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Ա) ՆՊԱՏԱԿ 

Աշխարհաժողովի կողմից ապագա Ազգային Պետության արժեքային հիմնադրությների 

հռչակումը նպատակ ունի հստակ փաստել հայ տեսակի համակեցության (պետության) 

վերաբերմունքը մարդկության ապագայի, նրա մշակութացման և  

Հայկական քաղաքակրթության համակարգաստեղծ արժեքային բաղադրիչների 

բովանադակության ու ենթակարգության սահմանմամբ, տարածմամբ և կիրառմամբ ներկայում  

հիմք է դրվում ապագա՝ քաղաքակարթական հասարակարգի (ֆորմացիայի) մշակութացմանը։ 

Ըստ այդմ, ժամանակակից իրականությունում, քաղաքակրթական արժեքների տարածումը և 

կիրառումը բնորոշում է քաղաքակրթական լուսավորչական շարժման մշակութային հիմքը։ 

Վերջինս, պարտադիր կերպով ներդաշնակվելու է քաղաքական ու տնտեսական 

համապատասխան մոդելների հետ և սահմանագծելու է համամարդկային, համաշխարհային և 

լոկալ քաղաքակրթությունների կյանքի ցիկլային նոր (հետճգնաժամային) ընթացքը։ 

 

Բ) ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 

Ներկա հանգրվանում համաշխարհային հասարակության քաղաքական, տնտեսական, 

հոգևոր-մշակութային ոլորտներում տեղի է ունեցել տիրապետող հայեցակարգերի սպառում։ 

Դրանց կառուցման արժեքային հիմքերը «մաշվել» են և իրենց կենսագոծունեությունը հաճախ 

ապահովում են (էին) ոչ թե բնական, այլ՝ ինքնանպատակ գործընթացներով։ Արդյունքում 

արդեն առկա է և ապագայում ակնհայտ խորանալու միտում ունի քաղաքակարթական 

համակարգային ճգնաժամը։ Այն, որն արտահայտվելու է (արտահայտվում է) մի կողմից 

արժեքաների պարզեցման, գռեհիկացման և համահարթեցման միջոցով` անհատների ու 

հսարակությունների կառավարման գործընթացներով, մյուս կողմից, անհատների 

ինքնապաշտպանական բնազդը նրանց մղելու է համակեցության տիրույթ (ընտանիք, ազգ, 

պետություն), որտեղ բնական ձևով ավելի պաշտպանված է, ավելի ապահով է, ավելի 

լիարժեք է:  
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Այն պետությունները, որոնք սեփական արժեքային հենքի վրա կձևավորեն 

համակեցությունների լիրաժեքության մոդելներ, նրանք ավելի պաշտպանված կլինեն 

ճգնաժամի պայմաններում, հետևաբար ավելի կենսունակ՝ հետճգնաժամային միջակայքում:  

Ըստ այդմ, ակնհայտ է դառնում, որ անհատին «կատարելիության» մղող, բայց նաև 

ցանկացած պարտականությունից հրաժարվելու, պատասխանատվությունից խուսափելու, 

ուրիշների հաշվին սեփական երջանկությունը կառուցելու մոդելներն իրենց կարևորությամբ 

զիջելու են ընտանեկան-ազգային երջանկության մոդելներին:  

Հետևաբար՝ 

Երրորդ հանրապետության սպառման փաստի արձնագրումը և Աշխարհաժողովի միջոցով Հայք 

ազգային պետության ստեղծման ու զարգացման գործընթացը հիմնավոր պահանջ է առաջադրում՝ 

հստակ ձևակերպել քաղաքակրթական ինքնության և արժեհամակարգի բովանդակային 

սահմանները, ինչպես նաև այն պաշտպանող ու երաշխավորող կառույցները։  

 

Գ) ԲՈՎԱՆԱԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Հայկական հզոր ազգային պետության ձևավորումը, գոյությունը և հետագա զարգացումը 

բացառապես պետք է ապահովվի հայկական քաղաքակրթության արժեքային բաղադրիչների 

հիմքով և միջոցով։ Ըստ այդմ՝ Աշխարհաժողովը հռչակում է ապագա ազգային պետության 

գործունեության, ազգային մտածելակերպի ու կենցաղվարության ձևավորման ներքոհիշյալ 

արժեքային առաջնահերթությունները՝ 

 Հայրենիք-ընտանիք արժեքային հիմք։ Հայրենատիրությունը հանդիսանում է հայի 

ձևավորման և հայկականության արտահայտման ելակետային միջոցներից մեկը։ Հայք 

ազգային պետությունը կառուցվելու է ընտանիքակենտրոն սկզբունքի վրա՝ երջանիկ 

հայրենատեր-ընտանիք  -   հասարակություն  -   հզոր հայրենիք լիարժեքության մոդելով։ 

 Հայկական գենի արժեքային հիմք։ Հայկականության շարունակականության միակ 

նախապայմանը հայկական գենի լիարժեք վերարտադրման հնարավորության 

ապահովումն է, որի երաշխավորը Հայք ազգային պետությունն է։ Դեպի Հայք մեծ 

հայրենադարձությունը մեր քաղաքակրթական ու պետական անհրաժեշտությունն է։ 

 Հայկական լեզվամտածողության արժեքային հիմք։ Հայերեն լեզվամտածողությունը պետք է 

դառնա հայկականության արտահայտման ու հայի նույնականացման առանցք։ Դրա 

կենսագործման համար անհրաժեշտ է ձևավորել և արժեքային առաջնահերթություն, և 

տեխնիկական հնարավորություն՝ նորագույն տեխնոլոգիաներով (արհեստական 

ինտելեկտով) միասնական հարթության միջոցով։ 

 Հայկական հավատքի արժեքային հիմք։ Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու 

առաջնորդությամբ հայոց հավատամքը՝ Քրիստոսի Տիեզերական Վարդապետությունը, 

դառնալու է ազգային մտածելակերպի էությունը, պետականակերտության 

անկյունաքարային կենսաքաղաքականությունը, ազգակեցության ներդաշնակ 

կենսափիլիսոփայությունը, և կենցաղվարության բարոյական ողնաշարը, և ըստ այդմ՝ 

հայկականության արտահայտման ու հայի նույնականացման անհրաժեշտ պայմանը։ 
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Հավատամքային, դավանաբանական նույնականացումը միասնականություն ձևավորելու 

հիմքն է։  

 Հայկական մշակույթի արժեքային հիմք։ Հայկականությամբ ստեղծված նյութական և 

հոգևոր մշակույթը հանդիսանում է ոչ միայն հայի նյութական ու հոգևոր 

պահանջմունքները բավարարող միակ միջոցը, այլև՝ համամարդկային դասական ու 

առաջադեմ մշակույթի հետ համատեղ ապահովելու է համամարդկային 

քաղաքակրթական ժառանգականության շարունակականությունը և հարատևությունը։ 

 Հայկական պետության արժեքային հիմք։ Հայք ազգային պետությունը հայկականության 

արժեքային բաղադրիչների կենսունակությունը, վերարտադրությունն ու հարատևությունն 

ապահովող այլընտրանք չունեցող միջոցն է։ Միաժամանակ, այն դառնում է նպատակ, 

քանի որ միայն Հայկական պետության հետ նույնականացումն անհատին բարձրացնում է 

քաղաքակրթական մակարդակի։ Հայք ազգային պետության միջոցով հայը դառնում է 

հայկական քաղաքակրթության կրողը։ 

 Հայկական քաղաքակրթության արժեքային հիմք։ Հայկական քաղաքակրթության 

լիարժեքությունը պետք է դառնա յուրաքանչյուր հայի երազը, նպատակը, մտածելակերպը 

և կենցաղվարությունը, ինչպես նաև՝ ազգային ամբողջականացման 

գաղափարափիլիսոփայական հիմքը, դրա անշեղ ուղին ու գրավականը։ Հայկական 

քաղաքակրթական հիմքով սահմանվում է Հայկական երազը, իր արժեքային, նյութական և 

ժամանակային բաղադրիչներով։ 

 

Դ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

Աշխարհաժողովը Հայք ազգային պետության ձևավորման նպատակադրմամբ 

համագործակցությունն իրականացվելու է ինչպես ամբողջական համակարգի, այնպես էլ 

առանձին բաղադրիչների շրջանակներում։ Համագործակցությունը լինելու է բացառապես 

հանունների հիմքով՝  մերժելով բացառման սկզբունքը։  

Այսօր մեր իրականությունում ստեղծված արժեքային խորքային ճգնաժամի հաղթահարումը 

հնարավոր չէ իրականացնել տվյալ ճգնաժամի պատճառ հանդիսացող գործիքներով, 

սուբյեկտներով ու դրա փիլիսոփայական հիմքով։ Անհրաժեշտ է նոր գործիք, նոր սուբյեկտներ և 

նոր կենսափիլիսոփայություն։ Աշխարհաժողովը համարում ենք ճգնաժամի հաղթահարման 

այլընտրանք չունեցող կառույցը, որն իր մեջ խտացնելու է նոր կենսափիլիսոփայությունը, 

գործիքները և նոր սուբյեկտներին՝ իրականացնելով նոր կենսաքաղաքականություն։ Որպես 

առաջնային գործիք՝ ինստիտուցիոնալացման միջոցով ճգնաժամային (անցումային) 

կառավարման գործառույթի իրականացնումն է։ Որպես կարող սուբյեկտ(ներ) ազգային-

պետական ինստիտուտների ներգրավումն է։  

Ըստ այդմ, Ազգային պետության ձևավորման ու զարգացման գործընթացում հոգևոր 

առաջնորդությունը ստանձնելու է Ազգային եկեղեցին՝ իր հոգևոր և աշխարհիկ ամբողջական 

լիարժեքությամբ։ Հայ Եկեղեցին, պատմականորեն և բնական զարգացմամբ վաստակել է 

իրավունքը լինելու կրողը, պահպանողը և մշակողը հայ ազգի հոգևոր ինքնության ու 

արժեհամակարգի։ 
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Այսպիսով սահմանվում է հոգևոր վերահսկողության միջավայր, որպեսզի գործընթացի 

նախաձեռնողները և մասնակիցները զերծ լինեն հոգևոր ուղեցույցների ազատորեն մեկնման 

գայթակղությունից։ 


