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          Մ 180 

 
Աշխատությունը հրատարակության է երաշխավորել 

Աշխարհաժողովի նախաձեռնող խումբը 
 

                Մակարյան Էդգար 

Մ 180            Աշխարհաժողովի մանիֆեստ։ Հայք Ազգային պետության  

աշխարհաժողովային կառավարման  մանիֆեստը / Է.  Մակարյան.-  

Եր.: Հեղ. հրատ., 2022.-  56 էջ:  

           

Աշխատությունում, առաջին անգամ հայ իրականության մեջ, ներկա-

յացվում է ժամանակակից կառավարման աշխարհաժողովային մոդելի դը-

րույթները։ 

Այն որպես հայոց ազգի ինքնակառավարման սոցիալ-բնական համակարգ, 

միաժամանակ ապահովում է անցյալի, ներկայի ու ապագայի օրգանական 

կապը, քանի որ անցյալի փորձն արդիականացնելով ներկայում, կերտում է 

հենց այդ ներկան և նրանում էլ՝ ապագան։ Այսինքն, Աշխարհաժողով հայեցա-

կարգը հանդես է գալիս որպես ապագայի կերտում ներկայում՝ անցյալի պատ-

մական ժառանգականությամբ ու դրա արդիականացմամբ։  

Աշխատությունում, բացառիկ համակարգվածությամբ, առաջարկվում է ալ-

գորիթմ, մատրիցա, մոդել ու գործընթաց, որը կայանալու է երեք մակարդակ-

ներում՝ ներազգային ու ներպետական մակարդակ (որպես Հայոց Ազգային 

Պետության կառավարման նոր  համակարգ և ժամանակակից ճգնաժամը 

հաղթահարելու, գրեթե այլընտրանք չունեցող գործիք), համազգային ու հա-

մահայկական մակարդակ (որպես ազգակեցական ու ազգապետական կառա-

վարման համակարգ), համամոլորակային ու համաքաղաքակրթական մա-

կարդակ (որպես քաղաքակրթական մեծ հարթակում առկա ճգնաժամը հաղ-

թահարելու և համամարդկային ու մոլորակային կյանքը վերաֆորմատավորե-

լու հայկական քաղաքակրթական բանաձև ու հայտ)։                                                                            
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ՀԱՅՔ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՇԽԱՐՀԱԺՈՂՈՎԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՆԻՖԵՍՏ 

 

ԱՇԽԱՐՀԱԺՈՂՈՎԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Աշխարհաժողովի էության ամբողջականությունը համառոտ 

կերպով կարելի է ներկայացնել դրա տարբեր շերտերի ձևակեր-

պըմամբ և դըրանց փոխկապվածության ներկայացմամբ։ 

Այդ շերտերը կարելի է դասակարգել հետևյալ կառուցվածքով՝ 

 Աշխարհաժողովի բովանդակությունը 

 Աշխարհաժողովի նպատակը 

 Աշխարհաժողովի առաքելությունը 

 Աշխարհաժողովի խնդիրները  

 Աշխարհաժողովի դրսևորումները 

 Աշխարհաժողովի հիմնական սուբյեկտները 

 Աշխարհաժողովի հիմնարար սկզբունքները 

 Աշխարհաժողովի լեգիտիմությունը 

 Աշխարհաժողովի կառուցվածքը 

 Աշխարհաժողովի ձևավորման ընթացքը 

 Աշխարհաժողովի կառավարման համակարգը 

 Աշխարհաժողովային կառավարման համակարգի տըն-

տեսական հիմքը  

 Աշխարհաժողովային կառավարման համակարգի սե-

փականության ձևը 

 

Ի՞նչ է Աշխարհաժողովը 

Աշխարհաժողովի Բովանդակությունը 

Աշխարհաժողովը հայոց ազգի ինքնակառավարման հնագույն 

համակարգն է, որը բազմահազարամյա դարերի ընթացքում, 

տվյալ ժամանակաշրջանի ոգուն համապատասխան արդիա-

կանացել է։ Այս կառավարման համակարգը եղել է սոցիալա-

կան, դասակարգային համակեցական համերաշխության գրա-

վականն ու երաշխավորը, քանզի նրա կազմի մեջ մտնում էին 

հայոց աշխարհի բոլոր նահանգների, գավառների ու գյուղերի 
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բոլոր խավերի ու շերտերի ներկայացուցիչները՝ սկսած շինա-

կանից մինչև նախարար ու իշխան, հոգևոր առաջնորդ ու ան-

գամ արքա։ Եվ նման համակարգը երաշխավորում էր հասարա-

կական համակեցության խաղաղությունն ու ներդաշնակությու-

նը` իրենից ներկայացնելով տիպիկ հայկական ու իրական ժո-

ղովրդավարություն կամ ժողովրդական կառավարում, որն ան-

գամ ի զորու էր հեռացնել արքաների և ընտրել նոր կաթողիկոս-

ներ։  

Աշխարհաժողովի կառավարման մոդելը ներկայանում է որպես 

հանրային կյանքի ինքնակազմակերպման ու ինքնակառավար-

ման սոցիալ-բնական համակարգ։ Որպես անցյալի, ներկայի ու 

ապագայի օրգանական կապ, որն, անցյալի փորձը արդիակա-

նացնելով ներկայում, կերտում է հենց այդ ներկան և նրանում էլ 

ապագան։ Եվ այս ամենը մեր պատմական փորձառության ար-

դիականացմամբ և ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառ-

մամբ և համապատասխան գործիքակազմերի մոդելավորմամբ։  

Այսինքն՝ Աշխարհաժողովային հայեցակարգը դիտարկվում է, 

որպես ապագայի կերտում ներկայում՝ անցյալի պատմական 

ժառանգականությամբ ու դրա արդիականացմամբ։ 

 

Մենք առաջարկում ենք ալգորիթմ, մատրիցա, սխեմա, համա-

կարգ ու գործընթաց, որը միաժամանակ կապահովի և սահմա-

նադրական առանցքային կետը, որ իշխանությունը պատկա-

նում է ժողովրդին և երկիրը դուրս կբերի այս ցնցումային իրա-

վիճակից և քաղաքակրթական մեծ հարթակում հնարավորու-

թյուն կտա հայությանը ներկայանալու իր ուրույն առաջարկով 

ու լուծումներով՝ համամարդկային կյանքը վերաֆորմատավո-

րելու իր ազգային քաղաքակրթական բանաձևով։ 

 

Աշխարհաժողովի Նպատակը 

Համակարգային և կառուցվածքային ճգնաժամ ապրող աշխար-

հում վերաձևակերպումների և ձևափոխությունների կարիք ու-

նեն հասարակական կեցության բոլոր ոլորտները, այդ թվում, և 
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առաջնահերթ՝ կառավարման համակարգերը։ Հատկապես՝ 

կեղծ ժողովրդավարական համակարգն իր ընտրական ժամա-

նակակից մոդելներով, որքանով էլ, որ դրանք անվանենք բաց, 

ազատ ու թափանցիկ։  

Եվ ահա, նման խորքային ու առանցքային ճգնաժամը կարող է 

հաղթահարել իր բնույթով բնական, կառուցվածքով՝ սոցիալա-

կան ներգրավածությամբ հավասարակշռված, բովանդակու-

թյամբ՝ հայեցի, պատմականորեն՝ արդարացված, համակեցա-

կան առումով՝ ազգային աշխարհաժողովային կառավարման 

համակարգը, որը կարող ենք հիմնավորապես անվանել որպես 

սոցիալ-բնական համակարգ, իսկ կոնկրետ մեր պարագայում 

նաև՝ ազգակեցական։ 

Հետևապես, հայության և հայոց պետականության համար կար-

ևորագույն խնդիր է օր առաջ որդեգրել հին ավանդական հայ-

կական կառավարման աշխարհաժողովային համակարգի մո-

դելը, լծվել դրա վերականգնմանը, արդիականացմանը, նոր 

տեխնոլոգիական հիմքի վրա կայացմանը և հանուն ազգակե-

ցության ու պետականաշինության նոր քաղաքական ուղու գոր-

ծարկմանը՝ որպես առկա ճգնաժամը հաղթահարելու միակ ու 

այլընտրանք չունեցող տարբերակ ու մոդել։ 

 

Աշխարհաժողովի Առաքելությունը 

Աշխարհաժողովի առաքելությունը կարելի է բաժանել առնը-

վազն երկու շերտերի՝ 

1. Որակական՝ ըստ նշանակության, 

2. Քանակական՝ ըստ մասշտաբայնության: 

Աշխարհաժողովն, ըստ նշանակության, իր հերթին բաժանվում 

է՝ 

 Քաղաքական առաքելություն, 
 Տնտեսական առաքելություն, 
 Սոցիալական առաքելություն, 
 Քաղաքակրթական առաքելություն, 
 Հոգևոր առաքելություն: 
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Ըստ մասշտաբայնության՝ բաժանվում է՝ 

 Նվազագույն մասշտաբ, 

 Միջին մասշտաբ, 

 Առավելագույն մասշտաբ: 

 

Եվ այսպես՝  

Քաղաքական առաքելությունն, ըստ իր մասշտաբայնության, 
արտահայտվում է հետևյալ ձևերով․ 

 

 Նվազագույն մասշտաբ. 

ա/ հաղթահարել առկա կառավարման ճգնաժամը, 

բ/ դուրս գալ ընդօրինակված, մեզ հրամցված, պարտա-

դըրված առկա օտար կառավարման ժողովրդավարա-

կան համակարգից՝ իր կուսակցականացված ընտու-

թյուններով ու մեխանիզմներով, 

գ/ վերականգնել ու արդիականացնել սոցիալ-բնական ու 

ազգակեցական սեփական կառավարման համակարգն 

ու մոդելը, 

դ/ վերականգնել հանրային ու ազգային հավասարու-

թյունն ու հավասարակշռությունը, համերաշխությունն 

ու ներդաշնակությունը: 

 Միջին մասշտաբ. 

ա/ դրա մասշտաբային ընդլայնման դեպքում այն դար-

ձընել աշխարհաշեն հայության ինքնակազմակերպման 

ու ինքնակառավարման ազգապետական նոր համա-

կարգ ու մոդել՝ որպես կառավարման կրիտիկական 

ենթակառուցվածք՝  Հայոց Մեծ Աշխարհաժողով՝ ամբող-

ջացնելով հայոց ազգակեցությունը ողջ մոլորակում,  

բ/ ինքնակազմակերպման և ինքնակառավարման և 

«ինքնա» դրսևորմների ու իրագործումների միջոցով 

ձևավորել ազգապետության նոր համակարգ՝ ստեղծելով 

ու ապահովելով նոր երաշխիքներ ու մեխանիզմներ՝ հա-

նուն ազգի անվտանգության ու հարատևության ապա-
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հովման, կայացման ու կատարելագործման, համազգա-

յին նպատակների ու երազանքների իրականացման: 

 Առավելագույն մասշտաբ. 

ա/ Աշխարհաժողովը, որպես ազգային պետության կա-

ռավարման համակարգի ու մոդելի լիարժեք կայացման, 

ինչպես նաև, դրա՝ որպես համահայկական ազգապե-

տական  մասշտաբային ներդրման դեպքում, այն պետք է 

ենթարկել ավելի մեծ պրոեկցիայի՝ համամոլորակային 

ծավալներով՝ ողջ մարդկությանը, ազգերին ու պետու-

թյուններին ներգրավվելով այս մոդելի մեջ՝ առաջարկե-

լով նույն այդ Սոցիալ-Բնական համակարգի հիմքի վրա, 

դրա տրամաբանությամբ ու կառուցվածքով, իրական 

ժողովրդական իշխանություն և համամոլորակային հա-

մագործակցություն, ի հակառակ այսօրվա արագ տեմ-

պերով իրագործվող Նոր Աշխարհակարգի, Համաշխար-

հային Կառավարության և համընդհանուր համամարդ-

կային տոտալ վերահսկողության ու ստրկության։ 

Այս հարթությունում համամոլորակային մասշտաբով ի-

րեն վաղուց սպառած ՄԱԿ-ը կամ ձևավորվող համաշ-

խարհային խիստ կասկածելի ու վտանգավոր կառավա-

րությունը կփոխարինվի նոր կենսագործուն աշխարհա-

ժողովային մոդելով, որտեղ կներկայանան, ոչ թե սոսկ 

տարբեր երկրների իշխանական համակարգերը զավ-

թած կառավարության ներկայացուցիչները, այլ այդ եր-

կըրների ժողովուրդների իրական իշխանությունը ներ-

կայացնող պատվիրակները, 

բ/ հնարավորություն ստեղծել ողջ մարդկությանը հաղ-

թահարելու առկա համակարգային ճգնաժամերը և ան-

ցում կատարել առավել անցնցում, հավասարակշռող թե՛ 

ներպետական, թե՛ համաշխարհային մեկ միասնական 

կառավարման համակարգերի ձևավորմանը: 
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Տնտեսվարման առաքելություն 
Ինչպես ասվում է՝ յուրաքանչյուր քաղաքականություն տնտե-

սության խտացված արտահայտությունն է, քանզի այդ քաղա-

քականությունն ուղղված է տնտեսության կառավարմանը։ Հետ-

ևաբար յուրաքանչյուր կառավարում իր հիմքում արդեն ունի 

համապատասխան նյութական բազան՝ տնտեսությունը։ Այդ-

պիսի տնտեսական հիմք պետք է ունենա նաև մեր առաջարկած 

աշխարհաժողովային կառավարման համակարգը, որի տրա-

մաբանությունը, կառուցվածքը, փիլիսոփայությունը, գործու-

նեությունը պետք է բխի և սպասարկի հենց այդ տնտեսվարու-

մը։ Իսկ մեր առաջարկած տնտեսությունը դարձյալ հիմնված է 

մեր ազգային համակեցական բազմահազարամյա փորձի վրա, 

որի առկայությամբ էր, որ հայոց աշխարհում, ի տարբերություն 

այլոց, այդպես էլ չձևավորվեց ստրկատիրական ու խորը ճոր-

տատիրական հասարակարգեր։ Եվ տնտեսվարման այդ մոդելը 

հիմնված էր ոչ թե անհատական շահի էգոիստական ձգտումնե-

րի ու դրսևորումների մեջ, այլ ընտանեկան-գերդաստանային-

համայնքային ընդհանրական արժեշահության ու արժենշանա-

կության հիման վրա։ Այժմ դարձյալ անհրաժեշտություն կա այդ 

մոդելի արդիականացման՝ մեր ժանամակի ու տեխնոլոգիական 

շնչին և գործիքակազմերին համապատասխան։ 

Եվ ահա, մենք առաջարկում և այդ արդիականացումը տեսնում 

ենք Հիմնադրամային տնտեսվարման մոդելի կիրառմամբ։ 

Որտեղ տնտեսության ինքնակազմակերպման և ինքնակառա-

վարման առաջնային օղակներ են դառնում Հայրենատիրական 

շրջանառու ներդրումային հիմնադրամները՝ սկսած գյուղական 

համայնքներից, վերջացրած համապետական  ՀԱՅՔ Մայր հիմ-

նադրամով, որի իրավագիտական ու փիլիսոփայական հիմքերը 

նկարագրված են Վլադիկ Սումբատի Ներսիսյանցի «Ցիվիլիզմի 

ՄԱՆԻՖԵՍՏԸ» գրքույկում, իսկ մանրամասների դետալավորու-

մը մեր կողմից ներկայացվում է Հիմնադրամային տընտեսվար-

ման մոդելի առանձին հայեցակարգով։ 
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Տնտեսվարման առաքելությունն իր մասշտաբային դրսևորման 

մեջ մոտավոր նույնությամբ կրկնում է աշխարհաժողովի տար-

բեր մակարդակները.  

 Նվազագույն մասշտաբ՝ սկսելով տեղական փոքր հա-

մայնքներից, վերաճում է համապետականի, 

 Միջին մասշտաբ՝ համահայկական մակարդակում կա-

րող է սպասարկել և հանդիսանալ ողջ հայության տնտե-

սական միասնական հարթակ՝ նպաստելով և՛ ազգի ինք-

նակազմակերպմանն ու ինքնակառավարմանը, և՛ մնա-

ցյալ այլ «ինքնա» դրսևորումներին, որով էլ՝ ազգի ամբող-

ջականացմանն ու ազգապետության նյութական բազայի 

ձևավորմանը, 

 Առավելագույն մասշտաբ՝ մեկ աստիճան ավելի բարձր 

մակարդակում այս մոդելը կարող է հիմք ծառայել այլ 

ազգերի և պետությունների համար՝ հաղթահարելու ներ-

կա ժամանակների կապիտալիստական կամ սպասվող 

կամ արդեն առկա հետկապիտալիստական տնտեսական 

ու սոցիալական ճգնաժամերը՝ հիմք դնելով համամոլո-

րակային տնտեսվարման նոր մոդելի գործարկմանը։ 

 

Շատ կարևոր է ու հատկանաշական, որ հիմնադրամների կա-

ռավարման օղակը ձևավորվում է աշխարհաժողովային կա-

ռուցվածքի մոդելով, որի մանրամասները կներկայացվի «Աշ-

խարհաժողովի կառուցվածքը» բաժնում։ Ուղղակի նշենք, որ 

յուրաքանչյուր համայնք ձևավորում է իր հիմնադրամը, հետևա-

բար այն պատկանում է տվյալ համայնքի բնակչությանը, որի 

կառավարումն էլ իրականացնում են այդ համայանքի բնակիչ-

ները՝ որպես հիմնադրամի համասեփականատերեր։  

Աշխարհաժողովային կառավարման, դրա հիմք հանդիսացող 

հիմնադըրամային տնտեսվարման եռամիասնական համակար-

գը եզրափակում և ամբողջացնում է, իսկ ավելի ճիշտ, սկսում է 

հայրենատիրական սեփականության հիմնարար գաղափարը, 

որտեղ ազգային հարստությունը պատկանում է ազգաբնակչու-
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թյանը՝ յուրաքանչյուրի մասնաբաժնի անօտարելի իրավունքի և 

դրանից ստացվող համապատասխան եկամտաբերության շա-

հաբաժնի տեսքով։ Այս մասին մանրամասները նույնպես ներ-

կայացված են Վլադիկ Սումբատի Ներսիսյանցի «Ցիվիլիզմի 

ՄԱՆԻՖԵՍՏԸ» գրքույկում և մեր կողմից մշակված հայեցակար-

գում։ 

Հայրենատիրական սեփականությունը նոր համակարգաստեղծ  

ու հիմնարար սկզբունք է, որի վրա ձևավորվում է հիմնադրա-

մային փոխհամագործակցող տնտեսվարումն ու այս երկուսի 

հիմքի վրա էլ կայանում է աշխարհաժողովային կառավարման 

մոդելը։ 

Այսպիսով, կարելի է սահմանել, որ նոր ու արդիականացած 

հայոց ազգային պետությունը, հայրենատիրական սեփականու-

թյան հիմքի վրա և հիմնադրամային համագործակցային (կոո-

պերացիոն) տնտեսվարմամբ, աշխարհաժողովային կառավար-

ման համակարգի եռամիասնական կենսագործուն ամբողջու-

թյուն է։ 

Ամփոփելով տնտեսվարման առաքելությունը, կարելի է ասել, 

որ աշխարհաժողովը՝ որպես կառավարման համակարգ իր 

հիմքում ունի իրեն յուրահատուկ տնտեսվարման հիմնադրա-

մային մոդելը, որն էլ իր հիմքում ունի ոչ թե մասնավոր սեփա-

կանության (ինչպես կապիտալիստական հասարակարգում) 

կամ հանրային սեփականության (ինչպես սոցիալիստական 

հասարակարգում), այլ իրեն հատուկ հայրենատիրական սե-

փականության ձևը՝ չբացառելով նաև սեփականության այլ ձևե-

րի գոյությունը, որով կայացնելով նոր տնտեսվարման հիմնա-

շենքը` ապահովում է միայն իրեն հատուկ վերնաշենքի՝ այ-

սինքն նոր կառավարման համակարգերի ձևավորումը՝ հիմք 

դնելով նոր հասարակարգային հարաբերությունների առաջաց-

մանը։ 
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Սոցիալական առաքելություն 
Ահա այս վերջին սահմանումներից հետո կարելի է պարզորոշ 

տեսնել, թե ինչպիսի ահռելի, աննկարագրելի պատմական, ազ-

գային, պետական, համամարդկային և մասշտաբային նշանա-

կություն ու առաքելություն է իր մեջ կրում ողջ այս Աշխարհա-

ժողով գաղափար-նախաձեռնություն-գործընթացը։ 

  

Սոցիալական նշանակությունն ու դերակատարությունը. 

 Հանրային ու ազգային կյանքում տաբեր խմբերի ու կը-

լանների, կուսակցությունների ու բևեռների, ընդդիմու-

թյան ու իշխանության, ներկաների ու նախկինների, սե-

վերի ու սպիտակների և այլ արհեստականորեն ու մի-

տումնավոր, վտանգավոր ու ինքնաքայքայող բաժանվա-

ծությունների հաղթահարում և համակեցական կյան-

քում խաղաղության ու համերաշխության, հավասա-

րակշռության ու ներդաշնակության ապահովման հնա-

րավորության ստեղծում: 

 Իր տնտեսական հիմնաշենքի՝ հայրենատիրական սե-

փականության և հիմնադրամային տնտեսվարման հա-

մագործակցային մոդելի ներդրմամբ՝ ապահովելու է սո-

ցիալական արդարության նյութական բազան՝ ազգային 

հարստության հանդեպ սեփականատիրոջ իրավուքի 

գիտակցությամբ ու տնօրինմամբ և դրա արդյունքում 

ազգային հարստության բազմապատկմամբ, հետևաբար 

նաև յուրաքանչյուր քաղաքացու մասնաբաժնային եկա-

մըտաբերության և հարստության աճի մեծացմամբ: 

 Սոցիալական արդարությունն ու սոցիալական համե-

րաշխությունը առաջնային և պարտադիր պայմանն են ոչ 

միայն անհատական, այլ նաև Ազգային համընդհա-նուր 

երջանկության կայացման համար: 

 Սակայն սոցիալական արդարությունն ու համերաշխու-

թյունը, ինչպես նաև անձնային ու ազգային համընդհա-

նուր երջանկությունը խիստ խոցելի են, եթե չկա այդ 
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հասարակության, ազգի ու պետության անվտանգության 

ապահովման երաշխիքները։ Հետևաբար ինքնապաշտ-

պանությունն ու ընդհանրապես անվտանգության հիմ-

նախնդիրը դառնում է առաջնային ու առանցքային։ Այս 

կարևորագույն հարցադրումների՝ իրենց յուրահատուկ և 

համակարգային լուծումները նույնպես գտնում են մեր 

առաջարկած սեփականություն, տնտեսվարում, կառա-

վարում եռամիասնական մոդելի մեջ, որի հիման վրա էլ 

ձևավորվում է պետության ինքնապաշտպանական հա-

մակարգի նոր բաղադրիչը՝ Աշխարհազորը։ Այսինքն հա-

յոց բանակը ունենում է՝ Կանոնավոր-զորակոչային բա-

նակ, Պրոֆեսիոնալ-պայմանագրային բանակ և Քաղա-

քացիական-աշխարհազորային բանակ։ Այս մասին ման-

րամասները նույնպես ներկայացվում է առանձին՝ Ազգ-

Բանակ հայեցակարգով: 

 Պետական մասշտաբով ձևավորվում է «ինքնա» դրսևո-

րումների կուռ և կենսագործուն նոր համակարգ՝ ինքնա-

կազմակերպում, ինքնակառավարում և ինքնապաշտ-

պանություն եռամիասնությամբ: 

 Իսկ համազգային մասշտաբով՝ Ազգ-Բանակ մոդելը և 

այս եռամիասնական համակարգը դառնում են ազգակե-

ցության ու ազգամբողջացման կարևորագույն համա-

կարգաստեղծ գործոն և երաշխիք՝ մոլորակային համ-

ընդգրկունությամբ: 

 
Քաղաքակրթական առաքելություն 
Քաղաքակրթական խնդիրը իր կարևորագույն ու առաջնային 

տեղն ու դերն ունի մեր ողջ ասելիքի ու ներկայացվող հայեցա-

կարգի մեջ՝ իր քաղաքացիական սեփականության հիմքով, հիմ-

նադրամային և համագործակցող տնտեսվարմամբ և աշխար-

հաժողովային կառավարման համակարգով, որը միտված է ազ-

գային պետության կայացմանը հայկական լեռնաշխարհում և 

ազգային ամբողջականացմանն ազգապետական համակար-
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գով՝ մոլորակային պարագրելիությամբ։ Եվ այս ամենը ու դրա 

կայացումը հայոց քաղաքակրթական էության հիմքով և դրա 

զարգացման փուլերի կանխատեսմամբ ու դրսևորումներով։ 

Իսկ հայոց քաղաքակրթական էության հիմքը ու դրա զարգաց-

ման ապագայագիտական ամբողջությունը «անցյալ, ներկա և 

ապագա եռամիասնությունն» է՝ հանուն ազգի ու պետականու-

թյան հարատևության՝ դրանց վերաիմաստավորման ու արդիա-

կանացման, զարգացման ու հզորացման, ինքնակատարելա-

գործման ու ինքնաարարման միջոցով։  

Այսպիսով, Աշխարհաժողովի քաղաքակրթական առաքելու-

թյունը կարելի է սահմանել՝ 

 Հայոց քաղաքակրթական հիմքի վրա Հայկական լեռ-

նաշխարհում Հայոց Ազգային Պետության կայացում  

 Հայոց քաղաքակրթական լիարժեքությամբ հայոց ազ-

գակեցության ամբողջականացում՝ մոլորակային համ-

ընդգրկունությամբ 

 Հայոց քաղաքակրթական էության ինքնակատարելա-

գործման դրսևորմամբ հասարակարգային փոփոխու-

թյուն՝ հանուն նոր որակի ու առաքելության ազգային ու 

համամարդկային քաղաքակրթական բարեշրջության՝ 

առավել արդիական, առաջադիմական ու իդեալական մի 

նոր կենսակարգի արտահայտությամբ 

 Հայոց քաղաքակրթական էության արարչակենտրոն և 

արդարահենք առաջնահերթությամբ, նոր արարչագոր-

ծական հասարակարգային հարաբերությունների ձևա-

վորմամբ՝ 

ա/ Հայոց արդար պետություն կամ ՀԱՅՔ արդարապե-

տություն, 

բ/  Հայոց կամ ՀԱՅՔ Արդարակարգ,  

գ/  Համընդհանուր Արդար Աշխարհակարգի վերական-

գընում և հաստատում։ 
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Հոգևոր առաքելություն 

Աշխարհաժողովային հայեցակարգի առաքելությունն ամենա-

պարզ ձևով սահմանվում է՝ որպես անցյալի պատմական ժա-

ռանգականությամբ ու դրա արդիականացմամբ՝ ապագայի կեր-

տում ներկայում։ 

 

Որովհետև այսօր քաղաքակրթական բախումները գնում են ոչ 

այնքան հանուն տարածքների, ռեսուրսների ու հարստություն-

ների, այլ որքան որ հանուն ժամանակի, ասել է թե՝ հանուն ա-

պագայի։ Եվ հաղթելու են նրանք, ովքեր այդ ապագան և դրա 

ալգորիթմներն ու մոդելները ծըրագրավորելու, ճարտարապե-

տելու և կառուցելու են ներկայում։ 

 

Այս առումով հոգևոր առաքելության բուն էությունը կայանում է 

ոչ միայն անցյալ-ներկա-ապագա տարածաժամանակային մե-

խանիկական անցման ու միասնության տրամաբանության, այլ 

նաև ապագա-ներկա հետադարձ կապի ժամանակի հոգևոր ըն-

կալման մեջ։ Իսկ ավելի կոնկրետ՝ հավերժության անժամանա-

կյա գիտակցության ծիրում։ 

Երբ խոսում ենք ապագայի ծածկագրերն ու ալգորիթմները ներ-

կայում ներբեռնելու, պրոյեկտելու, մոդելավորելու մասին, ա-

ռաջնահերթ խնդիր է դառնում Ապագայի Մարդու, մեր պարա-

գայում, Ապագայի Հայի էութենական բնութագրումն ու դրա կա-

յացման գործնական քայլերի իրագործումը ներկայում։  

Այսինքն՝ սա ապագայակերտումի ներկաարարումն է՝ մարդու, 

որպես տիեզերական հոգևոր սրբազան էակի, կենսափիլիսո-

փայական հայեցակարգային ամբողջականությամբ։ 

Իսկ այդպիսի հոգևոր էակի հոգևոր ու նյութական կենսամիջա-

վայրը իր բոլոր դրսևորումներով, այդ թվում տնտեսվարման ու 

կառավարման համակարգերով, պետք է բավարարեն հենց այդ-

պիսի հոգևոր մարդու պահանջմունքներին, նպատակներին ու 

առաքելությանը։  
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Այսինքն՝ հոգևոր մարդու առաքելության կայացման մեջ է մեր 

առաջարկած Աշխարհաժողով կենսագաղափարի ու կենսաքա-

ղաքականության հոգևոր բաղադրիչն ու առաքելությունը։ 

Այսպիսով, ճիշտ ու ամբողջական հասկանալու համար շեշ-

տենք, որ Աշխարհաժողովային կառավարան համակարգը ո՛չ թե 

սոսկ անցյալի ավանդական մոդելի պարզունակ ու մեխանի-

կական արդիականացում է ներկայում՝ հանուն ապագայի, այլ 

ապագայագիտական կանխատեսությամբ՝ ապագայից վերա-

դարձ է ներկա, հետհայաց ժամանակագրությամբ ճարտարա-

պետելու և շինարարելու դեպի ապագա վերադարձող տարա-

ծաժամանակային բազմաչափ խճանկարը (մոզաիկան, փազլը)։ 

Հոգևոր սրբազան էակի կենսափիլիսոփայական հայեցակարգն 

իր ամբողջականությամբ ներկայացվում է «ԱՐԱՐՉԱԿԱՆ Կեն-

սականոնագիր» 1-ին հատորի «Հոգևոր Հայաստան կամ ՀԱՅՔ 

հոգևոր կենսագաղափար կամ Երեք Եռամիսանությունների Ա-

րարչահայեցակարգ» առանձին ձեռնարկով։ 

 

Աշխարհաժողովի Խնդիրները 
 

Աշխարհաժողովի խնդիրն է՝ բազմաշերտ խոչընդոտների ու 

արգելքների, մարտահրավերների ու սպառնալիքների ախտո-

րոշումը, ձևակերպումը, դրանց վերացմանն ուղղված երկարա-

ժամկետ ռազմավարական հայեցակարգերի մոդելավորումը, 

մարտավարական ծրագրերի կազմումը և դրանց հաղթահար-

ման համար անհրաժեշտ գործիքակազմերի ստեղծումը։ 

 

Աշխարհաժողովի կայացման հետ կապված խնդիրները նույն-

պես բազմաշերտ են ու բազմաթիվ։ Այդ խնդիրների էությունը 

կայանում է հետևյալում՝ 

 թե, որքանո՞վ են դրանք խոչընդոտելու կամ արգելակե-

լու աշխարհաժողովի ձևավորման գործընթացին՝ հիմ-
նախնդիրներ,  
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 և ի՞նչ հնարավորություններ ու միջոցներ կան դրանք 

հաղթահարելու համար՝ խնդիրներ։  

 

Այս երկու հարցադրումները նույնպես ունեն դասակարգման 

կարիք։ Դրանք կարելի է խմբավորվել վերը բերված օրինակի 

տրամաբանությամբ՝ 

 

Աշխարհաժողովի կայացմանը խոչընդոտող հիմնախնդիրները՝ 

 Քաղաքական 

 Տնտեսական 

 Սոցիալական 

 Հոգևոր 

 Քաղաքակրթական  

Ի դեպ այս բոլոր հիմնախնդիրները նույնպես ունեն մասշտա-

բայնություն՝ 

 Ներքին ազդեցության 

 Արտաքին ազդեցության 

 Գլոբալ ազդեցության 

Որտեղ հիմնախնդիրները ներկայացվում են երեք հարթություն-

ներում միաժամանակ։ 

 
Քաղաքական հիմնախնդիրներ 

 Քաղաքական դաշտի քաոսային վիճակը 

 Բազմակուսակցական համակարգը, դրանց գաղափա-

րական սնանկությունը, քաղաքական տհասությունն ու 

կլանային շահամոլությունը 

 Կառավարման պարզ բնական համակարգերի փոխա-

րեն արհեստականորեն բարդացված մոդելների ներմու-

ծումն ու կիրառումը 

 Ընտրությունների կեղծ ժողովրդավարական մոդելի գե-

րակայության ու բացառիկության ընդունումը և այլընտ-

րանքի հնարավորության կատեգորիկ մերժումը 
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 Պետականակարգության հանրապետական մոդելի ֆե-

տիշացումը 

 Ազգային պետությունների դեմ տարվող հետևողական 

պայքարը, դրանց հանդեպ անտագոնիստական տրամա-

դրությունների քարոզն ու բացառումը 

 Քաղաքական կեղծ օրակարգերի, գործընթացների և դը-

րանցով քաղաքական հիմնական ուղու (մեյնսթրիմի) 

ձևավորումը 

 Քաղաքականությունը կառավարման բարձրագույն ձևի, 

գիտելիքի, արվեստի մակարդակից մինչև առօրեական և 

կենցաղային ամենացածր հանրային մակարդակի դի-

տավորյալ ու նպատակային արժեզրկումը 

 Բարոյապես անարժաններից, քաղաքականապես տը-

հասներից, գաղափարապես սնանկներից, հոգեպես տը-

կարներից, սկզբունքայնությունից զուրկերից, նյութին 

գերվածներից, փոքրհոգիներից, բանսարկուներից, հեշտ 

ինքնածախերից և բազում այլ արատավորներից քաղա-

քական գործիչների ընտրանու ձևավորումը 

 Այս իրավիճակից դուրս գալու քաղաքական կամքի ու 

ցանկության բացակայությունը 

 Արտաքին ճնշող և դոմինանտ ազդեցություններն ու դը-

րանց գործակալական ցանցերի, ազդեցության լծակների 

և ուժային մեխանիզմների առկայությունը 

 Մեր պետականության ինքնիշխանության ու սուբյեկ-

տայնության նվազ մակարդակը կամ դրա կորուստն ու 

իսպառ բացակայությունը 

 Մեր իշխանական մարմինների խամաճիկային կարգա-

վիճակն ու արտաքին ազդեցության գործակալ լինելու 

վըտանգավոր ու արատավոր հանգամանքը 

 Հայեցակարգային ու գլոբալ մտածողության, երկարա-

ժամկետ ռազմավարական գերնախագծերի, դրանք սը-

պասարկող մարտավարական ծրագրերի և այս ամենը 



- 19 - 

 

կյանքի կոչելու ունակ հայեցակարգային ու գաղափա-

րական իշխանության բացակայությունը 

 

Տնտեսական հիմնախնդիրներ 
 Տնտեսական խոր ճգնաժամային իրավիճակը 

 Հետանկախության շրջանում ողջ տնտեսական համա-

կարգերի ու հզորությունների դիտավորյալ ու հետևողա-

կան ոչնչացումը 

 Օլիգարխիկ կապիտալը, դրա մենաշնորհային դոմինան-

տությունն ու դերակատարությունը 

 Երեք տասնամյակ համայնքային կյանքի ու տնտեսու-

թյան նպատակային փոշիացումը 

 Ազգային հարստության օտարումն ու դրա մսխումը 

 Գիտակցաբար ազգաբնակչության սեփականազրկումն 

ու ունեզրկումը 

 Վայրի կապիտալիստական կամ նեոֆեոդալական հա-

սարակարգի պարտադրանքը 

 Մասնավոր սեփականության, անհատական շահի, ա-

զատ շուկայական հարաբերությունների, բանկային մա-

կաբուծային վաշխառուական համակարգի գովազդածին 

ու պատրանքային «հաջողակ» տնտեսության ներմուծու-

մը 

 Կենտրոնական Բանկի օտար համակարգի կցորդի և 

պատկանելության հանգամանքը 

 Միջազգային ֆինանսական կառույցների կողմից երկի-

րը վարկային պարտքի տակ ներքաշելու հակապետա-

կան քաղաքականությունը, որի հետևանքով արտաքին 

պարտքը հասել է գրեթե 10 միլիարդ դոլլարի 

 Իրական տնտեսության փոխարեն, ոչնչով չհիմնավոր-

ված տնտեսական աճի, թվերի, վիճակագրության ու 

զարգացման տեմպերի մասին հորինված մանիպուլյա-

ցիաները 
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 Ինչպես քաղաքականության մեջ, այնպես էլ տնտեսու-

թյան մեջ, բնական պարզ մոդելների փոխարեն, արհես-

տական բարդ տնտեսվարման, հարկման, օրենսդրու-

թյան, պատժիչ լծակների՝ տույժ-տուգանքների և այլ գը-

լուխկոտրուկ, հասարակ քաղաքացիներին անհասկա-

նալի, բայց նրանց ճնշելու, սահմանափակելու, շորթելու 

պարտադրանքի  մեխանիզմների ու գործիքակազմերի 

առկայությունը  

 Երկրի տնտեսության պլանավորման, իրական ու շոշա-

փելի զարգացման ռազմավարական ծրագրերի, դրանց 

ժամանակացույցերի և իրականացման գործնական քայ-

լերի բացակայությունը 

 
Սոցիալական հիմնախնդիրներ 

 Ազգաբնակչության սոցիալ-հոգեբանական խորը հիաս-

թափությունը, հուսալքությունն ու ընկճվածությունը 
 Ծայրաղքատության առկայությամբ հասարակության 

սոցիալական աղետալի կարգավիճակը 
 Նախաձեռնողականության, համարձակության, սեփա-

կան կյանքն ու ճակատագիրն ինքնուրույն տնօրինելու 

կամքի ու վճռականության բացակայությունը 
 Երեսուն տարիների ընթացքում միտումնավոր ներդըր-

ված ձեռքբերովի անզորության համախտանիշով հան-

րության տառապելու սինդրոմը 
 Հանրության  լայն զանգվածների կրթագիտական ցածր 

ցենզը 

 Մասմեդիաներով քաղաքական ապարժեքության քարո-

զը, հեռուստաատելությամբ ու մեդիաաղբով հանրու-

թյան գիտակցությունը սնելն ու վարակելը 

 Հասարակությունը պառակտող, քայքայող հակասակա-

նությունը (անտագոնիզմը), ոչնչականությունը (նիհիլիզ-

մը), անհանդուրժողականությունը, ատելությունը, չա-
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րությունը, հայհոյախոսությունը քաղաքական ու հասա-

րակական նորմ դարձնելը 

 Հանրային կյանքի համերաշխության ու խաղաղության 

հիմնասյունների ապամոնտաժումը 

 Համակեցական կյանքի ներդաշնակությունն ապահովող 

բարոյական նորմերի կորուստը 

 Նյութապաշտությունը, հոգևորի անտեսումն ու մերժու-

մը,  փողի աստվածացումը, էգոիզմի խրախուսումը, սե-

փական շահի գերակայությունը, հանրային, ազգային ու 

պետական շահի երկրորդայանցումը, անձի իրավունք-

ների բացարձակացումը, պարտավորությունների և պա-

տասխանատվությունների նվազեցումը և դրանցից խու-

սանավելու հնարավորությունը, կյանքի գռեհիկացումը, 

մարդու և հասրակության ատոմիզացումն ու համահար-

թեցումը, և այլ հայտնի ու անհայտ հանգամանքներ 

 
Հոգևոր հիմնախնդիրներ 

 Անձի, ազգի, պետության, մարդկության գոյության ի-

մաստի, լինելիության նպատակի, առաքելության էու-

թյան  աղճատ, հատվածական ընկալումը և կյանքի ամ-

բողջական պատկերի բացակայությունը։ 

 Երջանկության, կատարելության և անմահության հոգ-

ևոր հիմնարարության ընկալման նվազեցումը, մարդու և 

հասարակության ձևավորման, ազգի և պետականու-

թյան կերտման գործընթացներում որպես կարևորագույն 

գործոնների   անտեսումը, և դրանք բացարձակապես 

նյութականությամբ հիմնավորելն ու պայմանավորելը 

 Անձնային, ազգային, պետական, համամարդկային ու 

համամոլորակային կյանքում հոգևոր օրենքների ճանա-

չողության անկարողությունը, դրանցով համակեցական 

կյանքի կազմակերպման   մերժման տգիտությունը և դի-

տավորությունը 
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 Ազգակեցության  ու պետականաշինության հիմքը հոգ-

ևոր բարձրագույն իդեալի, դրանից բխող ազգային գա-

ղափարաբանության, և համակեցական կյանքը ներդաշ-

նակող և համադրող բարոյականության ամբողջակա-

նությունից դուրս կեղծ գաղափարների, տեսությունների, 

տնտեսական սխեմաների խարխուլ հիմքերի վրա դնելը 

 Ազգային ինքնության ներաշխարհային իմաստությունից 

պեղված ազգային-պետական մոդելի, կառավարման 

համակարգերի, տնտեսվարման սեփական ձևերի, ազ-

գակեցական կյանքի կառավարման ներքին օրենքների 

փոխարեն, այլոց պարտադրած մոդելների և կաղապար-

ների անվերապահ ու ենթակայաբար ընդունումն ու 

կրկնօրինակումը 

 Ներպետական ու համամոլորակային մասշտաբով ար-

դարության տոտալ բացակայությունը 

 Ճշմարտության հանդեպ թշնամական վերաբերմունքը, 

սուտը, կեղծիքը, խաբեությունը, մոլորությունը, բան-

սարկությունը, բամբասանքը, խորամանկությունը, գայ-

թակղությունն ու խավարասիրությունը որպես կյանքի 

բնական նորմ և միջանձնային, հանրային, պետական, 

միջազգային հարաբերությունների ու քաղաքականու-

թյան հիմնական գործոնի առկայությունն ու կարևորու-

թյունը 

 
Քաղաքակրթական հիմնախնդիրներ 
 Ազգային պետությունների դեմ տարվող անհաշտ պայ-

քարը 

 Ազգային, ընտանեկան, բարոյական ու հոգևոր արժեքնե-

րի ապամոնտաժումը 

 Նոր աշխարհակարգի և Համաշխարհային Կառավարու-

թյան ձևավորման արագացված գործընթացները 
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 Տրանսհումանիզմի ապագայագիտական կեղծ տեսու-

թյունը և դրա ժամանակացույցային ճշգրտությամբ հետ-

ևողական իրագործումը 

 Ոսկե միլիարդի և այլ գլոբալ հայտնի ու անհայտ գերպը-

րոյեկտների գոյությունը և դրանց իրականացմանն ուղ-

ղըված հակամարդկային գործընթացները 

 Համամոլորակային ու համամարդկային տոտալ վերա-

հըսկողության ու ստրկացման տեխնոկրատական նոր 

համակարգերի ու գործիքակազմերի ներդնումը 

 Մեր տարածաշրջանում առկա աշխարհաքաղաքական 

գործընթացները, տարբեր աշխարհաքաղաքական բևեռ-

ների ներկայությունը, նրանց շահերն ու հետաքրքրու-

թյուները, դրանց բախումներն ու գաղտնի պայմանա-

վորվածությունները 

 Եվ այս ամենով հանդերձ, արցախյան երկրորդ պատե-

րազմում մեր կրած ծանր պարտությունը՝ իր բոլոր հետ-

ևանքներով, հնարավոր նոր պատերազմի առօրեական 

հավանականությունը, և դրանից բխող մեր ազգի ու հայ-

րենիքի գոյութենական վտանգի առկայությունը 

 

Աշխարհաժողովի կայացման խնդիրները․ 
 

Սակայն որքան էլ որ Աշխարհաժողովի կայացման գործընթաց-

ներին խոչընդոտող ու արգելակող ներպետական, արտաքին 

ազդեցության և գլոբալ պատճառներն ու հիմնախնդիրները 

բազմազան են ու բազմաշերտ, միևնույն է անհրաժեշտ է, և 

պարտավոր ենք գտնել դրանց հաղթահարելու ուղիներն ու մի-

ջոցները։ Առավել ևս, որ հենց դրանց ակնառու ու աղետալի առ-

կայությունն է, որ մեզ ստիպելու է վերանայել, վերաիմաստա-

վորել ու վերափոխել մեր մոտեցումները ազգային ու պետական 

կյանքի հանդեպ՝ չեզոքացնելով ու հաղթահարելով այդ բոլոր 

խոչընդոտներն ու արգելքները, մարտահրավերներն ու սպառ-

նալիքները։ 
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Աշխարհաժողովի կայացման խնդիրները նույնպես կարելի է 

դասակարգել վերը բերված օրինակների տրամաբանությամբ․ 

 Քաղաքական 

 Տնտեսական  

 Սոցիալական 

 Հոգևոր 

 Քաղաքակրթական 

 

Այս խնդիրները նույնպես ներկայացվում են մասշտաբային՝ 

ներքին, արտաքին և գլոբալ մակարդակներում միաժամանակ։ 

 

Քաղաքական խնդիրներ․ 
Ինչպես նշել ենք վերևում՝ քաղաքական հիմնախնդիրները թը-

վարկելիս՝  

 Հաղթահարել ներքին քաղաքական քաոսը 

 Մերժել կարծրատիպային քարացած մտածողությունը, 

հատկապես ազատականության և ժողովրդավարության 

բացարձակացման մոտեցումները 

 Դուրս գալ երեսունամյա չգիտակցված սովորութային 

այս իներցիայից  

 Վերականգնել սեփական արժանապատվությունն ու 

հարգանքը քո երկրի ներսում և նրանից դուրս 

 Վերականգնել կորսված ինքնիշխանությունն ու սուբյեկ-

տայնությունը և այլն 

Ամենից առաջ պետք է հասկանալ, որ ճգնաժամը հնարավոր չէ 

հաղթահարել այդ ճգնաժամը ծնած համակարգի տրամաբանու-

թյան մեջ։ Հետևաբար պետք է ճշգրիտ ձևակերպել հետևյալ 

խնդիրները, սահմանել դրանց պահանջները և գտնել անհրա-

ժեշտ լավագույն լուծումները՝ 

1. Կազմակերպել համապետական և համազգային լայնա-

մասշտաբ ու համընդգրկուն մոբիլիզացիա։ Թերևս սա 

ամենաառաջնային անհետաձգելի քայլն է, որ պետք է 

արվի օր անգամ չհապաղելով։ Սակայն հենց այս քայլի 
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մեջ պետք է դրվի վաղվա աշխարհաժողովի մանրակեր-

տը։ Այսինքն մոբիլիզացիայի կազմակերպման քաղաքա-

կան գեներատորը, սուբյեկտը կազմավորվելու է հենց 

աշխարհաժողովի մոդելի սկզբունքով։ Որի մասին կխոս-

վի մոբիլիզացիա բաժնում։ 

2. Ձևակերպել, մոդելավորել, կառուցակարգել, իրազեկել և 

հասարակական-քաղաքական կյանք ներդնել աշխար-

հաժողովային համակարգը՝ սկսելով մեր պետության 

ներսում, դրան զուգահեռ նաև արտերկրյա հայկական 

համայնքներում 

3. Քաղաքական, ռազմական համագործակցային, ռազմա-

վարական, դաշնակցային հարաբերություններ հաստա-

տել քաղաքական այն շրջանակների ու երկրների հետ, 

ովքեր շահագրգռված են տարածաշրջանում Հայաստա-

նի պետականության հիմքերի ամրապնդման ու հզորաց-

ման հարցում 

4. Հայոց պետության ու ազգի կյանքի կազմակերպումը, 

կառավարումն ու անվտանգության ապահովումը բար-

ձըրացնել գաղափարական նպատակային որակապես 

մի նոր մակարդակի ու փուլի 

5. Երկրի ու ազգի ճակատագիրը բախտի քմաճույքի, տա-

րերային փորձությունների ու արկածախնդրություննե-

րի, պատեհապաշտական որոշուների, ռեֆլեքսային ար-

ձագանքների, իրավիճակային հախուռն ու անպատ-

րաստ գործելավոճի, զգացմունքային և հուզական ինք-

նաբուխ դրսևորումների ճանապարից տանել դեպի նա-

խագծածրագրային ճարտարապետման կանխատեսելի և 

հաշվարկելի ճանապարհով 

6. Սա կազմակերպելու համար ունենալ գաղափարական 

ուղեղային կենտրոններ, որոնք ունակ կլինեն վերլուծե-

լու, կանխատեսելու, նախագծելու և ճարտարապետելու 

կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ քայ-

լերն ու գործողությունները 
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7. Այս ամենը կազմակերպելու և կյանքի կոչելու համար 

ստեղծել համապատասխան կառույցներ, իսնտիտուտ-

ներ, մասնագիտական խմբեր և այլ գործիքակազմեր 

 
Տնտեսական խնդիրներ․ 
Աշխարհաժողովի կայացմանը խոչընդոտող հիմնախնդիրները 

հաղթահարելու համար էլ հույժ անհրաժեշտ է ճշգրիտ ձևակեր-

պել տնտեսական առաջնահերթությունները, խնդիրները, դը-

րանց լուծման ամենաարդյունավետ ուղիները․ 

1. Առաջին հերթին տնտեսական մոբիլիզացիան է, որպես 

համընդգրկուն մոբիլիզացիայի առաջնային կարևորա-

գույն օղակներից մեկը, որի մասին կխոսվի համապա-

տասխան՝ տնտեսական մոբիլիզացիա բաժնում 

2. Ստեղծել պարենային անվտանգության տեղական հում-

քով ապահովված լինելու երաշխիքներ, առավել ևս, երբ 

դժվար է ասել, թե պատերազմական դրության մեջ գըտ-

նըվող մեր երկրիը որքան ժամանակով կարող է կտրված 

լինել արտաքին մատակարարումներից 

3. Նախապայմաններ ստեղծել և հիմք դնել հայրենատիրա-

կան սեփականությամբ հիմնադրամային տնտեսվար-

ման մոդելի կայացման համար։ Դրա համար առաջնա-

յին է տարբեր մարզերի մի քանի համայնքներում հիմնել 

հայրենատիրական շրջանառու ներդրումային հիմնադը-

րամներ և սկսել նրանց շուրջ ձևավորել ու զարգացնել 

համայնքային ինքնակազմակերպումը, ինքնակառավա-

րումը, տնտեսվարումն ու ինքնապաշտպանությունը՝ ա-

պահովելով նաև պարենային անվտանգության համար 

անհրաժեշտ գյուղատնտեսական արտադրող օղակը 

4. Ինքնակազմակերպում, ինքնակառավարում, ինքնա-

պաշտպանություն եռամիասնության հիմքով կազմա-

կերպել և բարձրացնել նաև համայնքների պաշտապա-

նողականության ու անվտանգության մակարդակը՝ դը-
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րանք վերածելով բերդ-ամրոցների, բազա-բնակավայրե-

րի՝ ամրոց-պետություն տրամաբանությամբ 

5. Ինչպես նաև համայնքներում ստեղծել բանակի կարիք-

ների համար անհրաժեշտ զրահաբաճկոններ, վրաններ, 

քողարկիչ ցանցեր, զինվորկան հագուստ և այլ անհրա-

ժեշտ պարագաներ արտադրող տնտեսական միավոր-

ներ ու ձեռնարկություններ  

6. Աշխարհաժողովային կառավարում, հիմնադրային տըն-

տեսվարում և քաղաքացիական սեփականություն եռա-

միասնությամբ ստեղծել ռազմարդյունաբերական խոշոր 

և ռազմավարական նշանակության կարևորագույն ձեռ-

նարկություններ 

7. Տնտեսական մոբիլիզացիան և տնտեսվարման այս մո-

դելները սկսելով մեր երկրում գործարկելուց զուգահե-

ռաբար դրանք իրականացնել նաև արտերկրների հայ-

կական համայնքներում 

 
Սոցիալական խնդիրներ․ 

1. Այստեղ դարձյալ առաջնային խնդիրը մնում է պետա-

կան մասշտաբով համաժողովրդական, իսկ աշխարհա-

շեն հայության մասշտաբով համազգային մոբիլիզա-

ցիան։ Որով հնարավոր կլինի հաղթահարել ազգն ու հա-

սարակությունը պառակտող ու ինքնաքայքայող քաղա-

քական գործընթացները, դրանք համագործակցության 

միջոցով փոխակերպելով միաբանության, համախմբու-

թյան,  հավաքականության ու ամբողջականացման։ Այ-

սինքն համաժողովրդական էներգիան իր բացասական 

վեկտորից տեղափոխել դրական ստեղծագործական 

վեկտորի մեջ։ Որը լինելու է մեր ամենալավագույն և ա-

մենամեծ ռազմավարական հավատարիմ ու անդավա-

ճան գործընկերն ու դաշնակիցը։ 

2. Այստեղ դարձյալ կարևորվում է համայնքների մակար-

դակում այդ մոբիլիզացիան, համագործակցությունը, 
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համատեղ ստեղծագործական աշխատանքը կայացնելու 

առաջնային քայլերը, որոնք դարձյալ, մեր համոզմաբ 

հանդիսանում են հիմնադրամային տնտեսությունների 

ստեղծումը և դրանց միջոցով կոոպերացիոն ձեռնարկու-

թյունների, բաժնետիրական ընկերությունների հիմնումն 

ու գործարկումը։ 

3. Համագործակցությունը, փոխօգնությունը և համատեղ 

ստեղծագործական աշխատանքը, որպես միակ հնարա-

վոր դիմադրողունակ համակեցություն ի հակակշիռ ան-

ցյալի մրցակցային և սպառողական հասարակության 

բացասական իներցիային ու հետևանքներին, ինչպես 

նաև մեծ տեմպերով ներդրվող հետկապիտալիստական 

հասարակարգի սեփականազուրկ հանրության խիստ 

վտանգավոր ու անկանխատեսելի հետևանքներով ակա-

նապատված ապագային։  

4. Միայն նման կուռ ընտանեկան, համայնքային, պետա-

կան ու համազգային համակարգերի առկայությամբ հը-

նարավոր կլինի դիմակայել ներկա ու գալիք փորձու-

թյուններին ու արհավիրքներին թե՛ պետական, թե՛ ազ-

գային մակարդակներում՝ համայնքների տեխնոլոգիա-

կան ադիականացմամբ, համաժողովրդական ստեղծա-

գործական աշխատանքով, հանրային ստարտափային 

նախաձեռնողականությամբ, պետականության նոր դե-

րակատարության ստանձմամբ և ազգային առաքելու-

թյան գիտակցությամբ և հոգևոր արժեքայնությամբ ու ա-

ռաջնորդությամբ։ 

5. Միայն նման համաժողովրդական ու համազգային հա-

մագործակցության, փոխօգնության, փոխվստահության, 

ստեղծագործականությամբ իմաստավորված համատեղ 

աշխատանքի միջոցով երաշխավորված կլինի թե՛ անձ-

նային, թե՛ ազգային համընդհանուր երջանկությունը 

6. Կարևորագույն խնդիր է այս ամենով անձին, հանրու-

թյանը, ազգին սնելը, հասունացնելը, նրանց այս գործըն-
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թացներում ներգրավվելը, անմիջական մասնակցու-

թյունն ապահովելը, գաղափարական ու արժեքային սը-

կըզբունքների կրող դարձնելը, իրենց միջավայրը դրան-

ցով ապրեցնելը և ստեղծագործական աշխատանքով 

զարգացնելն ու հզորացնելը, ինչպես նաև, այս ամենի 

հանդեպ պարտականություն-պատասխանատվություն-

ների գիտակցելն ու ստանձնելը։ 

7. Համակեցական կյանքը քայքայող ատոմիզացման ու հա-

մահարթեցման գլոբալիստական մոտեցումները չեզո-

քացնելու և հաղթահարելու ինքնապաշտպանական 

նման սոցիալ-բնական համակարգերով ազգակեցական 

ու համամարդկային կյանքի ներդաշնակ կենսակարգի 

մոդելավորումը, ներդրումն ու կայացումը պետական, 

ազգային և համամարդկային մակարդակներում։ 

 
Հոգևոր խնդիրներ․ 

1. Ձևակերպել, սահմանել հոգևոր, արժեբանական, փիլի-

սոփայական, աշխարհայացքային, գաղափարական ողջ 

համատեքստը ինչի վրա խարսխվում է համակեցական 

կյանքի ինքնակազմակերպման ու ինքնակառավարման 

այս նոր համակարգը, որի վրա էլ հենվելու են հասարա-

կարագային փոփոխություններն ու նոր կենսակարգը։ 

Միայն այս ճանապարհով կարելի է հաղթահարել 

հետարդիական հակամշակույթի տոտալ արժեբանա-

կան խեղաթյուրումներն ու բարոյազրկությունը 

2. Հոգևորի գերակայությամբ և առաջնորդությամբ պետա-

կան ու ազգային կյանքի մոդելավորումը, կառավարման 

համակարգում հոգևոր իշխանության արժեքի ու նշանա-

կության կարևորումը, դրա կարգավիճակից բխող գոր-

ծառույթային դերակատարության հստակեցումը, իրա-

վունքները, պարտականություներն ու լիազորություննե-

րը (հոգևոր իշխանություն ասելով նկատի չի առնվում 

միայն կրոնական սպասավորներին) 
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3. Արդարության, ճշմարտության, առաքինությունների ա-

ռաջնակարգությամբ հասարակական կյանքի բոլոր ո-

լորտների կենսագործունեության կազմակերպումը, հա-

վասարակշռումն ու ներդաշնակումը 

4. Անձնային ու ընտանեկան, համայնքային ու հասարա-

կական, պետական ու համազգային կյանքի գիտակից, 

նպատակային ու իմաստավորված ոգենորոգչույթունն ու 

բարենորոգությունը, ինքնակատարաելագործումն ու 

ինքնաարարումը որպես գոյաբանական համընդհանուր 

առաքելության կայացում 

 

Քաղաքակրթական խնդիրներ․ 
1. Համապարփակ վերլուծել և օբյեկտիվորեն գնահատել, 

ախտորոշել արդի քաղաքակրթական ճգնաժամը, դրա 

հիմնապատճառները, հաղթահարման սկզբունքներն ու 

ուղիները 

2. Խորապես գիտակցել, ճանաչել և ըստ արժանավույն 

ներկայացնել հայոց ազգի էության քաղաքակրթական 

ծածկագրեը, դրանց մշակութային դրսևորման ծածկագ-

րեը, զարգացման փուլերը և ներկայում նորովի դրսևոր-

ման հնարավորություններն ու ծավալման ծրագրային 

ծածկագրերը 

3. Ապագայի ալգորիթմների, մատրաիցաների կանխատե-

սում, և դրանք ներկայում պրոյեկտելու հնարավորու-

թյունների, գործիքակազմերի, մեթոդների և տեխնոլո-

գիաների բացահայտում,  ճանաչում, յուրացում և կիրա-

ռում 

4. Ազգի ու ողջ մարդկության համար քաղաքակրթական մի 

նոր շրջափուլի, դարաշրջանի մեկնարկի նախապատ-

րաստում, որը մեծ հաշվով կարելի է անվանակոչել՝ 

Արարչակենտոն Քաղաքակրթության հազարամյակ կամ 

Արարչակրթական բյուրազարամյակ իր Ոգենորոգչու-
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թյան դարաշրջանով, Արարչագործական հասարակար-

գով և Արդարապետական կարգով 

5. Հետևաբար որպես քաղաքակրթական հայտ, կարևորա-

գույն առաքելական գերխնդիր է, որպեսզի այսօր մեկ-

նարկելով Ոգենորոգչության դարաշրջանը մեր ազգի 

պետական և համաշխարհային երկմասշտաբ մակար-

դակներում՝ Արարչակենտրոն Քաղաքակրթության կամ 

Արարչակթության ծիր բերենք նաև ողջ մարդկությանը՝ 

հանուն համամարդկային, համամոլորակային բարօրու-

թյան և ներդաշնակության 

6. Սակայն այս քաղաքակրթական կարևորգույն առաքելու-

թյունը իր մեռած կամ քնած կետից  շարժելու, գործարկե-

լու համար անհրաժեշտ է Մեծ Զարթոնքի (ի հակառակ 

այսօր չափազանց շատ շրջանառվող Մեծ Զերոյացման 

գլոբալ նախագծի ու դրա քարոզի), կամ  Համընդհանուր 

Ոգեզարթոնքի մեկնարկային շրջափուլ՝ թե՛ ազգային, 

թե՛ համամարդկային մակարդակներում միաժամանակ, 

որպես առկա չարիք-հակահամակարգի դեմ պայքարե-

լու և հաղթելու ունակ Վերազարթոնք-Հաղթարշավի ե-

զակի հնարավորություն։ Այլաբանորեն կարելի է բնու-

թագրել ներկայիս բել-հակահամարկարգի դեմ մեր հայկ-

համակարգի անհավանական թվացող սխրանքի ու 

հաղթանակի մերօրյա կրկնություն և առաքելություն։ 

Եվ որքան էլ տարօրինակ է, սակայն նման գերգլոբալ հազարա-

մյակային քաղաքակրթական մեգանախագծերը պետք է մեկ-

նարկել առաջնային պարզունակ քայլերից՝ մեր պարագայում, 

այսօր առկա, ազգի ու պետության առջև ծառացած էկզիստեն-

ցալիստական սպառնալիքների հաղթահարելուն միտաված մեր 

ինքնակազմակերպման ու ինքնակառավարման մոբիլիզացիոն 

գործողություններից։ 

 

Եթե ամփոփելու լինենք Աշխարհաժողովի խնդիրները բաժինը, 

ապա կարելի է բնութագրել հետևյալ կերպ՝ խորքային ու համա-
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կարգային ճգնաժամի մեջ գտնվող թե՛ մեր ազգը, թե՛ ողջ մարդ-

կությունը կանգնած են աղետալի ցնցումների ու արհավիրքնե-

րի առջև, որը հնարավոր է հաղթահարել միայն կյանքի, աշ-

խարհի ավելի համընդգրկուն պատկերի ճանաչողությամբ, դը-

րանում մարդու դերի ու նշանակության, արժեքի ու իմաստի 

վերագնահատմաբ՝  այդ աշխարհի և մարդու նոր հոգևոր գիտե-

լիքի հիման վրա։ 

Այսինքն ազգային կյանքը կայացնելու համար անհրաժեշտ է 

այդքան որոնված ազգային գաղափարը։ Սակայն դա մանանա 

չէ, որ չեղած տեղը երկնքից թափվի։ Դրա համար այն նախ և 

առաջ պետք է ունենա իր աշխարհայացքային հիմքը, որն էլ 

պետք է ունենա իր փիլիսոփայական շաղախը, սա էլ պետք է 

բխի որոշակի արժեհամակրգից, այդ արժեքներն էլ պետք է ու-

նենան որևէ հոգևոր ակունք, իսկ վերջինս էլ պետք է ծնվի 

Բարձրագույն Ոգեղեն Իդեալից։ Այս վերից վար, ոգեղենից դեպի 

հոգևոր, ապա դեպի գիտակցական բարդ շղթայից հետո ազգա-

յին գաղափարը պետք է անցնի իր նյութկանացման հաջորդ 

փուլերը, որտեղ այն ենթադրում է որոշակի հայեցակարգային 

մոտեցումներ՝ ձևակերպվելով և համակարգվելով որպես 

ազգային գաղափարախոսութուն, որն էլ արտահայտվում է եր-

կարաժամկետ ռազմավարական նախագծերով, վերջիններս էլ 

դրսևորվում են միջնաժամկետ կամ կարճաժամկետ մարտա-

վարական ծրագրերով, որոնք էլ իրականացվում են համապա-

տասխան կառույցների, ինստիտուտների, գործիքակազմերի, 

մեթոդների ու տեխնոլոգիաների միջոցով։ 

Այսպիսով՝ Բարձրագույն Իդեալից մինչև ազգային գաղափա-

րախոսությունը ներառյալ կարելի է պայմանական բնութագրել 

որպես քաղաքակրթական ծածկագրեր, այսինքն հոգևոր-

գաղափարական այն համապատկերը, որում արտացոլվելու է 

ազգային քաղաքկրթական  էությունը և դրա զարգացման շրջա-

փուլերը։ Իսկ գաղափարախոսությունը ներառյալ մինչև մար-

տավարական ծրագրերը ներառյալ կարելի է բնութագրել որ-

պես այդ քաղաքակրթական ծածկագրերի իրացման մշակութա-
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յին ծածկագրեր։ Իսկ մարտավարական ծրագրերը ներառյալ 

մինչև իրականացման քայլեր, գործիքակազմեր, մեթոդներ ու 

տեխնալոգիաներ կարելի է բնութագրել որպես քաղաքակրթա-

կանի և մշակութայինի իրագործման մեխանիզմների կամ ծը-

րագրային ծածկագրեր։ Որովհետև քաղաքակրթությունը դա 

մշակույթի խտացումն ու ընդհանրացումն է, իսկ մշակույթն էլ 

կայանում է համապատասխան նպատակային ու ծրագրավոր-

ված գործնական քաղաքականության իրացման միջոցով։ Որը 

պատկերավոր ներկայացվում է որպես քաղաքակրթական-

մշակութային-ծրագրային ծածկագրեր։ Որոնք էլ պետք է հան-

դիսանան ազգի ու պետության երկարաժամկետ ռազմավարա-

կան հայեցակարգային գլոբալ նախագծերի հիմքը և ուղենիշը, 

զարգացման և գործունեության խթանն ու շարժիչ ուժը, ներկա-

յի հայկական հրաշքն ու ապագայակերտ թռիչքը։ 

 

Եվ ահա, այս ամենով հանդերձ աշխարհաժողով գաղափար-

նպատակ-գործընթացը քաղաքական այն մեկնակետն է, որն իր 

հիմքում ունենալով նոր կենսաքաղաքականություն, նյութակա-

նի նկատմամբ հոգևորի գերակայություն, անհատական շահի 

փոխորեն ընդհանուրի արժեշահության գերակա սկզբունք, 

կառավարման սոցիալ-բնական կառուցակազմություն, հայրե-

նատիրական սեփականության սկզբունքորեն նոր համակար-

գաստեղծ ձև, հիմնադրամային համագործակցային տնտեսվա-

րում, ինքնապաշտպանական ազգ-բանակի նոր մոդելի հայե-

ցակարգ, հասարակարգային փոփոխության նպատակադրում, 

սրանք կյանքի կոչելու գերմոբիլիզացիայի անհետաձգելի անհը-

րաժեշտություն՝ հնարավոր են դարձնում հաղթահարելու առ-կա 

առօրեական սպառնալիքները, ինչպես նաև դուռ բացելու դեպի 

ազգային էության արարչակենտրոն քաղաքակրթության կամ 

արարչակրթության բազմհազարամյակը և դրա գալուստը 

ազդարարող ոգենորոգչության առաջանցիկ դարաշրջանը՝ 

հանդիսանալով դրանց համար անհրաժեշտ վերազարթոնք-

հաղթարշավի մեկնարկային գործընթացը, ոգեզարթոնքի վեր-
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ընթաց ուղին՝ հանուն արարչագործական նոր հասարակարգի և 

արդարապետական համակարգի կայացման։ 

 

Այս համատեքստում շատ կարևոր է որոշակիացնել նաև, թե ով-

քե՞ր են ներքին ու արտաքին մարտահրավերներին դիմակայե-

լու ունակ՝ Աշխարհաժողովի կայացման սուբյեկտները, հիմնա-

րար սկզբունքները, դրսևորման ձևերը, կուռ կառուցվածք ու 

կենսունակությունն ապահովող կառավարման համակարգերն 

ու մեխանիզմները։ 

 

Աշխարհաժողովի Դրսևորումները 

Նախքան ներկայացնելը, թե որոնք են աշխարհաժողովի հիմ-

նական սուբյեկտները, հիմնարար սկզբունքները և մնացյալ բա-

ժինները, շատ կարևոր է պարզաբանել, թե՞ որոնք են աշխար-

հաժողովի դրսևորման ձևրը, որպեսզի հասկանալի լինի, թե այս 

կամ այն դրսևորման ժամանակ, ինչպիսի դերակատարներ են 

դառնում առաջնային՝ ըստ իրենց ստանձնած գործառույթների 

կարևորույթան։ Որովհետև տարբեր դրսևորումներում աշխար-

հաժողովը հանդես է գալիս տարբեր կարգավիճակներով, գոր-

ծառույթներով, հետևաբար, ըստ այդմ էլ ունի տարբեր սուբյեկ-

տըներ՝ մինչև նրա վերջնական ձևավորումը։ Որտեղ ստանալով 

կոնկրետ կառուցվածքայնություն այն դառնում է ինստիտուցիո-

նալ համակարգ` իր բոլոր սկզբունքներով, կանոներով, կա-

ռույցներով, գործառույթներով, որոշակիությամբ ու դերակա-

տարությամբ։  

Այդ պատճառով էլ հարկ է ներկայացնել աշխարհաժողովի 

կազմավորման ընթացքում նրա դրսևորման տարբեր ձևերը՝ 

դրանք դասակարգելով հետևյալ բովանդակությամբ՝ 

 Աշխարհաժողովը որպես հարթակ 

 Աշխարհաժողովը որպես միջոց 

 Աշխարհաժողովը որպես գործընթաց 

 Աշխարհաժողովը որպես կառույց 

 Աշխարհաժողովը որպես մոդել 
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 Աշխարհաժողովը որպես համակարգ 

 Աշխարհաժողովը որպես արդյունք 

Աշխարհաժողովը որպես հարթակ 

Առաջին հերթին պետք է շեշտել, որ աշխարհաժողովը իր ներ-

կա փուլում, հանդես է գալիս որպես գաղափար-նպատակ-

գործընթացի խմորման, ձևավորման հարթակ։ Որտեղ ձևավոր-

վում է, միս ու արյուն է ստանում այս գաղափար-նպատակը, 

որի վառ ապացույցն է հենց այս մանիֆեստը, որը գրվում է որ-

պես դրա հասունացման գործընթաց։ 

Այսինքն աշխարհաժողովը նախ և առաջ գաղափար է, ինչպես 

յուրաքանչյուր խոսքի ու գործի հիմքում ընկած է որոշակի 

միտք, գաղափար։ Այդպես էլ առաջնածին աշխարհաժողով գա-

ղափարը ծագել է, որպես հայոց ազգի ու պետականության ա-

ռաջ ծառացած հիմնախնդիրները հաղթահարելու ազգահավաք 

աշխարհաժողով՝ հաշվի առնելով առկա անհաղթահարելի ճըգ-

նաժամի փաստը, ներկա կառավարման համակարգի անգոր-

ծության ու անկարողության հանգամանքը, ինչպես նաև նման 

ծանրագույն իրավիճակներից դուրս գալու մեր ազգի պատմա-

կան հիշողությունն ու փորձը։ Աշխարհաժողովը ինչպես ան-

ցյալում, այնպես էլ ներկայում կարող է հանդիսանալ ազգի ու 

պետականության ճակատագրական ու բախտորոշ պահին 

միակ հնարավոր լուծման վճռորոշ տարբերակ ու համակարգ։ 

Այս առումով աշխարհաժողովը իր գաղափարական նախնա-

կան սահմանումից վերաճում է նպատակի, այն հասունացնե-

լով, որպես հայոց ազգակեցության ու պետականության կառա-

վարման համակարգ՝ փոխարինելով վաղուց իրեն սպառած և 

ոչնչով իրեն չարդարացրած արևմտյան ժողովրդավարական 

կառավարման համակարգին։ Այսինքն աշխարհաժողովը ոչ թե 

հրավիրվում կամ գումարվում է մեկանգամյա ձևաչափով՝ հաղ-

թահարելու համար առկա կառավարման ճգնաժամը, ինչպես 

պատմական վաղ անցյալում, այլ ընդհանրապես, այն թե՛ ներ-

հայաստանյան մակարդակում, թե՛ համազգային առումով` հա-
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մամոլորակային մակարդակում դառնում է նոր կառավարման 

մոդել ու համակարգ։  

Եվ ահա այս գաղափար-նպատակն իր մեկնարկային կետից 

սկսած ձնագնդիկի էֆեկտով վերածվում է գործընթացի, որն 

անշուշտ պետք է ունենա իր վերջնարդյունքները։ Այդ առումով 

ընդհանուր ձևակերպումներում օգտագործվում է գաղափար-

նպատակ-գործընթաց-արդյունք բազմաքայլ ընթացքն ու տրա-

մաբանությունը։ 

Իսկ այս ողջ պրոցեսի կազմակերպման, գաղափարների գենե-

րացման և գաղափարական ու համակիր անձանց ներգրավումն 

ու մասնակցությունը տեղի է ունենում, որպես աշխարհաժողո-

վի կայացման հարթակ։ 

Անչափ կարևոր է շեշտել, որ այս հարթակը, որ անվանում ենք 

աշխարհաժողովի նախաձեռնություն, չի ներկայանում որպես 

կուսակցություն, քաղաքական միավոր, որն անպայման ուզում 

է իր քաղաքական գործունեության արդյունքում տեղ գրավել 

այդ նոր ձևավորվող կառավարման համակարգում։   

Սա առանցքային ու տարբերվող մոտեցում է մինչ այս առկա բո-

լոր քաղաքական միավորներից, որոնց գոյությունը և գործու-

նեությունը իմաստավորվում է իշխանական համակարգում 

տեղ զբաղեցնելու ձգտումով՝ իբր իրենց քաղաքական հայացք-

ներն ու համոզմունքները կյանքի կոչելու միջոց։ Ահա այս միա-

կողմանի մոտեցումը, որի հիմքում ընկած է այն սնանկ մոտե-

ցումն ու գաղափարը, որ իրենց քաղաքական միավորի հայացք-

ներն ու գաղափարներն են, որ ճիշտ են և իրավացի, հետևաբար 

միայն իրենք իրավունք ունեն զբաղեցնելու իշխանական բար-

ձըրագույն պաշտոններ՝ իբր իրենց իդեաները կյանքի կոչելու և 

երկիրը ճիշտ զարգացման ճանապարհով տանաելու համար։ 

Եվ արդեն հետանկախության երեսուն տարիների ընթացքում 

այս արատավոր տարբերակը ոչ միայն չլուծեց ազգի ու պետու-

թյան զարգացման հարցերը, այլ նաև խորացրեց հնարավոր բո-

լոր ճգնաժամերը՝ ժողովրդին պառակտելով հազար ու մի մա-



- 37 - 

 

սերի, հաղթանակած պատերազմը տանուլ տվեց, իսկ երկիրը 

կանգնեցրեց լինել չլինելու վտանգի առաջ։  

Եվ ահա այս բացահայտ քաոսի ու խառնաշփոթի պարագայում, 

երբ ոչ մի ելք չի երևում այս համակարգում ու տրամաբանու-

թյամբ շարունակելու դեպքում, քաղաքական դաշտ է իջեցվում 

տրամագծորեն այլ առաջարկ, որը ոչ միայն բացառում է այս հի-

վանդագին մոտեցումը, այլ առողջ սոցիալ-բնական մոդելի ու 

մեր ազգային պատմական փորձի հիման վրա  ներկայացնում է 

մեխանիզմ, որը ոչ միայն ի սկզբանե նախադրայալներ չի ստեղ-

ծում նախաձեռնող խմբի անդամներով այդ աշխարհաժողովը 

ձևավորելու հարցում, այլ նաև առավելագույն ձևով բացառում է 

կուսակցական ու կլանային շահերով առաջնորդվող հին մակա-

բուծային տարրերի ներթափանցումը նոր համակարգ։ Այսինքն 

առաջարկվող մոդելի ընտրությունները չեն կարող պայմանա-

վորվել նախաձեռնության անդամների քաղաքական հավակ-

նություներով, հետևաբար նրանց աշխարհաժողովի կառավար-

ման համակարգում ընտրվել կամ չընտրվելը կապված չէ այս 

գործընթացում իրենց սեփական մասնակցությամբ ու ներգրավ-

վածությամբ։ 

Մեկ խոսքով, աշխարհաժողովի կայացման նախաձեռնությունը 

Աշխարհաժողովը չէ։ 

Ամփոփելով կարճ կարելի է ձևակերպել, որ աշխարհաժողովը 

իր առաջնային փուլում հարթակ է, որտեղ՝  

 առաջնահերթ ձև ու բովանդակություն է ստանում աշ-

խարհաժողով գաղափարը 

 նախաձեռնության գերխնդիրը աշխարհաժողովը որպես 

կառավարման նոր համակարգ կայացնելն է և ոչ թե այն-

տեղ հայտնվելը, կամ նրա անունից հանդես գալը 

Հետևաբար աշխարհաժողովի հարթակում, որը բաց քննար-

կումների միջավայր է, հայտնվողները ոչ թե արդեն իրենք են 

հանդիսանում, ներկայացնում կամ իրենցով ձևավորում աշ-

խարհաժողովի կազմն ու կառույցը, այլ գաղափարակիր ան-

հատներ, ովքեր խնդիր են դրել հայոց պետականությունն ու ազ-
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գակեցությունը կայացնել ազգային ինքնութենական որակների, 

սկզբունքների և դրանցով ձևավորված կառավարման և տնտես-

վարման մոդելների կիրառմամբ և դրանց արդիականացմամբ։  

 

Աշխարհաժողովը որպես միջոց 

Արդեն բազմիցս այս կամ այն գլխի բովանդակությունը ներկա-

յացնելիս անդրադարձել ենք, որ աշխարհաժողովը հնարավո-

րություն է, գործիք, միջոց է և՛ առկա համակարգային ճգնաժա-

մը հաղթահարելու, և՛ գալիք փորձություններով լի ներկան ու 

ապագան անցնցում անցնելու, և՛ ազգակեցական ու պետակա-

նակերտության որակական նոր ու սեփական իրականություն 

ստեղծելու համար։    

Այս պահի դրությամբ մեր պետության քաղաքական քաոսային 

իրավիճակի հանգուցալուծման և ոչ մի գործիք, միջոց չի աշխա-

տում։ Ո՛չ սահմանադրաիրավական լուծում կա, ո՛չ քաղաքա-

կան հանգուցալուծում, ո՛չ արտահերթ ընտրություն անցկաց-

նել-չանցկացնելն է ելք, ո՛չ խորհրդարանական և ո՛չ էլ արտա-

խորհրդարանական ընդդիմությունն է ունակ, ո՛չ ժամանակա-

վոր հակաճգնաժամային կառավարություն կազմելն է հնարա-

վոր դարձել, ո՛չ էլ ռազմական հեղաշրջում է իրականացվում, 

իսկ իշխանության անգործությունն էլ կազմաքանդել է ողջ պե-

տական ապարատն ու համակարգը։ Եվ եթե անգամ արտա-

հերթ ընտրություններ էլ կազմակերպվեն, դժվար չէ կռահել, որ 

դրանք ոչ միայն չեն լուծի առակա համակարգային գերխնդիր-

ները, այլ մի բան էլ կխորացնեն դրանք։ 

Ահա այս բոլոր օգտագործված ու չօգտագործված ինքնասպառ-

ված գործիքակազմերի փոխարեն առաջարկվում է նոր գործիք-

միջոց՝ 

 որպես հակաճգնաժամային կառավարություն ձևավորե-

լու միակ լեգիտիմություն ունեցող մարմին (դրա մասին 

կխոսվի հակաճգնաժամային կառավարում և աշխար-

հաժողովի լեգիտիմության աստիճանները բաժիննե-

րում) 
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 հընթացս ձևավորվելով ու ներդրվելով ողջ հասարակու-

թյան մեջ, որպես ինքնակազմակերպման ու ինքանակա-

ռավարման նոր մեխանիզմ ու գործիքակազմ, կվերաճի 

համապետական կառավարման նոր համակարգի՝ հիմք 

դնելով նոր որակի ու տեսակի ազգային պետության՝ ի 

հակակշիռ այսօր չգործող և կազմաքանդվող հանրապե-

տական համակարգի 

 սրան էլ զուգահեռ և սրա փորձի հիման վրա, մասշտա-

բային ընդլայնմամբ, կներդրվի ողջ հայության ազգակե-

ցական կյանքի ինքնակազմակերպման ու ինքնակառա-

վարման գործընթացի մեջ՝ ձևավորելով ազգապետական 

կառավարման ցանցային համակարգը  

 անշուշտ կա սրա մասշտաբային մեկ այլ մակարդակ 

բարձր աստիճանը, երբ այն արտահանում ենք մնացած 

ժողովուրդների ու պետությունների համար, որպես նոր 

հասարակարգի և կառավարման մոդել՝ ի հակառակ առ-

կա կեղծ և խաբեածին ժողովրդավարական համակարգի 

և այն սպասարկող իլյուզիոն ընտրությունների 

 երբ խոսք է գնում գործիք-միջոց եզրույթի մասին, ապա 

պետք է հատուկ շեշտել ժամանակակից տեխնոլոգիա-

ների և նրանց ընձեռած ահռելի, աննկարագրելի հնարա-

վորությունների մասին, առանց որոնց, թերևս հնարա-

վոր չէր լինի արդիականացնել ու կայացնել աշխարհա-

ժողովային կառավարման համակարգի մեր վաղնջական 

պատմական փորձն ու իրական ժողովրդական իշխա-

նությունը։ Այո՛, արդի ժամանակակից տեղեկատվական, 

համակարգչային և համացանցային տեխնոլոգիաներն 

են, որպես գործիք-միջոց թույլ տալիս, անկախ մարդ-

կանց քանակից ու աշխարհագրությունից,  մոդելավորել, 

կառուցակազմել, ներգրավել, համախմբել, ներառական 

մասնակցությունն ապահովել, ընտրակարգ իրացնել, 

համակարգել, կարգավորել, վերահսկել և այս ամենը 

կառավարելի դարձնել։  
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Աշխարհաժողովը որպես գործընթաց 

Արդեն նշվեց, որ աշխարհաժողովի բազմաքայլ դրսևորումնե-

րից մեկը դրա գործընթացային բնույթն է։ Այն գործընթաց է իր 

ժամանակային զարգացումների փուլերին համապատասխան․ 

 որպես նախնական փուլ գաղափարական զարգացում-

ների ու ձևակերպումների գործընթաց (հղացման փուլ) 
 սրան զուգընթաց, որպես կազմակերպչական և հասու-

նացման գործընթաց (պտղի զարգացման փուլ) 
 որպես հին համակարգից նոր համակարգին անցնելու 

միջանկյալ գործընթաց (ծնունդ) 
 համայնքային մակարդակում աշխարհաժողովի առաջ-

նային օղակների ձևավորման գործընթաց (մանկու-
թյուն) 

 աշխարհաժողովի կառուցվածքի երկրորդ առանցքային 

օղակի՝ մասնագիտական ոլորտների ձևավորման գործ-

ընթաց (պատանեկություն) 
 աշխարհաժողովի որպես ձևավորվող կառույցի կենսու-

նակության գործընթաց (երիտասարդություն) 
 աշխարհաժողովը որպես երկրի պետական բարձրա-

գույն կառավարման մարմնի կայացման գործընթաց  

(հասունություն) 
 այս գործընթացներին զուգահեռ, աշխարհաշեն հայութ-

յան մակարդակում, նույն այս փուլերի մասշտաբային 

ընդլայնման արդյունքում համազգային կառավարման 

համակարգերի ձևավորման ու կայացման կենսագործ-

ընթացներ՝ որպես Հայոց Մեծ Աշխարհաժողով կամ Ազ-

գահավաք Աշխարհաժողով (զարգացում) 
 այս մոդելի այլ պետություններում արտահամնան, ներ-

դընման և կայացման կենսագործընթացներ՝ որպես 

հանրապետական ժողովրդավարական կառավարման 

մոդելի փոխարինում ինքնիշխան պետությունների ազ-

գապետական կամ ժողովրդապետական կառավարման 
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աշխարհաժողովային համակարգերով (վերարտադրու-
թյուն) 

 Այս ամենի իրագործումից հետո, որպես գլխավոր և 

վերջնական փուլ, աշխարհաժողովային կառավարման 

համակարգի մոդելով, բոլոր երկրների պատվիրակված 

ներկայացուցիչներից ձևավորել համաշխարհային կա-

ռավարման բնական համակարգեր, որոնք կաշխատեն 

ի շահ ու բարօրության մարդկության ու մոլորակի, ի 

հակառակ այսօրվա վերազգային կազմակերպություն-

ների շահերը սպասարկող, անգործության մատնված 

մակաբուծային միջազգային կառույցների։ Այդ նոր կա-

ռավարման համակարգերից կարող է լինել Արարա-
տյան Միջազգային կամ Ամբողջահավաք Աշխարհաժո-
ղովը (կայացում) 

Այսինքն պատկերավոր ձևով կարելի է աշխարհաժողովի 

գործընթացների ժամանակային փուլերը ըստ իրենց հասունու-

թյան ու կայացվածության աստիճանների ներկայացնել որպես 

կենդանի օրգանիզմների, հատկապես մարդու սաղմնավորում, 

ծնունդ, զարգացում, հասունություն և այլ փուլերի այլաբանու-

թյամբ ու նմանությամբ։ 

Սակայն հատուկ պետք է շեշտել, որ այս նմանությունը չի են-

թադրում աշխարհաժողովի կայացման նույնանման երկարա-

ժամկետություն, ինչպես մարդու անհատական զարգացման 

դեպքում։ Այս փուլերը կատարվում են շատ արագ՝ մեկը մյուսին 

զուգահեռ և մեկը մյուսի մեջ ներառված, ինչպես հենց այս պա-

հին կատարվում է դրանց կայացման առաջին երկու գործըն-

թացները միաժամանակ։ Այսինքն սրա կայացումը կարելի կար-

ճաժամկետ միջակայքում ժամանակացույցային ծրագրավորել 

և անցնել հնարավոր բոլոր փուլերով՝ յուրաքանչյուրն ըստ իր 

հնարավոր զարգացումների արագացման կամ դանդաղեցման 

հավանականություներով։ Իսկ Հայաստանի պարագայում այն 

կարելի է կազմակերպել ու կենսագործել մի քանի ամիսների 

ընթացքում, առավել ևս, որ մեր պետության աշխարհաքաղա-
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քական վիճակը մեզ այլ ելք ու հնարավորություն չի թողել։ 

Սակայն այս կարճաժամկետ գործընթացները չեն բացառում, որ 

աշխարհաժողովային համակարգի վերաթարմացումներ, շըտ-

կումներ և արդիականացումներ կիրականացվեն երկարաժամ-

կետ միջակայքում՝ ավելի կատարելագործելով ու ներդաշնակե-

լով սոցիալ-բնական այս համակարգը՝ զարգացող տեխնոլո-

գիաներին և գիտությանը, կենսասոցիալական համակարգերի 

ներքին օրինաչափությունների բացահայտմանը և հոգևոր 

կյանքի ու տիեզերական համապարփակ օրենքների ճանաչ-

մանը զուգընթաց։ 

 

Աշխարհաժողովը որպես կառույց 

Հստակ պետք է տարբերակել աշխարհաժողովի կայացման շըր-

ջափուլերը և դրանցում նրա դրսևորումներն իրենց առանձնա-

հատկություններով։ Ինչպես օրինակ հարթակը երբեք պետք չէ 

շփոթել ձևավորված կառույցի հետ, որովհետև դրանք ֆունկցիո-

նալ առում արմատապես տարբեր երևույթներ են իրենցից ներ-

կայացնում, չնայած ինչպես վերը նշվեց, դրանք էվոլյուցիոն 

շրջափուլերի զարգացման տարբեր աստիճանի դրսևորումներ 

են։ 

Եթե հարթակը որպես նախաձեռնություն, որն իրենից ներկա-

յացնում է որոշակի կառույց, սակայն ունի աշխարհաժողովը 

կայացնելու առաքելություն, որի կայացումից հետո իր գոյու-

թյունը կարող է իմաստազրկվել և լուծարվել, ապա աշխարհա-

ժողովը որպես արդեն կայացած կառույց խնդիր ունի հանդես 

գալու որպես երկրի կառավարման համակարգի կարևորագույն 

օղակներից մեկը և չի կարող լուծարվել ու դեռ ավելին, պար-

տավոր է անվերջ զարգանալ, արդիականանալ ու կատարելա-

գործվել։ 

Վերը շարադրված ողջ նյութից կարելի է ձևակերպել, որ աշ-

խարհաժողովը որպես կառույց անցնելու է հավանական հետ-

ևյալ փուլերով․ 
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 հարթակ-նախաձեռնություն (քաղաքական բովանդա-
կություն) 

 կազմակերպչական-համագործակցություն(քաղաքական 
օրակարգ) 

 հակաճգնաժամային կառավարություն (քաղաքական 
գործընթաց) 

 ազգային կառավարման մոդել (քաղաքական ուղենիշ) 
 պետական կառավարման համակարգ (ազգային պետու-

թյուն) 
 համազգային կառավարման մոդել (ազգապետական 

համակարգ) 
 նոր հասարակարգային կառույց (քաղաքակրթական մո-

դել) 
Ձևակերպումներից պարզ են դառնում աշխարհաժողովի, որ-

պես կառույցի բովանդակությունը և դերակատարությունները 

ըստ փուլերի կայացման աստիճանների։ 

Հարթակ-նախաձեռնության քաղաքական գաղափարը կամ քա-

ղաքական բովանդակությունը ներկա հրամայականն է, որն ի 

տարբերություն հետանկախության երեսուն տարիների ընթց-

քում եղած քաղաքական բովանդակությունից զուրկ իրողությա-

նը, առաջին անգամ ձևակերպվում է, քաղաքական ասպարեզ է 

իջեցվում, ազգային գաղափար-նպատակով ներծծված քաղա-

քական բովանդակությամբ մի նոր կենսաքաղաքականություն։ 

Կազմակերպչական-համագործակցության քաղաքական օրա-

կարգը կառույցի այն ձևաչափն է, երբ հայտնվում են աշխարհա-

ժողովի կայացման գլխավոր սուբյեկտները և համագործակցա-

յին մասնակցությամբ լծվում են աշխարհաժողովի կայացմանը՝ 

այս քաղաքական բովանդակությունը դարձնելով քաղաքական 

օրակարգ (աշխարհաժողովի սուբյեկտների մասին կխոսվի հա-

մապատասխան բաժնում)։ 

Հակաճգնաժամային կառավարության քաղաքական գործընթա-

ցը կառույցի այն ձևաչափն է, երբ քաղաքական օրակարգը վեր է 

ածվում կոնկրետ քաղաքական գործընթացների, որի արդյուն-
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քում ձևավորում է հակաճգնաժամային կառավարման մարմինը 

(այս մասին նույնպես կխոսվի համապատասխան բաժնում)։ 

Ազգային կառավարման մոդելի քաղաքական ուղենիշը կառույ-

ցի այն փուլն է, երբ աշխարաժողովը ձևավորվում է որպես կա-

ռավարման մոդելի բարձրագույն  ինստիտուցիոնալ կառույց՝ 

պետական ու հասարակական կյանքը ուղղորդելով ոչ թե տա-

րերային վայրիվերումներով, աննպատակ դեգերումներով կամ 

պասիվ իներցիայով, այլ նպատակային նախագծածրագրային 

քաղաքական ուղենիշով, հիմնական կամ մայր ուղիով։ 

Պետական կառավարման համակարգի ազգային պետությունը 

այն հիմքն է, ինչի հիման վրա էլ կայանալու է անցումը իրեն 

սպառած Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի Հայոց Ազգա-

յին Պետություն՝ իր հիմքում ունենալով նոր կառավարման հա-

մակարգ, դրա հիմքում նոր տնտեսվարման մոդել, որի հիմքում 

էլ դրվելու է հայրենատիրական սեփականության նոր ձևը։ 

Համազգային կառավարման մոդելի ազգապետական համա-

կարգը աշխարհաժողովի համընդգրկուն կառույցի նոր ձևա-

չափն է, որը ձևավորվելու է որպես համահայկական կառավա-

րություն կամ համազգային մեծ աշխարհաժողով։ 

Նոր հասարակարգային կառույցի քաղաքակրթական մոդելը 

համամարդկային նոր հասարակարգի ձևավորման և դրա կա-

ռավարման մեխանիզմն է, որը ապահովելու է ազգերի, ժողո-

վուրդների ու պետությունների փոխօգնությամբ հավասարակը-

շըռված, համագործակցությամբ ներդաշնակաված  խաղաղ ու 

համերաշխ համակեցությունը։ 

Այսինքն, աշխարհաժողովի գաղափար-նպատակ-գործընթաց-

արդյունք բազմաքայլ համակարգը քաղաքական բովանդակու-

թյուն-օրակարգ-գործընթաց-ուղի օրգանական շղթայի տրամա-

բանական ամբողջականությամբ ազգային կենսաքաղաքակա-

նություն է՝ հանուն ազգային քաղաքակրթական առաքելության 

կայացման։ 
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Աշխարհաժողովը որպես մոդել  

Շարադրված նյութի ողջ ընթացքում շեշտվում է, որ աշխարհա-

ժողովը որպես կառույց իրենից ներկայացնում է սոցիալ-բնա-

կան մոդել։ Որի բուն էությունը կայանում է նրանում, որ բնա-

կան համակարգերը, սկսած տարագույն ատոմներից մինչև գա-

լակտիկաներ ու ամբողջական տիեզերք կառուցակազմված են 

մեկը մյուսի կրկնությամբ՝ միայն մասշտաբների ահռելի տար-

բերություններով, մեկը մյուսի մեջ ներփակված մատրյոշկանե-

րի սկզբունքով։ Այն ինչ վերևում է նույնն էլ ներքևում է, այն ինչ 

ներսում է նույնն էլ դրսում է, այն ինչ փոքրի մեջ է, նույնն էլ մե-

ծի մեջ է, այն ինչ երկնքում է նույնն էլ երկրի վրա է, հայտնի հին 

իմաստության սկզբունքի համաձայն։ Այս սկզբունքը բավական 

ակնառու ձևով տեսանելի է օրգանական աշխարհի կառուցված-

քում, սկսած բջիջից, որոնց միասնությամբ ձևավորվում են 

հյուսվածքներ, դրանցից՝ օրգան համակարգեր, իսկ դրանցից էլ՝ 

կենդանի օրգանիզմներ, ինչպիսին է նաև մարդ համակարգը։ 

Իսկ նման համաբանությամբ կարելի է տեսնել, թե մարդկանցից 

էլ ինչպես են ձևավորվում կենսասոցիալական համակարգերը՝ 

ընտանիքները, դրանցից՝ տոհմերը, դրանցից՝ ցեղերը, հետո 

ազգերը, ժողովուրդները, իսկ վերջում էլ ողջ մարդկությունը։ 

Այսինքն մարդը, ազգը և ողջ մարդկությունը հանդիսանալով 

կենսաշխարհի ֆունկցիոնալ համակարգերի մի օղակը, նույն-

պես ենթակա է նույն ֆունկցիոնալ համակարգերի ներքին օրեն-

քըներին և օրինաչափություններին։ Հետևաբար անհրաժեշտ է 

մարդկային տեսակի համերաշխ ու ներդաշնակ կենսագոյու-

թյան ու կենսագործունեության հիմքերը փնտրել, գտնել, վերցը-

նել, յուրացնել, օգտագործել, սոցիալիզացնել և արդիականաց-

նել իր իսկ ծագումնաբանական, ձևակազմական բնական և կեն-

սասոցիալական կառուցվածքներից։  

Ահա, հենց այս համատեքստում է, որ առաջարկում ենք մեր ազ-

գային, պետական և նաև համամարդկային կյանքի կազմակեր-

պըման ու կառավարման Աշխարհաժողովային մոդելի արդիա-

կանացված մերօրյա տարբերակը, որը կփոխարինի իրեն վա-
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ղուց սպառած արևմտյան ժողովրդավարական կառավարման 

համակարգերին և դրանց ձևավորման հիմք հանդիսացող կեղծ 

ու ձևական ընտրություններին։  

Ինչպես նշել էինք Աշխարհաժողովի բովանդակությունը բաժ-

նում՝ աշխարհաժողովի կազմի մեջ մտնում էին հայոց աշխար-

հի բոլոր նահանգների, գավառների ու գյուղերի բոլոր խավերի 

ու շերտերի ներկայացուցիչները՝ սկսած շինականից մինչև նա-

խարար ու իշխան, հոգևոր առաջնորդ ու անգամ արքա, որտեղ 

մասնակիցները պատվիրակված էին նախօրոք ընտրված՝ ըստ 

իրենց բնակավայրերի, համայնքային պատկանելության, ար-

հեստագործական մասնագիտացվածության, ազնվական ծա-

գումնաբանության,  իշխանական պատկանելության և այլն՝ 

ներկայացնելով բոլոր նրանց ում կողմից պատվիրակված էին։ 

Եվ ահա նման ՊԱՏՎԻՐԱԿՎԱԾ ԸՆՏՐԱՆԻՈՎ ձևավորված ժո-

ղովն էր, որ հռչակվում էր որպես՝ Ձայն Բազմաց, Ձայն Աստծո։ 

Ինչը հնարավոր չէ ասել այսօրվա բազմության ձայնի, ընտրու-

թյան հետ կապված, որովհետև այսօր բազմությունը կրավորա-

կան ամբոխ է և ընտրությունը վստահել այդ ամբոխին, որի թե՛ 

ամբողջական, թե՛ այն կազմող ատոմիզացված յուրաքանչյուր 

մեկի վարքագիծը ժամանակաից տեխնոլոգիաներով մոդելա-

վորվում, ծրագրավորվում և ուղղորդվում է։ Հետևաբար նման 

մանիպուլյացվող ամբոխի ընտրության արդյունքն էլ կլինի հա-

մարժեք ամբոխահաճո կարգախոսներով առաջնորդվող ան-

բանների հավաքածու, ինչն ունենք այսօր, և ինչի հետևանքով 

հայտնվել ենք համակարգային անհաղթահարելի ճգնաժամի 

մեջ՝ վտանգի տակ դնելով թե՛ մեր պետականությունը, թե՛ մեր 

ազգային կյանքի ներկան ու ապագան։ Եթե օբյեկտիվ լինենք 

այդպես է նաև այլ երկրներում, որովհետև արդեն պարզից էլ 

պարզ է, որ արևմտյան ժողովրդավարական մոդելներն իրենց 

ներկա ընտրական կարգով վաղուց իրենց սպառել են։ Եվ հիմա, 

մեկ անգամ ևս մեր պետությունը կանգնեցնել նման ընտրու-

թյուն կատարելու առաջ, անկախ նրանից արտահերթ ընտրու-

թյուն է, թե ոչ, դա անմտություն է, առավել ևս հազար ու մի կը-
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տորների տրոհված, իրար հանդեպ խոր ատելությամբ լցված 

հանրության պարագայում։ 

Միակ ողջախոհ ու բնական մոդելը մնում է ժամանակակից 

տեխնոլոգիաների կիրառմամբ արդիականացված աշխարհա-

ժողովային տարբերակը։ Որտեղ ներկայացված կլինեն և՛ տա-

րածքային ընտրություններով պատվիրակված պատգամավոր-

ները, և՛ հասարակական կյանքի առողջ ու բնական կենսագոր-

ծունեությանը մասնակցող ու կազմակերպող բոլոր մասնագի-

տությունների պատվիրակները,  և՛ ամենակարևորը, ազգային 

ինքնություն կրող ավանդակ կառույցների պատվիրակները, 

ինչպես նաև ազգային փոքրամասնություններին ներկայացնող 

պատվիրակները։ Սրանք բոլորը հանդիսանում են Աշխարհա-

ժողովի Սուբյեկտները, որի մասին կխոսվի համապատասխան 

բաժնում։ Այս տարբերակի պարագայում կբացառվի արհեստա-

ծին և օտարասին քաղաքական ու հասարակական մակաբու-

ծային կառույցների ներթափանցումը ներպետական ու ազգա-

յին կյանքի կառավարման համակարգեր։ Այս մոդելը վերջապես 

կլուծի նաև Հայաստանի կառավարման համակարգերում սը-

փյուռքի մասնակցության ու ներկայացվածության անվերջ շա-

հարկվող հարցը։ Որովհետև հայկական համայնքներում այս 

մոդելի ներդնման ու ամբողջացման արդյունքում կստեղծենք և՛ 

այդ համայնքների ինքնակառավարման ու ինքանկազմակերպ-

ման տեղական առողջ համակարգերը, և՛ դրանց համահավա-

քով կձևավորվի Հայոց Մեծ Աշխարհաժողովը, կամ այլ ձևակեր-

պըմամբ՝ Ազգահավաք Աշխարհաժողովը (սխեմաները կներկա-

յացվեն առանձին՝ Աշխարհաժողովի Կառուցվածքը բաժնում )։ 
Եվ ինչպես արդեն բազմիցս նշել ենք, այս սոցիալ-բնական 

մոդելը, որն իր բնականության հիմքով ունիվերսալ է, և կարող է 

յուրացվել բոլոր ազգերի, ժողովուրդների ու պետությունների 

կողմից, հետևաբար դրա արտահանման, այլ միջավայրերում 

ներդնման ու տեղայնացման արդյունքում կարող ենք այդ եր-

կըրներին տալ քաղաքկրթական և հասարակարգային նոր ճա-

նապարհ ու ընթացք, որով կհաղթահարվի համամոլորակային 
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առկա գլոբալ համակարգային ճգնաժամերը։ Որին պետք է ակ-

տիվ մասնակցություն և օժանդակություն ունենա նաև Արարա-

տյան Միջազգային կամ Ամբողջահավաք  Աշխարհաժողովը, որը 

պետք է ձևավորվի այդ բոլոր երկրների պատվիրակներից՝ 

փոխարինելով այսօրվա, իրեն վաղուց սպառած ու անգործու-

թյան մատնված ՄԱԿ-ին։ 

 

Աշխարհաժողովը որպես համակարգ 

Աշխարհաժողովը որպես համակարգ պետք է դիտարկել մի քա-

նի հարթություններում՝ 

 որպես կառավարման համակարգ 

 որպես ֆունկցիոնալ համակարգ 

 որպես համակարգաստեղծ համակարգ 

 

Պարզ է ու հասկանալի, որ Աշխարհաժողովը որպես կառավար-

ման համակարգ պետք է ունենա համակարգերին բնորոշ որո-

շակի կառուցվածքայնություն, ֆունկցիոնալություն, աստիճա-

նակարգություններ, ենթակարգություններ, կառավարման մե-

թոդներ, ներքին կանոնակարգեր, լիազորություններ, իրավունք-

ներ ու պարտականություններ և այլն։ 

 

Աշխարհաժողովը պետք է դիտարկել նաև ֆունկցիոնալ համա-

կարգերի տեսանկյունից։ Արդեն նշել ենք, որ կենսաշխարհում՝ 

սկսած բջիջից մինչև մարդ անհատը, ազգերն ու ողջ մարդկու-

թյունն ամբողջությամբ վերցրած ֆունկցիոնալ համակարգեր են, 

որոնք ունեն կոնկրետ դեր, արժեք, նշանակություն, նպատակ, 

իմաստ ու առաքելություն իրենց ծագման, գոյության ու զար-

գացման ողջ ընթացքում։ Եվ փոքրից մեծ, այսինքն իրար մեջ 

ներփակված մատրյոշկաների աճման կարգով, մեկի՝ իր դերից 

մինչև առաքելություն ճիշտ կայացման հանգամանքը, պայմա-

նավորում է մյուսի՝ աստիճանակարգության ավելի բարձր մա-

կարդակում կանգնածի ֆունկցիոնալ անխափանությունը և նրա 

դերից մինչև առաքելություն ճիշտ կայացման հնարավորու-
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թյունն ու հավանականությունը։  Յուրաքանչյուր ֆունկցիոնալ 

համակարգ, այդ թվում և բջիջը իր դերից մինչև առաքելություն 

կայացնելու համար ունի իր համապատասխան ու անհրաժեշտ 

ծրագրային ծածկագրերը։ Այդպիսի ծրագրային ծածկագրերով 

կազմված բջիջներից է ձևավորվում հյուսվածքը, օրգանը, օրգա-

նիզմը, այդ թվում և մարդը։ Իսկ այդ մարդկանցից էլ ձևավոր-

վում են ազգերն ու մարդկությունը։ Հետևաբար մարդը, որպես 

ֆունկցիոնալ համակարգ իր դերից մինչև առաքելություն կա-

յացնելու համար պետք է ունենա իր կառավարման համակար-

գը, որը մարդու պարագայում հանդիսանում է կենտրոնական 

նյարդային համակարգը՝ գլխուղեղն ու ողնուղեղը, որոնց օգ-

նում է ծայրամասային նյարդային համակարգը։ Որի միջոցով էլ 

համապատասխան ազդակները հասնում են կենտրոնական 

նյարդային համակարգ, որտեղ հասած ինֆորմացիան արագ 

վերլուծվում է և համապատասխան անհրաժեշտ ազդակը նույն 

նյարդային համակարգի միջոցով ուղղորդվում է այն օրգանին 

կամ օրգաններին, որոնք, որպես ֆունկցիոնալ համակարգեր 

կոչված են, ծրագրավորված են տվյալ ազդակից եկող խնդիրը 

լուծելու համար։ Եվ եթե մարդ անհատականությունը չունի 

որևէ հոգեմտավոր խանգարում, տարված չէ թմրանյութերով 

կամ ալկոհոլով, չի ենթարկվում այլոց բացասական ներշըն-

չանքներին, չի կրում վնասակար սովորություններ, և մի բան էլ 

ի հակառակ այս ամենի, ունի լավ դաստիարակություն ու կըր-

թություն, հետևում է իր ներքին բարոյական սկզբունքներին և 

կյանքի նկատմամբ ունի հոգևոր բարձր պատկերացում, ապա 

նման մարդու կայացումն ըստ իր դերի ու առաքելության ան-

համեմատ ավելի հավանական է։ 

Ազգն էլ որպես ավելի մեծ ֆունկցիոնալ համակարգ իր դերա-

կատարությունից մինչև առաքելություն կայանալու համար 

պետք է ունենա համապատասխան կառավարման համակարգ՝ 

կրիտիկական ենթակառուցվածք։ Որի վատ գործելու, կամ սը-

խալ գործելու դեպքում, հատկապես՝ 
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 երբ այդ կրիտիկական ենթակառուցվածքը չի գիտակ-

ցում ու չի հասկանում սեփական դերից մինչև առաքե-

լություն կայացման գերկարևորությունը, 

 երբ իր կառուցվածքի մեջ թույլ է տվել մակաբուծային, 

կամ «չարորակ ուռուցքների» ներթափանցումը,  

 երբ գտնվում է օտարների ենթակայության տակ, այսին-

քըն կորցրել է սեփական սուբյեկտայնությունը և ինքըն-

իշխանությունը, և կամա, թե ակամա ծառայում է այլոց 

դերից մինչև առաքելություն կայացման գործընթացին, 

 վտանգվում է ազգի, որպես դեր ու առաքելություն կրող 

ֆունկցիոնալ համակարգի բնական կենսագոյությունը և 

կենսագործունեությունը, որով էլ խաթարվում է նրա դե-

րից առաքելություն զարգանալու, կատարելագործվելու 

և կայանալու հնարավորությունները։ 

Նույն կերպ մենք կարող ենք տեսնել և ողջ մարդկության ներկա 

բոլոր ողբերգությունների ու դժբախտությունների համապատ-

կերը, որը բխում է հենց նույն այս հիմնախնդրից։ Որ մարդկու-

թյունը, որպես այս մոլորակի բարձրագույն ֆունկցիոնալ հա-

մակարգ, բայց ոչ վերջնական, չի գիտակցում իր դերից մինչ ա-

ռաքելություն խնդիրների կարևորությունը և չի կարողանում 

ձևավորել թե՛ ներպետական, թե՛ համաշխարհային այնպիսի 

կառավարման համակարգեր, որոնք ի զորու կլինեին չեզոքաց-

նելու այն բոլոր արհավիրքներն ու աղետները, որոնց առաջ 

կանգնել է ողջ մարդկությունն ու մոլորակը։  

Այսպիսով, քանի որ Աշխարհաժողովը հանդես է գալիս, որպես 

ազգ ֆունկցիոնալ համակարգի կառավարման կրիտիկական 

ենթակառուցվածք, ապա այն պետք է ձևավորվի կենսասոցիա-

լական համակարգերի ներքին օրենքներին ու օրինաչափու-

թյուններին համապատասխան, որով էլ արտահայտվում է նրա 

սոցիալ-բնական բովանդակությունը։ 

 

Աշխարհաժողովի համակարգային բնույթը ներկայացնելիս 

կարևոր է հատուկ շեշտել նրա համակարգաստեղծ բնույթը, որն 
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առանցքային դեր է խաղում հասարակագային փոփոխության 

կայացմամբ անցում կատարելու մի նոր քաղաքակրթական շըր-

ջափուլի։ Որովհետև աշխարհաժողովը, ինչպես նշել ենք, որ-

պես կառավարման համակարգ իր հիմքում ունի հիմնադրամա-

յին տնտեսվարումը, որի հիմքում էլ նոր հայրենատիրական սե-

փականությունն է, առանց որոնց չի կարող կայանալ սոցիալա-

կան արդարության հիմքի վրա սոցիալ-հասարակական, ազգա-

յին-պետական կյանքը հաշտեցնողի, ներդաշնակողի աշխար-

հաժողովի դերակատարություն-առաքելությունը։ 

Այսինքն Աշխարհաժողովը կառավարման, տնտեսվարման և 

սեփականության նոր ձևերի ամբողջություն է, որը հանդես է 

գալիս որպես հասարակարգային փոփոխության համակարգա-

ստեղծ եռամիասնական համակարգ։  

 

Աշխարհաժողովը որպես արդյունք 

Աշխարհաժողովի արդյունքները կարելի է դասակարգել՝ 

 ընթացիկ-միջանկյալ 

 կառուցվածքային-հիմնական 

 համակարգային-վերջնական 

 

Ընթացիկ կամ միջանկյալ արդյունքները կապված են աշխար-

հաժողովի դրսևորումների տարբեր փուլերի, դրանց հաջողու-

թյան ու կայացման հետ։ Նման օրինակ է հենց այս մանիֆեստը, 

որի ավարտուն ամբողջացման դեպքում կարելի է համարել, որ 

այս ընթացիկ արդյունքը նույնպես ձեռք բերված է։ Միջանկյալ 

արդյունքներ են տեղական համայնքների մակարդակում առաջ-

նային ինքնակազմակերպման ու ինքնակառավարման օղակնե-

րի ստեղծումն ու դրանց գործարկումը, համապատասխան 

տեխնոլոգիական գործիքակազմերի ձևավորումը, նախնական 

ընտրական ձևաչափերի, մոդելների ստեղծումը և անցկացումը, 

հիմնադրամային տնտեսվարման համակարգերի ստեղծումը, 

դրանց ֆինանսատնտեսական գործունեության ծավալումը և 

այլն։  Ահա այսպիսի բոլոր հնարավոր զարգացումները, գործըն-
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թացները ու դրանց կայացումները միջանկյալ արդյունքներ են, 

որոնց միջոցով էլ պետք է ձևավորվեն, կայացվեն աշխարհաժո-

ղովի հիմնական և վերջնական արդյունքները։ 

 

Կառուցվածքային-Հիմանական արդյունքները կապված են են 

աշխարհաժողովի, որպես կառույցի մասշտաբային մակարդակ-

ների հետ՝  

 համապետական (ՀԱՅՔ Աշխարհաժողով) 

 համազգային (Հայոց Մեծ Աշխարհաժողով) 

 տարբեր երկրներում (ազգապետական կամ ժողովրդա-

պետական աշխարհաժողովներ) 

 համաշխարհային (Արարատյան Միջազգային կամ Ամ-

բողջահավաք Աշխարհաժողով) 

 

Կայացնել Աշխարհաժողովը այս չորս հարթություններում, սա 

ինքնին արդեն վերջնարդյունքներ են, սակայն դրանք ենթադ-

րում են մի շարք այլ համակարգային, ինստիտուցիոնալ և վերջ-

նական արդյունքների ձեռք բերման անհրաժեշտություն։ Այդ 

վերջնարդյունքները իրենց բովանդակությամբ ու բազմաշեր-

տությամբ, մասշտաբայնությամբ ու իրագործման ժամանակա-

յին տարբեր տիրույթների կարելի է ներկայացնել հետևյալ ձևով՝ 

 արևմտյան ժողովրդավարական կառավարման մոդելի 

փոխարինում սոցիալ-բնական, իրական ժողովրդական 

իշխանության աշխարհաժողովային կառավարման մո-

դելով, որը բազմաէթնիկ երկրներում համապատասխա-

նում է ժողովրդապետական, մեր պարագայում՝ ազգա-յին 

պետության կամ ազգապետական կառավարման 

համակարգին 

 ամբոխավարական և մանիպուլյացիոն, փակ ու գաղտնի 

ներկա ընտրակարգերի փոխարինում պարտավորու-

թյուն-վաստակ-իրավունք-պատասխանատվություն քա-

ռամիսնությամբ պատվիրակվող ընտրակարգով, որտեղ 

փոքրագույնի կհասցվի անցանկալի մարդկանց ներթա-
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փանցումը կառավարման համակարգ, իսկ նման բացա-

ռությունների հավանականության դեպքում, հստակ կլի-

նի ընտրված այդ անցանկալի(ների) հետ կանչման ու նը-

րանց պատասխանատվության մեխանիզմները (այս մա-

սին կխոսվի աշխարհաժողովի կառուցվածքը և ձևավոր-

ման ընթացքը բաժիններում) 

 ազատ շուկայական հարաբերություններից անցում հիմ-

նադրամային խառը և համադրված, համագործակցային 

և փոխօգնության տնտեսվարման մոդելի 

 մասնավոր սեփականության ֆետիշացումից, դրա հիմ-

քով պետական տնտեսվարման կազմակերպումից ան-

ցում հայրենատիրական սեփականության ձևին՝ ազգա-

յին, հանրային և համայնքային սեփականության բա-

ղադրիչներով, որի պարագայում չի բացառվում մասնա-

վոր և այլ սեփականության ձևերի առկայությունը 

 կառավարման, տնտեսվարման և սեփականության այս 

նոր ձևաչափերով ու եռամիսնությամբ՝ հանրապետա-

կան պետականակարգությունից անցում դեպի ազգա-

պետական կամ ժողովրդապետական պետականակար-

գության 

 իրավական պետություն շեփորահարված իրավակար-

գության փոխարեն, որտեղ օրենքը վեր է իրավունքից, 

որտեղ օրենքը ինքնանպատակ է՝ օրենք հանուն օրենքի, 

որտեղ իրավունքը ոտնահարում է արդարությունը, ին-

չին պետք է ծառայեր ու պահպաներ, որտեղ արդարա-

դատությունը ոչ թե հանուն արդարության է, այլ սոսկ ի-

րավունքի և օրենքների մանիպուլյացիայի և մակաբու-

ծության միջավայր է, պետք է անցում կատարել վերա-

ճային ավելի բարձր արդարապետական համակարգերի 

մակարդակ՝ հաստատելով Արդարակարգ՝ պետական, 

ազգային և համամարդկային մակարդակներում, համա-

պատասխանաբար՝ Արդարապետություն, Հայոց Արդա-

րակարգ և Համընդհանուր Արդարության Հասարակարգ 
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 կապիտալիզմի կամ այսօր արդեն հետկապիտալիզմի 

ապամարդկային հասարակարգից անցում կատարել 

նոր հասարակարգային հարաբերությունների, որը կա-

րող ենք անվանել նաև Ցիվիլիզմ (ինչպես Վլադիկ Ներ-
սիսյանցի Ցիվիլիզմի Մանիֆեստը գրքույկում), կամ՝ մեր 

ձևակերպմամբ և համոզմամբ՝ Արարչագործական Հա-

սարակարգ 

 համաշխարհային մակարդակում, տարբեր ոլորտներում 

ու ասպարեզներում գործող մակաբուծային վերազգային 

(տրանսնացիոնալ) հակամարդկային համակարգերի և 

դրանց շահերը սպասարկող միջազգային կոչվող կա-

ռույցների գործունեության չեզոքացում, նոր առողջ ու 

բնական համակարգերի կազմավորում 

 սոցիալական արդարության և սոցիալական համերաշ-

խության հիմքով սոցիալ-հասարակական հարաբերու-

թյունների հաստատում՝ ի հակառակ վայրի ջունգլիների 

մրցակցային հարաբերությունների, կամ այդ նույն վեր-

ազգային կորպորացիանների կողմից սոցիալական պա-

տասխանատվության ստանձման խաբեածին լոզունգնե-

րի, որտեղ, ինչպես իրենք են գովազդում, բացառվում է 

անգամ սեփականության իրավունքը 

 հետարդիական (պոստմոդեռնիզմի) և անդրմարդկային, 

կամ հետմարդկային, կամ ապամարդկային (տրանսհու-

մանիզմի) ոտք դրվող կեղծ ապագայագիտական ներկա 

փուլի արգելակում՝ մարդ հոգևոր սրբազան էակի ապա-

գայամետ մշակութային արարչաստեղծագործչական ո-

գեզարթոնքով ու ոգենորոգչական կենսագործընթացով 

 նոր դարաշրջանում ու հազարամյակում իրեն սպառած 

հին քաղաքակրթական փակուղային և կործանարար ու-

ղեծրի փոխարինում մարդասիրական ու արարչակենտ-

րոն քաղաքակրթական կամ արարչակրթական բարե-

շըրջության նոր բյուրաշրջանով  



- 55 - 

 

Եվ ինչպես նշեցինք, այս ամենը պետք է իրականացնել ամենա-

փոքրից, այսինքն մեր ընտանեկան, համայնքային, պետական, 

ազգային և համամարդկային կյանք ներմուծելուց ու վերափո-

խելուց՝ հաշվի առնելով տարածաժամանակային տարբեր մաս-

շըտաբները՝ իրենց բոլոր առանձնահատկություններով և դժվա-

րություններով։ 

Չհաշված բոլոր դժվարությունների՝ այստեղ ծագում է մի պարզ 

հարցադորւմ՝ եթե ո՛չ մենք, ապա Ո՞վ։ 

 

20․02․21թ․ 
 

Շարունակելի․․․ 
 

Աշխատությունը նվիրվում է գաղափարական զինակից 
ընկերոջ՝ Դավիթ Գևորգի Պետրոսյանի հիշատակին․․․ 

Հիշատակն արդարոց օրհնությամբ եղիցի․․․ 
 

 

 

 


