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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Ազգ-բանակ» հայեցակարգի գաղափարաքաղաքական 

հիմքերի վերլուծությունը ժամանակակից հայ քաղաքագիտու-

թյան կարևոր հիմնախնդիրներից մեկն է: Չնայած վերջինիս 

շուրջ ծավալվող քննարկումները դեռևս չեն դադարում հասարա-

կական-քաղաքական դիսկուրսի առարկա լինել, այնուամենայ-

նիվ հիմնահարցի վերաբերյալ մասնագիտական գրականության 

մեջ խորքային հետազոտությունների սակավություն է նկատվում: 

Բացի դրանից` նախորդ տարի ՀՀ-ում տեղի ունեցած «Թավշյա 

հեղափոխության» և իշխանափոխության գործընթացները հայե-

ցակարգի գաղափարաքաղաքական հիմքերի վերհանման և վե-

րարժևորման հիմնախնդրին վերստին արդիականություն են հա-

ղորդել: Ներկայիս իրողության պայմաններում գաղափարին նոր 

լիցքեր տալու հնարավորություններ են ստեղծվել: Սկզբունքորեն 

նոր հենքի վրա «Ազգ-բանակ» հայեցակարգի գաղափարաքաղա-

քական հիմքերի վերհանումը հայոց ազգային գաղափարախոսու-

թյան համատեքստում դիտարկելը կարող է բանակ-հասարակու-

թյուն հոգևոր միասնության, ազգային համախմբման և այդ արժե-

համակարգի՝ հասարակական գիտակցության մեջ արմատավոր-

ման հիմք դառնալ:  

Առանց գաղափարական բաղադրիչի ոչ մի նման ծրագիր, ոչ 

մի հայեցակարգ չի կարող իրականացվել1: Այս դիտանկյունից ա-

ռավել քան կարևոր է քաղաքական էլիտայի դիրքորոշումը, որը 

կարող է վճռորոշ նշանակություն ունենալ հայ հասարակության 

համար: Այդ է պատճառը, որ «Ազգ-բանակ» հայեցակարգի 

նկատմամբ մասնագիտական և գիտագործնական հետաքրքրու-

                                                            
1 Տե´ս Ենգոյան Ա., «Ազգ-բանակ» հայեցակարգի գաղափարաքաղաքական հիմքե-
րը, http://www.ysu.am/news/hy/Ashot-Yengoyan-about-his-scientific-theme,  հասանելի` 
03.07.2019: 
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թյունն աճել է՝ քաղաքագիտության հրամայականներից մեկը 

դարձնելով հիմնահարցի խորը ուսումնասիրությունը:  

Հանրային գիտակցության մեջ շատ հաճախ «Ազգ-բանակ» 

գաղափարն ընկալվում է նեղ իմաստով, և շեշտադրվում է միայն 

վերջինիս ռազմական հայեցակետը: Ամեն մի գաղափար իրակա-

նություն է դառնում այն ժամանակ, երբ ներթափանցում է զանգ-

վածների գիտակցության մեջ2: Հետևաբար նշված հայեցակարգի 

գաղափարաքաղաքական սկզբունքները հիմնավորելու պարա-

գայում այն կդառնա հասարակական գիտակցության մի բաղադ-

րիչը:  

«Ազգ-բանակ» գաղափարը նոր չէ և ուղղակիորեն բխում է 

հայոց ազգային գաղափարախոսությունից: Հայ ժողովուրդը 

«Ազգ-բանակ» գաղափարաբանությանը հավատարիմ վարք ցու-

ցաբերել է պատմական տարբեր ժամանակներում:  

Արցախյան հերոսամարտի սկզբնական փուլում չունենալով 

պետականություն, կանոնավոր բանակ, կադրային զինվորական-

ներ` հայը կարողացել է ինքնակազմակերպվելով ողջ ներուժը 

ծառայեցնել խորհրդային նախկին զինվորականներից, ինքնա-

պաշտպանական խմբերից ազգային կանոնավոր բանակի ձևա-

վորմանը և հաղթանակներ գրանցել Արցախյան ազատամար-

տում3: Հայ հասարակությունն այդ օրերին հիրավի վերածվել էր 

բանակի: Հենց այդ միասնականության պայմաններում էլ իրա-

կանություն դարձավ հայության դարավոր իղձը՝ Արցախի ազա-

տագրումը: 

Ընդհանրապես առանց հասարակական լեգիտիմության և 

բարոյահոգեբանական մթնոլորտի բարձր աստիճանի որևէ բա-

նակ չի կարող հաջողություն գրանցել: «Հոգեբանությունը և զին-

                                                            
2 Տե´ս Ենգոյան Ա., Արդի դարաշրջանի գաղափարախոսական հոսանքները, Ե., 
2002, էջ 13: 
3 Տե´ս Макиенко К. В., В ожидании бури: Южный Кавказ, Центр анализа стратегий 
и технологий, М., 2018, էջ 64-65: 
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վորը» գրքում «մարտական ոգի» հասկացությունը շատ դիպուկ է 

բնութագրել Ն. Կոուպլենդը` գրելով. «Դա մարդուն հայտնի ամե-

նահզոր զենքն է, ավելի հզոր, քան ամենածանր տանկը, քան ա-

մենաուժեղ հրանոթը, քան ամենակործանիչ ռումբը: Բանակի բա-

րոյական բարձր վիճակն այն միջոցն է, որն ի զորու է պարտու-

թյունը վերածել հաղթանակի: Բանակը ջախջախված չէ, քանի 

տիրապետող չէ պարտության գիտակցումը, քանի որ պարտու-

թյունը մտահանգում է, ոչ թե ֆիզիկական վիճակ4»: «Ազգ-բանա-

կը» հաղթողի հոգեբանություն սերմանող գաղափար է: 

Ցավոք, իրականության օբյեկտիվ` ռազմաքաղաքական 

պատճառներով պայմանավորված` «Ազգ-բանակ» գաղափարի 

իրագործումը ներկայումս ևս արդիական է: Հարկ ենք համարում 

նշել այդ հանգամանքներից մի քանիսը: 

 Պատմությունը ցույց է տալիս, որ չնայած քաղաքակրթու-

թյան ընդհանուր զարգացմանը, ժողովրդավարության տարած-

մանը, խաղաղասիրական կառույցների և միջնորդական կազմա-

կերպությունների ստեղծմանը` պատերազմների թիվն ու մարդ-

կության կյանքում դրանց դերն ամենևին էլ չեն նվազել: Ռազմա-

կան ճանապարհով սեփական շահերի բավարարման մեթոդը այ-

սօր էլ շարունակում է մնալ գերակա: Ամեն մի պետության ան-

վտանգության ապահովումն առաջին հերթին կախված է զինված 

ուժերի մարտունակությունից և ռազմարդյունաբերական համալի-

րի զարգացումից: Պատերազմական իրադրության մեջ գտնվող   

երկրների համար նշված խնդիրն առավել քան արդիական է: 

Գտնվելով աշխարհաքաղաքական բարդ իրավիճակում՝ արտա-

քին վտանգը ստիպում է մեզ էլ ավելի համախմբվել: Երկու կողմից 

հակառակորդ պետություններով շրջափակված լինելը, արդեն 

քառորդ դար Հայաստանի քաղաքական թե՛ ներքին և թե՛ արտա-

                                                            
4 Տե´ս https://www.northern.am/images/git-hraparakum/Azg-Banak.pdf, հասանելի` 
15.02.2019: 
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քին կուրսի մշակման վրա կողմնորոշիչ ազդեցություն ունեցող 

հիմնախնդրի` Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի կարգավորման առ-

կախված մնալը ստիպում են մեզ ունենալ հզոր, XXI դարին հա-

մապատասխան արդիականացված պաշտպանական համա-

կարգ: «Ազգ-բանակ» հայեցակարգը պետք է լինի այդ համակար-

գի գաղափարաքաղաքական հենքը, ինստիտուցիոնալ կառույց-

ներին շունչ հաղորդողը: 

 Անկախության ձեռքբերումից ի վեր Հայաստանի Հանրա-

պետության համար ամենամեծ նվաճումներից մեկը, անկասկած, 

մարտունակ բանակն է: Ապրիլյան քառօրյա պատերազմը ասվա-

ծի վառ ապացույցն է, որը, սակայն, միևնույն ժամանակ բացա-

հայտեց հայոց բանակում առկա շատ լուրջ հիմնախնդիրներ: 

Ներկայումս այդ հիմնախնդիրների հաղթահարման ուղիների 

մշակման, աշխարհաքաղաքական նոր իրավիճակի պայմաննե-

րում բանակ-հասարակություն փոխհարաբերությունների վերար-
ժևորման, ռեսուրսների կառավարման ճիշտ մեխանիզմներ ընտ-

րելու անհրաժեշտություն է առաջացել: Բանակը չպետք է կաշ-

կանդող հանգամանք լինի, բեռ դառնա հասարակության համար. 

այն պետք է նպաստի վերջինիս հոգևոր և նյութական զարգաց-

մանը: 

 Անցումային շրջանում գտնվող երկրների համար, ինչպի-

սին ՀՀ-ն է, ամենակարևոր հիմնախնդիրներից մեկը քաղաքա-

ցիական ոլորտի` զինված ուժերի (այսուհետ` ԶՈՒ) ինստիտուտի 

նկատմամբ վերահսկողության սահմանումն է: Այս տեսանկյունից 

շատ կարևոր են ԶՈՒ բյուջետային հատկացումների թափանցի-

կությունը, ԶՈւ ժողովրդավարական վերահսկողությունը նաև ՀՀ 

օրենսդիր մարմնի միջոցով, ԶՈՒ ինստիտուտի` օրենսդրին հաշ-

վետու լինելու մեխանիզմների ճշգրտումը: «Ազգ-բանակ» հայե-

ցակարգը կարող է նպաստել զինված ուժերի էլ ավելի ժողովրդա-
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վարացմանը, այդ մշակույթի զարգացմանը և բանակի նկատ-

մամբ քաղաքացիական վերահսկողության ամրապնդմանը:  

 «Ազգ-բանակ» գաղափարի ինստիտուցիոնալացման գոր-

ծընթացը դեռ նոր է սկսել: Դրա իրագործումը փուլային բնույթ է 

ենթադրում: Այս տեսանկյունից մեզ համար չափազանց կարևոր 

են համազգային բանակի միջազգային փորձի, մասնավորապես 

այդ գործում մեծ հաջողություններ գրանցած Շվեյցարիայի, 

Ֆրանսիայում Յակոբինյան դիկտատուրայի և Իսրայելի օրինակ-

ների ուսումնասիրումը, ընդհանուր օրինաչափությունների վեր-

հանումը, ինչը թույլ կտա ապահովել մեր հասարակության հա-

մար ընկալելի և առավել արդյունավետ մեխանիզմների կիրա-

ռում: Այդ օրինակների ուսումնասիրությունը, սակայն, չպետք է 

հետապնդի դրանց մեխանիկական ընդօրինակում, այլ պետք է 

հարմարեցվի հայաստանյան պայմաններին՝ հաշվի առնելով բա-

նակաշինության գործում մեր ունեցած լավագույն ավանդույթնե-

րը և ազգային առանձնահատկությունները: 

«Ազգ-բանակ» հայեցակարգի գաղափարաքաղաքական 

հիմքերի ուսումնասիրության հիմնական նպատակներն են. 

1. բանակ-հասարակություն փոխհարաբերությունների հա-

ջողված և ուսանելի փորձ ունեցող երկրների օրինակների բացա-

հայտումը, ինչը թույլ կտա համեմատական սկզբունքով զուգա-

հեռներ անցկացնել դրանց և ՀՀ-ում այդ քաղաքականության                    

իրականացման հիմնական մոտեցումների միջև` ցույց տալով 

դրանցում առկա նմանություններն ու տարբերությունները, 

2. բանակ-հասարակություն համագործակցության գործըն-

թացի ուսումնասիրությունը անցյալում և ներկայումս, 

3. «Ազգ-բանակ» հայեցակարգի բազմակողմանի ուսումնա-

սիրության իրականացումը և տեսագաղափարական հիմնավո-

րումը, 
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4. բանակի բարոյական նկարագրի վրա հայոց ազգային 

գաղափարախոսության ունեցած ազդեցության վերհանումը, 

5. քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտի կայաց-

վածության մակարդակի և պետության ինստիտուտի նկատմամբ 

դրա վստահության բացահայտումը, 

6. քաղաքացիական արժեքների տարածման և ամրա-

պնդման գործում բանակի դերի բացահայտումը, 

7. ազգային ինքնության պահպանման հարցում «Ազգ-բա-

նակ» հայեցակարգի ունեցած դերակատարման անհրաժեշտու-

թյան վերհանումը, 

8. հայկական սփյուռք-բանակ հատվածի միջև համագոր-

ծակցության խորացմանն ուղղված նոր մեխանիզմների առաջքա-

շումը, հայրենիքից դուրս ապրող երիտասարդների մեջ ազգային 

բանակի նկատմամբ վստահության մակարդակի բարձրացումը, 

«Ազգ-բանակ» գաղափարի իրականացման գործում հայկական 

սփյուռքի ներգրավման նոր ուղիների մշակումը: 

Այսպիսով` սույն աշխատանքում հետազոտվել է ազգային 

բանակի` Շվեյցարիայի, Ֆրանսիայի և Իսրայելի փորձը, վերլուծ-

վել են պատմական այն շրջադարձային իրողությունները, որոնք 

ազդել են վերոհիշյալ երկրներում ազգային գաղափարահենք բա-

նակի կազմավորման վրա: Մատնանշվել են «Ազգ-բանակ» հայե-

ցակարգի վերարժևորման միտումները ՀՀ-ում: 
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ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ 

Ս. ՀԱՆԹԻՆԳԹՈՆԻ ԵՎ Մ. ՋԱՆՈՎԻՑԻ` 

ՌԱԶՄԱՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  

ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄԸ 

 

1945 թ. ձևավորվել են տեսական մի շարք մոտեցումներ, 

որոնք բնութագրում են ինչպես քաղաքացիական հասարակու-

թյունը, այնպես էլ ԶՈՒ նկարագրողական և կանոնադրային հնա-

րավոր հարաբերությունները: Այս առումով հատկանշական են               

Ս. Հանթինգթոնի և Մ. Ջանովիցի ուսումնասիրությունները: Ս. 

Հենթինգթոնի կողմից առաջ քաշված մոդելում (1957 թ.), ներկա-

յացվել են ռազմաքաղաքացիական հարաբերությունների գործա-

ռական և սոցիալական հրամայականները: Միայն արդյունավետ 

ԶՈՒ-ն կարող է պաշտպանել հասարակությունը (գործառական 

հրամայական): Մյուս կողմից արդյունավետ ԶՈՒ-ն, ըստ սոցիա-

լական հրամայականի, պոտենցիալ վտանգ է ներկայացնում հա-

սարակության համար: Այն հռչակում է նորարարական, ինչպես 

նաև ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ, որոնք կերաշխավորեն քա-

ղաքացիական հասարակության առաջնայնությունը: Ուստի ռազ-

մական վստահելիության, արտաքին երաշխիքների ապահովման 

և ԶՈՒ ենթակայության միջև օպտիմալացված հավասարակշռու-

թյուն գտնելը քաղաքական առաջնահերթություն է5: 

Եթե քաղաքական վերահսկողությունն առավելագույնս 

բարձրացվի, որը կհանգեցնի ռազմական արդյունավետության 

նվազմանը, մենք գործ կունենանք այնպիսի մոդելի հետ, որը Ս. 

Հանթինգթոնը կոչել է «սուբյեկտիվ վերահսկողություն»: ԶՈՒ 

սուբյեկտիվ վերահսկողության մոդելում քաղաքացիական ոլորտի 

և ԶՈՒ-ի միջև հստակ բաժանում չկա. երկուսի սահմաններն էլ ա-

                                                            
5 Տե´ս Taylor E., Command in the 21st century: An introduction to civil-military relations, 
Naval postgraduate school, Monterey, California, June, 1998, էջ 27: 
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նորոշ են: Իսկ Ս. Հանթինգթոնի նախընտրած «օբյեկտիվ վե-

րահսկողության» մոդելում ինքնավար ռազմական ոլորտը նա-

խանշվում է որպես «ինքնուրույն մշակույթ», որը թույլ է տալիս ա-

ռավելագույնս ապահովել ԶՈՒ արդյունավետությունը, բարձրաց-

նել սպաների պրոֆեսիոնալիզմը, ձևավորել ռազմական փորձա-

գետների չեզոք մարմին:  

Օբյեկտիվ վերահսկողության տրամաբանության շրջանակ-

ներում Ս. Հանթինգթոնը կարևորում է իր տեսության առանց-

քային տարրերից մեկը` «ռազմական պրոֆեսիոնալիզմ» հասկա-

ցությունը6: Այսինքն` օբյեկտիվ վերահսկողության միջոցով 

ներդրվում են այնպիսի ընթացակարգեր, որոնք ապահովում են 

զինվորականների պրոֆեսիոնալ գործունեությունը:  

Ամերիկյան ռազմաքաղաքացիական հարաբերությունների 

ուսումնասիրության տեսաբաններից է Մ. Ջանովիցը: Վերջինիս 

գիրքը` «Արհեստավարժ զինվորը. հասարակական-քաղաքական 

դիմանկարը», հրատարակվել է Ս. Հանթինգթոնի «Զինվորը և պե-

տությունը» աշխատությունից հետո, և ինչպես վերջինիս գիրքը, 

այնպես էլ այդ աշխատությունը կենտրոնանում է սպայի հատկա-

նիշների և պրոֆեսիոնալիզմի վրա: Սակայն Մ. Ջանովիցը չի ըն-

դունում Ս. Հանթինգթոնի մասնագիտական իդեալական մոդելը և 

առաջ է քաշում «պրագմատիկ պրոֆեսիոնալիզմի» տեսությունը7: 

Մ. Ջանովիցի պնդմամբ Երկրորդ համաշխարհային պատե-

րազմի տարիներին սպայի որոշակի քաղաքականացումն անխու-

սափելի էր, քանի որ ռազմական ուժի գործոնը պայմանավորված 

էր խորհրդային սպառնալիքով: Ըստ նրա` կուսակցական պատ-

կանելությունն անընդունելի է պրոֆեսիոնալ զինվորականի հա-

մար: Բայց միաժամանակ նա չի հերքում այն փաստը, որ սպա-

                                                            
6 Տե՛ս Taylor E., նշվ. աշխ., էջ 38: 
7 Տե՛ս նույն տեղում: 
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յական անձնակազմը խստորեն կապված է պետության և ազ-

գային քաղաքական համակարգի հետ8: 

Հարկ է նշել, որ Մ. Ջանովիցը սպայական անձնակազմի 

վարքագծի փոփոխության վերաբերյալ ավելի լայն սահմանում չի 

ներկայացրել: Փոխարենը նա վերանայել է գերիշխող մոտեցումը` 

ավելի ճշգրիտ նկարագրելու համար գոյություն ունեցող վարքա-

գծի ձևերը:  

Նոր մոտեցում առաջքաշելով` Մ. Ջանովիցը ներկայացրել է 

ամերիկյան սպայական անձնակազմի փոփոխվող քաղաքական 

վարքագծի հինգ ուղղություն` միտում: Նախ նա հավաստիացնում 

էր, որ կարգապահական սկզբունքի փոփոխություն է տեղի ունե-

ցել, որը հանգեցրել է «Կազմակերպչական հեղափոխության»: 

Ապա նշում է, որ «հրամանատարների հիմնական մտահոգու-

թյունը խստապահանջ կարգապահության պարտադրումը չէ, այլ 

բարձր մակարդակի նախաձեռնողականության և բարոյականու-

թյան պահպանումը»9: Երկրորդ, Մ. Ջանովիցը ռազմաքաղաքա-

ցիական վերնախավի համալրման համար անհրաժեշտ հմտու-

թյունների որոշակի բնութագրիչներ էր մատնանշում: Ըստ նրա` 

պատերազմների փոփոխվող բնույթը պահանջում է, որ զինծա-

ռայողներն ավելի շատ «քաղաքացիական» դառնան: Որպես ա-

պացույց Մ. Ջանովիցը մատնանշում էր այն փաստը, որ ԶՈՒ-ում 

գնալով մեծանում է տեխնիկական մասնագետների դերակատա-

րումը10: Երրորդ, Մ. Ջանովիցը սպայակազմի հավաքագրման հա-

մար առավել լայն սոցիալական բազայի ձևավորում էր նախատե-

սում` պայմանավորված մշտական բազմաքանակ բանակի աշ-

խատուժի պահանջմունքներով, ինչպես նաև ամերիկյան հասա-

րակական հարաբերություններում տեղի ունեցող փոփոխություն-

                                                            
8 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 38-39: 
9 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 39: 
10 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 39-40: 
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ներով: Չորրորդ, մեծ թվով հաջողված և մասնագիտական բարձր 

որակներ ունեցող սպաներ են ավելանում: Նրանց հաջողությունը 

պայմանավորված է կարիերայի ընթացքում ձեռք բերած հմտու-

թյուններով և կողմնորոշումներով: 

Մ. Ջանովիցի առաջ քաշած հինգերորդ միտումը վերաբերում 

է պրոֆեսիոնալ սպայի գաղափարաքաղաքական կողմնորոշում-

ներին: Նա նշում է, որ տեղի է ունեցել ռազմական մտածելակեր-

պի փոփոխություն, որը կնպաստի պատերազմական լարված հա-

րաբերությունների կարգավորմանը:  

Փաստորեն` Մ. Ջանովիցի նոր դոկտրինը նախատեսված էր 

ռազմական մասնագետին քաղաքական, սոցիալական, տնտեսա-

կան և այլ ոլորտների հիմնահարցերի վերաբերյալ համապար-

փակ և նախորդ դոկտրինի դրույթներից տարբերվող տեղեկատ-

վություն տրամադրելու համար11: 

Խոսքը, ըստ էության, լայն մտահորիզոն և աշխարհայացք 

ունեցող սպայի մասին է, որը կարող է այդպիսին դառնալ հասա-

րակության հետ սերտ կապերի հաստատման արդյունքում: 

Չնայած Մ. Ջանովիցի առաջ քաշած ամերիկյան սպայա-

կազմի վարքագծի վերոհիշյալ միտումները այնքան էլ մոտ չէին 

Ս. Հանթինգթոնի ներկայացրած իդեալիստական պրոֆեսիոնալ 

մոդելին, այնուամենայնիվ ռազմաքաղաքացիական պրոֆեսիո-

նալիզմի վերաբերյալ վերջինիս սահմանումը նա չէր մերժում: 

Մ. Ջանովիցի տեսության մեջ ազգային անվտանգության վե-

րաբերյալ ռազմական գրեթե բոլոր առաջարկությունները հիմն-

ված են ոչ միայն ռազմական, այլև քաղաքական և տնտեսական 

                                                            
11 Տե՛ս Taylor E., նշվ. աշխ., էջ 40-41: 
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բաղադրիչների վրա: Ըստ նրա` արդյունավետ է այն ռազմական 

համակարգը, որն օտարված չէ հասարակությունից12: 

Հաջորդ հարցադրումը հետևյալն է. ինչպե՞ս կարելի է ազա-

տական-ժողովրդավարական հասարակություններում քաղաքա-

ցիական վերահսկողություն իրականացնել: Նշված հարցի պա-

տասխանը Մ. Ջանովիցը տալիս է` հիմնվելով Ս. Հանթինգթոնի 

դրույթների` պրոֆեսիոնալ չափանիշների և ավանդույթի վրա` 

նշելով, որ ռազմական բաղադրիչի նկատմամբ քաղաքացիական 

վերահսկողություն կիրականացվի գերիշխող քաղաքացիական 

արժեհամակարգի յուրացման պարագայում: Վերջինս կնպաստի 

ժողովրդավարական քաղաքացիական վերահսկողության ամ-

րապնդմանը: 

Պարտադիր զինծառայողը իր պարտականությունները կա-

տարում է` հենվելով պրոֆեսիոնալիզմի և բարոյական արժեհա-

մակարգի վրա: Նա պատասխանատվությամբ է իրականացնում 

քաղաքացիական վերահսկողության գործառույթները, քանի որ 

քաղաքացիական արժեքային ընկալումների կրողն է: Առանց 

ռազմական և քաղաքացիական ոլորտների միջև տարբերություն-

ները մատնանշելու հնարավոր չէ մեղմել այն լարվածությունը, 

որը անսպասելի միլիտարիզմի (ռազմականացման) վտանգ է 

պարունակում13: 

Հարկ է նշել, որ Ս. Հանթինգթոնի քաղաքացիական վերա-

հսկողության մոդելը ապահովում է ռազմաքաղաքացիական կա-

յուն հարաբերություններ, որոնց առանձին բաղադրիչներ թեև 

տարբեր են, սակայն կարևոր են պրոֆեսիոնալ ԶՈՒ-ի համար: 

Մյուս կողմից, Մ. Ջանովիցը առաջարկում է մի համակարգ, որը 

միավորում է տարբեր բաղադրիչներ: Նա, ինչպես Ս. Հանթինգթո-

                                                            
12 Jesse W. L., The New Military Professional: Changing Conception of Military 
Professionalism in the Post War Period, Ph.D. Dissertation. Riverside, CA: University of 
California, Riverside, 1972 (հղումը տե՛ս Taylor E., նշվ. աշխ., էջ 42): 
13 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 42-43: 
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նը, կարևորում է սպայակազմի բարձր պրոֆեսիոնալիզմը, բայց 

նաև հաշվի է առնում ռազմականի կողմից գերիշխող քաղաքա-

ցիական արժեհամակարգի յուրացումը, որը Ս. Հանթինգթոնը չի 

ընդունում:  

Մ. Ջանովիցի մոդելն իր կարևորությամբ հանդերձ ունի որոշ 

խոցելի կողմեր: Ամենամեծ խնդիրը հետևյալն է: Եթե ռազմակա-

նը յուրացնի գերիշխող քաղաքացիական արժեհամակարգը, ա-

պա ինչպես է լարված իրադրության պայմաններում արդյունավե-

տորեն ապահովվելու անվտանգային համակարգի պաշտպանու-

թյունը, երբ նրա վրա է ընկած քաղաքացիական արժեքների ու 

կողմնորոշումների ապահովման պատասխանատվությունը14: 

 

 

 

                                                            
14 Տե՛ս Kümmel G., Bredow W., նշվ. աշխ., էջ 38-39: 
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ԳԼՈՒԽ ԵՐԿՐՈՐԴ 

ՌԱԶՄԱՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ ՇՎԵՅՑԱՐԻԱՅՈՒՄ 

 

Պատմականորեն շվեյցարացիները եղել են ռազմատենչ ազ-

գություն, ինչն այսօր դժվար է պատկերացնել` հաշվի առնելով 

ժամանակակից Շվեյցարիայի աշխարհաքաղաքական բացառիկ 

կարգավիճակը. վերջին անգամ Շվեյցարիան պատերազմել է 

1813 թ. Լայպցիգում ֆրանսիական բանակի կողմից, երբ ռազմա-

կան գործողություններին մասնակցում էին 16000 շվեյցարացի 

վարձկաններ: Նապոլեոն Բոնապարտն այդ մարտում պարտվեց, 

որից հետո Շվեյցարիայի կառավարությունը որոշեց վերջ դնել 

վարձկանությանը և չեզոքության մասին որոշում ընդունեց, որն իր 

ամրագրումն ստացավ 1815 թ. Վիեննայի կոնգրեսում: Եվրոպա-

կան խոշորագույն երկրները ճանաչեցին Շվեյցարիայի չեզոքու-

թյունը` երաշխավորելով նրա սահմանների անձեռնմխելիությու-

նը15: 

Մինչ այդ Շվեյցարիան բուռն և արյունալի պատմություն է ու-

նեցել: Միջնադարյան շվեյցարական բանակի համբավը հայտնի 

էր ողջ Եվրոպայում և համարվում էր լավագույնը: Ի սկզբանե 

շվեյցարական ազգային բանակը ժողովրդական աշխարհազոր 

էր, որը ձևավորված էր «միլիցիայի սկզբունքով» և առանձին կա-

պեր ուներ կանտոնների հետ: Եվ միայն Հելվետյան հանրապե-

տության շրջանում էր, որ (1798-1803) ձևավորվեց Շվեյցարիայի 

առաջին կանոնավոր բանակը16:  

                                                            
15 Տե´ս Пошар О., Венский конгресс и судьба швейцарского нейтралитета, 
https://www.swissinfo.ch/rus/politics/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%, 
հասանելի` 13.12.2018: 
16 Տե´ս Внутреннее развитие Швейцарии в эпоху Гельветической республики и 
Второй коалиционной войны 1797-1803 гг, https://schwingen.net/2016/napoleon-
gelveticheskaja-respublik/, հասանելի` 24.11.2018: 
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Միջնադարյան շվեյցարական բանակի ռազմարվեստի 

առանձնահատկությունների ուսումնասիրման հիմնախնդիրը                   

մշտապես գտնվել է հիմնահարցով զբաղվող տեսաբանների ու-

շադրության կիզակետում: Այդ ժամանակահատվածում այն իր 

մարտունակությամբ և բարոյահոգեբանական որակներով էակա-

նորեն տարբերվում էր միջնադարյան Եվրոպայում ավանդույթ 

դարձած իշխանական և քաղաքային աշխարհազորներից:  

Եկամտի այլ աղբյուր չունենալու պատճառով տղամարդիկ 

պատերազմող Եվրոպայի համար դառնում էին վարձկաններ: Եր-

բեմն պատահում էր այնպես, որ, օրինակ, ֆրանս-գերմանական 

պատերազմների ժամանակ երկու կողմից էլ շվեյցարացի վարձ-

կաններ էին կռվում17: Պատճառն այն է, որ բանակը խիստ անհա-

տականացված էր. թեև զինվորները որպես կռվողներ ուժեղ էին, 

բայց միասնականության մասին դեռևս խոսք չկար:  

Ժամանակի ընթացքում վարձկան զինվորականների պա-

հանջարկն այնքան էր աճել, որ վարձկանությունը դարձել էր 

բնակիչների եկամտի հիմնական աղբյուրը: Այս առումով որոշ 

տեսաբաններ XIV-XV դարերի շվեյցարացիներին համեմատում 

էին վաղ շրջանի Հռոմեական հանրապետության բնակիչների 

հետ: Ինչպես շվեյցարացիները, այնպես էլ հռոմեացիները, հայ-

րենասիրության խորը զգացում ունեին, ինչը, սակայն, միաժամա-

նակ զուգակցվում էր նյութապաշտությամբ: Չնայած անսասան 

քաջությանը և ինքնազոհության բարձր աստիճանին` նրանց եր-

կուսի համար էլ կարևորվում էր անձնական շահը18:  

                                                            
17 Տե´ս Стариченок В., Лапчик С., Развитие военного искусства швейцарской 
армии на рубеже средневековья и Нового времени // Европа: актуальные проблемы 
этнокультуры: материалы V международной науч.-теорет. конф., г. Минск, 22 мая 
2012 г. / Бел. гос. пед. ун-т им. М. Танка; редкол. Тугай В. (отв. ред.) [и др.], Минск: 
БГПУ, 2012, էջ 1: 
18 Տե´ս  http://militera.lib.ru/h/mehring_f/pre.html,  հասանելի` 28.02.2019: 
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Միջնադարյան շվեյցարական բանակի հաջողությունը պայ-

մանավորված էր մի շարք գործոններով, այդ թվում` երկրի սո-

ցիալ-տնտեսական և քաղաքական զարգացման առանձնահատ-

կություններով:  

Շվեյցարական ռազմարվեստի դպրոցը ձևավորվել է հակա-

հաբսբուրգյան պատերազմների արդյունքում այն բանից հետո, 

երբ 1291 թ. Շվիցի, Ուրիի և Ունթերվալդենի կանտոնները միա-

վորվեցին Ավստրիական դաշինքի դեմ պայքարում: Դրանք գյու-

ղական կանտոններ էին, որոնք գտնվում էին Շվեյցարիայի լեռ-

նային շրջաններում: Բնակավայրերի լեռնային դիրքը և բնակչու-

թյան ծայրաղքատ վիճակը թույլ չէին տալիս, որ երկիրը սեփա-

կան ֆինանսական միջոցների հաշվին կռվելու համար մեծ քա-

նակությամբ ձիեր գներ: Հետևաբար հետևակային զորքերի ստեղ-

ծումը միակ և նպաստավոր տարբերակն էր19: Սովորաբար նման 

մոտեցումը հատուկ է նույնատիպ աշխարհագրական դիրք ունե-

ցող ժողովուրդներին:  

Շվեյցարական հետևակի կարևորությանն իր աշխատու-

թյուններում առանձնահատուկ տեղ է հատկացրել նաև Ն. Մա-

քիավելին: Հետաքրքրական է նրա հիշատակումը 1513 թ. ֆրան-

սիացիների և շվեյցարացիների միջև ընթացող Նավարրայի ճա-

կատամարտի վերաբերյալ20: Հետագայում Ն. Մաքիավելու գա-

ղափարներն իրենց գործնական արտահայտությունը գտան Ֆլո-

րենցիայում վերջինիս Ֆլորենցիայի հանրապետության կանցլերի 

պաշտոնը զբաղեցրած ժամանակ, երբ նա 1506 թ. ձևավորեց 

20000 հոգուց բաղկացած ռազմական աշխարհազոր Շվեյցարի-

այից փոխառած միլիցիայի սկզբունքով: Յոթ տարի հետո` 1512 

                                                            
19 Տե´ս Меринг Ф., Военно-исторические экскурсии // История войн и военного 
искусства / Ф. Меринг., СПб., 2000, էջ 87-88: 
20 Շվեյցարացիների 9000-անոց զորքը աննշան կորուստներով, առանց զենքի և հեծե-
լազորի պարտության մատնեց ֆրանսիացիների 10000 հետևակ և 10000 հեծելազոր 
ունեցող զորքին (տե´ս Макиавелли Н.,  Государь, էջ 310, 313, 315): 
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թ., իսպանացիների կողմից հանրապետության լիկվիդացումից և 

Ֆլորենցիայում Մեդիչիի իշխանության վերականգնումից հետո 

այն դադարեց գոյություն ունենալ21: 

Շվեյցարական բանակի հաջորդ առանձնահատկություննե-

րից մեկը հետևակի քառակուսաձև դասավորվածությունն էր: 

Մարտավարական համախմբվածության և զանգվածային գրոհի 

անցնելու շնորհիվ շվեյցարացիները իշխանական զորքերին 

ջախջախելու մեծ հնարավորություն ունեին22: Սակայն բարոյա-

հոգեբանական մթնոլորտից բացի` շվեյցարական ուժեղ բանակի 

գոյությունը չէր կարելի պատկերացնել առանց խիստ կարգապա-

հության, որը երբեմն թուլանում էր: Ի տարբերություն այլ երկրնե-

րի, որտեղ ճակատամարտի հաղթական ընթացքը պայմանավոր-

ված էր հրամանատարության մարտական պատրաստության 

բարձր աստիճանով, շվեյցարացիների պարագայում հակառակն 

էր. հաջողության հասնելը կախված էր զինվորներից: Ուստի շվեյ-

ցարացի վարձկանները ինքնավստահորեն անտեսում էին հրա-

մանատարների կարգադրությունները` դրանք անհարկի համա-

րելով. հարձակվում էին գլխավոր դիրքերում, երբ նախատեսված 

էր շրջանցել, չնայած որ սպասման հրաման կար: Զինվորները 

հրամանատարներին ասում էին. «Որտե՞ղ են սպաները, այդ              

կրկնակի աշխատավարձով թոշակառուները: Թող դուրս գան կռ-

վեն: Թող բոլորը պայքարեն առաջին գծում»23: Հետևաբար այն 

բանակում, որտեղ շարքայինները հրամաններ են տալիս, իսկ 

սպաները կատարում դրանք, անհնար էր հաջողության հասնել 

առանց անկոտրում ուժի և անխոհեմ քաջության:  

                                                            
21 Տե´ս Макиавелли Н., Государь, էջ 4- 5, 7: https://www.litmir.me/br/?b=18713&p=1 
հասանելի՝ 09.02.2019: 
22 Տե´ս Уиндроу М., История военного искусства, М., 2018, էջ 107-108: 
23 http://militera.lib.ru/science/oman_c01/text.html?fbclid=IwAR3OksR6u0VsomKrN_xn 
_A-M9XymI6y-cTPAMlCWvm3bmtjqHqKo-Rrxwy8, հասանելի` 15.03.19: 



23 

Մարտավարական մյուս բնորոշ գիծն այն է, որ բանակը բա-

ժանված էր ինքնավար միավորների` իհարկե, պահելով ընդհա-

նուր հրամանատարության սկզբունքը: Ամեն տարի յուրաքան-

չյուր համայնք ընտրում էր երեք սպաներ, որոնք ոչ միայն ստու-

գում էին բնակչության մարտական պատրաստության աստիճա-

նը, այլև զենքի առկայությունը24:  

Ի տարբերություն իրենց հակառակորդների` շվեյցարացինե-

րը ռազմարվեստի սկզբունքորեն այլ ձևով էին կիրառում: Խոսքն 

այսպես կոչված «ոչնչացման ռազմավարության» մասին է: Եվրո-

պացիների համար հակառակորդի կենդանի ուժի ոչնչացումը ա-

ռաջնային նպատակ չէր. կարևորը որքան հնարավոր է շատ գե-

րիներ վերցնելն էր: Շվեյցարացիներն այլ կերպ էին գործում. լեռ-

նային խիստ կլիմայի պայմաններում տնտեսվարումը մշտական 

աշխատանք և ջանք էր պահանջում: Գյուղացին չէր կարող եր-

կար ժամանակ կտրվել հողից, իսկ հետևակով իշխանական սա-

կավաթիվ զորքերի դեմ հնարավոր չէր դուրս գալ: Այդ պատճառով 

էլ տևական պատերազմներից խուսափելու համար նրանք որդե-

գրել էին հակառակորդին ոչնչացնելու քաղաքականություն: Գերի 

վերցնելն արգելված էր: Նշված հանգամանքը գուցե ոչ հումանիս-

տական էր, սակայն սարսափ էր ներշնչում հակառակորդի մոտ25: 

Հարկ է նկատել, որ շվեյցարացիները միշտ չէ, որ հաղթում             

էին պատերազմներում: Բայց անգամ պարտվողի կարգավիճա-

կում նրանք նվաճողներից վերցնում էին լավագույնը. հռոմեացի-

ները սովորեցրին նրանց կառուցել ճանապարհներ և քարե տներ, 

Նապոլեոն Բոնապարտը Սահմանադրություն տվեց նրանց, 

Հաբսբուրգները որպես ժառանգություն գեղեցիկ դղյակներ թողե-

ցին…: 

                                                            
24 Տե´ս Стариченок В., Лапчик С., նշվ. աշխ., էջ 3: 
25 Տե´ս նույն տեղում, էջ 4: 
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Հայրենասիրության, քաջության և ինքնազոհաբերության 

խորը զգացումը շվեյցարացիների մոտ դրսևորվում էր դեռևս մա-

նուկ հասակից: Թե՛ քաղաքացիները և թե՛ գյուղացիները, վաղ 

տարիքից սկսած, սովորում էին զենքի գործածության կանոնները 

և պատրաստ էին յուրաքանչյուր պահի «կացինը փոխարինել 

զենքով»: Ժողովուրդը մշտապես գտնվում էր մարտական պատ-

րաստության վիճակում: Արական ողջ բնակչությունը պիտանի էր 

զինվորական ծառայության: Դեռևս միջնադարում, փաստորեն, 

աստիճանաբար ձևավորվում էր համընդհանուր զինապարտու-

թյան գաղափարը: Ներկայումս ևս այս ավանդույթը շարունակ-

վում է. ամենախաղաղ երկրում երեխաները սովորում են կրակել 

վաղ տարիքից: Ցյուրիխում մինչ այժմ պահպանվել է «տղաների 

կրակոց» կոչվող տոնը: Այդ օրը երիտասարդները մրցում են: Ութ-

լիբերգ լեռան ստորոտում վրաններ են տեղադրվում, ամենուր 

լսվում են կրակոցների ձայներ, մարդիկ քաղցրավենիք են ուտում, 

երգում և պարում: Այսպիսով` ժողովուրդը մեծարում է ապագա 

զինվորներին26: 

Հետաքրքրական է Շվեյցարիայի ԶՈՒ ժողովրդավարական 

վերահսկողության մոդելը, որը յուրահատուկ կառուցվածքային 

հարաբերությունների ամբողջություն է: Ռազմաքաղաքացիական 

հարաբերությունների ձևաչափը այս երկրում մեծապես քաղաքա-

կան մշակույթի կայացվածության հետևանք է: Այլ երկրների ռազ-

մաքաղաքացիական հարաբերությունների տարբեր հայեցակե-

տերի հետ համեմատությունը ցույց է տալիս, որ այստեղ գործող 

վերահսկողությունը էականորեն տարբերվում է գործնական և 

օրենսդրական լիբերալ-ժողովրդավարական մեխանիզմների 

շնորհիվ: Հատկապես բացառիկ երևույթ է այն, որ անվտանգու-

                                                            
26 Фестивали и праздники в Швейцарии, տե´ս http://guide.travel.ru/switzerland/ 
entertainment/fest/?fbclid=iwar2yqg7v37wgnascxs5edlmdi6smf3muumpm_4f0m1kphte6e
ublcrr9_si,  հասանելի` 18.04.2019: 



25 

թյան և ռազմական հարցերի շուրջ ևս հնարավոր է հանրաքվեի 

անցկացում, ինչը ուղղակի ժողովրդավարության ազդեցության 

հետևանք է և ապահովում է քաղաքացիների մշտական մասնակ-

ցությունն ու պատասխանատվությունը բանակի կայացման ու 

ամրապնդման գործում: 

Դեռևս Արևմտյան և Արևելյան Եվրոպայում Արևելք-Արև-

մուտք հակամարտությունից հետո ԶՈՒ ժողովրդավարական վե-

րահսկողության հարցը կարևորվում էր ներքոհիշյալ երկու պատ-

ճառներով.  

1) նախկինում կոմունիստական իշխանության ներքո                

գտնվող Արևելյան Եվրոպայի ԶՈՒ ժողովրդավարացման գործըն-

թացը պահանջում էր քաղաքական ինստիտուցիոնալացված վե-

րահսկողություն: Օրինակ` ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների, մասնավո-

րապես ԱՄՆ-ի և Արևմտյան Եվրոպայի երկրների մոդելները վե-

րաբերում են ժողովրդավարացման նոր իրողություններին: Ինս-

տիտուցիոնալ վերահսկողական մոդելների ներդրման առումով 

նշանակալի են նաև Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության 

զորքի ներքին ղեկավարման և Շվեյցարիայի ռազմական բանակի 

կատարելագործման ուղղությամբ արված քայլերը: Ակնհայտ է, 

որ այդ երկրները նախքան նշված ինստիտուցիոնալ վերահսկո-

ղական մոդելները կիրարկելը քաջատեղյակ են եղել դրանց նոր-

մատիվ-իրավական կանոններին` չնայած այն հանգամանքին, որ 

ի տարբերություն ԱՄՆ-ի, որտեղ ռազմաքաղաքացիական հարա-

բերությունների վերաբերյալ գիտական բազմաթիվ ուսումնասի-

րություններ կան` Ս. Հանթինգթոնի, Մ. Ջանովիցի և ուրիշների 

կողմից իրականացված, իսկ Արևմտյան Եվրոպայում նման աշ-

խատությունները գրեթե բացակայում են27:  

                                                            
27 Տե´ս Kümmel G., Bredow W., Civil-Military Relations in an Age of Turbulence: 
Armed Forces and the Problem of Democratic Control, Haltiner K., Civil-Military 
Relations: Separation or Concordance? TheCase of Switzerland, Strausberg, October, 
2000, էջ 33: 
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2) Արևելք-Արևմուտք հակամարտության ավարտն ավելի մո-

տեցրեց զանգվածային զորքերի վախճանը: ԶՈՒ ժողովրդավա-

րական վերահսկողությունը սկսեց վերաբերել ոչ միայն հետ-

խորհրդային Արևելքի նոր ժողովրդավարություններին, այլև կա-

յուն արևմտաեվրոպական ժողովրդավարական պետություննե-

րին: Եվրոպայում ԶՈՒ դերակատարումը սկսեց նվազել. ԶՈՒ 

թվաքանակը կրճատվեց, և վերակազմավորման համար նոր պայ-

մաններ ստեղծվեցին: Պարտադիր զինվորական ծառայության 

վերացումը և ԶՈՒ մասնագիտական բարձր ունակություններով 

օժտված կամավորներով համալրելը դարձան համաեվրոպական 

միտում: Արդյունքում ներկայումս Արևմտյան Եվրոպայի որոշ                

երկրներում պարտադիր զինվորական ծառայությունը դադարել է 

(Բելգիա, Նիդերլանդներ), իսկ դրա պաշտոնական դադարեցման 

ձևակերպում են ընդունել Ֆրանսիան, Իտալիան, Իսպանիան, 

Պորտուգալիան: Այլ երկրներում (Ավստրիա, Դանիա, Գերմա-

նիա, Շվեդիա) շարունակվում է պարտադիր զինվորական ծառա-

յության վերաբերյալ հանրային քննարկումը: Միաժամանակ 

պետք է նշել, որ ԶՈՒ կրճատումն ու սպառազինությանն ուղղված 

ծախսերի նվազեցումը միանշանակ չընկալվեցին հանրության 

կողմից: Որպես կանոն, պարտադիր զինվորական ծառայության 

վերացմանը հակադրվում էին զինվորականները` նշելով, որ այդ 

քայլերը ավելի շատ պայմանավորված են ֆինանսական գործոն-

ներով, քան անվտանգության նկատառումներով: Օրինակ` Բել-

գիայում զորակոչի վերացմանը դեմ արտահայտվեց գլխավոր 

շտաբի պետը, իսկ Նիդերլանդներում պարտադիր զինվորական 

ծառայության վերացումը ուժի մեջ մտավ միայն իշխանության 

շարունակական ճնշումների հետևանքով28: 

Շվեյցարիան միակ դաշնային պետությունն է Եվրոպայում, 

որը դեռևս դարասկզբին կարողացել է առանց որևէ խոշոր զին-

                                                            
28 Տե´ս Kümmel G., Bredow W., նշվ. աշխ., էջ 33-34: 
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ված ընդհարման ձևավորել ինքնիշխան պետությունների միավո-

րում, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր առանձին զինված ուժերը: 

Չնայած ինքնիշխան պետությունների համախմբումն իրականա-

ցավ կամավոր հիմունքներով, այնուամենայնիվ կենտրոնական 

դերակատարությունը վերապահվեց դաշնային սահմանադրու-

թյանը, որը երաշխավորում էր շրջանների ինքնիշխանությունը ա-

պահովող երկու կարևոր առանձնահատկություն. առաջինը ԶՈՒ-

ի մասին առանձին կանոնադրություն ունենալու հնարավորու-

թյունն էր, երկրորդը` հարկերը բարձրացնելու իրավունքը: Սա-

կայն ռազմական կանոնադրությունը, կենտրոնացված պետու-

թյանը հատուկ գործոններով պայմանավորված, կանտոններից 

փոխանցված էր դաշնությանը: Ներկայումս ևս ռազմաքաղաքա-

ցիական հարաբերությունների և ռազմական հարցերի կարգա-

վորմանն ուղղված կարևորագույն սահմանադրական նորմերի 

սահմանման հիմնական իրավունքը վերապահված է դաշնությա-

նը29: 

Շվեյցարական բանակի և ռազմաքաղաքացիական հարաբե-

րությունների յուրօրինակ ձևաչափի վրա իրենց ազդեցությունն են 

թողել Շվեյցարիայի ինչպես տեսական-լիբերալ, այնպես էլ պատ-

մաքաղաքական պայմանները: Որպես օրինակ կարելի է նշել 

հանրաքվեի ինստիտուտը: 1872 թվականից սկսած` խորհրդարա-

նի կողմից ընդունված սահմանադրական փոփոխությունները և օ-

րինագծերը կարող էին հանրաքվեի դրվել, եթե դրանք ստորագ-

րեր 50.000 քաղաքացի: 1891 թ. սահմանադրական փոփոխու-

թյունների արդյունքում հնարավոր դարձավ 100.000 ստորագրու-

թյամբ հանրային քվեարկության միջոցով սահմանադրական փո-

փոխություն իրականացնել, որն ավելի կարևոր էր, քան ընտրա-

կան գործընթացը30: 

                                                            
29 Տե´ս նույն տեղում, էջ 38-39: 
30 Տե´ս Kümmel G., Bredow W., նշվ. աշխ., էջ 46-47: 
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Նշված պրակտիկան կիրառվում է նաև ներկայումս. 1999 թ. 

մարտին անցկացված հանրաքվեի արդյունքում Շվեյցարիայի 

ժողովուրդը ընդունեց 1874 թ. սահմանադրության պաշտոնական 

դրույթները: Դրա բովանդակային մասը մնաց անփոփոխ: Պրո-

ֆեսիոնալ զորքերը հիմնականում դաշնայինի կազմում էին, իսկ 

աշխարհազորը՝ կանտոններում: Սա էր պատճառը, որ ոչ միայն 

դաշնությունը, այլև յուրաքանչյուր շրջան ուներ պաշտպանու-

թյան իր առանձին կառույցը: Զինծառայողն իր պարտականու-

թյուններն իրականացնում էր կանտոնների ստորաբաժանումնե-

րում, սակայն համարվում էր Շվեյցարիայի պաշտպանության 

նախարարության ծառայող31: Իհարկե, այս սկզբունքը որոշակիո-

րեն կարող է ընդունելի լինել դաշնություններում, այլ ոչ թե ունի-

տար պետություններում: 

Ինչ վերաբերում է ԶՈՒ վերահսկողության գործում կառավա-

րության և խորհրդարանի դերին, ապա Շվեյցարիան քիչ է տար-

բերվում այլ խորհրդարանական ժողովրդավարություններից:  

Գերագույն հրամանատարությունը պատասխանատու է 

խորհրդարանի առաջ. իրականացնում է սպառազինությունների 

ապահովման մեխանիզմները և ժամանակ առ ժամանակ կարող է 

փոքրաքանակ զորավարժություններ կազմակերպել: Խորհրդա-

րանը հաստատում է բյուջեն և վերահսկում է ԶՈՒ հիմնական-

կազմակերպչական գործունեությունը: Զենքի սպառազինության 

համալրման ամենամյա ծրագիրը, ինչպես նաև օպերատիվ-ռազ-

մավարական հայեցակարգերը, այսպես կոչված, բանակի ուղե-

ցույցները, պետք է հաստատվեն խորհրդարանի կողմից: Գործա-

դիր և օրենսդիր մարմինների բոլոր որոշումները ընդունվում են` 

ապահովելով ընտրազանգվածի վերջնական ձայնի իրավունքը32: 

                                                            
31 Տե´ս նույն տեղում, էջ 39: 
32 Տե´ս Haltiner K., Civil-Military Relations: Separation or Concordance? The Case of 
Switzerland: Civil-Military Relations in an Age of Turbulence: Armed Forces and the 
Problem of Democratic Control, Strausberg, October, 2000, էջ 40: 
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Շվեյցարիայում դաշնության ստեղծումից ի վեր ռազմական 

ոլորտի հիմնական փոփոխությունները` կապված ԶՈւ օրենսդրու-

թյան և դրանց վերահսկողության հետ, դրվում են հանրային                

քվեարկության: 

Որպես կանոն, քաղաքացիները քաղաքական որոշումների 

ընդունման և վերահսկման գործընթացի մի շարք փուլերում դար-

ձել են առավել կարևոր և առանցքային գործոն: Նրանք թերահա-

վատորեն են վերաբերվում հեղափոխական շարժումներին, ինչ-

պես նաև ռազմական ճանապարհով իշխանության ձեռքբերմա-

նը:  

Շվեյցարիայի գլխավոր շտաբի պետն ընտրվում է խորհրդա-

րանի միջոցով: Այն խաղաղ ժամանակ գլխավոր շտաբի պետ չու-

նի: Սա դաշնությունում ԶՈՒ ապակենտրոնացվածության և կա-

նոնավոր բանակի բացակայության հետևանք է: Գլխավոր շտա-

բի պետը հեղինակավոր քաղաքական գործիչ է: Բացի դրանից` 

նրա ընտրության հարցում մեծ դեր են խաղում ոչ միայն ռազմա-

կան, այլև մի շարք քաղաքական և մշակութային գործոններ: Պա-

տերազմ հայտարարելու, խաղաղություն հաստատելու և պահես-

տազորը մոբիլիզացնելու իրավունքը գտնվում է խորհրդարանի 

ձեռքում, որը միաժամանակ վերահսկողություն է իրականացնում 

ԶՈՒ հրամանատարության նկատմամբ: Յուրաքանչյուր զորա-

հավաք պահանջում է հատուկ հարցի համար գումարված             

խորհրդարանի որոշում: Վերջինիս հեռահար ռազմավարությունը 

ևս մշակվում է խորհրդարանի կողմից33: 

Այսինքն` Շվեյցարիայում համաժողովրդավարական իրա-

կան վերահսկողություն է սահմանված, քաղաքացիները զգում են, 

որ իրենք են բանակի գործունեության իրական պատասխանա-

տուները: 

                                                            
33 Տե´ս նույն տեղում, էջ 40-41: 



30 

Շվեյցարական քաղաքացիական բանակի վրա խորապես 

ազդել է այդ երկրում արմատավորված քաղաքական մշակույթը: 

Մինչ օրս զենք կրելու իրավունքը ոչ միայն քաղաքացու ազատու-

թյան արտահայտությունն է, այլև համարվում է պատվաբեր: Այ-

սօր արդեն քաղաքացիական զինված ուժերի ավանդույթը դարձել 

է Շվեյցարիայի ազգային ինքնության և նրա քաղաքական մշա-

կույթի անքակտելի մաս:  

Շվեյցարիայի ներկայիս սահմանադրությանը հատուկ է 

ռազմաքաղաքացիական յուրօրինակ բաղադրիչների առկայու-

թյունը` մի կողմից «կանոնավոր բանակի արգելք», մյուս կողմից` 

«պարտադիր զինվորական ծառայություն»: Իզուր չէ, որ շվեյցա-

րական բանակը հաճախ բնորոշվում է հետևյալ կերպ` «բանակ, 

որը չի պատերազմում»34: 

Խաղաղ ժամանակ ԶՈՒ հրամանատարության տակ անձնա-

կազմի միայն մի մասն էպրոֆեսիոնալ սպայակազմը, որը մաս-

նագիտական խորհրդատվություն է իրականացնում և ազդեցու-

թյուն է ունենում հեռահար ռազմական որոշումների կայացման 

վրա35:  

Շվեյցարիայի պահեստազորը տարբերվում է եվրոպական 

կանոնավոր ԶՈՒ-ից: Խաղաղ ժամանակ քաղաքացիները զորա-

կոչվում են միայն ուսումնական նպատակներով: Անձակազմի` 

պահեստազոր տեղափոխման պարտադիր զինվորական ծառա-

յություն գոյություն չունի: 1874 թվականից սկսած` յուրաքանչյուր 

ոք, ով առողջական պատճառներով ազատվում էր ծառայությու-

նից, փոխհատուցման հարկ էր վճարում: Երկրում ոլորտային հա-

մագործակցային հավասարազոր բնույթն ընդհանուր առմամբ են-

թադրում էր անվստահության վերացմանն ուղղված գործողու-

                                                            
34 Տե´ս https://news.rambler.ru/other/42376671-ob-istorii-shveytsarskoy-armii-rasskazhut-
v-rayonelefortovo/?fbclid=IwAR1b6c14Fg7slv0_2mp1AIBjUXjGmvRe8qJUMBXX2c 
DYLhcm8PlgE43SiYQ&updated,  հասանելի` 18.04.2019: 
35 Տե´ս Haltiner K., նշվ. աշխ., էջ 40-41: 
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թյուն և սպաների մասնագիտական  պատրաստվածության 

խթանմանն ուղղված գործընթաց36:  

Ճիշտ է, բոլոր ծառայողները կամավոր հիմունքներով են             

անցնում իրենց պարտականությունների կատարմանը, բայց բա-

ցի իրենց ազատ կամքի դրսևորումից` առանձնակի դերակատա-

րում ունի մասնագիտական պատրաստության աստիճանը: Այն 

դրսևորվում է՝ ԶՈՒ միացյալ ռազմաուսումնական դասընթացնե-

րին մասնակցելով: Շվեյցարիայում զինվորականները մասնակ-

ցում են ռազմական պատրաստության դասընթացների` հնարա-

վորություն ունենալով մշտապես բարձրացնելու մասնագիտական 

որակավորումը: Վերոհիշյալ դասընթացները ուսումնական նպա-

տակներ են հետապնդում: Իսկ ռազմական քաղաքականության 

իրականացման հետազոտական կենտրոնի դերում հանդես է գա-

լիս Գործնական զինվորական ակադեմիան, որը հիմնականում 

համալրված է մասնագիտական բարձր որակներ ունեցող պաշ-

տոնյաներով: Սովորաբար սա է պատճառը, որ սպաների համար 

ավելի մեծ տարիքում դժվար է մասնագիտության փոփոխություն 

իրականացնել: 

Ներկայումս զինծառայությունը Շվեյցարիայում բոլորի հա-

մար պարտադիր է: Մինչև 2003 թ. բարեփոխումները Եվրոպայում 

ամենամեծ բանակը Շվեյցարիայինն էր` 400000: «Բանակ XXI» 

բարեփոխման ծրագրի արդյունքում կրճատվեցին զինված ուժերը 

և համապատասխանեցվեցին XXI դարի պահանջներին` ավելաց-

նելով պայմանագրային և մասնագիտական բարձր պատրաս-

տություն ունեցող զինվորների քանակը37: 

2003 թ. հանրաքվեի արդյունքում բանակի թվաքանակը կրկ-

նակի կրճատվեց` ընդհուպ թողնելով 120000 «ակտիվ», 80000                

                                                            
36 Տե´ս Haltiner K., նշվ. աշխ., էջ 43: 
37 Տե´ս Armeeleitbild XXI: Konzeption der Schweizerischen Armee zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts, https://www.parlament.ch/centers/documents/de/armee-21-alb-entwurf-d.pdf, 
հասանելի` 06.01.2019: 
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«պահեստազորային»: 8 մլն բնակչություն ունեցող երկրի համար 

սա դարձյալ մեծ ցուցանիշ է: Սակայն գործնականում 19-30 տա-

րեկան արական բնակիչները զինվորներ են: Պարզապես նրանք 

իրենց պարտադիր 260 օրվա ծառայությունը իրականացնում են 

ոչ թե միանգամից, այլ 10 տարվա կտրվածքով: Մյուս կողմից դա 

մշտապես զգոն է պահում քաղաքացիներին, քանի որ վերջիններս 

տարբեր ժամանակահատվածներում կարող են վերապատրաստ-

վելով տարբեր զորամասերում ծառայել38: 

Արդեն իսկ պատմություն է յուրաքանչյուրի տանը զենք ունե-

նալու իրավունքը: Այժմ զինվորը զենքը ստանում է ծառայության 

մեջ գտնվելու պահին, այլ ոչ թե բերում է տնից: Պատճառը ծա-

ռայողական զենքի միջոցով երկրում տարածված սպանություն-

ներն ու ինքնասպանություններն են: Հարկ է նկատել, որ թեև ար-

գելքը կա, բայց դեռևս ոչ բոլորից է հաջողվել զենքը վերցնել: Ներ-

կայումս էլ քաղաքացիների մի մասը օրերն են հաշվում, թե երբ են 

իրենց հասանելիք ծառայությունը իրականացնելու: 

Այսպիսով` ընդհանրացնելով բանակաշինության Շվեյցա-

րիայի փորձը` գալիս ենք այն եզրահանգմանը, որ դրա ուսումնա-

սիրումը կարևոր է տարբեր երկրների համար բանակի և հասա-

րակության միջև կապի և վերահսկողական մեխանիզմների կա-

տարելագործման տեսանկյունից: Ներկայումս Շվեյցարիան շա-

րունակում է բանակի կատարելագործման լավագույն կառուցա-

կարգերը: Շվեյցարական բանակի հաջողության գրավականնե-

րից են ոչ միայն երկրի ոլորտային զարգացման առանձնահատ-

կությունները, այլև մարտական պատրաստության աստիճանն ու 

բարոյահոգեբանական նկարագիրը: Հայրենասիրության, քաջու-

                                                            
38 Տե´ս Самая милитаризованная страна, http://disszakaz.ru/services/kandidatskaya-
dissertatsiya/chto-takoe-dissertatsiya-na-soiskanie-uchenoy-stepeni-kandidata-
nauk/?yclid=4106173096615516664, հասանելի` 06.01.2019: 
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թյան և ինքնազոհաբերության խորը զգացումը ժողովրդի մոտ 

դրսևորվում է դեռևս վաղ հասակից: 

Ազգային բանակի գաղափարաքաղաքական սկզբունքներն 

առավել ցայտուն դրսևորվեցին Ֆրանսիայում Յակոբինյան դիկ-

տատուրայի օրոք: 
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ԳԼՈՒԽ ԵՐՐՈՐԴ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՆԱԿԻ ԳԱՂԱՓԱՐԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 

ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ԲՆՈՐՈՇ ԳԾԵՐԸ ՖՐԱՆՍԻԱՅՈՒՄ 

 

Քննելով պատմական ուղին` բազմիցս համոզվում ենք, թե որ-

քան ընդհանուր օրինաչափություններ կան անցյալի և արդի փո-

խակերպվող հասարակություններում տեղի ունեցող իրադարձու-

թյունների միջև: Շվեյցարիայի օրինակից զատ` պատմությանը 

հայտնի են այլ նախադեպեր ևս, երբ բանակը համեմատաբար 

նեղ մասնագիտացված, հասարակության մնացած հատվածից 

մեկուսացված կառույցից վերածվել է զանգվածային կազմակեր-

պության: Դա, որպես կանոն, տեղի է ունեցել բնակչության լայն 

շերտերի ուղղակի կամ անուղղակի ներգրավման և համախմբման 

միջոցով ազգային շահերի պաշտպանության միասնական տես-

լականի շուրջ համախմբված հասարակության շնորհիվ: Իսկ             

կռվի դաշտում հաղթանակ երաշխավորելու համար ռազմական և 

քաղաքական օրակարգերը ներդաշնակորեն ձուլվել են: Բավա-

կան է հիշատակել միայն Ֆրանսիայում Յակոբինյան դիկտա-

տուրայի օրոք «զինվորական համազգեստով պետության» ծնուն-

դը իր հայտնի «ժողովրդական միլիցիայով»*, կամ էլ թե ինչպես                 

էին «գերմանական յակոբիններ» մականունը ստացած պրուսա-

ցի ռեֆորմատորները կրկնօրինակում պետական կարգի ֆրան-

սիական մոդելը39:  

1789 թ. ֆրանսիական հեղափոխությունից հետո նոր դասը` 

բուրժուազիան, իշխանությունը վերցրեց իր ձեռքը40: Հեղափոխա-

                                                            
* Ֆրանսերեն levee en masse բառը համապատասխանում է ժամանակակից ազգային 

գվարդիային: 
39 Մանրամասն տե´ս  U. Ben-Eliezer, «A Nation in Arms: State, Nation and Militarism 
in Israel» // Comparative Studies in Society and History, vol.37, № 2, 1995, pp. 264–285. 
40 Տե´ս Кропоткин П., Великая Французская Революция 1789-1793, https://biblio-
online.ru/book/velikaya-francuzskaya-revolyuciya-1789-1793-412174: 



35 

կան իշխանության նպատակներից մեկը դարձավ այնպիսի բա-

նակի ստեղծումը, որը կպաշտպաներ նոր հասարակական-քա-

ղաքական կարգը: Բուրժուազիան, դեմ գնալով ֆեոդալական-բա-

ցարձակապետական կարգերին, հեղափոխության սկզբից ևեթ 

քայլեր ձեռնարկեց, որպեսզի բանակը չմնա այդ հասարակարգի 

ներկայացուցիչների ձեռքում, ուստի թագավորական իշխանու-

թյան դեմ մղված պայքարի կարևորագույն փուլերից մեկը հռչակ-

վեց բանակի նկատմամբ վերահսկողության հաստատումը41: 

Մինչհեղափոխական ֆրանսիական բանակը կազմակերպ-

ված էր այնպես, ինչպես այդ ժամանակաշրջանի եվրոպական 

բոլոր բանակները: Այն կանոնավոր և մշտական բանակ էր, բայց 

ոչ երբեք ազգային, ժողովրդական42:  

Նախքան հեղափոխությունը Ֆրանսիայում թագավորական 

բանակի թիվը կազմում էր շուրջ 172.000: Բանակի հիմնական ու-

ժը կանոնավոր գնդերն էին, որոնք ձևավորվում էին հավաքա-

գրման ճանապարհով: Սկզբունքորեն դրանք կամավորներից էին 

բաղկացած, սակայն իրականում այդ կամավորներով զբաղվում 

էին հատուկ մասնագետները` հավաքագրողները (ֆրանս.` 

racoleurs): Զինվորները հիմնականում գյուղացիներ և քաղաքի 

աղքատ երիտասարդներ էին, որոնք որոշակի զբաղմունք և աշ-

խատանք չունեին: Փոքր թիվ չէին կազմում նաև թափառաշրջիկ-

ներն ու հանցագործները, որոնց երբեմն ստիպում էին բանակում 

ծառայելու պարտավորագիր ստորագրել անսթափ վիճակում43: 

Իհարկե, խիստ կարգապահության և ծանր պատիժների պայ-

                                                            
41 Տե´ս Буковецкая М., Борьба якобинцев за создаие революционной армии 
Франции, http://istmat.info/files/uploads/30221/fr_army_m-a-bukovetzkaya_jmh_1939. 
pdf, հասանելի` 10.11.2018: 
42 Տե´ս «Военная литература» Военная мысль, Глава девятая Развитие постоянных 
армий, http://militera.lib.ru/science/svechin2a/09.html,  հասանելի` 25.12.2018: 
43 Французская армия старого режима, տե´ս https://harmfulgrumpy.livejournal.com/ 
1088707.html?fbclid=IwAR2r6parJgl1g6LyhHyzM86Z9HkLr8rA0mqwNOYlW5MeVghI
3nLclRL7UOM, հասանելի` 21.05.2019: 
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մաններում այդ մարդիկ աստիճանաբար վերածվում էին զինվոր-

ների: Սակայն վերջիններիս` հայրենիքին ծառայելու գիտակցու-

մը ոչ այնքան բարձր մակարդակի վրա էր: 

Պալատական հավաքագրողները շրջում էին ողջ Ֆրան-

սիայով և զինվորներ հավաքագրում, որոնց հետ 7-8 տարով պայ-

մանագրեր էին կնքվում: Կամավորների մեծ մասը ֆրանսիացի-

ներ էին, չնայած որ բանակում ազգային սկզբունքին նշանակու-

թյուն չէր տրվում: Բանակի կազմում նաև, այսպես կոչված, «ար-

տասահմանյան գնդեր» կային, որոնք համալրված էին հիմնակա-

նում շվեյցարացիներով և գերմանացիներով: Հավաքագրում տե-

ղի էր ունենում նաև Ֆրանսիայի սահմաններից դուրս` օտարերկ-

րացիների շրջանում44:  

Ասվածից պարզ է, որ բանակում գաղափարական մոտիվա-

ցիա չկար. զինվորը կռվում էր ոչ թե հանուն հայրենիքի պաշտ-

պանության, այլ գումարը տրամադրողի շահերի: Բացի դրանից, 

հեղափոխությանը նախորդող վերջին տարիներին Ֆրանսիայում 

զինծառայողների վարձատրությունը չափազանց վատ պայման-

ներով էր իրականացվում` պայմանավորված երկրի ֆինանսա-

կան ծանր վիճակով: Փոխարենը բարձրագույն հրամանատարա-

կան կազմի վարձատրումը հսկայական գումարներ էր պահան-

ջում*:  

Հրամանատարական կազմը` լեյտենանտից մինչև գեներալ, 

օտարված էր զինվորներից. գեներալիտետը գրեթե ամբողջու-

թյամբ բաղկացած էր ազնվականությունից, որը պալատական 

լայն կապեր ուներ, իսկ սպայական պաշտոնները վաճառվում ու 

գնվում էին ազնվական ծագում ունեցող անձանց կողմից և պայ-

մանավորված չէին դրանք ստացողների արժանիքներով: Զորա-

                                                            
44 Տե´ս նույն տեղում: 
* 1789 թ. Գլխավոր շտաբը բաղկացած էր Ֆրանսիայի մարշալներից, 202 գեներալ-
լեյտենանտներից և 644 դաշտային մարշալներից: 
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միավորումները կարծես պալատական սպաների «սեփականու-

թյունը» լինեին: Զինծառայողը կոչման բարձրացման հավակնու-

թյուն չէր կարող ունենալ, իսկ ամենաբարձր կոչումը, որին նա 

հնարավորություն ուներ արժանանալու, ենթասպայի կոչումն էր45: 

Մինչ իր անկման նախօրյակը Լյուդովիկոս XVI-ի իշխանու-

թյունը բանակի հրամանատարական բոլոր պաշտոններն իր են-

թակայության տակ էր պահում: 1781 թ. անգամ հրահանգ էր              

տրվել սպայական պաշտոններ շնորհելու միայն այն անձանց, ո-

րոնց ազնվական ծագումը կասկած չէր հարուցում46: Այս ամենի 

նպատակը թագավորին հավատարիմ բանակ ունենալն էր:  

Ինչպես տեսնում ենք, բանակը ամբողջությամբ ավատատի-

րական տարրեր էր պարունակում գուցե ավելի, քան պետական 

ապարատի այլ ինստիտուտները և հասարակությունը: Բնակա-

նաբար, բանակի նման կառուցվածքը չէր կարող դժգոհություննե-

րի առիթ չհանդիսանալ: Դեռևս Լյուդովիկոս XIV-ի օրոք լավա-

գույն ռազմական նախարարները քաջ գիտակցում էին զինված 

ուժերի նման համակարգի թերությունները և որոշ բարեփոխում-

ներ իրականացնում, սակայն դրա երկու գլխավոր «չարիքները»` 

հավաքագրումն ու անհավասարությունը, նրանք վերացնել չէին 

կարող47: Անշուշտ, այդ բարեփոխումների շնորհիվ բանակի տեխ-

նիկական հագեցվածությունը մեծացել էր, այն դարձել էր ավելի 

խիզախ, սակայն վերջինիս բարոյական ուժն ու հայրենասիրա-

կան ոգին դեռևս թույլ էին: XVII դարում հաստատված այս կար-

                                                            
45 Տե´ս Кризис «старого порядка»: Великая Французская революция и ее последст-
вия, https://m.studme.org/300970/istoriya/krizis_starogo_poryadka_velikaya_frantsuzs-
kaya_revolyutsiya_posledstviya?fbclid=IwAR10rUYBu5wffHoyGPig6vzYrfRQOxl55Xvc
kk3ftx1iydeeFrVsw07-8UQ, հասանելի`12.02.2019: 
46 Տե´ս Буковецкая М., Борьба якобинцев за создаие революционной армии 
Франции, http://istmat.info/files/uploads/30221/fr_army_m-a-bukovetzkaya_jmh_1939. 
pdf, հասանելի`12.02.2019: 
47 Տե´ս «Военная Литература» Военная мысль, Глава девятая Развитие постоянных 
армий, http://militera.lib.ru/science/svechin2a/09.html, հասանելի` 12.02.2019: 
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գերը առանց լուրջ փոփոխությունների շարունակվեցին մինչև հե-

ղափոխությունը` ֆրանսիական ազգային բանակի ստեղծումը:  

Հեղափոխության առաջին իսկ օրերից թե´ թագավորական 

իշխանության, թե´ բուրժուազիայի համար անչափ կարևոր էր 

բանակի դիրքորոշումը48: Առանցքային նշանակություն ուներ, թե 

ում կողմը կանցներ բանակը` Լյուդովիկոս XVI-ի իշխանությա՞ն, 

թե՞, ինչպես այն ժամանակ էին ասում, «ազգի ներկայացուցիչնե-

րի»: 

Պալատական սպայակազմը ակնհայտորեն իր համակ-

րանքն էր արտահայտում միապետության և ատելությունը հեղա-

փոխության նկատմամբ49: Այդ ատելությունը տարածվում էր նաև 

շարքային զինվորների վրա: Սպաները զինվորների շրջանում 

ակտիվ քարոզչություն էին իրականացնում և փորձում պարզել 

թագավորի նկատմամբ նրանց հավատարմությունը: Սահմանա-

դիր ժողովի կենտրոնական դեմքերը ևս գիտակցում էին ռազմա-

կան ոլորտի ժողովրդավարացման վտանգները: Ինչպես նշում էր 

ռազմական նախարար Լատուր դյու Պենը, նման բանակն ի վեր-

ջո կուլ է տալու կայսրությունը50: Սահմանադիր ժողովում նա հայ-

տարարում էր. «Թագավորության հեղինակությունը գնալով ավե-

լի է ընկնում, պետք է օգնել նրան կանխել ռազմական ուժերի ա-

ղետալի վախճանը51»: Այսպիսով՝ թագավորական իշխանության 

                                                            
48 Տե´ս Войтиков С., Армия и власть, глава 2, «Все силы и средства Социалисти-
ческой республики…», Бонапартистские идеи Троцкого и их практическое 
воплощение, 1918 г., էջ 211: 
49 Տե´ս Соколов Н., История Франции на рубеже XVIII-XIX вв., Томск, 2007, էջ 17-
18: 
50 Տե´ս Моруа А., История Франции, https://www.twirpx.com/file/1235510/, 
https://books.google.am/books?id=8pzMDQAAQBAJ&pg=PT431&lpg=PT431&dq=%D0
%9B%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80+%D0%B4%D1%8E+%D0%9F%D0%B5%D
0%BD+%, հասանելի` 12.03.2019: 
51 Буковецкая М., Борьба якобинцев за создаие революционной армии Франции, 
http://istmat.info/files/uploads/30221/fr_army_m-a-bukovetzkaya_jmh_1939.pdf, հասա-
նելի` 10.12.2018: 
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կողմնակիցներին հետաքրքրում էր ոչ թե հավատարմությունը 

հայրենիքի, այլ պետության ղեկավարի նկատմամբ:  

Ինչպես ցույց տվեց իրադարձությունների հետագա ընթաց-

քը, հին կարգերի պահպանման կողմնակիցների ջանքերը չիրա-

կանացան, քանի որ զինվորները հրաժարվեցին ենթարկվել թա-

գավորին և անցան հեղափոխության կողմը: Նյութապաշտական 

մոտիվացիային փոխարինեց գաղափարականը: Բանակի միջո-

ցով հեղափոխությունը տապալելու Լյուդովիկոս XVI-ի փորձերը 

ձախողվեցին: Արժանապատվության, ազատության, համերաշ-

խության և ազգային միասնության հեղափոխական գաղափար-

ներով ոգեշնչված` զինվորներն ապստամբեցին հրամանատարա-

կան կազմի դեմ և սպաներին վտարեցին զորագնդերից: 

1789 թ. Փարիզում, իսկ այնուհետև այլ քաղաքներում ևս 

ձևավորվեցին ազգային հեղափոխական գվարդիաներ: Ի սկզբա-

նե ենթադրվում էր, որ դրանք պետք է բաղկացած լինեն միայն 

բուրժուազիայից, սակայն ձևավորումից ի վեր դրանց կազմում 

փաստացիորեն ներգրավվեցին բանակային միավորումներից                

ինքնակամ հեռացած բազմաթիվ զինվորականներ: Դեկտեմբերի 

12-ին Սահմանադիր ժողովի պատգամավորներից մեկը` Դյու-

բուա դե Կրանսեն իր ելույթում նշում էր. «Ես աքսիոմա եմ համա-

րում, որ Ֆրանսիայում յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է զին-

վոր լինի, և յուրաքանչյուր զինվոր լինի քաղաքացի, հակառակ 

դեպքում մենք երբեք Սահմանադրություն չենք ունենա»: Սրանով 

նա հնչեցնում էր «ազգ-բանակ» գաղափարի առանցքային 

դրույթներից մեկը, իսկ սահմանադրություն ասելով՝ նկատի ուներ 

ազգային անկախ պետությունը52: 

                                                            
52 Кондрашов А. П., Формула успеха. Настольная книга лидера для достижения 
вершины,  https://www.litres.ru/anatoliy-kondrashov/formula-uspeha-nastolnaya-kniga-
lidera-dlya-dostizheniya-vershiny/, հասանելի` 19.10.2018: 
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1791 թվականից սկսած՝ հեղափոխական Ֆրանսիան ստիպ-

ված էր պայքար մղել ոչ միայն ներքին, այլև արտաքին սպառնա-

լիքի` ֆեոդալական Եվրոպայի դեմ (պատերազմ, որին վիճակված 

էր գրեթե առանց ընդմիջման ձգվել մինչև 1815 թվականը): Ֆրան-

սիան միաժամանակ պատերազմում էր Անգլիայի, Բելգիայի, Հո-

լանդիայի, Իսպանիայի, Գերմանիայի հետ: Հաղթանակի և պա-

տերազմի հաջող ելքի համար անհրաժեշտ էին բոլոր ուժերի գեր-

լարումն ու համախմբումը և երկրում կոնտրհեղափոխության ամ-

բողջական ոչնչացումը: Սակայն ֆրանսիական բանակը գտնվում 

էր ծանր կացության մեջ. շուրջ 2000 սպա արտագաղթել էր երկ-

րից, ինչի արդյունքում վատթարացել էր հրամանատարական 

կազմի դրությունը: Յակոբինյան ակումբում Մ. Ռոբեսպիերը հայ-

տարարեց, որ զինվորներն արդարացիորեն չեն վստահում հին 

հրամանատարական կազմին. «Երկրում ազնվականությունը          

ոչնչացված է, բայց այն շարունակում է մնալ բանակում, անթույ-

լատրելի է վերջինիս վստահել Ֆրանսիայի պաշտպանությու-

նը53»: 

Իրոք, ավատատիրական հոգեբանություն ունեցող սպաները 

դժվար վեր դասեին ազգային շահը: Որքան պատերազմը շարու-

նակվում էր, այնքան ավելի ակնհայտ էր դառնում նոր` ազգային 

բանակի ստեղծման և նախկին թագավորական բանակի վերաց-

ման անհրաժեշտությունը. թագավորի շահերը ներկայացնող բա-

նակը չէր կարող պաշտպանել Ֆրանսիան: Ի վերջո նախկին ա-

զնվական դասի ներկայացուցիչների համար ծառայությունը                

միայն եկամտի աղբյուր էր և անձնական նվիրում թագավորին. 

դրա հիմքում գաղափարական հենարան չկար: Այդ պատճառով 

էլ 1791-1792 թթ. Ֆրանսիայում կանոնավոր գնդերի և ազգային 

գվարդիաների հետ մեկտեղ ձևավորվեցին կամավորական գու-

մարտակները, որոնք հետագայում մեծ դերակատարություն ունե-

                                                            
53 Aulard. La cociete des Jacobins, т. II. Заседание 8 июня, 1791. 
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ցան: «Ազգային կամավորական գումարտակները» հավաքա-

գրվում էին արտաքին սպառնալիքին դիմակայելու համար և ի 

տարբերություն ազգային գվարդիայի` այլ նպատակ էին հե-

տապնդում: Եթե գվարդիան պետք է մնար տեղերում և ապահո-

վեր ներքին կարգն ու անվտանգությունը, ապա կամավորների 

գումարտակները նախատեսված էին պաշտպանելու պետությու-

նը պատերազմի պարագայում54: 

Ժողովրդավարական սկզբունքներ կիրառելու տեսանկյունից 

յուրաքանչյուր գումարտակ իր շարքերից ընտրում էր սպաների և 

ենթասպաների: Ինչպես տեսնում ենք, այստեղ կիրառվում էին հե-

ղափոխական մեթոդներ. զինվորական կոչումները պայմանավոր-

ված էին ոչ թե դրանք ստացողների սոցիալական դիրքով, այլ 

սպաների գաղափարական մոտիվներով: Այսպես, կամավորները 

մեկ տարով պայմանագիր էին կնքում: Ինչպես կանոնավոր բա-

նակի զինվորները, այնպես էլ նրանք աշխատավարձ էին ստա-

նում: Շուտով նոր գումարտակներում կամավորների ներգրավվու-

մը սկսեց զանգվածային բնույթ կրել: Ի սկզբանե ենթադրվում էր, 

որ կամավորական գումարտակներում, ինչպեսև ազգային գվար-

դիայում, պետք է ծառայեն «ակտիվ» քաղաքացիները: Սակայն 

իշխանությունները ստիպված եղան հրաժարվել այդ սահմանա-

փակումից: «Պասիվ» և աղքատ հայրենասերները դժգոհում էին, 

որ իրենց թույլատրվում էր ծառայել միայն գծային զորամասե-

րում որպես վարձկաններ և պրոֆեսիոնալ զինվորներ: Նրանք 

կամավորական գումարտակներում ներգրավելու թույլտվություն 

էին պահանջում: Զինվորագրման մղումը պայմանավորված էր ոչ 

միայն քաղաքացիների` ազատ հայրենիքը պաշտպանելու, այլև 

հեղափոխության գաղափարները Եվրոպայի ժողովուրդների հա-

                                                            
54 Конституция 1793 года, տե´ս http://www.bibliotekar.ru/istoriya-gosudarstva-i-prava-
3/66.htm?fbclid=IwAR0mXEydTOFelw52Uy-atNy94X8-hCWDZLj_2rTDppyOSE6n6h 
C0hMxPE_, հասանելի` 12.02.2019: 
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մար մատչելի դարձնելու ձգտումով: Այսպես, բուրժուական 

օրենսդիրների կամքին հակառակ, հեղափոխական բանակի նոր 

կադրեր էին ձևավորվում, որոնք հիմնականում սոցիալական 

սանդղակի ստորին օղակներից էին բաղկացած: Այս պատերազ-

մը էականորեն տարբերվում էր մյուսներից. այն այլ կերպ էր վար-

վում, քանի որ դրա գլխավորողը ոչ թե թագավորն էր, այլ ողջ զին-

ված ժողովուրդը: Այսպիսով` ծագեց նոր պատերազմի գաղա-

փար` ժողովրդական պատերազմ ընդդեմ միապետական Եվրո-

պայի վարձկան բանակների: Սակայն, ինչպես արդեն նշեցինք, 

ֆրանսիական ժողովրդական բանակը գտնվում էր ներքին ճգնա-

ժամային ծանր պայմաններում. կազմակերպչական թուլության 

պատճառով Ավստրիայի դեմ պատերազմը հեղափոխական 

Ֆրանսիայի համար անհաջող սկիզբ ունեցավ: Սպասված հաղ-

թանակի փոխարեն բանակը նահանջ ապրեց: Զինվորականների 

շրջանում համընդհանուր խուճապ էր, ինչի արդյունքում բազմա-

թիվ գեներալներ հրաժարականներ տվեցին: Այդ հրաժարական-

ները յակոբինյանների կողմից դիտվում էին որպես դավաճանու-

թյուն հայրենիքի և հեղափոխության նկատմամբ: Նրանք նշում                

էին. «Հայտարարված է պատերազմ, մեր կամավորները սահմա-

նին են, հազարավոր քաղաքացիներ պատրաստ են օգնության 

գալ մեզ: Սակայն միևնույն ժամանակ գեներալներն անգործու-

թյան են մատնված: Նրանցից ոմանք ամենավտանգավոր պահին 

մտադիր են հրաժարական տալ, պետության ներսում դավաճա-

նություն է բույն դրել55»:  

1792 թվականի աշնանից սկսած՝ բանակի, անգամ փարի-

զյան գումարտակների ռազմական մատակարարումը ավելի էր 

վատանում: Մեկ անձի համար ընդամենը 2 գնդակ էր նախատես-

                                                            
55 Տե´ս Конституция 1793 года, տե´ս http://www.bibliotekar.ru/istoriya-gosudarstva-i-

prava-3/66.htm?fbclid=IwAR0mXEydTOFelw52Uy-atNy94X8-
hCWDZLj_2rTDppyOSE6n6h C0hMxPE_, հասանելի` 12.02.2019: 
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ված: Դաշտային հոսպիտալները սարսափելի վիճակում էին 

գտնվում: Հիվանդ և վիրավոր զինվորները մնում էին մարտադաշ-

տում: Բացի դրանից` ռազմական նախարարության գրասենյակը 

և պահեստները ոչ կոմպետենտ մարդկանց իրավասության տակ 

էին: Թվում էր, թե բանակը ոչնչացված է, սակայն անվստահու-

թյան մթնոլորտը շուտով չքացավ: Հայրենասիրության պոռթկու-

մը, ինչպես նաև հեղափոխության պարտության վտանգը զինվոր-

ներին մղեցին ռազմաճակատ: Նրանք, ովքեր առաջնագիծ չէին 

ուղարկվում, բողոքում էին: Զինվորներն արդեն աչքի էին ընկնում 

սառնասրտությամբ և վստահությամբ: Ինքնագիտակցության 

բարձրացման շնորհիվ աստիճանաբար վերականգնվում էր կար-

գուկանոնը, դասալքությունը գրեթե վերացել էր: Որքան էլ զարմա-

նալի է, չնայած չափազանց անբարենպաստ հանգամանքներին` 

որոշ հրամանատարների դավաճանության դեպքերին, վատ մա-

տակարարմանը, կենտրոնից թույլ ղեկավարմանը` կանոնավոր 

ստորաբաժանումների զինվորները, կամավորները տոգորված                 

էին հեղափոխական խանդավառությամբ: Նրանք համարձակո-

րեն հարձակման էին անցնում, իսկ պաշտպանության ժամանակ 

համառ դիմադրություն էին ցույց տալիս թշնամուն:  

Մեծ նշանակություն ուներ այն հանգամանքը, որ հրամանա-

տարական կազմը համալրված էր արդեն բուրժուա-ժողովրդա-

կան դասի ներկայացուցիչներից, որոնք անկեղծորեն պատրաստ 

էին պաշտպանել իրենց հայրենիքը և հեղափոխությունը: Փոփո-

խություններ էին տեղի ունեցել նաև հրամանատարական կազ-

մում. այն ժողովրդավարացվել էր: Մասնավորապես կրտսեր և մի-

ջին հրամանատարական կազմի խիստ կարիք ունեցող բանակը 

պատերազմի առաջին իսկ ամիսներից համալրվել էր բանիմաց և 

համոզմունքների տեր կադրերով: 
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Լուծված էր նաև կարգապահության հարցը: Կարգապահու-

թյունը հռչակվել էր որպես կոնտրհեղափոխության և արտաքին 

թշնամու դեմ հաջող պայքարի անհրաժեշտ պայման:  

Միևնույն ժամանակ Կոնվենտը բանակի անձնակազմը դի-

տում էր որպես երկրի քաղաքական կյանքին մասնակցող քաղա-

քացիների: Մեծ կարևորություն էր տրվում բանակի քաղաքական 

դաստիարակության հարցին: Այն անգամ ներգրավված էր 1793 

թ. Յակոբինյան Սահմանադրության քննարկման աշխատանքնե-

րին: Հասարակական փրկության կոմիտեն բոլոր զորամիավո-

րումներին Սահմանադրության նախագծի օրինակներ և հայրե-

նասիրական թերթեր էր ուղարկում: Բացի դրանից` Յակոբինյան 

ակումբը հատուկ տեղեկագրեր էր ուղարկում, որի միջոցով զին-

վորներն իրազեկվում էին երկրին վերաբերող կարևորագույն իրա-

դարձությունների մասին:  

Նախկինում բանակում գերիշխող սոցիալական ստրատիֆի-

կացիան մեղմելու և երկրի պաշտպանությունն ապահովելու գոր-

ծում ներգրավված էին բոլոր խավերը: Ասվածի համատեքստում 

հետաքրքրական է Լ. Ա. Սեն-Ժյուստի հայտնի հրամանը. «Բա-

նակի և աղքատ բնակչության կարիքները հոգալու համար հա-

րուստները պարտավոր են 9 միլիոն ֆրանկ հատկացնել: 10.000 

զինվորներ ոտաբոբիկ են: Տեղեկացրե՛ք Ստրասբուրգի բոլոր                

ազնվականներին, որ վաղը ժամը 10:00-ին վիրավոր զինվորների 

համար 10.000 երկարաճիտ կոշիկ և 2000 մահճակալ պետք է                 

ուղարկվի56»:  

Հատկանշական է մի դիպված ևս. հրամանատարներից մեկը 

հայտնել էր, որ ստորաբաժանումներից մեկի զինվորները ծղոտ-

ներից են իրենց համար կոշիկ պատրաստում: Սա պատճառ դար-

                                                            
56 Տե´ս Черноверская Т. А., Жизнь и деятельность Луи Антуана Сен-Жюста                   
 (1767-1794), № 6, 2002, տե՛ ս http://vivovoco.astronet.ru/vv/papers/ecce/st-just. 
htm?fbclid=iwar0an3z5pv6btoegtgrgq1cygf1wzt7k2lyfoislfd4ptj483ykvqodfzxk, հասա-
նելի` 06.01.2019: 



45 

ձավ, որ կիսասոված, վատ հագնված աշխատավորները անխոնջ 

աշխատեին` գիտակցելով, որ իրենցից է կախված հեղափոխու-

թյան փրկությունը: Ամենուրեք արհեստանոցներ էին կառուցվում 

եկեղեցիներում, մենաստաններում, անգամ փախստականների 

համար նախատեսված կացարաններում: Փարիզի, ինչպես նաև 

այլ վայրերի կոշկակարանոցները զբաղված էին միայն բանակի 

համար կոշիկ կարելով: Մինչև 1793 թ. ավարտը արգելված էր 

մասնավոր պատվերների ընդունումը: Փարիզում այդ ժամանա-

կից ի վեր նորաձև դարձավ փայտե կոշիկներ` «սաբոներ» կրելը, 

որպեսզի Հասարակական փրկության կոմիտեն կարողանար բա-

նակի համար կաշվի պահուստ հավաքել: Սակայն միայն հեղա-

փոխական էնտուզիազմը և հայրենասիրական պաթոսը քիչ էին 

իսկական բանակ ստեղծելու համար: Անհրաժեշտ էր կարգուկա-

նոնի և կարգապահության մթնոլորտը ուժեղացնել: Դրա համար 

կարևորվում էր փորձառու սպաների և ենթասպաների առկայու-

թյունը: Բարեբախտաբար, հին կանոնավոր բանակը, չնայած ար-

տագաղթին, պահպանել էր բավարար պահոց: 1793 թ. փետրվա-

րին Կոնվենտում բանակի վերակազմակերպման հարց բարձրաց-

վեց: Առաջարկվեց կամավորների գումարտակները ամբողջովին 

միաձուլել գծային զորամիավորումների հետ, ինչը ստացավ «ա-

մալգամա» անվանումը: «Ամալգամայի» մասին հռչակագիրը 

փետրվարի 26-ին ընդունվեց Կոնվենտի կողմից: Բնականաբար, 

սա սկզբում հանգեցրեց որոշ բարդությունների, մասնավորապես 

սկզբում «հների» և «նորերի» միջև բախումներ էին տեղի ունե-

նում, սակայն հաջող քաղաքականության շնորհիվ 1794 թ. արդեն 

ֆրանսիական բանակը վերածվեց մեկ միասնական ամբողջու-

թյան: Հռչակագիրը ոչնչացրեց կամավորական գումարտակների 

և կանոնավոր զորքերի միջև առկա բոլոր տարբերություններն ու 

հակասությունները57:  

                                                            
57 Տե´ս Советская историческая энциклопедия, “АМАЛЬГАМА”, https://dic.acade 
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Ֆրանսիային սպառնացող արտաքին վտանգը հարկադրեց 

Կոնվենտին համընդհանուր աշխարհազորի հրաման տալ: Հասա-

րակական փրկության կոմիտեն* Կոնվենտին ներկայացրեց ողջ 

ժողովրդին ուղղված կոչի տեքստը, որում մասնավորապես աս-

վում էր. «Ի զեն ֆրանսիացինե´ր: Ի զեն: Մեկ մարդու նման բո-

լորս ոտքի: Ազատությունը բոլոր նրանց, ովքեր հավատարմութ-

յան երդում են տվել նրան, կանչում է իրեն պաշտպանելու»: Կոն-

վենտը, լսելով հասարակական կոմիտեի առաջարկը, այն դրեց             

«Համազգային աշխարհազորի մասին» հրամանագրի հիմքում:  

Հրամանագրի էությունը հետևյալն էր. քանի դեռ թշնամին չի 

վտարվել հանրապետության տարածքից, բոլոր ֆրանսիացիները 

պետք է մնային մշտական համախմբման վիճակում: Զինվորա-

կան ծառայության կանչվածներից ոչ ոք իրավունք չուներ իրեն 

փոխարինելու այլ անձով. երիտասարդները առաջին անգամ էին 

գնում կռվի, ամուսնացած տղամարդիկ զենք էին պատրաստում, 

կանայք հագուստ էին կարում և վիրավորներին խնամում: Զար-

մանալի չէ, որ 1793 թ. վերջին արդեն ֆրանսիական բանակի թիվը 

հասնում էր 642 հազարի:  

Օգոստոսի 10-ին հանդիսավոր կերպով հրապարակվեցին 

ժողովրդական քվեարկության արդյունքները: Նոր ընդունված 

Սահմանադրությունը հռչակում էր, որ յուրաքանչյուր ֆրանսիացի 

հայրենիքի պաշտպան է: Ողջ ժողովուրդը բռնկված էր անսահ-

ման հեղափոխական խանդավառությամբ: Բոլորը պատերազմը 

                                                                                                                                
mic.ru/dic.nsf/sie/602/%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%93%D0%9
0%D0%9C%D0%90?fbclid=IwAR3fWcyHpNrru4zuMjjML8yv2ooyr9xW_xeNfBB7bGlP
Ov_Zo_pLEaRIvRY, հասանելի` 18.05. 2019: 
* Հասարակական փրկության կոմիտեն և Կոնվենտը ձեռնամուխ եղան զինված ուժե-
րում կարգապահության բարձրացմանը: Հասարակական փրկության կոմիտե (ֆր.՝ 

Comité de salut public) − ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակաշրջանում յակո-

բինյան վարչակարգի ղեկավար մարմին։ Ստեղծվել է 1793 թ. ապրիլի 6-ին։ Նրան 
հանձնարարված էր հետևել նախարարների գործունեությանը, արտակարգ պարա-
գաներում ձեռնարկել պաշտպանական միջոցներ ներքին ու արտաքին թշնամիների 
դեմ։ 
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համարում էին արդար, պաշտպանողական, և իրականում հենց 

այդպես էլ կար: Հեղափոխական Ֆրանսիան պաշտպանվում էր 

հետադիմական միապետական Եվրոպայից: Համաժողովրդա-

կան աշխարհազորի գաղափարը բոլորի կողմից դիտվում էր որ-

պես հեղափոխության և արտաքին լրջագույն սպառնալիքներից 

փրկության միջոց: Դրա մասին միաժամանակ խոսում էին և´ 

Յակոբինյան ակումբը, և՛ Հասարակական փրկության կոմիտեն, 

և´ Կոնվենտը: Յակոբինյան դիկտատուրան հեղափոխական բա-

նակի ղեկավարումը վստահել էր նոր դեմքերի: Գրեթե բոլոր հրա-

մանատարները մինչև 25 տարեկան երիտասարդներ էին և արդեն 

գեներալի աստիճան էին ստացել: Տաղանդավոր մարդկանց 

արագորեն վեր էին բարձրացնում: Նմանատիպ ճակատագիր 

ունեին ֆրանսիական հեղափոխության տասնյակ գեներալներ:  

Այն հսկայական ջանքերը, որոնք գաղափարաքաղաքական 

համախմբվածության հանգեցրին, չէին կարող չպսակվել հաջո-

ղությամբ: Շուտով երկրի հյուսիսային և էլզասյան սահմանները 

մաքրվեցին թշնամուց: Յուրաքանչյուր հաղթական ճակատա-

մարտ ավելի էր ուժգնացնում ֆրանսիական զորքերի խանդավա-

ռությունը:  

Պետականության դերակատարությունն առավել վառ ար-

տահայտվեց այն ժամանակ, երբ Ֆրանսիական հանրապետու-

թյան ներքին կյանքը սարսափելի պատկեր էր ներկայացնում. 

նման պայմաններում բանակը ֆրանսիացիների կյանքում միակ 

ուրախալի երևույթն էր: Այս նոր բանակը զարմանալի երևույթ էր: 

Նույնիսկ կիսահագնված, կիսասոված այն անպարտելի էր, և եվ-

րոպական կոալիցիայի կանոնավոր բանակները կրում էին պար-

տություն պարտության հետևից: Նրանցից յուրաքանչյուրը պայ-

քարում էր ոչ միայն հայրենիքի, այլև սեփական ազատության և 

հավասարության համար: Երբեք ֆրանսիական բանակի ոգին 

այդքան բարձր չէր եղել, որքան 1792-1795 թվականներին: Ինչ-
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պես նկարագրում է իր տպավորությունները մարշալ Ժ. Սուլտը, 

«սպաները անձնազոհության և նվիրվածության իսկական                

սխրանքներ էին գործում: Ոչ ոք չէր բողոքում աղքատությունից և 

չէր պատրաստվում հրաժարվել ծառայությունից, որը վերածվել 

էր միակ զբաղմունքի: Շուրջբոլորը նույն խանդավառությունն էր, 

որը հաճախ ստիպում էր ավելին անել, քան պահանջվում էր: 

Զինվորներն իրենց անձնազոհությամբ չէին զիջում սպաներին: 

Նրանք գտնվում էին Եվրոպայի ամենահարուստ երկրում, նրանց 

աչքերի առաջ ամենատարբեր գայթակղություններն էին: Սակայն 

կարգապահութունը թույլ չէր տալիս ոչ մի խախտում կատարել: 

Երբեք բանակը չէր եղել այսքան հնազանդ, բայց միևնույն ժամա-

նակ այսքան ոգեշնչված և մարտական»58: Անվերջանալի պատե-

րազմը չէր կարող իր բացասական ազդեցությունը չունենալ. որոշ 

ժամանակ անց բանակի ոգին էականորեն փոխվեց, ինչը պայմա-

նավորված էր մի քանի հանգամանքներով: Կամավորները վե-

րածվել էին իսկական զինվորների. նրանք այլևս տուն վերադառ-

նալու մասին չէին երազում, իսկ պատերազմը համարում էին                    

մշտական գործ: Նախկին հայրենասիրական էնտուզիազմը տեղը 

զիջել էր ռազմականին, պաշտպանողական «սուրբ» պատերազ-

մը վաղուց արդեն վերածվել էր նվաճողականի: Զինվորների                

իդեալները ևս փոխվել էին. «Ազատության, հավասարության և 

եղբայրության» գաղափարներին փոխարինման էին եկել «պա-

տիվը, փառքը և հարստությունը»:  

Երբ բանակը պաշտպանականից վերածվեց հարձակողա-

կանի, ժողովրդից այլևս պատերազմական գործողություններին 

համընդհանուր մասնակցություն ակնկալել չէր կարելի: Անհրա-

                                                            
58 Տե´ս  Маршалы  Наполеона, Сульт  Жан де Дье (1769-1851),  http://adjudant.ru/fr-
march/24.htm?fbclid=IwAR02VRi9tichXc2ieXmBBZnLNSXz2W0Cc-ypHU3LyaP2-N8 
sgTfxqoq5Etc, հասանելի՝ 30. 05. 2019: 
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ժեշտություն առաջացավ հստակ սահմանելու զինվորական ծա-

ռայության կարգը:  

1798 թ. ընդունված օրենքի համաձայն` զինվորական ծառա-

յությունը սկզբունքորեն շարունակում էր մնալ համընդհանուր, 

սակայն Ն. Բոնապարտը սահմանեց փոխարինման և վիճակա-

հանության ընթացակարգեր: Ինչպես արդեն նշել ենք, հեղափո-

խությունը բանակում վերացրել էր ցանկացած արտոնություն: 

Սակայն Ն. Բոնապարտի կայսր դառնալով` դրանք սկսեցին վե-

րականգնվել: Արդեն իսկ կոնսուլության ժամանակաշրջանում 

ձևավորվեց հատուկ գվարդիա, որը կայսրության ստեղծումից հե-

տո վերանվանվեց կայսերական գվարդիայի: Այնընտրյալների 

զորամիավորում էր, որում հայտնվելը մեծագույն պատիվ էր: Այն 

ավելի բարձր աշխատավարձ և սնունդ էր տրամադրում, քան բա-

նակը:  

Փաստորեն` բանակում վերականգնվում էին մինչհեղափո-

խական անհավասարության դրսևորումները: Ն. Բոնապարտը 

ցանկանում էր զինվորներին զինվորական պատվի գաղափարով 

ներշնչել, նրանց մեջ նվաճողական շովինիզմ բորբոքել` արհա-

մարհանք և ատելություն արմատավորելով այն ամենի նկատ-

մամբ, ինչը ֆրանսիական չէր: Նա օգտվում էր մարդկային թուլու-

թյուններից. մրցակցություն էր մտցնում յուրաքանչյուր զինվորի 

մեջ: Իսկ վերջիններիս հետաքրքրում էր կարիերայի առաջընթա-

ցը, մյուսներից տարբերվելն ու աչքի ընկնելը: Ն. Բոնապարտը իր 

գեներալներին գումարներ, հողեր և թոշակներ էր շռայլորեն նվի-

րում: Ի տարբերություն «Հանրապետական» բանակի` սպայա-

կան կոչումները և ընդհանրապես բոլոր պաշտոնների ստանձնու-

մը կրկին դարձան նշանակովի. վերականգնվում էին ավատատի-

րական սկզբունքները: Չնայած այս ամենին` բանակում դեռ չէին 

մարել հեղափոխական պատերազմների հերոսական ժամանա-

կաշրջանի հիշողությունները: Դրանց ազդեցության տակ բանա-
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կը ոչ միայն նվաճում էր Եվրոպան, այլև իր հաղթական ճանա-

պարհին ոչնչացնում էր արիստոկրատական կարգերը, և Եվրո-

պայի համար շարունակում էր մնալ հեղափոխության սկզբունք-

ների կենդանի մարմնավորումը: Ահա այս յուրօրինակ նվաճողա-

կան-ժողովրդավարական ոգու մեջ էր ֆրանսիական բանակի հա-

ջողությունների գրավականը: Յենայի ճակատամարտում սպան-

ված գերմանացի սպայի գրպանում գտնված նամակում հե-

տաքրքրական տողեր կան. «Եթե հարցը միայն ֆիզիկական ուժի 

մեջ լիներ, մենք կհաղթեինք. ֆրանսիացիները ցածրահասակ են, 

թուլակազմ: Մեկ գերմանացին կարող է դուրս գալ չորս ֆրանսիա-

ցու դեմ: Սակայն կռվի դաշտում նրանք դառնում են գերբնական 

էակներ: Նրանք մոլեգնում են աննկարագրելի կատաղությամբ, 

որի նշույլն անգամ մեր զինվորների մեջ չկա59»: Հատկանշական 

է այն, որ բանակը ընկալվում էր որպես «ճշմարիտ Ֆրանսիայի» 

խորհրդանիշ:  

1806 թվականից սկսած` իրավիճակը փոխվեց: Զինվորների 

թվաքանակը չէր բավականացնում: Այսպես, զորակոչման ենթա-

կա էին դարձել անգամ առողջական խնդիրներ ունեցողները և     

միակ արու զավակները: Բանը հասավ նրան, որ ֆրանսիական 

որոշ գյուղերում մնացել էին միայն ծերունիներ և երեխաներ, իսկ 

գյուղատնտեսական գործերով զբաղվում էին միայն կանայք:  

Նապոլեոն Բոնապարտը բոլոր այն երկրներից, որոնք միաց-

վել էին Ֆրանսիային կամ էլ նրանից կախվածության մեջ էին 

գտնվում, պահանջում էր օժանդակ ջոկատներ ուղարկել: Այսպի-

սով` ֆրանսիական բանակում կռվում էին մեծ թվով շվեյցարացի-

ների, իտալացիների, իսպանացիների, հաննովերցների, բավա-

                                                            
59 Տե´ս Буковецкая М., Борьба якобинцев за создаие революционной армии Фран-
ции, http://istmat.info/files/uploads/30221/fr_army_m-a-bukovetzkaya_jmh_1939.pdf, հա-
սանելի` 10.12.2018: 
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րացիների, սաքսոնացիների, լեհերի և այլ ազգությունների ջո-

կատներ: 

Այսպիսով` 1809 թվականից սկսած` ֆրանսիական բանակը 

կորցրեց իր ազգային դիմագիծը: Անընդմեջ վարվող պատերազմ-

ները բանակի ոգին փոփոխության ենթարկեցին: Զինվորներն 

արդեն խաղաղության և տուն վերադառնալու հույս չունեին: 

Նրանք գիտեին, որ իրենց վիճակված է մեռնել մարտի դաշտում և 

մխիթարվում էին միայն թալանով ու հարբեցողությամբ: Կարգա-

պահությունը արագորեն սկսեց անկում ապրել. բնակչությունը 

փորձում էր ամեն գնով խուսափել ծառայությունից: Ն. Բոնա-

պարտը խիստ պատիժներ էր սահմանում զինծառայությունից 

խուսափողների համար: Սակայն դա էլ չէր օգնում: 1813 թ. Ֆրան-

սիայում արդեն շուրջ 80.000 դասալիք կար60: Ճիշտ է, 1811-1812 

թթ. ֆրանսիական բանակը հսկայական ուժ էր ներկայացնում` 

հպարտ իր անհամար հաղթանակներով, սակայն դա արդեն այն 

վետերանների փայլուն բանակը չէր, որը հաղթանակել էր Աուս-

թերլիցում և Յենայում, դա արդեն հեղափոխական շրջանի ազ-

գային բանակը չէր: 

 

 

 

 

                                                            
60 Տե´ս Н. Бонапарт, Император революции. Эксмо, էջ 156: 
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ԳԼՈՒԽ ՉՈՐՐՈՐԴ 

«ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏՈՎ ԱԶԳԱՅԻՆ 

ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄԸ 

ԻՍՐԱՅԵԼՈՒՄ 

 

Իսրայելի բանակաշինության ավանդույթների ուսումնասի-

րումը ՀՀ-ի համար առանձնահատուկ կարևորություն է ներկա-

յացնում: Իսրայելի պոտենցիալ հակառակորդները բանակի թվա-

քանակով գերազանցում են վերջինիս: Այն որևէ ռազմական բլոկի 

մաս չի կազմում և մինչև 1991 թվականը, բազմիցս գտնվելով պա-

տերազմական իրավիճակներում, չի դիմել արտասահմանյան ու-

ժերի միջամտությանը: Մինչ այդ` նախքան Պարսից ծոցի պատե-

րազմը, որին նաև մասնակցություն ունեցան ամերիկացիներ, Իս-

րայելի պաշտպանական համակարգը հիմնված էր, այսպես կոչ-

ված, «առանց ամերիկացի տղաների» սկզբունքի վրա61: 

Հարց է առաջանում` որն է իսրայելական բանակի հաջողու-

թյան գրավականը, ինչը թույլ է տալիս հավասարակշռություն 

մտցնել ուժերի հարաբերակցության մեջ և մեղմել հակառակորդ-

ների բազմաքանակության գործոնը: 

Դեռևս մինչև 1948 թվականը Իսրայել պետության ձևավորու-

մը և իսրայելական բանակի կազմավորումը գործում էին հրեա-

կան ռազմականացված մի շարք միավորումներ, որոնցից առաջի-

նը հետագայում իսրայելական բանակի կայացման վրա անուրա-

նալի ազդեցություն գործած «Հագանան»* է: Վերջինս ստեղծվել է 

                                                            
61Տե´ս Официальный сайт Армии обороны Израиля,https://embassies.gov.il/moscow/ 
Departments/Pages/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B
9%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB.aspx, հասանելի` 14.04.2019: 
* Հագանա (եբր.՝ «պաշտպանություն») – Պաղեստինում բրիտանական մանդատի 
ժամանակ 1920-1948 թթ. գործող հրեական ընդհատակյա կազմակերպություն։ Բրի-
տանական իշխանությունները արգելել են Հագանայի գործունեությունը, սակայն դա 
չէր խանգարում նրա անդամներին կազմակերպել հրեական բնակավայրերի արդյու-
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Երուսաղեմում արաբական բողոքի ալիքների բարձրացմանը զու-

գահեռ իշուվ* հրեական բնակավայրերի անվտանգության ապա-

հովման նպատակով: «Հագանայի» կազմավորման գործում մեծ 

դերակատարություն է իրականացրել իշուվում իշխող Սոցիալ-սի-

ոնիստական աշխատանքային կուսակցությունը, որն Իսրայելում 

իր գերակայությունը պահպանել է մինչև 1977 թվականը: Հագա-

նայի ֆինանսական ծախսերի գերակշիռ մասը վճարում էին Մի-

ջազգային սիոնիստական շարժման ֆինանսական կառույցները` 

«Հիմնական ֆոնդը» և «Իսրայելի աջակցության ֆոնդը»: Բացի 

դրանից` Պաղեստինի ողջ հրեա բնակչությունը պարտավոր էր 

համայնքի պաշտպանության և ռազմական ծախսերը հոգալու 

համար հատուկ հարկ վճարել հրեական ինքնակառավարվող 

մարմիններին: 1930-ական թթ. վերջին արդեն «Հագանայի» շար-

քերում հաշվվում էին 25.000 զինյալներ62: Մինչև «Հագանան» ա-

պահովում էր համայնքի անվտանգությունը, սիոնիստական ղե-

կավարությունը ընդհուպ Արաբա-իսրայելական 1-ին պատերազ-

մի տարիները` 1948-1949 թթ., Պաղեստինում իրականացրեց գյու-

                                                                                                                                
նավետ պաշտպանություն։ Հրեական պետության կազմավորման ընթացքում Հագա-
նան դարձել է  Իսրայելի պաշտպանության բանակի հիմքը։ 
* Իշուվ (եբր.՝ բնակեցված վայր, բնակչություն, նաև բնակեցում) – Էրեց Իսրայելի 
(Պաղեստինի) հրեական բնակչության հավաքական անվանում։ «Իշուվ» անվանումը 
հիմնականում կիրառվում էր մինչև Իսրայելի պետության ստեղծումը։ Միջնադարում 
Մոշե բեն Հակոբը Ղուսիից, Հակոբ Թամը և ուրիշները ռեսպոնսներում «իշուվ» բա-
ռով մատնանշում էին միայն գաղթավայրերի փոքր համայնքները։ 1882 թվականից 
հետո Առաջին ալիայում առաջացել է «նոր իշուվ» արտահայտությունը, որով նկատի 
ունեին առևտրով զբաղվող և հիմնականում աշխարհիկ հայացքներ ունեցող հրեա-
ների մասին։ «Նոր իշուվը» հակադրվում էր «հին իշուվին», այսինքն` հրեական 
բնակչության օրթոդոքս զանգվածին, որը հիմնականում ապրում էր հալուկայի 
(նվիրատվությունների) միջոցով։ 
62 Տե´ս Еврейские военизированные формирования, действовавшие в Палестине до 
образования Государства Израиль в 1948 г., https://mgimo.ru/upload/iblock/6f6/% 
D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5% 
20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0 
%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B
E%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B,  
հասանելի` 11.10.2018: 
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ղատնտեսական և շինարարական աշխատանքների մի ողջ շղթա: 

Արդյունքում 118 հրեական բնակավայրեր ստեղծվեցին, որոնք 

ներկայումս գտնվում են Իսրայելի կազմում` չնայած այն հանգա-

մանքին, որ նախքան պետության ստեղծումը փաստացիորեն 

պատկանում էին Պաղեստինում բնակվող արաբներին: Որոշ 

տվյալների համաձայն` մինչև Իսրայելի հռչակումը անլեգալ ճա-

նապարհով Պաղեստին է ուղարկվել շուրջ 75.000 հրեա: Իսրայելի 

մանդատը ստանձնած Բրիտանական իշխանությունների գործո-

ղությունները վերաբնակեցման քաղաքականության նկատմամբ 

բավականին զուսպ էին, ինչը իշուվի ղեկավարությանը թույլ էր 

տալիս զենք հավաքագրել: Այս գործողություններին Պաղեստինի 

արաբները պատասխանում էին մասսայական ընդվզումներ կազ-

մակերպելով: Շուտով Բրիտանիայի կառավարությունը ստիպ-

ված էր արաբներին հանդարտեցնելու քաղաքականություն վա-

րել: 1939թ. մայիսի 17-ին Մեծ Բրիտանիան հրապարակեց «Սպի-

տակ գիրքը»63, որը լուրջ զիջումներ էր պարունակում հօգուտ Պա-

ղեստինի արաբական համայնքի: Մասնավորապես սիոնիստա-

կան ֆոնդերին արգելվում էր հողատարածքներ գնել Պաղեստի-

նում: Անգլիայի վերոհիշյալ որոշումը Իշուվի ղեկավարությանը 

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի նախօրեին բարդ իրադ-

րության առջև կանգնեցրեց: 1939թ. Եգիպտոսի տարածքով դեպի 

Պաղեստին գերմանացիների ներթափանցման վտանգը անգլիա-

կան մանդատային իշխանություններին ստիպեց օժանդակել 

«Հագանայի» շրջանակներում ՊԱԼՄԱԽ հատուկ ստորաբա-

ժանման ստեղծմանը: «Հագանայի» և ՊԱԼՄԱԽ-ի 30000 կամա-

վորներ անգլիական բանակի կազմում մասնակցում էին ռազմա-

կան գործողություններին: Նրանցից շատերը պատերազմի տա-

րիներին նաև բրիտանական և ամերիկյան հետախուզության ծա-

                                                            
63 Տե´ս Электронная еврейская энциклопедия, https://eleven.co.il/zionism/from-balfour-
to-state/10476/, հասանելի` 15.02.2019: 
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ռայողներ էին: Այսպիսով` հրեաները ցույց էին տալիս, որ առանց 

իրենց Անգլիան չի կարող տարածաշրջանում հուսալի հենարան 

ունենալ:  

Պատերազմի ավարտին լավ կազմակերպված և ռազմարվես-

տի նրբություններին տիրապետող «Հագանայի» և ՊԱԼՄԱԽ-ի 

ստորաբաժանումները գտնվում էին ռազմական պատրաստու-

թյան բարձր մակարդակի վրա, և ինչպես ցույց տվեցին Արաբա-

իսրայելական առաջին պատերազմի իրադարձությունները, իս-

րայելական բանակն ամբողջությամբ համապատասխանում էր 

հարևան արաբական երկրների զինված ուժերի չափանիշներին: 

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում կռվի մեծ փորձ ձեռք 

բերած զինվորները և սպաները կազմեցին ՑԱԽԱԼ-ի ողնաշարը 

(ՑԱԽԱԼ– Ցվա ա-հագանա լե-էրեց Իսրայել):  

«Հագանայի» և ՊԱԼՄԱԽ-ի դպրոցն են անցել հրեա մի 

շարք հայտնի գեներալներ և քաղաքական գործիչներ, նրանց 

թվում` Իցխակ Ռաբինը, Մոշե Դայանը, Արիել Շարոնը և այլք:                 

«Հագանայի» գլխավոր շտաբի պետի ջանքերի շնորհիվ է ստեղծ-

վել նաև ներկայիս «Մոսսադ» հետախուզական ծառայությունը:  

Հաջորդ ռազմականացված միավորումը ԲԵՅՏԱՐ երիտա-

սարդական սիոնիստական կազմակերպությունն է, որը ստեղծվել 

է 1923 թ. Ռիգայում: Եթե այդ փուլի այլ լիդերների մոտեցման հա-

մաձայն` սիոնիզմի գլխավոր խնդիրը Պաղեստինը հրեաներով 

բնակեցնելն էր և այդ տարածքում հրեական պետություն ստեղծե-

լը, ապա նշված կազմակերպության հետևորդների կարծիքով այդ 

գաղափարների իրագործումը բազմաթիվ թշնամիներ առաջ կբե-

րեր: Ուստի առաջադրված նպատակներին հասնելու համար ան-

հրաժեշտ էր հանգամանորեն պատրաստվել զինված պայքարի: 

Ռազմականացված հաջորդ միավորումը ԷՑԵԼ-ն է` Ազգային 

ռազմական միությունը, որը Պաղեստինում գործող ընդհատակյա 

զինված կազմակերպություն էր: Այդ կազմակերպության նպա-
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տակը ևս Իսրայել պետության ստեղծումն էր: Կազմավորվել է 

1931 թ. Հագանայի վերակազմակերպման արդյունքում: Բրիտա-

նական իշխանություններն այն համարում էին ահաբեկչական 

կազմակերպություն, քանի որ վերջինս սպանություններ էր կազ-

մակերպում անգլիցիների և արաբների բնակավայրերում: 1929 թ. 

արաբների մասսայական հակասիոնիստական բողոքի դրսևո-

րումներից հետո, որին զոհ գնաց շուրջ 100 հրեա, ԷՑԵԼ-ի ան-

դամները սոցիալ-սիոնիստներին և նրանց լիդեր Բ. Գուրիոնին մե-

ղադրեցին անօգնականության և անգործության մեջ: Նրանք              

գտնում էին, որ հրեական պետությունը կարող է ստեղծվել միայն 

ուժեղ բանակի առկայության պայմաններում: Ըստ սիոնիզմի և 

հրեական հանրագիտարանի` կազմակերպությունը իրականաց-

րել է 158 ահաբեկչական գործողություն: Իսրայել պետության 

ստեղծումից անմիջապես հետո նոր ստեղծված Իսրայելի պաշտ-

պանության բանակի գլխավոր շտաբի պետ, գեներալ Ի. Գալիլին 

և Մ. Բեգինը համաձայնագիր ստորագրեցին և ԷՑԵԼ-ը միացավ 

իսրայելական բանակին:  

Նշված զինված միավորումների առկայությունը փաստում է, 

որ տարիներ շարունակ Իսրայելը եղել է «զինվորական համազ-

գեստով ազգային պետություն»: Դեռևս նախքան պետականու-

թյան հաստատումը այնտեղ իրականացվում էին ազգային իղձե-

րի իրագործմանն ուղղված քայլեր, սակայն արտաքին ագրե-

սիային դիմակայելու ունակ մարտունակ ԶՈՒ ստեղծելու նախա-

գիծը ձևավորվեց ավելի ուշ:  

Սկսած 1948 թվականից՝ արդեն իսկ ինքնիշխան պետության 

հովանու ներքո Իսրայելում սկիզբ առավ մի գործընթաց, որը մեծ 

մասամբ հայրենադարձներից բաղկացած բնակչությանը վերա-

ծեց ոչ թե ազգի, այլ «ռազմականացված ազգի»64: Անկախ պե-

                                                            
64 Տե´ս Ben-Eliezer, «A Nation in Arms: State, Nation and Militarism in Israel» 
// Comparative Studies in Society and History, Vol. 37, № 2, 1995. 
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տականության հռչակումից մեկ տարի անց Իսրայելի առաջին 

վարչապետ Դ. Բեն-Գուրիոնը նշում էր. «Քանի որ ամեն ինչ 

կախված է ժողովրդից, մենք ինքներս մեզ պետք է հարց տանք` 

արդյոք մենք ժողովուրդ ենք: Ես պատասխանում եմ` մենք դեռ 

ժողովուրդ չենք: Հրեաները գալիս են տարբեր երկրներից և չունեն 

ընդհանուր լեզու65»: Ըստ Դ. Բեն-Գուրիոնի` հենց բանակը պետք 

է դառնար «սոցիալականացման այն դպրոցը», որը վերակազմա-

վորված ինքնիշխան Իսրայելի` տարբեր երկրներից եկած առա-

ջին սերնդի բնակիչներին` իրենց հնամենի հողում նոր հասարա-

կություն կառուցած հրեաներին, կվերածեր ժողովրդի: Այդ գոր-

ծընթացի հաջողությունը երաշխավորելու համար պետությունը 

ջանքեր չէր խնայում` ապահովելով բանակի և հասարակության 

փոխգործակցությունը հանուն «նոր հրեայի» ինքնության ստեղծ-

ման, որը կլիներ ուժեղ, չէր վախենա դժվարություններից` ունակ 

պաշտպանվելու և պաշտպանելու իր երկիրը:  

Երկրի ղեկավարությունը գործում էր` ելնելով «ազգային ան-

վտանգության» լայն ընկալումից, որը չէր ենթադրում հասարա-

կական կենսագործունեության բոլոր ոլորտների ռազմականա-

ցում: «Անվտանգությունը,– ինչպես բացատրում էր Դ. Բեն-Գու-

րիոնը,– անհնար է ապահովել առանց ներքոհիշյալ բաղադրա-

տարրերի. ազգային անվտանգությունը ենթադրում է վերաբնա-

կեցման քաղաքականություն, ինքնիշխանության հաստատում ոչ 

միայն պետության ցամաքային, այլև ջրային և օդային տարա-

ծությունում. անվտանգությունը տնտեսական անկախությունն է, 

անվտանգությունը գիտական և հետազոտական աշխատանքի 

զարգացումն է, արդիական պահանջներին համապատասխան 

մասնագիտական պատրաստվածությունը, անվտանգությունը 

երիտասարդական շարժումներն են, որոնց անդամներն ունակ 

                                                            
65 Տե´ս Давид Бен-Гурион и история становления государства Израиль, 
https://jewish.ru/ru/stories/chronicles/4928/, հասանելի` 25.11.2018: 
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կլինեն մասնակցելու ամենաբարդ և վտանգավոր խնդիրների 

լուծմանը66»:  

Այսպիսով` անվտանգության ապահովումը համակարգային 

լուծում պահանջող խնդիր է: Այն, ինչ ուղղված է պետության հզո-

րացմանը, ծառայում է բանակի հզորացման գործին:  

1950-ական թթ. կեսերին երկրի ղեկավարությունը երկարատև 

վեճերից հետո սահմանեց Իսրայելի արտաքին քաղաքական 

կուրսը: Մոշե Շարետը, որը չափավոր խաղաղասիրական մոտեց-

ման կողմնակից էր, հեռացվեց վարչապետի պաշտոնից: Ղեկա-

վարումը դարձյալ իր ձեռքը վերցրեց Դ. Բեն-Գուրիոնը, որը վայե-

լում էր գեներալիտետի լիակատար աջակցությունը: Փոխհատուց-

ման գործողությունները, իսկ այնուհետև Սինայի արշավանքը 

նոր ռազմաքաղաքական կուրսի «հասունության յուրօրինակ      

դրսևորումներ էին»: Եվ չնայած պատերազմի ավարտից անմի-

ջապես հետո Սինայի թերակղզուց Իսրայելի հեռանալուն` ընդ-

հանուր առմամբ պարզ էր, որ այն հաջողությամբ է պսակել իր                   

առջև դրված խնդիրները:   

Բանակ-հասարակություն-պետական իշխանություն փոխ-

գործակցության «Ոսկե դարը» դրսևորվեց վեցօրյա պատերազ-

մից անմիջապես հետո: Հասարակության արագ հաղթանակը, 

նոր տարածքների գրավումը կարծես «զինվորական համազգես-

տով ազգային պետության» մոդելի ճշմարտացիության համոզիչ 

ապացույցը դարձան, որը հանուն ազգային համընդհանուր ար-

ժեքների և իդեալների պահանջում էր ուժերի առավելագույն լա-

րում67: Ավելին, պատերազմը հրեաների մոտ արմատավորեց և 

ամրապնդեց այն մոտեցումը, որ նրանք միասնական ժողովուրդ 

                                                            
66 Տե´ս Нойбергер Б., Национальная безопасность и демократия-конфликты и диле-
мы: Израиль в сравнительной перспективе, http://online-books.openu.ac.il/russian/ 
democracy-and-national-security/volume1/article1.html, հասանելի` 13.12.2018: 
67 Տե´ս Шестидневная война, https://eleven.co.il/state-of-israel/arab-israeli-conflict/ 
14808/, հասանելի` 30.03.2019: 
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են` միավորված ընդհանուր ճակատագրով: Զարմանալի չէ, որ 

այդ տարիները նշանավորվեցին պետական քաղաքականության 

վրա ՑԱԽԱԼ-ի Գլխավոր շտաբի ղեկավարների աճող ազդեցու-

թյամբ*: Այսպիսով` իսրայելական ազգային բանակը բնորոշվում 

էր մի քանի առանձնահատկություններով. 

 Իսրայելում բանակը ազգային ծրագիր էր, որի ուժը ոչ              

միայն կատարելագործված անձնակազմն էր, այլև այն փաստը, 

որ այն արտահայտում էր օրեցօր աճող ժողովրդի ոգին, նրա տո-

կունությունը:  

 Այնտեղ բանակի և հասարակության փոխգործակցության 

յուրօրինակ մոդել էր ձևավորվել: «Ռազմական» և «քաղաքացիա-

կան» ոլորտների տարանջատում չկար: «Քաղաքացիական» 

հասկացությունն անգամ դուրս էր եկել ընդհանուր բառապաշա-

րից: Բանակի և հասարակության միաձուլումը հանգեցրել էր 

նրան, որ անվտանգության հիմնախնդիրները ներթափանցել էին 

հասարակական կյանքի ամենատարբեր բնագավառներ. ընդ-

հուպ դրանք հաճախ սոցիալ-քաղաքական տարբեր խնդիրների 

գնահատման չափանիշների դերում էին հանդես գալիս: 

 «Զինվորական համազգեստով ազգային պետության» գո-

յության պայմաններում բանակը կուսակցականացված չէր, քանի 

որ պետական նշանակության կառույց էր, որի ուժը հասարակա-

կան բոլոր խմբերի և շերտերի ներգրավվածության, ինչպես նաև 

ֆրակցիոնիզմի բացակայության մեջ էր:  

 Ազգային բանակը ապակուսակցականացված էր, բայց ոչ 

ապաքաղաքականացված, հակառակը, ներքաղաքական կյան-

քում վերջինիս բացառիկ դերակատարությունը օժտում էր դրան 

արտաքին քաղաքականության մեջ ազդեցություն ունենալու ար-

տոնությամբ: Այսպիսով` բանակի հրամանատարությունը ձայնի 

                                                            
* 1970 թթ. երկրորդ կեսին նշված պաշտոնը հաջորդաբար զբաղեցրել են Մոտա 
Գուրը և Ռաֆայել Էյտան: 



60 

իրավունք էր ստանում այնպիսի արմատական հարցերի քննարկ-

ման ժամանակ, ինչպիսիք էին պատերազմը և խաղաղությունը:  

 Ռազմականացված Իսրայելը բնորոշվում էր պետական և 

զինվորական գործիչների համագործակցությամբ, ինչը հաճախ 

հանգեցնում էր նրան, որ այս ոլորտների միջև գործունեության 

տարբերակումը դառնում էր ոչ հստակ: Բայց անգամ այն պարա-

գայում, երբ դրանց միջև հստակ սահման էր դրվում, վերնախավե-

րի ներկայացուցիչները գործում էին` ելնելով համընդհանուր ջան-

քերով մշակված տեսլականի տրամաբանությունից: Հիմնավորու-

մը պայմանավորված էր նրանով, որ լայնածավալ տարածա-

շրջանային խնդիրները կարելի էր լուծել բացառապես ուժային             

եղանակներով` օգտագործելով բանակը:  

Այսպիսով, երբ խաղաղության հաստատման նման տարբե-

րակը դառնում է լեգիտիմ և արմատավորվում զանգվածային գի-

տակցության մեջ` դառնալով հասարակական քննարկումների 

անքակտելի մասը, ակնհայտորեն ժողովուրդը կամ էլ առնվազն 

դրա ստվար հատվածը ռազմականացվում է. արտաքին քաղա-

քական հիմնախնդիրների կարգավորման ուժային լուծումները 

դիտվում են որպես միակ հնարավորը: Իսկ երբ այս աշխարհըն-

կալումը արտացոլվում է պետական մակարդակով ընդունված ո-

րոշումներում, խոսքն արդեն ռազմականացված քաղաքականու-

թյան իրականացման մասին է: 

Եգիպտոսի հետ խաղաղ համաձայնագրի կնքումից անմիջա-

պես հետո սկսված Առաջին լիբանանյան պատերազմը վերափո-

խեց իրադարձությունների ընթացքը: Այն ցույց տվեց, որ Իսրայե-

լի ղեկավարությունը բավարար ազատություն չունի պատերազմ 

սկսելու որոշում կայացնելու կամ ռազմական գործողությունների 

ընթացքի վերաբերյալ վերահսկողություն հաստատելու հարցե-
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րում68: Տասնամյակներ շարունակ արաբական թշնամական մի-

ջավայրի հետ առճակատումը դարձել է հրեական հասարակու-

թյան ինքնության կարևորագույն առանցքը: Մեծ մասամբ հենց 

արտաքին սպառնալիքի դեմ հակադրվելու ներքին միասնակա-

նությունն է թույլ տվել ամրապնդել հասարակության համերաշ-

խությունը` մեղմելով ներքին հակասությունները:    

Առաջին լիբանանյան պատերազմից հետո, սակայն, հասա-

րակական սուր քննադատությունների ալիքը կանխելը անհնար 

դարձավ: Դրա գագաթնակետը շուրջ չորս հարյուր հազարանոց 

ցույցի անցկացումն էր: Մարդիկ փողոց էին դուրս եկել ի նշան 

Սաբրայի և Շատիլայի պաղեստինյան փախստականների ճամ-

բարներում Լիբանանի քրիստոնյաների կողմից իրագործված կո-

տորածների դեմ բողոքի69: Հասարակական կյանքում ՑԱԽԱԼ-ի 

և վերջինիս մասնակցությամբ տեղի ունենած պատերազմների 

վերաբերյալ աստիճանաբար ձևավորվեց այլընտրանքային 

հայեցակարգ: Ընդհուպ հանրային խոսույթում տարածում գտավ 

«պատերազմ, որից կարելի է խուսափել» (եբրայերեն` միլհեմետ 

բրիրա) արտահայտությունը: 

Փաստորեն` Իսրայելում «զինվորական համազգեստով ազ-

գի» մոդելը, Առաջին լիբանանյան պատերամից սկսած, տվեց իր 

առաջին ճեղքերը, ինչի արդյունքում իսրայելական «մոբիլիզաց-

ված հասարակությունը» փոփոխությունների ենթարկվեց, որի 

հիմքում ընկած էին ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին մի 

շարք գործոններ, ինչի հետևանքով ժողովրդավարացման համաշ-

խարհային գործընթացներին զուգահեռ տեղի ունեցավ «զինվո-

                                                            
68Տե´ս Первая Ливанская война (1982), https://guide-israel.ru/history/240-pervaya-
livanskaya-vojna-1982/, հասանելի` 01.05.2019: 
69 Տե´ս Сабра  и  Шатила (1982), http://www.ejwiki.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0% 
B1%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%A8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0
%B0_(1982),  հասանելի` 12.04.2019: 
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րական համազգեստով պետության» թևակոխում ուժեղ քաղաքա-

ցիական հասարակության: 

Ներքին գործոններից մեկը, ինչպես արդեն նշեցինք, 1987 թ. 

բռնկված ինտիֆադան էր: Արդեն իսկ 1980-ական թվականների 

առաջին կեսերին, երբ ՑԱԽԱԼ-ը գտնվում էր Լիբանանում, իս-

րայելական հասարակության համար բացահայտվեց, որ համազ-

գային բանակը ունակ չէ հաջողությամբ կատարելու ոստիկանա-

կան գործառույթները: Սա նախևառաջ բացատրվում էր նրանով, 

որ դրա անձնակազմը համալրված էր հասարակության տարբեր 

շերտերից և հաճախ ենթարկվում էր միմյանց հակասող քաղաքա-

կան հրահանգների: Առաջին ինտիֆադան բնորոշվեց նաև զին-

վորների և սպաների միջև բանավեճերով. շատ զինվորներ իրենց 

մեջ բարոյական ուժ չէին գտնում իրականացնելու որոշ առաջադ-

րանքներ, որոնց բնույթը անհասկանալի էր` ռազմական է, թե ոս-

տիկանական: Այս խնդիրն ի հայտ եկավ պաղեստինցի քաղաքա-

ցիական բնակչության հետ առճակատման ժամանակ, որը պայ-

քարում էր հանուն իր պետության ստեղծման: 

«Զինվորական համազգեստով ազգային պետությանը» հա-

տուկ օրինաչափություններով պայմանավորված` նշված տարա-

ձայնությունները տարածվեցին ողջ հասարակության մեջ և, բնա-

կանաբար, չէին կարող իրենց հետքը չթողնել բանակի գործունե-

ության վրա: Ինտիֆադան բացահայտեց արաբական գերակշռող 

բնակչություն ունեցող տարածքների վերահսկողության խնդրա-

հարույց կողմերը: Այն իսրայելական հասարակությունը պառակ-

տեց պատերազմի և խաղաղության հարցերի վերաբերյալ բազ-

մաթիվ հակասությունների և վեճերի պատճառով:  

«Զինվորական համազգեստով ազգային պետության» թու-

լացման արտաքին գործոնների դերում հանդես եկան Սառը պա-

տերազմի ավարտը և Խորհրդային Միության փլուզումը: Մերձա-

վոր Արևելքը դադարեց լինել այն հարթակներից մեկը, որտեղ եր-
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կու գերտերությունները պայքարում էին համաշխարհային գերիշ-

խանություն հաստատելու համար: Չնայած այն հանգամանքին, 

որ մերձավորարևելյան կոնֆլիկտներն ունեն իրենց սեփական 

նախապատմությունները, այնուամենայնիվ այս երկու գերտերու-

թյունների առճակատումը իր հավելյալ ազդեցությունն էր թողնում 

խնդիրների սրման վրա: Զարմանալի չէ, որ երբ ԽՍՀՄ-ի և ԱՄՆ-

ի միջև պայքարն ավարտվեց, արաբա-իսրայելական արյունալի 

կոնֆլիկտի մեջ ներգրավված տարածաշրջանի տարբեր երկրներ 

անգամ խաղաղության համաձայնագրեր ստորագրեցին Իսրայե-

լի հետ: Պարսից ծոցի Առաջին պատերազմից հետո շատ իս-

րայելցիների համար պարզ դարձավ, որ հրեական պետության 

ղեկավարությունը հաճախ պետության համար կենսական որո-

շումների ընդունման ժամանակ թելադրվում էր համաշխարհային 

քաղաքականության հրամայականներով: Իսրայելը հրթիռակոծ-

վում էր Իրաքի կողմից այն դեպքում, երբ Պարսից ծոցի պատե-

րազմի մասնակից չէր: 

Արտաքին գործոններից մեկն էլ համաշխարհային տնտեսա-

կան նոր միտումներն էին, որոնք ևս չէին կարող իրենց ազդեցու-

թյունը չունենալ Իսրայելի, ինչպես նաև «զինվորական համազ-

գեստով ազգային պետության» մոդելի հետընթացի վրա: ԱՄՆ-ի 

հետ ազատ առևտրի համաձայնագրի ստորագրումը, 1985 թ. Լի-

բանանի տարածքի մեծ մասից ՑԱԽԱԼ-ի նահանջը և 1980-

ական թթ. կեսերին այդ ժամանակվա ֆինանսների նախարար 

Իցխակ Մոդայի տնտեսական ծրագրի իրագործումը, որի ար-

դյունքում գնաճի անկում արձանագրվեց, իսրայելական հասա-

րակության մեջ կտրուկ փոփոխությունների առաջացման պատ-

ճառ դարձան: Երկրի տնտեսության մեջ ավելի ու ավելի գերիշ-

խող էին դառնում շուկայական միտումները, ինչպես նաև ընդ-

լայնվում և խորանում էին սեփականաշնորհման գործընթացները: 

Տնտեսական զարգացման հաջորդ գործոնը համաշխարհայնաց-
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ման գործընթացներում իսրայելական տնտեսության ինտեգրումն 

էր: Խաղաղ համաձայնագրերը նպաստեցին արտասահմանյան 

ներդրումների ընդլայնմանը, իսկ ԽՍՀՄ-ից և ԱՊՀ-ից եկած 

զանգվածային ներգաղթն իր հետ բերեց  մարդկային արժեքավոր 

կապիտալ: Իսրայելը դարձավ ավելի քիչ կոլեկտիվիստական և 

սոցիալապես կողմնորոշված, իսկ «զինվորական համազգեստով 

ազգային պետության» մոդելի փոխարեն ձևավորվեց քաղաքա-

ցիական հասարակություն, որտեղ ընդգծվում էին անհատական, 

անձնական ազատության, ինքնաիրացման, մրցակցության, 

կյանքի որակի և տնտեսական բարգավաճման արժեքները: Եր-

կարատև պատերազմներից հետո առաջին պլան մղվեցին սո-

ցիալ-տնտեսական և ժողովրդավարացման խնդիրները: Այս ամե-

նի հետևանքով շատ հրեաներ սկսեցին վարել նոր կենսակերպ, 

որի դրսևորումը Արևմտյան Եվրոպայում սոցիոլոգ Ռ. Ինգլհարթը 

բնութագրում էր որպես հետմատերիալիստական արժեքների 

մարմնացում: Նոր հասարակական կազմակերպությունները ու-

շադրության կենտրոնում դնում են անհատին, նրա իրավունքներն 

ու ազատությունները, անհատի անձեռնմխելիությունը, գենդե-

րային ինքնաիրացումը: Շատերը սկսեցին ուշադրություն դարձ-

նել կյանքի ձևի և որակի վրա` ձգտելով ցանկալի արդյունքների 

հասնել հասարակակական շարժումների ստեղծմամբ և բողոքի 

ակցիաներին մասնակցելու միջոցով: Տպավորություն էր ստեղծ-

վում, թե հրեաները կամ էլ առնվազն նրանց մի մասը կարծես հոգ-

նել էին պատերազմի և խաղաղության գլոբալ հարցերից` գերա-

դասելով մտածել համայնքային նեղ խնդիրների և իրենց կյանքի 

մասին: Սա հանգեցրեց նրան, որ այն ոլորտային միտումները, 

որոնք այդքան բնորոշ էին Իսրայելին անկախ պետականության 

հռչակումից առաջ, վերածնվել էին՝ դառնալով հասարակական 

կյանքի ամենաակնառու գծերից մեկը:  
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1990-ական թթ. սկզբին արաբական պետությունների, ինչ-

պես նաև պաղեստինցիների հետ ձեռք բերված պայմանավորվա-

ծության շրջանակներում փորձեր արվեցին այս փոփոխություն-

ները բնորոշելու` որպես անցում կենտրոնացված կոլեկտիվիզմից 

լիբերալ անհատականության: ՑԱԽԱԼ-ը աստիճանաբար պա-

տերազմներին պատրաստվող «ժողովրդական բանակից» փո-

խակերպվում էր խաղաղ պայմանների համար նախատեսված 

բանակի: Այդպիսի դատողություններում մասամբ արտահայտ-

վում է Օսլոյի էյֆորիայի ոգին, որը 2000 թ. սեպտեմբերի վերջին՝  

երկրորդ ինտիֆադայից սկսած, դարձավ բանակցային գործըն-

թացի նկատմամբ հիասթափության պատճառ*: Փաստորեն` պե-

տության առջև ծառացած խնդիրները թելադրում էին, թե որքա-

նով է արդիական «զինվորական համազգեստով ազգային պետու-

թյան» մոդելը: 

Հատկանշական է, որ հակաէտատիստական և հակակոլեկ-

տիվիստական տրամադրությունները առավել բնորոշ էին երիտա-

սարդներին, որոնց անձի զարգացումը տեղի էր ունեցել այն ժա-

մանակ, երբ նրանք լցված էին «Օսլոյի հույսերով»: Երիտասար-

դությունը, որը հարում էր ձախ ճամբարին, խաղաղության հաս-

տատման հնարավորության մեջ տեսնում էր իր ինքնաիրացման, 

հասարակության կյանքում ազատության ու դեմոկրատական և 

քաղաքացիական արժեքների դերի ամրապնդման երաշխիք: 

                                                            
* 1993 թ. Իսրայելի և Պաղեստինի ազատության կազմակերպության միջև Նորվե-
գիայի մայրաքաղաք Օսլոյում կնքվեց խաղաղության համաձայնագիր, որի արդյուն-
քում Հորդանան գետի արևմտյան ափին և Գազայի հատվածում ձևավորվեց Պա-
ղեստինյան ազգային վարչություն (ՊԱՎ): Համաձայնագրով պարտականություններ 
ստանձնեց նաև ՊԱՎ-ը: Ըստ համաձայնագրի՝ վերջինս պետք է միջոցներ ձեռնար-
կեր Իսրայելի դեմ զինված հարձակումները կանխելու ուղղությամբ: Համաձայնագրի 
կնքումը պետք է վերջակետ  դներ առաջին ինտիֆադային: Ըստ համաձայնագրի 
պայմանների՝ ենթադրվում էր, որ հաջորդ հինգ տարում պետք է վերջնականապես 
լուծվեր արաբա-իսրայելական հակամարտությունը: Սակայն պայմանագիրը այդ-
պես էլ իրականություն չդարձավ: Երկրորդ ինտիֆադայից հետո Օսլոյի բանակցու-
թյունները ավելի հաճախ սկսեցին չակերտներով անվանել «խաղաղ»: 
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Միևնույն ժամանակ Պաղեստինի այս կամ այն տարածքներից 

Իսրայելի դուրս գալուն վերաբերող բանակցային գործընթացը 

վերաբնակիչ երիտասարդներին դրեց լուրջ երկընտրանքի առաջ, 

իսկ պետական քաղաքականությունից հիասթափվելը հանգեցրեց 

ցուցադրական անհատականության դրսևորումներին և սեփական 

ուժերով անբաժանելի գաղափարի իրագործմանը: 

Իսրայելը ներկայումս գտնվում է նոր դարաշրջանի շեմին: 

Հաճախ այդ դարաշրջանն անվանում են «հետմոդեռնիստա-

կան», որին բնորոշ է ազգային պետության կարգավիճակի նվա-

զեցումը և բանակի գերիշխանության թուլացումը: Այդ փոփոխու-

թյունները մի կողմից գլոբալիզացիայի, մյուս կողմից նույն գոր-

ծընթացների դեմ ուղղված շարժումների հետևանք են: Անգլիացի 

սոցիոլոգ Է. Գիդդենսի սահմանումը մեծ մասամբ համապատաս-

խանում է իսրայելական ընկալումների իրականությանը, որի հա-

մաձայն` նոր դարաշրջանին բնորոշ է երկու սկզբունքների` կոս-

մոպոլիտիզմի և ֆունդամենտալիզմի բախումը70:  

Այսպիսով` նկատելի դարձավ, որ «զինվորական համազգես-

տով ազգային պետության» մոդելը, որի սյուներն էին ուժեղ պե-

տությունը և դրան հավատարիմ համախմբված հասարակությու-

նը, կորցրել է իր բացարձակ բնույթը: Այն շրջանում, երբ Գլխա-

վոր շտաբի պետը Դան Շոմրոնն էր (1987-1991 թթ.), և ավելի մեծ 

չափով, երբ այդ պաշտոնը զբաղեցրեց Էխուդ Բարաքը (1991-

1995 թթ.), ՑԱԽԱԼ-ում տեղի էր ունենում գործընթաց, որին բնո-

րոշ էին հասարակական դերի և դրա իրականացրած գործառույթ-

ների կրճատումը: Հենց այս միտումը նկատի ուներ Է. Բարաքը, ե-

րբ խոսում էր «փոքր և խելացի» բանակի մասին: 1900-ական թթ. 

սկզբին, օրինակ, ղեկավարվելով տնտեսական նկատառումնե-

րով` ՑԱԽԱԼ-ը գերադասեց շատ զորակոչիկների ազատել զին-

                                                            
70 A. Giddens, Beyond Leftand Right: The Future of Radical Politics, Oxford: Polity Press, 
1994 (հղումը տե՛ս Մանուկյան Ա., Քաղաքական ուսմունքները նորագույն ժամանակ-
ներում, Ե., 2015, էջ 161-162): 
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վորական ծառայությունից: Այս մոտեցման շրջանակներում էա-

կանորեն կրճատվեց երկիր նոր ներգաղթած աղքատ թաղամասե-

րում ապրող շատ հայրենադարձների, ինչպես նաև աղջիկների 

զորակոչը: Փաստորեն` բոլոր նրանք, ովքեր չէին ցանկանում ծա-

ռայել բանակում, չէին զորակոչվում: Արդյունքում ստեղծվել էր մի 

իրավիճակ, երբ բանակը տասնյոթամյա դեռահասներին հնարա-

վորություն էր տալիս որոշելու` կծառայեն արդյոք նրանք բանա-

կում և որտեղ կիրականացնեն իրենց զինվորական ծառայությու-

նը: Բանակը նաև զորակոչիկներին տրամադրում էր հարցաթեր-

թիկներ, որում նրանք պետք է նշեին իրենց առաջիկա զինվորա-

կան ծառայության բնույթի վերաբերյալ նախապատվություննե-

րը: Այսպիսով` զորակոչը վերածվել էր յուրօրինակ «սեփակա-

նաշնորհման» և ոտնահարվել էր «զինվորական համազգեստով 

ազգային պետության» համար այդքան կարևոր «սրբություն» 

համարվող արժեքը` համընդհանուր ներգրավվածությունը ազ-

գային բանակի գործունեության մեջ: 

Հասարակության դերի կրճատումը, ի թիվս այլ գործոնների, 

առաջին հերթին արտահայտվում էր այն բարեփոխումներում, ո-

րոնք իրականացվում էին բանակի կողմից և պայմանավորված              

էին նոր ներգաղթյալների ինտեգրման, նրանց եբրայերեն ուսու-

ցանելու, մշակութային գործունեության, տնտեսական ենթակա-

ռուցվածքների զարգացմամբ: Այլ կերպ ասած՝ խաթարվեցին                

«զինվորական համազգեստով ազգային պետության» մոդելի այն 

բաղադրիչները, որոնք նախկինում ապահովում էին բանակի և 

հասարակության միջև սերտ կապը:  

ՑԱԽԱԼ-ի գործառության կազմակերպչական նոր հայեցա-

կարգը ոչ այնքան միտված էր բանակի կրճատմանը` ելնելով 

բյուջեն խնայելու նկատառումներից, որքան այն նոր իրողություն-

ներին և նոր տիպի պատերազմներին հարմարեցնելուն, որոնց 

բնորոշ են ոչ թե մասշտաբային ռազմական գործողությունները, 

որոնցում ներգրավված են բազմաթիվ զինվորական ստորաբա-
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ժանումներ, այլ զինված հակամարտությունները, որոնցում կռվող 

զինվորների թվաքանակի մեծությունն իր կարևորությամբ և նշա-

նակությամբ զիջում է պրոֆեսիոնալիզմին և հմտությանը: Այն պե-

տությունները, որոնք ընդօրինակում են այս փորձը պետք է հաշվի 

առնեն նշված հանգամանքը: 

Հօգուտ պրոֆեսիոնալիզմի կատարված ընտրությունը, ինչ-

պես նաև «զինվորական համազգեստով ազգային պետությանը» 

բնորոշ շատ բաղադրիչներից հրաժարումը հանգեցրին Իսրայե-

լում հասարակական երկու` ռազմական և քաղաքացիական աշ-

խարհայացքների ամրապնդմանը: Ներկայումս Իսրայելում զար-

գանում են ինքնության երկու իրարամերժ մոդելներ, որոնց հիմ-

քում ընկած են համեմատաբար նոր միտումներ` հակամիլիտա-

րիզմը և նեոմիլիտարիզմը: Ըստ այդմ` կարելի է առանձնացնել 

հասարակական երկու աշխարհայացք` քաղաքացիական և ռազ-

մականացված: Չնայած այն հանգամանքին, որ ինքնության այս 

ձևերից յուրաքանչյուրն ունի իր սեփական ակունքները, այնուա-

մենայնիվ առկա են նաև որոշ ընդհանրություններ: Այսպես, եր-

կուսն էլ մերժում են այն գաղափարախոսությունը, որն ամեն ին-

չից վեր է դասում ազգային պետությունը, որտեղ կենտրոնական 

դեր են խաղում ուժային կառույցները:  

«Քաղաքացիական հասարակություն» տերմինը բազմաթիվ 

իմաստներ ունի: Վերոհիշյալում նշված հասկացության իմաստը 

կապվում է սոցիոլոգ Ն. Էլիասի կողմից առաջարկված 

արևմտյան աշխարհի զարգացման պատկերի հետ: Նա «քաղա-

քացիականության գործընթաց» տերմինը գործածում է` բնութա-

գրելու համար այն միջոցը, որի օգնությամբ բնակչությունը վերա-

ցարկվում է առօրյա կյանքից, միջանձնային հարաբերություննե-

րից և պետության տարածքից դուրս գալիս միջպետական շփում-

ների մակարդակ: Քաղաքացիական հասարակությունն ակնհայ-

տորեն նոր դարաշրջանի արդյունք է, որն ի հայտ է եկել «Սառը 

պատերազմի» ավարտից հետո: Քաղաքացիական հասարակու-
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թյան ձևավորմանը ուղեկցում է հակամիլիտարիստական մոտե-

ցումը: Ռազմական ուժի օգտագործման լեգիտիմացումը սահ-

մանվում է որպես «մշակութային միլիտարիզմ»: Հետևաբար «հա-

կամիլիտարիզմ» հասկացությունը նշանակում է բողոք ընդդեմ 

ներքաղաքական և արտաքին քաղաքական խնդիրների ուժային 

լուծումների: «Ռազմականացված հասարակություն» հասկացու-

թյունը ևս ենթադրում է պետության (նաև քաղաքացիական հա-

սարակության) քննադատություն. նոր դարաշրջանում, երբ ար-

ժեզրկվում է դրա կարգավիճակը, և փոխվում է պետությունների և 

ժողովուրդների միջև փոխհարաբերությունների բնույթը, պետու-

թյունն առավել քիչ է փորձում քաղաքական նպատակների իրա-

կանացման համար դիմել ռազմական ուժի կիրառմանը, իսկ նրա 

իրական ինքնիշխանությունը, ի թիվս այլ հարցերի, նաև պատե-

րազմ սկսելու հնարավորության վերաբերյալ կրճատվում է:  

«Նեոմիլիտարիզմ» հասկացությունը փաստում է, որ որոշ 

հասարակական խմբեր ձգտում են վերականգնել բանակի կենտ-

րոնական նշանակությունը. կողմնակից են քաղաքական նպա-

տակների իրագործման համար կազմակերպված բռնության ա-

ռավել հաճախ օգտագործմանը («թո՛ւյլ տվեք` բանակը հաղթի». 

այսպես էր հնչում երկրորդ ինտիֆադայի կարգախոսը) և ցանկա-

նում են պետության և հասարակության կյանքում ամրապնդել 

բանակային արժեքների դերը71:  

Խոսքը երկու աշխարհայացքային մոդելների մասին է, 

որոնք, բնականաբար, միանշանակորեն չեն կարող հասարակու-

թյան մեջ արտահայտվել: Ամեն դեպքում դրանց ծագումը փաս-

տում է այն մասին, որ ներկա դարաշրջանում կասկածներ կան 

այն հիմքերի վերաբերյալ, որոնց վրա նախկինում հիմնվում էր 

պետության իշխանությունը: Ելնելով ներկա մարտահրավերնե-

                                                            
71 Տե´ս Бен-Элиэзер У., Военизированное и гражданское общество в Израиле в 
начале XXI века, http://online-books.openu.ac.il/russian/democracy-and-national-security/ 
volume2/article15.html, հասանելի` 26.06.2019: 
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րից` առաջին տեսակը կողմնակից է քաղաքական լուծումներին, 

այսինքն` զիջումներին և փոխզիջումներին, որոնք թելադրում է 

փոփոխված աշխարհաքաղաքական իրականությունը: Գտնվելով 

իր զարգացման սկզբնական փուլում` իսրայելական քաղաքա-

ցիական հասարակությունը հակված է, գլոբալ գործընթացներին 

մասնակցելով, իր քաղաքական հայացքները կապել ինդիվիդուա-

լիստական և լիբերալ մոտեցումների, ինչպես նաև պլյուրալիստա-

կան և քաղաքացիական աշխարհայացքի հետ, որը միաժամա-

նակ և՛ ընդունում է մարդկանց միջև տարբերությունների փաստը, 

և՛ այն, որ նրանք գտնվում են տարբեր մշակույթների ազդեցու-

թյան տակ: Նշված գաղափարները ենթադրում են, որ պետական 

քաղաքականության հիմքում պետք է ընկած լինեն փոխըմբռնում-

ները:  

Երկրորդ տարատեսակին բնորոշ է ռազմական ուժի կիրա-

ռումը` որպես արտաքին քաղաքական և միջազգային գրեթե բո-

լոր կոնֆլիկտների լուծման նախընտրելի միջոցի ընկալումը: Ներ-

կայումս ևս ռազմականացված հասարակության շատ ներկայա-

ցուցիչներ վստահ են, որ պատերազմները, որոնց մեջ ներքաշվել է 

Իսրայելը, «սուրբ» են, իսկ 1967 թ. նրանց կողմից գրաված տա-

րածքները պետք է օրենքով պատկանեն հրեական պետությանը, 

քանի որ «նախնիների ժառանգությունն են»72: Ոմանք էլ կարծում 

են, որ այդ հողերը ռազմավարական նշանակություն ունեն և ծա-

ռայում են որպես Իսրայելի դիրքերի ամրապնդման աշխարհա-

քաղաքական ռեսուրս: Նրանք կողմ են ուժային և բռնության գոր-

ծադրման եղանակով տարածքների պահպանմանը: Ըստ էու-

թյան, որպես գլոբալիզացիոն գործընթացների այլընտրանք առա-

ջարկում են պարտիկուլյար շրջանակներում մեկուսացում: Նման 

հայացքների կողմնակիցները գտնում են, որ իրականությունը 

                                                            
72 Տե´ս Бен-Элиэзер У., նշվ. աշխ., http://online-books.openu.ac.il/russian/democracy-
and-national-security/ volume2/article15.html, հասանելի` 26.06.2019: 
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պետք է կառուցել մեկ ճշմարտության շուրջ` լինի դա ազգային, 

կրոնական, անվտանգության շահերից թելադրված կամ էլ վերո-

նշյալ տարբերակների համադրություն: Քաղաքականությունը 

պետք է ծառայի այս ճշմարտության արմատավորման նպատա-

կին: Այս մոտեցման շրջանակներում բանակը դիտարկվում է որ-

պես հիմնական գործիք, որի միջոցով Իսրայելը պահպանում է իր 

ազգային բնավորությունը, իր յուրահատկությունը և տարածա-

շրջանում ունեցող գերակա դիրքը: Այստեղից բխում է, որ զինվո-

րական ծառայությունը չի համարվում լոկ պարտականություն: 

Այն ենթադրում է կարգավիճակ և հեղինակություն, ծառայում է 

որպես պրոֆեսիոնալիզմի մարմնացում, իսկ երբեմն էլ դիտարկ-

վում որպես սուրբ պարտականության կատարում: 

Ե՛վ միլիտարիզացիայի, և՛ քաղաքացիական հասարակու-

թյան զարգացման երկու միտումներն էլ պարադոքսալ կերպով 

կապված են միմյանց հետ: Դրանք երկուսն էլ ակնհայտորեն 

դարձել են «միակ» ճշմարտության արժեզրկման հետևանք` ասո-

ցացվելով «զինվորական համազգեստով ազգի» և պետության 

հետ: Մեր գնահատմամբ երկուսն էլ ներդաշնակորեն փոխլրաց-

նում են միմյանց:  

Այսպիսով` խաղաղության հաստատումը միայն քաղաքա-

կան լիդերների խնդիրը չէ: Այն մեծ մասամբ կախված է հասա-

րակ քաղաքացիներից: Այս համատեքստում հարց է առաջանում` 

արդյոք Իսրայելի հասարակությունը հասունացել է խաղաղ 

կյանք վարելու համար, թե միջպետական խնդիրների կարգավոր-

ման ուժային եղանակները` թեկուզ պարտադրված, մինչ այժմ 

քաղաքացիների մեծ մասի կողմից ընկալվում են որպես լեգիտիմ: 

Մի բան ակնհայտ է. ներկայումս Իսրայելի բնակչության վերա-

բերմունքը բանակի և ռազմական գործողությունների նկատմամբ 

էական փոփոխությունների է ենթարկվել, ինչը պայմանավորված 

է նոր իրողություններով և նոր բնույթի պատերազմներով: 
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ԳԼՈՒԽ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ 

«ԱԶԳ-ԲԱՆԱԿ» ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՄԱՆ 

ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 

Ազգային բանակը դեռևս Հայաստանի առաջին հանրապե-

տության կարևորագույն ձեռքբերումներից է: Պետական կարգի և 

ազգային սահմանների պահպանման հիմնական երաշխավորը, 

առանցքային ինստիտուտը բանակն է: Գիտակցելով վերջինիս 

կենտրոնական դերակատարումը պետականության ձևավորման 

և ամրապնդման հարցում` դեռևս այդ ժամանակներից թեկուզ 

փոքրաթիվ, բայց որակյալ և մարտունակ բանակ էր կազմավոր-

վել: 

Հարկ է նշել, որ ազգն անցնում էր պատերազմի այնպիսի թո-

հուբոհով, որի անմիջական մասնակիցն էր դառնում յուրաքան-

չյուր ոք: Ուստի հզոր և մարտունակ կարող է լինել այն բանակը, 

որին ծնող ժողովուրդը ուժեղ է: Իսկ ժողովրդի ուժ ասելով` ան-

հրաժեշտ է հաշվի առնել ոչ միայն ֆիզիկական ուժը, այլև հոգևոր 

կամքը և մարտական ոգին. կամքի արտահայտությունը սերն է 

հայրենիքի նկատմամբ, որի երաշխավորը պետությունն է: Ուժը 

ոչ միայն ռազմաարդյունաբերությունն է, այլև գաղափարական 

կոփվածությունը և բարոյահոգեբանական վիճակը, որը հիմնա-

վորվում է «Ազգ-պետություն» հայեցակարգի միջոցով: Ճիշտ կլի-

ներ, որ դրա հիմքում ընկած լիներ ազգ-պետություն-բանակ եռա-

միասնության գաղափարը, քանի որ պետությունը ազգի և բանա-

կի կապող օղակն է և միակ քաղաքական ինստիտուտը, որի գոր-

ծունեությունը նպաստում է հասարակական-քաղաքական համա-

կարգում բանակի լիարժեք ինտեգրմանը: Այսինքն` բանակի մար-

տունակության և կայունության վրա իր անմիջական կնիքն է թող-

նելու յուրաքանչյուր ոլորտի ձեռքբերում կամ ձախողում, և հակա-

ռակը՝ հասարակության զարգացման միտումները կախված են ու-
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ժեղ բանակից: Հասարակություն-բանակ կապը կարող է ամ-

րապնդվել միայն պետության գործունեության նկատմամբ հավա-

տի և համոզմունքի հիման վրա լեգիտիմ քաղաքական էլիտայի 

գործառության արդյունքում: Բացի դրանից` ԶՈՒ բարեփոխման 

և ռազմաարդյունաբերության զարգացմանն ուղղված կառուցա-

կարգերը ավելի են ընդլայնում հասարակության արդիականաց-

ման գործընթացը: Ուստի արդի փուլում բանակի բարեփոխմանն 

ուղղված ծրագրերը հնարավոր չէ իրականացնել առանց հան-

րային գիտակցության ընկալման, որն էլ ավելի հրատապ է դարձ-

նում ԶՈՒ քաղաքացիական միասնության հարցերը փոխակերպ-

վող հասարակարգերում: 

Ասվածից պարզ է, որ ազգ-բանակը հասարակության վստա-

հության ամենաբարձր աստիճանն է, հավատարմությունը արժե-

համակարգին, որի համար առանցքային դերակատարում ունի 

սպայակազմը: Ուստի սպային հարկավոր է դաստիարակել և                

կրթել ոչ թե անբովանդակ ու մտացածին, այլ իրատեսական գա-

ղափարներով, այնպիսի գաղափարներով, որոնք հասարակու-

թյան ընկալումներից են բխում:  

Լոկ խոսքերով հնարավոր չէ ստիպել սիրել հայրենիքը. դա 

հակառակ ազդեցությունը կունենա: Այսպես, զինվորական ծա-

ռայությունը, անկախ գաղափարական միասնությունից և հայրե-

նիքի սիրո դրսևորումից, նաև աշխատանք է, որը պետք է սպային 

ու նրա ընտանիքին ապահովի արժանապատիվ կյանքով: Հե-

տևաբար նախքան «հայրենապաշտ» գաղափարներ առաջ քա-

շելը անհրաժեշտ է, որ պետությունը լուծի սոցիալական և նյութա-

կան մի շարք խնդիրներ, որոնք հետագայում կհանգեցնեն բոլորի 

համախմբվածությանը և կազմակերպվածությանը:  

Ի հավելումն դրան` նշենք, որ  գաղափարականը և նյութա-

կանը երբեք չպետք է միևնույն հարթությունում դիտարկել, այլ մե-

կի իրագործումը պետք է բխեցվի մյուսից: Այնինչ, մինչ այսօր ու-
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նենք անապահով և անտուն սպաներ, հաշմանդամ զինծառայող-

ներ, որոնք եղել և մնում են մեր անվտանգության երաշխավորնե-

րը, նրանք կռվել և հարկ եղած դեպքում կկռվեն ոչ միայն պետու-

թյան, այլև գաղափարի համար: Ասվածի վառ օրինակը Արցա-

խյան ազատամարտի և Ապրիլյան քառօրյայի հերոսներն են, ո-

րոնց մի մասը զոհվեց հանուն հայրենիքի գաղափարի: Բացի 

դրանից` հասարակություն-բանակ փոխհարաբերությունների մի-

ջոցով խնդիրների լուծման արդյունավետությունը մեծապես որոշ-

վում է, մի կողմից, զինվորական անձնակազմի բարոյական և հո-

գեբանական գիտակցությամբ, մյուս կողմից` զորքերի մարտա-

կան պատրաստվածության մակարդակով, քաղաքացիների սո-

ցիալական բարեկեցությամբ, ինչը հասարակության կայունու-

թյան կարևոր գործոն է: Այս առումով, բնականաբար, հասարա-

կություն-բանակ կառուցակարգերի ավելի արդյունավետ փոխ-

գործակցությունը և դրանց զարգացման մեխանիզմները առա-

ջացնում են հումանիտար գիտությունների դերակատարությունը 

խորացնելու անհրաժեշտություն: Ուստի հասարակության և բա-

նակի փոխհարաբերությունը ժամանակակից հասարակության 

սոցիալ-քաղաքական կյանքի զարգացման գործոն է:  

Ներկայումս հասարակություն-բանակ փոխօգնության և սո-

ցիալական շարժունակության դրսևորման առումով կարևորվում է 

զինծառայողների մասնագիտական բարձր պատրաստվածու-

թյունը, որն էլ խթանում է հասարակական-քաղաքական համա-

կարգի տարբեր ոլորտների մասնագետների համընդգրկուն գոր-

ծակցությունը բանակի հետ: Այսինքն` ազգ-բանակը այն միաս-

նությունն է, որը ակտիվ փոխգործակցության մեջ է հասարակա-

կան-քաղաքական կյանքի յուրաքանչյուր ոլորտի հետ, և նրա 

կադրերի ներուժը խթանում է վերջինիս զարգացմանը: Բացի 

դրանից` մարտունակ և գաղափարահենք բանակի գրավականնե-

րից է այն, որ ռազմաուսումնական հաստատությունները համա-
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լրվում են մասնագիտական բարձր պատրաստություն ունեցող 

այնպիսի կադրերով, որոնք բարձր հմտություններ ունեն ոչ միայն 

ռազմարվեստի և ռազմաարդյունաբերական համալիրի, այլև քա-

ղաքացիական գիտակցության և բարոյահոգեբանական բարձր 

մակարդակի տեսանկյունից: Վերջինս փոքր ազգերի համար կա-

րող է վճռորոշ լինել հենց համախմբվածության և մոբիլության 

տեսանկյունից: Այսինքն` ազգ-բանակը ազգ-պետություն-բանակ 

եռամիասնության հետևողական շարունակությունն է, որում ծնո-

ղը, ուսուցիչը, հրամանատարը միասին ջանում են նպաստել վաղ-

վա սերնդի դաստիարակմանը: Ուստի անհրաժեշտ է դեռևս մա-

նուկ հասակից կրթել և հայրենիքի պաշտպանի գաղափարի կրո-

ղը դարձնել քաղաքացուն, ինչպես նաև հաշվի առնել ժողովրդի 

մենթալիտետը և հոգեկերտվածքը, գոյություն ունեցող խնդիրների 

ամբողջությունը, առանց որի ցանկացած հայեցակարգ վերած-

վում է դատարկախոսության կամ էլ՝ կամարտահայտման սահ-

մանափակման:  

Ազգ-բանակը հասարակության քաղաքացիական գիտակցու-

թյան բարձր գրավականն է, երբ վերամբարձ խոսքերով չես հա-

մոզում քաղաքացիներին բանակի մի մասը կազմել, այլ իրենք են 

տեսնում այդ անհրաժեշտությունը՝ հիմնվելով գաղափարների և 

համոզմունքների վրա: 

Ազգ-բանակը սոցիալական պետության բանակն է, որտեղ 

զինծառայողն ու սպան ապրում են արժանապատիվ, որտեղ պա-

հեստազորի սպան ու հաշմանդամը ստանում են արժանավայել 

թոշակ` ապրելով բարեկեցիկ կյանքով: 

Ազգ-բանակը այն բանակը չէ, որը ներդնում է այն համոզ-

մունքը, երբ երեխան ծնվում և այդ պահից համարվում է բանա-

կային. հասարակությունը բանակի վերահսկողության տակ է     

անցնում, մարդիկ համարվում են առաջին հերթին ռազմական 

ոլորտի ծառայողներ` գիտակցելով, որ իրենք հանդես են գալիս 
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որպես զինուժ. մարդիկ չպետք է մտածեն, որ իրենք ծառայում են 

կոնկրետ իշխանությանը, այլ հայրենիքին: Ուստի դա բացառե-

լով` մենք կունենանք գաղափարահենք և մարտունակ, այլ ոչ թե 

հլու-հնազանդ կամ ռազմականացված հասարակություն: Հակա-

ռակ դեպքում այն կարող է հանգեցնել սոցիալական անարդարու-

թյան, որի հետևանքը օտարացումն ու արտագաղթն են: 

Ազգ-բանակում վստահությունն ու հավատը այնքան անքակ-

տելի են, որ ծնողները իրենց զավակներին ոչ թե մանուկ հասակից 

հեռացնում են հայրենիքից բանակում չծառայելու համար, այլև 

խրախուսում և քաջալերում են նրանց ծառայությանը` ամրա-

պնդելով սերը հայրենիքի նկատմամբ: Հարկ է նշել, որ այդ թերա-

հավատ մոտեցումը ձևավորվել է տարիներ շարունակ ԶՈՒ-ում ոչ 

կանոնադրային հարաբերությունների ակնհայտ դրսևորման և 

բացասական այլ երևույթների արդյունքում: 

Ազգ-բանակը տնտեսական զարգացման և կայունության բա-

նակն է, որը նպաստում է ռազմաարդյունաբերական համալիրի 

արդիականացմանը: 

Ազգ-բանակը քաղաքացիական-ժողովրդական բանակն է, 

որտեղ մեկը կռվում է, մյուսը՝ դաստիարակում-կրթում, իսկ ուրիշը՝ 

հագուստ կարում, սնունդ պատրաստում և այլն: Հասարակության 

լայն զանգվածների սոցիալականացման և հասարակություն-բա-

նակ համագործակցության ընթացքում ձևավորվում են նոր կա-

ռույցներ և հասարակական կազմակերպություններ, որոնց գոր-

ծունեությունը միտված է բանակի օժանդակմանն ուղղված տա-

րաբնույթ ծրագրերի իրագործմանը: Այսինքն` բարոյահոգեբա-

նական նկարագիր և քաղաքացիական գիտակցության բարձր 

մակարդակ ունեցող հասարակությունը կրում է հայրենիքի 

պաշտպանի գաղափարը և իր պատրաստակամությամբ ու գոր-

ծունեությամբ օրինակ դառնում՝ ապահովելով բարոյահոգեբանա-

կան անհրաժեշտ կապ բանակի և հասարակության հետ: Ուստի 
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քաղաքացիական հասարակություն-պետություն-մասնավոր 

ոլորտների եռամիասնության ընթացակարգերի ներդրման ամ-

բողջությունը կարող է նպաստել հասարակություն-բանակ ար-

դյունավետ փոխգործակցությանը: 

Հարկ է նշել, որ նախկին կառավարության կողմից առաջ 

քաշված հայեցակարգի գործնական կողմը գաղափարի տեսա-

կան բովանդակությունից հեռացել է: Բանակի հզորացման և զին-

ծառայողների կարիքների բավարարման համար կյանքի կոչված 

պարտադիր «1000-ական դրամի» ծրագիրը գաղափարականից 

անցավ նյութական հարթություն՝ առերեսվելով հասարակության 

դժգոհություններին և քննադատությանը: Ըստ այդմ` ազգ-բանա-

կի իրական գաղափարը բաժանվեց տարբեր բևեռների՝ հոգևորից 

նյութականի, ինչը ավելի էր խորացրել դժգոհությունները, երբ մի 

պետության մեջ ազգ-բանակի գաղափարն էր ներդրվում, իսկ 

մյուս կողմից էլ բացահայտվում էին պետական ինստիտուտները 

ներկայացնող պաշտոնյաների բանակից կատարած հափշտա-

կություններ, պաշտոնական դիրքի չարաշահումներ: Այսինքն` մի 

կողմից գումար է հավաքվում՝ բանակին օժանդակելու համար,              

իսկ մյուս կողմից՝ բանակից զենք և ուտելիք հափշտակվում:  

Ազգ-բանակը այն բանակը չէ, երբ զինծառայողի զինգրքույ-

քը սևագիր է դառնում՝ նշելով, որ վերջինս մասնակցել է մարտա-

կան գործողությունների, իսկ հետո՝ ջնջվում: Ապրիլյան քառօ-

րյայից հետո նմանօրինակ իրողություններ տեղի ունեցան, երբ 

զորացրված մի շարք երիտասարդներ իրենց բողոքի ձայնն էին 

բարձրացրել` պահանջելով վերականգնել իրենց իրավունքները: 

Ազգ-բանակը այն բանակը չէ, երբ հաշմանդամ և վիրավոր 

զինծառայողները, նրանց ընտանիքները բուժման համար ՀՀ քա-

ղաքացիներից գումար են հավաքում: Հետևաբար ազգ-բանակը 

այն բանակն է, երբ համապատասխան կառույցները, պատկան 
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մարմինները հետևողականորեն զբաղվում են նշված խնդիրնե-

րով: 

Ազգ բանակը այն բանակը չէ, որտեղ ընդգծված է զինվորա-

կանների սոցիալական շերտավորումը, երբ բարձրաստիճան զին-

վորականները ապրում են բարեկեցիկ և ճոխ կյանքով, իսկ պայ-

մանագրային զինծառայողներն ու սպաները մի կերպ են գոյա-

տևում ու ապահովում իրենց ընտանիքները: 

Այսպիսով` «Ազգ-բանակ» հայեցակարգը ներդնելու պատ-

ճառները գուցե նաև ժողովրդագրական էին, սակայն կարիք կար 

գաղափարապես այն հիմնավորելու: Նշված ծրագրերի իրագործ-

ման համար անհրաժեշտություն կար բարոյահոգեբանական, սո-

ցիալական ուղղությամբ նախապատրաստական լուրջ աշխա-

տանքների, որոնք ոչ միայն մեծ ներգործություն կունենային պե-

տության ամրապնդման ոլորտում, այլև կնպաստեին հասարա-

կությանը գաղափարապես կոփելուն: Այդ իսկ պատճառով էլ ան-

հրաժեշտ էր նախևառաջ իրականացնել որոշակի ընթացակար-

գեր, մասնավորապես զսպել կաշառակերությունը, պետական              

ինստիտուտների նկատմամբ հավատ և վստահություն ներշնչել, 

այնուհետև առաջ քաշել հոգևոր ուժը ամրապնդելու գաղափարը, 

որ չստացվեր` ամեն ինչ ուղղված էր իշխանությունների կամայա-

կանությունների էլ ավելի սաստկացմանը:  

Հարկ է նշել, որ բանակը Հայաստանի երրորդ հանրապետու-

թյան առանցքային ինստիտուտն է, և ինչ-որ հայեցակարգերով 

չէ, որ պետք է բարձրացվեին հայրենասիրական մոտիվները: 

Դեռևս պատերազմի տարիներից մեծից փոքր կրել են հայրենիքի 

պաշտպանի գաղափարը, յուրաքանչյուր ոք իր մեջ հայրենիքի 

պաշտպան է տեսել, յուրաքանչյուրը իր ներդրումն է ունեցել ազ-

գային բանակի հզորացման և շենացման գործում: Հայ մայրերը 

կորցրել են իրենց որդիներին պատերազմի դաշտում: Պատահա-

կան չէ, որ այս ամենը ներգործել է մարդկանց հոգեբանության 
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վրա, համակել նրանց հայրենիքի զինվորը դառնալու վեհ գաղա-

փարով, որը միայն հայրենիքը սիրող և բարոյահոգեբանական 

բարձր նկարագիր ունեցող քաղաքացին կարող էր անել:  

Պատերազմող պետության քաղաքացին արդեն իսկ հասա-

րակություն-բանակ գաղափարի և իրողության կրողն է` անկախ 

իր ցանկությունից: Խնդիրն այլ հարթությունում է. այն հասարա-

կությունը, որը ստեղծեց և ամրապնդեց հայրենիքի պահպանու-

թյան ամենաուժեղ կառույցը, այն ժողովրդի զավակը, որը գի-

տակցաբար հայրենիքի համար զոհվեց, հենց ազգ-բանակի ամե-

նավառ դրսևորումն է: Իսկ այն հասարակության մեջ, որտեղ 

ոչինչ չի խնայվել՝ բանակը կառուցելու համար, քաղաքացին չի 

խուսափի բանակից, առհասարակ կարիք չի լինի անգամ հիշեց-

նելու, որ մենք բանակի մի մասն ենք, նրա կրողը: Ուրեմն անհրա-

ժեշտ է քայլեր ձեռնարկել՝ բանակում կանոնադրային հարաբե-

րությունները իրավակարգավորելու, բարձրացնելու սպայակազ-

մի բարոյական նկարագիրը, ի սպառ բացառելու կոռուպցիոն բո-

լոր դրսևորումները: Իսկ զինվորը սպային պետք է ընկալի ոչ թե 

որպես իրեն պատժողի, վիրավորողի, այլ որպես ծնողի և դասա-

խոսի շարունակողի: Զինվորը չպետք է մտածի, որ եկել է ուրիշ 

միջավայր` այն համարելով մեկուսացնող հաստատություն, այլ 

ընտանիք, որը պետք է ստեղծի այնպիսի պայմաններ, որ քաղա-

քացին չկտրվի իր ընտանիքից, և նրանց հարաբերությունները ա-

ռավելագույնս պահպանվեն:  

Հարկ է նշել, որ ՀՀ-ում տեղի ունեցած հեղափոխությունից 

հետո ձևավորված իշխանության հետագայում տարած կադ-

րային ճիշտ քաղաքականությամբ, քաղաքական որոշումների ըն-

դունման հանրօգուտ և հետևողական մեխանիզմներով է հնարա-

վոր բարձրացնել պետական կառավարման արդյունավետությու-

նը, որից էլ կբխի մեր հասարակության մեջ առանցքային մի շարք 

խնդիրների լուծումը: Պետական ապարատի առողջացման և հե-
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տագա զարգացման համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է այն 

համալրել մասնագիտական և քաղաքացիական գիտակցության 

բարձր մակարդակ ունեցող անհատներով: Ուստի կառավարու-

թյան գործունեության նկատմամբ վստահության և հավատի                

դրսևորմամբ է նաև հնարավոր հասարակություն-բանակ գաղա-

փարի հիմքային ընկալումը: Պաշտոնատար անձանց և հասարա-

կական-քաղաքական կյանքում դերակատարների հանրային գե-

րակայության շահը արժևորելու սեփական օրինակը պետք է հիմք 

դառնա այն իրագործելուն: Այսինքն` քաղաքական ինստիտուտ-

ների նկատմամբ վստահության չափանիշը որոշվում է պետական 

այրերի բարոյահոգեբանական նկարագրով, հանրային շահը սե-

փականից վեր դասելու իրողությամբ: Մասնավորապես ՀՀ ներ-

կայիս կառավարության գործունեության հիմքում պետք է առաջ-

նային տեղ զբաղեցնի հասարակության հետ փոխգործակցությու-

նը:  

Այսպիսով` ներկայումս ՀՀ-ում ներդրվել է քաղաքացիական 

հասարակության ինստիտուտների զարգացման համապատաս-

խան միջավայր, որը կմիջնորդավորի բնակչության վերաբերմուն-

քը բանակի նկատմամբ: Իսկ հասարակության գիտակցության 

մեջ որքան բարձր է իշխանության վարած քաղաքականության 

արդյունքում ստացված գնահատականը, այնքան գիտակցված և 

խորն է համախմբվածության և կազմակերպվածության աստի-

ճանը` որպես հասարակարգի ժողովրդավարացման ցուցիչ: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

  

Այսպիսով` վերոշարադրյալից ելնելով կատարել ենք հե-

տևյալ եզրահանգումները: 

Միջնադարյան շվեյցարական բանակը լավագույնն էր Եվրո-

պայում: Այն իր մարտունակությամբ և բարոյահոգեբանական 

նկարագրով էականորեն տարբերվում էր միջնադարյան Եվրո-

պայում ավանդույթ դարձած իշխանական և քաղաքային աշ-

խարհազորներից: Դրա հաջողությունը պայմանավորված էր մի 

շարք գործոններով, այդ թվում` երկրի սոցիալ-տնտեսական, մշա-

կութային և քաղաքական զարգացման առանձնահատկություննե-

րով: Ներկայումս ևս Շվեյցարիայում շարունակվում են բանակա-

շինության լավագույն ավանդույթները: Հայրենասիրության, քա-

ջության և ինքնազոհաբերության խորը զգացումը ժողովրդի մոտ 

դրսևորվում է դեռևս վաղ հասակից:  

Ֆրանսիական ազգային բանակի ստեղծման և կայացման 

փորձի ուսումնասիրումը Յակոբինյան դիկտատուրայի օրոք ցույց 

է տալիս, որ ազգ-բանակը գործում է, երբ մղվող պայքարն արդա-

րացի է: Երբ բանակը պաշտպանականից վերածվում է հարձակո-

ղականի, ժողովրդից այլևս չի կարելի ակնկալել պատերազմա-

կան գործողություններին համընդհանուր մասնակցություն: 

Ֆրանսիայի օրինակով պատմությունը ցույց է տալիս, որ ամե-

նահզոր բանակն անգամ, երբ տարվում է փառասիրությամբ, երբ 

այնտեղ արմատավորվում են ավատատիրական սկզբունքներն ու 

անհավասարությունը, վաղ թե ուշ կործանվում է: Մարտունակ և 

տոկուն բանակ ունենալու համար յուրաքանչյուր պետություն 

պետք է խուսափի այս արատավոր երևույթներից: 

ՀՀ-ի համար հատկապես կարևորվում է բանակաշինության 

Իսրայելի փորձի ուսումնասիրումը: Ինչպես ՀՀ-ի, այնպես էլ Իս-

րայելի պոտենցիալ հակառակորդները բանակի թվաքանակով 
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գերազանցում են վերջիններիս: Իսրայելական բանակի հաջողու-

թյան գրավականը, ինչը թույլ է տալիս հավասարակշռություն 

մտցնել ուժերի հարաբերակցության մեջ և մեղմել հակառակորդ-

ների բազմաքանակության գործոնը, պայմանավորված է մի շարք 

հանգամանքներով. 

 Իսրայելում պաշտպանական համակարգի արդիականա-

ցումը պայմանավորված է պետության ոլորտային զարգաց-

մամբ: Անվտանգության ապահովումը համակարգային լու-

ծում պահանջող խնդիր է: Այն, ինչ ուղղված է պետության 

հզորացմանը, ծառայում է բանակի հզորացման գործին:  

 Իսրայելում բանակը ազգային ծրագիր է, որի ուժը ոչ միայն 

կատարելագործված անձնակազմն է, այլև այն փաստը, որ 

այն արտահայտում է ժողովրդի ոգին, նրա տոկունությունը:  

 Ազգային բանակը ապակուսակցականացված է, բայց ոչ ա-

պաքաղաքականացված, հակառակը, ներքաղաքական 

կյանքում վերջինիս բացառիկ դերակատարությունը օժտում 

է դրան արտաքին քաղաքականության մեջ ազդեցություն 

ունենալու արտոնությամբ: 

 Իսրայելի համար բանակի հզորացման գործում մեծ է 

սփյուռքի դերակատարությունը:  

 Պետությունը կանգնած է զինվորի կողքին` ինչպես բարո-

յական այնպես էլ նյութական աջակություն ցուցաբերելով: 

«Ազգ-բանակ» հայեցակարգը չպետք է հանգեցնի երկրի 

ռազմականացմանը, որտեղ հասարակությունը բանակի վերա-

հսկողության տակ է անցնում, և մարդիկ համարվում են առաջին 

հերթին ռազմական ոլորտի ծառայողներ: Այն կարող է մի շարք 

խնդիրներ լուծել, առաջին հերթին՝ ազգային համախմբման գոր-

ծառույթ իրականացնել. միայն համախմբվածության և կազմա-

կերպվածության միջոցով կարելի է հասնել բանակ-հասարակու-
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թյուն փոխհարաբերությունների կարգավորմանը և հասարակու-

թյան մեջ վստահության մակարդակի բարձրացմանը: Այսինքն` 

«Ազգ-բանակը» լոկ հայեցակարգ չէ, այն արժեհամակարգ է, որի 

նպատակը ողջ հայությանը անվտանգության գործընթացում 

ներգրավելն է: Այն անմիջականորեն բխում է մեր գոյապահպա-

նության պահանջից` հայոց ազգային գաղափարախոսության 

կարևորագույն հիմնադրույթներից մեկի` ամբողջական հայրենի-

քի և անկախ պետականության գաղափարից: Առանց Արցախի 

անվտանգության ապահովման չի կարող լինել անվտանգ Հայաս-

տան:  

ՀՀ-ում «Ազգ-բանակ» հայեցակարգի շեշտադրումները ար-

տացոլված են երկու հիմնական ծրագրերում` «Պատիվ ունեմ» և 

«Ես եմ»: Նյութական ռեսուրսների սղության, հասարակության 

ակնհայտ շերտավորման պայմաններում նման ծրագրերը չէին 

կարող հաջություն ունենալ, դրանով է բացատրվում նման ծրագ-

րերի՝ մեծ հոսքերի սահմանափակման նպատակով մրցութային 

կարգով անցկացումը: Սակայն գործազրկության պայմաններում 

օգտագործելով ժողովրդի սոցիալապես ոչ բարվոք վիճակը` աղ-

քատության մեջ գտնվող մարդկանց մեծ տոկոսը, որը ստիպված 

հայտնվում էր զինված ուժերի շարքերում, մի կողմից մեղմացնում 

էր բողոքական զանգվածի դժգոհության ալիքը, մյուս կողմից՝ թու-

լացնում բանակը:  

Փոխարենը այդպիսի ծրագրերը հաջողություն կունենան, եթե 

արժևորվեն զինվորականների մասնագիտական ունակություննե-

րը, ռազմարդյունաբերական համալիրի զարգացումը, առաջնա-

հերթությունը տրվի զինվորական անձնակազմի մարտական 

պատրաստության աստիճանի բարոյական և հոգեբանական գի-

տակցության բարձրացմանը, ինչն էլ, քաղաքացիական գիտակ-

ցության և բարոյահոգեբանական բարձր մակարդակ ապահովե-

լով, կնպաստի հանրային վստահության ամրապնդմանը:  
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Բնականաբար, նման գաղափարի իրագործման համար չա-

փազանց կարևոր է համապատասխան նյութական ռեսուրսների 

առկայությունը: Սակայն ամենակարևորը բարոյահոգեբանական 

մթնոլորտի ստեղծումն է: Այդպիսի մթնոլորտի պայմաններում,               

օրինակ, Իսրայելի ժողովուրդը ոչ միայն պատրաստակամու-

թյամբ է ծառայում, այլև շնորհակալ է բանակին իր ծառայության 

համար: 

«Ազգ-բանակ» գաղափարը նախ պետք է արմատավորվի              

երիտասարդության ինքնագիտակցության մեջ, դառնա նրանց 

արժեհամակարգի անբաժան մասը: «Հայրենապաշտ և գաղա-

փարապաշտ» երիտասարդության առկայությունը Գ. Նժդեհը 

համարում էր մեր երկրի «ապագան և փրկությունը»: «Սու՞րը, թե՞ 

գրիչը: Թե՛ մեկը և թե՛ մյուսը. ես սիրեցի և գործածեցի երկուսն էլ: 

Սակայն հայտնվելով երկընտրանքի առջև` ես պիտի նախընտ-

րեի առաջինը, քանզի լինում են ժամանակներ, երբ գրիչը, խոսքը, 

ճշմարտությունն իրենց ճամփան հարթելու համար կարիք են 

զգում սրի»,− գրում էր նա:  

Երիտասարդությունը երկրի ամենամեծ արժեքն է, նրանից է 

կախված պետության ապագան: Վերջինիս դաստիարակության 

և արժեհամակարգի ձևավորման հարցում մեծ դերակատարում 

ունի սոցիալականացման առաջնային ինստիտուտը` ընտանիքը: 

Այն մեծ ներդրում պետք է ունենա ուժեղ, հանրային կյանքով ապ-

րող հասարակության կերտման գործում, որն օժտված կլինի իր            

երկրի համար մտահոգ երիտասարդությամբ և քաղաքացիական 

գիտակցության բարձր աստիճան ունեցող քաղաքացիներով: Յու-

րաքանչյուր ոք պետք է գիտակցի սեփական երկրի նկատմամբ 

պատասխանատու լինելու զգացումը. ոչ միայն պետությունն է 

պատասխանատվություն կրում իր քաղաքացիների համար, այլև 

քաղաքացիներն են իրենց գործողություններով պետության առաջ 



85 

պատասխանատու: Յուրաքանչյուր ոք նախևառաջ պետք է գի-

տակցի, որ սեփական հաջողությունը իր երկրի զարգացման գրա-

վականն է:  

‹‹Ազգ-բանակ›› գաղափարը միայն խոսքով իրագործել հնա-

րավոր չէ: Այս գաղափարն առաջին հերթին պետք է օգնի յուրա-

քանչյուրի մոտ հավատ և համոզմունք ստեղծել քաղաքական հա-

մակարգի ամենագլխավոր ինստիտուտի՝ պետության նկատ-

մամբ: Դրա իրագործմանն իրենց մասնակցությունը պետք է ցու-

ցաբերեն հասարակության բոլոր շերտերը, այդ թվում` և քաղա-

քական էլիտան: Ստեղծված նոր պայմանները քաղաքական էլի-

տա-հասարակություն փոխհարաբերությունների վերարժևորման 

առաջնահերթություն են ծնում: 

Ադրբեջանում քարոզվող հայատյացության, Հայաստանին 

պարտադրվող սպառազինությունների մրցավազքի պայմաննե-

րում ծագում են հիմնախնդիրներ, որոնց լուծման գործում ‹‹Ազգ-

բանակ›› հայեցակարգը կենտրոնական դերակատարություն կա-

րող է ունենալ: Անհրաժեշտ է պետության պաշտպանունակու-

թյունն այնպիսի աստիճանի հասցնել, որի պայմաններում պաշտ-

պանական համակարգը երաշխավորված կերպով հետ կմղի առ-

կա և հավանական ռազմական սպառնալիքները: Այդ համակար-

գի կատարելագործումը ենթադրում է ՀՀ-ի համար ներկայումս և 

հետագայում հակառակորդից բխող սպառնալիքների սթափ գնա-

հատում: 

«Ազգ-բանակ»› հայեցակարգի հետագա իրագործումը հասա-

րակության մեջ պետք է արմատավորի այն համոզմունքը, որ                    

միայն հայրենիք-սփյուռք միասնականության պայմաններում է 

հնարավոր հասնել պետականաշինության ամրապնդմանը:  

Նախևառաջ պետությունը պետք է պատասխանատվություն 

ստանձնի, ապա միայն սերմանի նվիրվածություն դեպի հայրե-
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նիք: Հակառակ դեպքում այս հայեցակարգը կդառնա ևս մեկ 

լծակ՝ ժողովրդին ծնկի բերելու համար: Եթե ապահովվեն բոլոր 

անհրաժեշտ պայմանները, ժողովուրդն ինքը կհանգի «Ազգ-բա-

նակ» հայեցակարգի իրականացման անհրաժեշտությանն այն 

ձևով, ինչպես այն ընդունելի է: 
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