ  –  Բ Ա Ն Ա Կ 

 Հ Ա Յ Ե Ց Ա Կ Ա Ր Գ 

ԱՇԽԱՐՀԱԶՈՐ 

ՌԱԶՄԱԿԱՆ  - ՆԵՐՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՏԻՐՈՒՅԹՈՒՄ 

 Կնանոնավոր զորակոչային բանակ՝ ժամկետային զինծառայողներ, 

 Պրոֆեսիոնալ-կամավորական բանակ՝ պայմանագրային զինծառայողներ 

 Քաղաքացիական-աշխարհազորային բանակ՝ բնակավայրերի զինծառայողներ, 

 Պահեստազորի գեներելաների շտաբ, սպայական միություններ 

ՌԱԶՄԱԿԱՆ  - ԱՇԽԱՐՀԱՇԵՆ ՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏԻՐՈՒՅԹՈՒՄ 

 Սպորտային-մարզական բազաների հիմնում, 

 Ռազմահայերնասիրական ակումբների ստեղծում 

 Կամավորական ինքնապաշտպանական ջոկատների հավաքագրում, 

 Ինֆորմացիոն-տեղեկատվական խմբերի ձևավորում 

ԱՐԱՐՉԱԶՈՐ 

 ԿՐԹԱԿԱՆ-ԳԻՏԱԿԱՆ 

 ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 

 ՀՈԳԵՎՈՐ 

 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

 ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ-ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ 

 ԱՌՈՂՋԱԳԻՏԱԿԱՆ-

ԱՌՈՂՋԱՐԱՐԱԿԱՆ 

ԷԱԶՈՐ 

ԵՐԿՆԱԶՈՐ ԿԱՄ ԼՈՒՅՍԻ 

ԲԱՆԱԿՆԵՐԻՆ ԶՈՐԱԿԻՑ 
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Գծապատկեր 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՄԱՐԴՈՒ 

 ՀԵՅԵՑԱԿԱՐԳ 

ՀԱԳԵՎՈՐ ՍՐԲԱԶԱՆ 

ԷԱԿԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ 

ՍՈՒՐԲ ԵՐՐՈՐԴՈՒԹՅԱՆ 

ԱՇԽԱՐՀԻԿԱՑՄԱՆ 

ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ 

2 

3

1 

ԱՄԲՈՂՋԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ  

ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ 

2

1 

1

1 

ԵՌԱՆԿՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՆՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔ 

ՍՈՑԻԱԼԻԶԱՑԻԱ   ԵՎ 

ԱՇԽԱՐՀԻԿԱՑՈՒՄ 

ՆՈՐ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒՄ 

ՆՈՐ ԵՐԿԻՆՔ, ՆՈՐ ԵՐԿԻՐ 

ԱՍՏԾՈ ԱՐՔԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

ՈԳԵՂԵՆ 

ԱՄԲՈՂՋԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀՈԳԵՎՈՐ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ 

ՍՈՑԻԱԼ - ԲՆԱԿԱՆ 

ԱԶԳԱՅԻՆ - ՀԱՄԱԿԵՑԱԿԱՆ 

ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ- 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹՅՈՒՆ-

ԱՆՄԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 

ԻՄԱՍՏ – 

ՆՊԱՏԱԿ- 

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀՈԳԵՎՈՐ ԵՎ 

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ  

ՕՐԵՆՔՆԵՐ 
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Գծապատկեր 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ  

 ՀԵՅԵՑԱԿԱՐԳ 

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ 

ԲԱՐՈՅԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ 

3 

3

1 

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ 

ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ 

2

1 
1

1 

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ 

ՃԱՆԱՉՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԻՄԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԵՎ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ  ԻՆՏԵԳՐԱՑԻԱ 

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ 

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱՐԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ 

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ 

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ  ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

ՏԻԵԶ․ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ  

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱ 

ՈՐԴԵԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

ԶՈՀՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ՆՎԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ՆԵՐՈՂԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ԳԹԱՍՐՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԵՐԿՆԱՎՈՐ  ՀՈՐ  ՍԵՐ 


