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Տրվում է Հայաստանի Հանրապետությունում և հայոց աշխարհում առկա
իրավիճակի վերլուծությունը, առաջարկվում է բացասական զարգացումների
արմատական հաղթահարման ռազմավարության ամբողջական և համակարգված
հայեցակարգ: Սույն մոտեցման շրջանակներում հիմնավորվում են համայն
հայության ինքնակազմակերպման անհրաժեշտությունը, նպատակը և
մեթոդաբանությունը` իսկական և հեղինակավոր ազգային Ընտրանու ձևավորմամբ:
Տրվում են վերջինիս հստակ սահմանումն ու կարևորագույն գործառույթները:
Ձևակերպվում են արդիական համահայկական գերխնդիրները: Նկարագրվում
են դրանց լուծման համար անհրաժեշտ փոխըմբռնման ու փոխգործակցության
մթնոլորտի կայացմանը խանգարող երևույթները: Ներկայացվում են այն
պայմանները, որոնք կառուցողական և գործնական համատեղ աշխատանքի
արդյունքում կապահովեն արդյունավետ ցանցային համակառույցի հիման վրա
ստեղծված նոր ազգային Աստիճանակարգի ձևավորումը:
Մեծ ուշադրություն է հատկացվում պատմությանը, հայության խնդիրներին,
արդի աշխարհին` նրանում տարածված մոլորություններով հանդերձ,
«թշնամիներին», բարեկամներին և շահերին, իմաստությանն ու դրա
տրամաբանությանը, ժողովրդավարությանը, աստիճանակարգին և այլն:
Գիրքը նախատեսված է առաջին հերթին նրանց համար, ովքեր անտարբեր չեն
հայության ճակատագրի նկատմամբ, գիտակցում են հայրենիքի հանդեպ իրենց
անձնական պատասխանատվությունը, օրգանապես ընկալում են իրենց անձնական
և ազգային արժանապատվության վերականգնման անհրաժեշտությունը:
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2. Աշխարհի ճանաչման մասին
3. Իմաստություն
4. Աստծո, հավատի, սիրո և ճշմարտության մասին
5. Կարևոր սկզբունքներ
6. Մոլորություններ, արդի աշխարհ
7. Հայերը
8. Արդի հայերը
9. Օրենք, արդարություն, սխալներ, ապաշխարանք
10. Թշնամիներ, բարեկամներ, շահեր
11. Բարոյական սկզբունքների մասին
12. Իմաստունների տրամաբանությունը
13. Վստահություն
14. Աստիճանակարգեր, ժողովրդավարություններ, ցանցեր
15. Պատասխանատուներ, Ընտրանի
16. Ինչ է ազգային ցանցային համակառույցի Աստիճանակարգը
17. Ազգային ցանցային համակառույցի Աստիճանակարգի ձևավորում
18. Դարձյալ մեր` հայերիս մասին
19. Գործնական
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