
3

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
 Ը

 (
Ժ
Դ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 4
 (
56

),
 հ

ոկ
տ

եմ
բե

ր-
դ
եկ

տ
եմ

բե
ր,

 2
01

6

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ

Եւ մի ազգ - եթէ ուզում է մնալ յարգւած,
եթէ չի՛ ուզում կորչել - պէտք է լինի զէնքի
ընդունակ, միշտ պէտք է լինի կազմ ու
պատրաստ ինքնապաշտպանութեան
համար, մանաւանդ քաղաքական
ցնցումների վայրկեաններում…

Նիկոլ Դուման1

ԱԶԳ-ԲԱՆԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀՅԴ 
ՓՈՐՁԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ* 

Բանալի բառեր - ազգ-բանակ, Շվեյցարիա, ՀՅ Դաշ-
նակ  ցություն, Ռոստոմ, Մարտական կազմակերպություն, 
«Դա տական մարմին», «Զինվորական խորհուրդ», Արամ Մա-
նուկյան, Արցախյան գոյամարտ, Քարինտակ, Թալիշ։

Հայաստանում այսօր աշխուժորեն քննարկվող առանցքային գաղա-
փար ներից մեկը ազգ-բանակի տեսլականն է, որի վերաբերյալ հրա պա-
րակում առկա կարծիքների ու առաջարկների բազմազանությունը շուտով 
կարող է հավասարվել քննարկումների մասնակիցների թվին։

Ուստի սկիզբ առած դիսկուրսի մեջ ներքաշված անձանց կամքից 
անկախ՝ մեզանում տեղի է ունենում այդ գաղափարի պարզունակացումն 
ու գռեհկացումը, ինչն անթույլատրելի է բարդ գործընթացների մեջ 
ներքաշված տարածաշրջանում գտնվող երկրի ու ժողովրդի համար։ 
Պատճառն այն է, որ վկայաբերելով ազգ-բանակի ձևավորման համաշ-
խար հային փորձը, ներկա քննարկման մասնակիցները մոռանում են, որ 
պատմության ընթացքում երբևէ գոյություն չի ունեցել և այսօր էլ գոյու-
թյուն չունի ազգ-բանակի որևէ ընդհանրական բնորդ, որը կարելի է 
ընդօրինակել ու դարձնել հետագա աշխատանքների հիմք։ Պատմության 
դժվարին հանգրվաններում ազգ-բանակի վերածվելու կարիքը զգացվել է 
միայն այն ժողովուրդների մոտ, որոնք վտանգված են եղել որպես մեկ 
ամբող ջու թյուն։ Ուստի ազգ-բանակի ձևավորումը ոչ թե համընդհանուր 
անհրա ժեշտություն է, այլ գոյատևման նվազագույն պայմանների ապա-
հովման միջոց։ Այդ պատճառով իրենց գոյութան համար պայքարող 

1*Ընդունվել է տպագրության 5. 12. 2016։
 Տե՛ս Դուման, Նախագիծ ժողովրդական ինքնապաշտպանութեան։ Հայ ժողովրդի երեք գլխաւոր 
հատւածների համար, ա.տ.,1907, էջ 10։ 



4

ժողովուրդ ների համար ազգ-բանակի ստեղծման սեփական փորձն ավելի 
կարևոր, է քան համաշխարհային պրակտիկան։ 

Գաղտնիք չէ, որ ազգ-բանակները Նոր և Նորագույն ժամանակների 
ծնունդ են, քանզի մինչ այդ թերևս միայն տոհմացեղային հասարակու-
թյունում է գործել համաժողովրդական բանակի2 նախնական, պարզունակ 
տար բերակը՝ տոհմացեղային աշխարհազորը։ Նոր ժամանակներում առ-
կա համաժողովրդական բանակի շատ թե քիչ տիպական օրինակը Շվեյ-
ցարիան էր, որի կուտակած հարուստ փորձի որոշ բաղադրատարրերը 
ընդ օրինակման առարկա դարձան նաև հայ գործիչների3 համար։ Պա տա-
հական չէ, որ 19-րդ դարավերջին այդ երկրում հաստատված ՀՅ Դաշ-
նակ ցության ներկայացուցիչները կարևորեցին համաժողովրդական բա-
նակի գաղափարը՝ 1894-1896 թթ. համիդյան ջարդերից հետո ուժե ղացած 
պահ պա նողական մտայնության հաղթահարման փորձերի հա մա տեքս-
տում։

Պատճառն այն է, որ համիդյան ջարդերի արդյունքում առաջ եկած 
ազ գովին վտանգվելու իրողությունը մեզանում վերականգնել էր «ճշմար-
տություններից առաջինը գոյությունն է» դեկարտյան տրամաբանությունը։ 
Մինչդեռ՝ ի տարբերություն անհատների պարզ-ֆիզիկական գոյատևան 
խնդրի, ազգ-պետությունների ձևավորման դարաշրջանում առանց ազա-
տու թյան ձգտման՝ հնարավոր չէր ապահովել ազգ-հավաքականության 
գո յությունը։ Ուստի՝ ՀՅԴ հիմնադիրներն իրենց ճանապարհին առկա ար-
գելքների ու սպառնալիքների մեծությունն ընկալեցին որպես կուսակցու-
թյան քաղաքական պահանջների չափավորման, բայց ո՛չ դրանցից հրա-
ժարվելու անհրաժեշտություն։ Եվ 1890-ական թվականների ընթացքում 
ՀՅԴ-ն իրականացրեց սեփական նպատակների ու առաջադրանքների 
շա րունակական ու հետևողական «օպտիմալացումը»՝ «ընդհանուր ապս-
տամ բության» տեսլականը փոխարինելով «ապստամբություն» հասկացու-
թյամբ, իսկ 1898-ից էլ սահմանափակելով նրա տարածքները՝ «ուժերի 
կենտ րոնացման» վայրերով։ 

Դրան զուգահեռ որդեգրվեց ժողովրդին զինելու և ապագա գոյա մար-
տերին նախապատրաստելու ինքնապաշտպանական մարտա վա  րու թյունը, 
որն ազգ-բանակի վերածվելու հիմնական նախադրյալն էր պե տա կա  նու-
թյան բացակայության պայմաններում։ Միայն որոշակի տա րածք ներում 
հա կառակորդի հանդեպ ռազմատեխնիկական գերակշռու թյուն ձեռք բե-
րելու միջոցով էր հնարավոր պահպանել սեփական գոյու թյունը՝ քա ղա-
քա կրթական առումով օտար միջավայրում։ Այդ պատճառով Արևմտյան 
Հայաստանում ՀՅԴ գործիչներ Հրայր-Դժոխքն ու Վազգեն Տե րո  յանը 
գործ նական լուծումներ էին փնտրում նրա իրականացման ճանապարհին։ 
Իսկ նույն օրերին ճա նաչ ված հո գևո րա կան ու ՀՅԴ նվիրյալ Բագրատ 
վարդապետ Թավա քալյ անը Ալեքսան դրա պոլում քարոզում էր իր հոտին, 
որ մենք «...միայն Աստծուց պետք է ա ջակցություն խնդրենք և դրանից 

2 «Համաժողովրդական բանակ» հասկացությունը բնորոշ է Նոր ժամանակներում համընդհանուր 
զինապարտության սկզբունքով առաջնորդվող երկրներին ու ժողովուրդներին։ Ուստի պատահական 
չէ, որ հետագայում ավելի լայն տարածում է գտել ազգ-բանակ եզրույթը:
3 Տե՛ս Վարանդեան Մ. Համաժողովրդական բանակ, Փոթորիկ յանձնախումբ, ա. տ. և ա. թ.։
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Նհետո՝ ինքներս աջակցենք մեկս մյուսին»4։ 

Ուժերի կենտրոնացման գաղափարի վրա հիմնված այս մարտավա-
րու թյան խափանման համար է, որ Օսմանյան կայսրությունը սադրանք-
ների միջոցով արագացրեց ՀՅԴ-ի կողմից հետևողականորեն զինվող 
Սա սունի հայության անհավասար գոյամարտի բռնկումը։ 1904-ի սկզբնե-
րին սկսված դիմադրության արդյունքում ՀՅԴ մարտական խմբերը, ծանր 
հարվածներ հասցնելով օսմանյան կանոնավոր բանակին, կարողացան 
ռազմական գործողությունների շրջանից դուրս բերել Սասունի ժողովրդին 
ու տեղավորելով Մշո դաշտի գյուղերում՝ կանխել նրա բնաջնջումը։

Արևմտյան Հայաստանում իբրև ազգ-բանակ գործելու առաջին փորձի 
ձախողումը փոխհատուցվեց ձեռք բերված մարտական հմտությունները 
Անդրկովկասի թաթարների խանաբեկական ջոկատների դեմ կիրառելու 
միջոցով։ Եվ այստեղ է, որ 1905-1906 թթ. ընթացքում ակնհայտ դարձավ 
ժողովրդի ծոցից ելած ՀՅԴ Մարտական կազմակերպության5 առա վե լու-
թյունը թաթարական ջոկատների հանդեպ։ Պետական կառույցների բա-
ցա կայության պայմաններում ՀՅԴ-ն կարճ ժամանակամիջոցում շուրջ 15 
հազար մարդու դրեց զենքի տակ, ստեղծեց ոչ միայն առանձին նահանգ-
ներում գործող ուժեր, այլև յուրաքանչյուր գյուղն ու գյուղախումբը վերա-
հսկող քաղաքացիական ու զինվորական մարմիններ։ Դրանց կառուց-
վածքը՝ Ղարաբաղի ու Զանգեզուրի օրինակով, իր «Գաւառի կազմակեր-
պու  թյունը»6 գրության մեջ ներկայացրել է այդ շրջանում Արցախում 
գտնվող ՀՅԴ հիմնադիրներից՝ Ռոստոմը։

Յուրաքանչյուր գյուղ ընտրում էր «Դատական մարմին», որը վարում 
էր ոչ միայն դատական գործերը, այլև տվյալ գյուղին վերաբերող վարչական 
հարցերը, իսկ 4-6 գյուղերից բաղկացած շրջանակը ստեղծում էր Մայր 
դա տական մարմին, որը խաղում էր նաև վերաքննիչ ատյանի դեր։ Որո-
շակի տարածքում առկա բոլոր գյուղերի ներկայացուցիչները ընտրում էին 
Շրջանի մարմին, որը ենթակոմիտեի կարգավիճակ ուներ և կապ ուներ 
գա վառական կոմիտեի հետ, որոնցից կենտրոնականը Ապառաժի (Շու-
շիի) կոմիտեն էր, ուստի այն իրականացնում էր կենտրոնական կոմիտեի 
գործառույթներ։ 

Դրան զուգահեռ՝ յուրաքանչյուր գյուղ ուներ իր «Զինվորական խոր
հուրդը», որին միանում էին նրան հավասար թվով անդամներ՝ Դատական 
մարմնից։ Այս կիսառազմական-կիսաքաղաքացիական կառույցը իրակա-
նում ղեկավար շտաբի դեր էր խաղում, քանի որ բուն կռիվը վարելու համար 
գոյություն ուներ «Խմբապետների ժողովը»։ Իսկ խմբապետների կողմից 
ղեկավարվող զինվորական խմբերը մնացած ժողովրդից տարբերվում 
էին միայն զենք ունենալու հանգամանքով, ինչը, սակայն, նրանց մենա-
շնոր հը չէր, քանի որ ամեն մի կռվող տասնյակի թիկունքին կանգնած էր 

4 Մեջբերումը ըստ՝ Խուդինյան Գևորգ, ՀՅ Դաշնակցության քննական պատմություն, Եր., 2006, էջ 
365-366։
5 ՀՅԴ Մարտական կազմակերպության կառուցվածքի ու անվանացանկի ընդհանուր պատկերը տե՛ս 
Ավագ Ա. Հարությունյան, Հ. Յ. Դաշնակցության Մեծ դատավարության թղթածրարները, «Վէմ», 
Եր, 2011, N 3 և 4։
6 Տե՛ս Ռոստոմ, Գաւառի կազմակերպութիւնը, «Ռոստոմ. նամականի, մահուան ութսունամեակին 
առթիւ», Պէյրութ, Համազգայինի Վահէ Սէթեան տպարան, 1999, էջ 399-400։
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պա հեստի հնգյակը՝ «խանչալավորները», որոնք ամեն պահի պատրաստ 
էին զոհվածի կամ վիրավորի փոխարեն վերցնել զենքն ու շարունակել 
կռիվը։

Հայ-թաթարական կռիվների շրջանում Անդրկովկասի գավառներում 
կազմալուծված ցարական վարչակարգին փոխարինած ՀՅ Դաշ նակցույ-
թունը նման ինքնապաշտպանական կառույցի միջոցով փաստորեն հան-
դես էր գալիս ոչ թե որպես առանձին կուսակցություն, այլ մարտնչող 
ժողովրդի ինքնակազմակերպման քաղաքական հարթակ։ Այսինքն՝ տվյալ 
դարաշրջանում դե-ֆակտո պետական գործառույթներ իրականացնող ՀՅ 
Դաշնակցությունը դա կազմակերպված, զինված ու մարտնչող հայ ժողո-
վուրդն էր՝ իր «Դատական մարմիններով» ու «Զինվորական խորհուրդ նե-
րով»։ Եվ որպես զինվորների ու նրանց թիկունքն ապահովող գյուղա ցի-
նե րի կազմակերպված ամբողջություն, հայությունը վերածվել էր ազգ-
բա նակի, ինչնից էլ ծնունդ էր առել հետագայում ոմանց զարմացրած՝ «ով 
դաշնակցական չէ, նա հայ չէ» կարգախոսը։

Պետականազուրկ ազգին մարտնչող ազգ-բանակի վերածելու այս առա-
ջին համակարգված փորձը ապահովեց հայության հաղթանակը՝ 1905-1906 
թթ. հայ-թաթարական կռիվներում, սակայն դա դեռևս բավարար չէր օս-
ման յան բանակի մի քանի հարյուր հազարանոց մարդուժն ու տեխնիկական 
միջոցները (թնդանոթներ և այլ ծանր զինատեսակներ) չեզոքացնելու հա-
մար։ Մեծ եղեռնը ցույց տվեց, որ առանց պետական կառույցների՝ ամենա-
կատարյալ ինքնապաշտպանական համակարգն անգամ ի զորու չէ երկար 
ժամանակ դիմակայել տեխնիկական միջոցներով հագեցած կանոնավոր 
բանակին։ Ուստի 1915 թվականի Վանի ապրիլ-մայիսյան հերոսամարտը՝ 
որպես հայ ժողովրդի անկոտրում կամքի մարմնացում, մնաց իբրև բացա-
ռու թյուն։ Եվ պատահական չէ, որ այն կերտած Արամ Մանուկյանն ու նրա 
կուսակցությունը դարձան 1918-ին արդեն Արևելյան Հայաստանին սպառ-
նա ցող թուրքական կանոնավոր բանակի գրոհը կասեցնելու գործի կազ մա-
կերպիչները։ Բայց Սարդարապատում, Բաշ-Ապարանում ու Ղարաքիլիսայում 
այդ առաջադրանքի ռազմական մասի իրականացումն ընկավ ցարական 
բանակի, իսկ հետագայում Հայկական կորպուսի կազմում մարտական 
փորձ ձեռք բերած հայ սպայության միջին օղակի (գնդապետներ, մայորներ, 
կապիտաններ) և ՀՅԴ կազմակերպության ուսերին, որոնց շարքերից դուրս 
եկան Բեկ-Փիրումյանները, Զեմլյակներն ու Գուրգեն Տեր-Մովսիսյանները։ 

Իբրև ազգ-բանակ կռվելու առաջադրանքը ծառացավ նաև Հայաս-
տանի առաջին հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարության 
առ ջև, բայց խորթացումը, որը պահ պանվում էր նախկին ցարական բա-
նա կի սպայության մի մասի և հայ ազատամարտի բովով անցած ՀՅԴ 
մար տական խմբերի միջև, միշտ չէ որ թույլ տվեց իրականություն դարձնել 
այդ խնդիրը։ Եվ այնտեղ, ուր հա ջողվեց պրոֆեսիոնալ զինվորականների 
ուժերը միաձուլել զինված ժո ղովրդի ջանքերին, մենք հաջողության հա-
սանք (հայ-վրացական պա տե րազմ, Զանգեզուրի գոյամարտ և վերջապես՝ 
Սուրմալուի ճակատամարտ), իսկ այնտեղ, ուր արձանագրվեց հակառակ 
միտումը, չկարողացանք տի րապետել իրավիճակին (1920 թ. գարնան 
կռիվները Ղարաբաղում, Կարսի անկումը 1920-ի հոկտեմբերի 30-ին և 
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այլն)։ Դրանով իսկ հաստատվեց ազգ-բանակ ստեղծելու շվեյցարական 
փոր ձի հիման վրա Մ. Վարանդյանի կա տարած այն խորիմաստ դի տար-
կումը, համաձայն որի՝ «Զօրքը չը պէտք է բաժանւած լինի ազգային 
մարմն ից, որպէս մի կաստ. զօրք և ազգ, զօրք և պետութիւն, զօրք ու 
հայրենիք՝ պէտք է կազմեն մի ներդաշնակ ամ բողջութիւն…»7։

Այդ ներդաշնակ ամբողջության վերականգնման ճանապարհին հայ 
զինվորին ու սպային վիճակված էր «ճաշակել» խորհրդային բռնապե տու-
թյան 70 տարիների դառնությունները։ Եվ միայն Հայաստանի անկախու-
թյան արշալույսին սկիզբ առած Ղարաբաղյան շարժումը նոր առիթ ու 
հնա րավորություն էր ազգ-բանակի տեսլականը կյանքի կոչելու համար։ 
Ուստի պատահական չէ, որ Հայրենիք վերադարձած ՀՅ Դաշնակցության 
առաջին գործը եղավ մարտական խմբերի ստեղծումն ու դրանց պարապ-
մունք ների կազմակերպումը Հայաստանի հեռավոր գյուղերում ու Արցա-
խում։ Այս ճանապարհով հակառակորդի հանդեպ ձեռք բերված որա կա-
կան առավելությունն էր այն վճռորոշ գործոնը, որը խորհրդային բանակի 
տարա ծաշրջանից հեռանալուց հետո հաղթանակներ պարգևեց մեզ։ 
Կարճ ժամանակամիջոցում ողջ Լեռնային Ղարաբաղը վերածվեց ազգ-
բա նակի, որը թեև քանակական բոլոր ցուցանիշներով զիջում էր հա կա-
ռա կորդին, բայց իբրև միասնական բռունցքի վերածված ժողովուրդ՝ ան-
խորտակելի էր իր կամքով ու վճռականությամբ։ Արցախյան գոյամարտը 
ցույց տվեց նաև, որ կանոնավոր բանակ ունենալու հրամայական անհրա-
ժեշտության պայմաններում ևս ազգ-բանակի գաղափարը պահպանում է 
իր կա րևո րությունը։ Փոխվում է միայն ազգի քաղաքական կամքի կենտ-
րոնը՝ կու սակ ցությանը փոխարինում է պետությունը։ Բայց ամենևին էլ չի 
փոխվում հիմնական հրամայականը՝ ազգովին վտանգվելու հեռանկարը 
ազգովին կանխելու անհրաժեշտությունը։ 

Այդ պատճառով ներկա հանգրվանում ազգ-բանակի ձևավորման 
խնդիրը չպետք է շփոթել կանոնավոր բանակի որակական հատկանիշների 
կատարելագործման առաջադրանքի հետ, որը եղել ու մնում է ազգի 
գոյության ապահովման առաջին պայմանը։ Անշուշտ, ողջ ազգը չի կարող 
կռվել նման չափանիշներով, բայց հարկ եղած դեպքում նրա յուրաքանչյուր 
ան դամը պարտավոր է պաշտպանել ինքն իրեն, իր ընտանիքը, թա-
ղամասը կամ գյուղը։ Առաջին խնդիրը ներկայումս առաջ է բերել նաև է՛լ 
ավելի որակյալ ստորաբաժանումների՝ հատուկ պատրաստության գրո-
հային բրի գադների և գումարտակների կարիքը, բայց մեզ նման վտանգ-
ված ազ գերի պարագայում դրանով նույնպես չի վերացել յուրաքանչյուր 
քա ղա քացու՝ ինքնապաշտպանությանը պատրաստ լինելու առաջադրանքի 
կա րևոր նշանակությունը։ 

Որովհետև ինչպես Արցախյան գոյամարտը, այնպես էլ 2016 թ. ապ րի-
լին տեղի ունեցած մարտական գործողությունները մեզ արդեն ապացու-
ցել են, որ գործ ունենք ցեղասպանական մտասևեռումով առաջնորդվող 
հա  կառակորդի հետ, որը ոչ միայն տարածքներ գրավելու, այլև մարդ-
կանց ոչնչացնելու նպատակ է հետապնդում։ Ուստի հակառակորդի 
նկրտումն երին դիմագրավելու գործին պետք է պատրաստ լինի ոչ միայն 
7 Վարանդեան Մ., Համաժողովրդական բանակ, Փոթորիկ յանձնախումբ, ա.տ. և ա.թ. , էջ 5։
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կանոնավոր բանակը, այլև նվազագույնը՝ ռազմական գործողությունների 
հավանական թատերաբեմի ողջ բնակչությունը։ 

Այդ պատճառով, երբ ազգ-բանակի ձևավորման մասին ներկա դիս կուր-
սի մասնակիցները լայնորեն շրջանառության մեջ են դնում արևմտյան 
բանակների առաջավոր փորձի յուրացման, այդ թվում՝ գիտության ու 
բանակի միջև կապի ամրապնդման կարևոր խնդիրները, դրա հետ միասին 
չպետք է անտեսեն որպես զինված և կազմակերպված ժո ղո վուրդ՝ ցեղա-
սպանին դիմակայելու այն լավագույն մարտական ավան դույթ ները, որոնք 
իբրև ՀՅԴ կողմից ձեռք բերված հմտություններ ու փորձ՝ իրենց կեն սու-
նակությունն ապացուցել են նաև Արցախյան գոյա մար տում։ Դրանց շնոր հիվ 
է, որ 1992-ի հունվարին փրկվեց հերոսական Քարինտակի բնակչու թյունը, 
երբ տեղի դաշնակցական կառույցի ջան քե րով զինված ժողովուրդը դիմա-
դրեց ու դիմացավ՝ մինչև հիմնական ուժերի ժամանումը։ Իսկ կա նո նավոր 
բանակի ձևավորումից հետո թերևս նման ինքնա պաշտ պանական հա-
մակարգի բացակայնությունն էր անցած ապրիլին Թալիշում արձանա գրված 
վայրագությունները չկանխելու պատճառը… 

Հայաստանի քաղաքացիները ու մանավանդ սահմանամերձ գյու ղերի 
բնակչությունը պետք է ներքնապես կազմակերպված և գաղա փարապես 
պատրաստ լինեն՝ հարկ եղած դեպքում առաջին հարվածն ըն դու նելու, 
իրենց գյուղը կամ թաղամասը պաշտպանելու, կանանց, ծերերին ու երե-
խա ներին մարտական գործողությունների գոտուց դուրս բերելու, այ-
սինքն՝ իբրև ազգ-բանակ կռվելու համար։ Եվ այս առումով լեռներում 
ծվարած ոչ մեծ բնակավայրերի պաշտպանության ընթացքում ՀՅԴ ձեռք 
բերած մարտական հմտությունների և գաղափարա բա րոյական որակների 
անսպառ զինանոցը մեր երիտասարդ սերնդի հա մար կարող է դառնալ 
փորձի ու գիտելիքների փոխանցման, կամքի ու վճռա կանության դաս-
տիարակման լավագույն դարբնոցը։

Խմբ.։
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