ՏԻԳՐԱՆ ՔՈՉԱՐՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ,
քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

ԱՐԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀՀ զինվորական կոմիսարիատի ավագ սպա-իրավաբան, փոխգնդապետ

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄԸ
ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Հարավային Կովկասի տարածաշր
ջանը աչքի է ընկնում սառեցված հա
կամ արտ ութ յունն եր ի առկ այ ութ յամբ՝
թեժանալու վերահաս սպառնալիքնե
րով։ Անվտանգության և կայունության
համար խնդրահարույց է այն կարևոր
հանգ ամ անք ը, որ տար ած աշրջ ան ի
երկրները որդեգրել են տրամագծորեն
տարբեր անվտանգության ու պաշտ
պան ակ ան ռազմ ավ ար ութ յունն եր և
դաշինքներին ու ուժային կենտրոննե
րին հարելու քաղաքականություններ։
Տարածաշրջանային անվտանգությանը
բոլորովին չի նպաստում նաև գլոբալ
առումով շահագրգիռ պետությունների
ու միջազգային կազմակերպություննե
րի շահերի տարամիտումը։
Հոդվածում hեղինակի կողմից եզրա
հանգում է արվում, որ պաշտպանական
կարողությունների հետևողական զար
գացումը Հայաստանի տրամաբանված
ընտրությունն է, որը բխում է պետու
թյան և ժողովրդի անվտանգության,
ինչպես նաև խաղաղության պահպան
ման, իսկ անհրաժեշտության դեպքում`
նաև խաղ աղ ութ յան պարտ ադրմ ան
նպատակներից: Տվյալ նպատակներին
հասնելու համար Հայաստանի Հանրա
պետությունում իրականացվում է մի
գործընթաց, որը կոչվում է Պաշտպա
նության ռազմավարական վերանայում:
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տություններ՝ պաշտպանության ռազ
մավարական վերանայում, պաշտպա
նական բարեփոխումներ, ռազմական
քաղաքականություն, անվտանգության

միջ ավ այր, հայեց ակ արգ, վերլ ուծ ու
թյուն, սպառն ալ իք, կանխ ատ ես ում,
քաղաքացիական վերլուծություն, հան
րային իրազեկում:
Ռ ազմ աք աղ աք ակ ան գործ ուն եո ւ
թյունը սոցիալ-քաղաքական գործու
նեության այն տարատեսակն է, որն
անմիջականորեն և ուղղակի կապված
է պաշտպանական համակարգի նպա
տակներին հասնելու համար բոլոր ան
հրաժեշտ միջոցների նախապատրաստ
ման ու կրառման հետ: Տվյալ տեսակի
գործունեության մեջ ռազմական բա
ղադրիչի առկայությունն այն բնութագ
րում է զինված միջոցների կիրառման
տեսակետից, իսկ քաղաքական բնույթը
բացահայտում է ռազմական քաղաքա
կանության սոցիալական (հումանիս
տակ ան) ու ղղ ութ յուն ը: Հայ աստ ան ի
Հանրապետության ռազմական քաղա
քակ ան ութ յան ամբ ողջ համ ակ արգ ը
հիմնականում ձևավորվում, գործարկ
վում ու զարգացվում է պաշտպանա
կան-ան վտ անգ ային համ ակ արգ ում
ազգային շահերին համապատասխա
նող դեր ակ ատ ար ութ յուն ուն են ալ ու
նպատակով:
ՀՀ ռազմ ակ ան դոկտր ին ում որ
պես անվտանգության սպառնալիքնե
րի գնահատում նշվում է, որ ռազմա
կան անվտանգության սպառնալիքները
եր կր ի պաշտպ ան ուն ակ ութ յան վրա
բացասաբար ազդող, նրա ինքնիշխան
գոյության և կայուն զարգացման հա
մար վտանգներ հարուցող պայմաննե
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րի, գործոնների և գործողությունների
համախումբ են և ունեն արտաքին ու
ներքին բնույթ [1]: Հայաստանի համար
մտահոգության հիմնական աղբյուրը
Թռւրքիա-Ադրբեջան ռազմավարական
դաշինքն է, որով անհանդուրժող և ոչ
կառուցողական քաղաքականություն է
իրականացնում Հայաստանի ազգային
անվտանգության շահերի նկատմամբ։
Թուրքիան անվերահսկելի ռազմական
օժանդակություն է ցուցաբերում Ադր
բեջանին՝ հատկապես նախիջևանյան
ուղղությամբ, ինչն արտահայտվում է
ոչ միայն սպառազինության ու ռազ
մական տեխնիկայի հատկացումներով,
այլ համապատասխան հրահանգիչների
և «կենդանի ուժի» քողարկված երկա
րաժամկետ տեղակայումներով։ Ադրբե
ջանի կողմից դրսևորվում է Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության և Հա
յաստ ան ի Հանր ապ ետ ութ յան նկատ
մամբ անմիջական ռազմական սպառ
նալիք, որի ուղիղ վկայություններից
են այդ երկրի գերռազմականացումը,
վարվ ող հայ ատ յաց քաղ աք ակ ան ու
թյունը, ինչպես նաև հակամարտության
բանակցային գործընթացում որդեգրած
մերժողական դիրքորոշումը։ Չնայած
միջազգային հանրության և հատկա
պես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շարունակա
կան ջանքերին, Հայաստանի կառու
ցողական դիրքորոշմանը՝ Ադրբեջանը
հակվ ած է դեպ ի հակ ամ արտ ութ յան
ուժային լուծման տարբերակը։ Պատե
րազմ սկսելու Ադրբեջանի վճռակա
նությունը տեսանելի է ոչ միայն քաղա
քակ ան հայտարարութ յունների, այլև
ռազմական ոլորտում գործնական քայ
լերի լույսի ներքո։
Ադրբեջանը ձեռք է բերում մեծ քա
նակ ի հարձ ակ ող ակ ան, հատկ ապ ես
հեռահար սպառազինություն, հարձա
կողական բնույթի են ադրբեջանական
զինված ուժերի պատրաստության և
կիրառման պլանները։ Ուժերի շփման
գծում դիվ երս իո ն-հետ ախ ուզ ակ ան
խմբերի գործողությունները կրում են

դիտավորյալ ու պլանավորված բնույթ
և նպատ ակ են հետ ապնդ ում շոշ ա
փել հայկական ուժերի պաշտպանու
թյան ամրությունը։ Պակաս ուշագրավ
չէ Ադրբեջանի կողմից վարվող տեղե
կատվական պատերազմը, որի շրջա
նակներում պետական մակարդակով
և բոլոր հարթակներում առաջ է մղ
վում հակահայկական քարոզչությունը՝
փաստերի խեղաթյուրմամբ հայկական
կողմին ներկայացնելով որպես ագրե
սիվ կողմ և տարածաշրջանային կայու
նության, համագործակցության ու զար
գացման խոչընդոտ։
Ներկ այ ումս Ադ րբ եջ ան ի համ ար
թերևս ամ են աէակ ան զսպ ող հան
գամանքը հայկական զինված ուժերի
մարտունակության աստիճանն է, որը
թույլ է տալիս հակամարտող ուժերի
շփման գծում ադրբեջանական կողմի
բոլոր սադրանքներն արժանացնել հա
մարժեք պատասխանի։ Զինված ուժերի
ընթացիկ և հեռանկարային զարգաց
ման պլաններն ուղղված են բանակի
մարտական կարողությունների զգալի
ավելացմանը, որի շնորհիվ վերջինս
ցանկացած պահի պատրաստ է լինելու
արժանի հակահարված տալ հակառա
կորդին։
Հ այ աստ ան ի Հանր ապ ետ ութ յու
նում ընթացող պաշտպանական բարե
փոխումների շրջանակում հիմնական
նպատակ է դրվել ունենալ մարտու
նակ, արդյունավետ և ժամանակակից
զինված ուժեր: Նշյալ որակների ապա
հովումը թելադրված է տարածաշրջա
նում ռազմաքաղաքական իրավիճակի
լարվածության մեղմացման միջոցա
ռումներին հատկացվող ֆինանսական
սահմանափակ ռեսուրսներն առավել
արդյունավետ օգտագործելու անհրա
ժեշտությամբ: Պաշտպանության ռազ
մավ ար ակ ան վեր ան այ ումն առ աջ ին
հերթին նպատակաուղղված է ազգային
անվտանգությանն սպառնացող առկա
և հավ ան ակ ան ռազմ աք աղ աք ակ ան
ռիսկ եր ի ու սպառն ալ իքն եր ի բաց ա
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հայտմանը՝ հիմքում ունենալով անցյա
լի սխալները և ձևավորելով հեռանկա
րային նպատակները [2]:
Վերանայումը նախատեսում է ազ
գային պաշտպանական համակարգի և
դրա բաղադրիչների մանրակրկիտ վեր
լուծություն, որի նպատակը այդ համա
կարգի կարողությունների պարզումն
է և դրանց համապատասխանեցումը
բացահայտված ռիսկերի ու սպառնա
լիքն եր ի դիմ ակ այմ ան ը: Հիմնվ ել ով
վերլուծության արդյունքների վրա` Վե
րանայման գործընթացի շրջանակնե
րում իրականացվում են ՀՀ զինված
ուժերի զարգացմանը նպատակաուղղ
ված որոշակի ուղեցույցների և ռազմա
վարական պլանների մշակման աշխա
տանքներ: Վերանայումը նախատեսում
է ինչպես կարճաժամկետ, այնպես էլ
միջն աժ ամկ ետ զարգ աց ում: Տվյալ
վերլ ուծ ութ յան շրջ ան ակն եր ում շա
րունակաբար քննարկվում և նախանշ
վում են զինված ուժերին հատկացվող
նյութական միջոցների նպատակային
օգտագործման միջոցով առավել շատ
արդյունք ստանալու լուծումներ: Այս
համատեքստում ուշադրության են ար
ժանի նաև իրավասու մասնագտների
կողմ ից ներկ այ ացվ ող առ աջ արկ ու
թյունները, մասնավ որապ ես այն, որ
Վերանայման գործընթացում ռազմա
վարական վերլուծություն և դրա հիման
վրա արվող կանխատեսումներ կատա
րելիս արդյունավետ կլինի օգտագոր
ծել նոր ամ ուծ ակ ան հետ ազ ոտ ակ ան
մեթոդներ («PESTLE» վերլուծությունը,
«SWOT» և «DECISION TREES» մեթոդները)
[3]: «PESTLE» (political, economic, social,
technological, environmental) մեթ ոդ ը
հնարավորություն է տալիս դասակար
գելու պետության վրա ազդող ինչպես
ներքին, այնպես էլ արտաքին գործոն
նե
րը: «SWOT» (strengths, weaknesses,
opportunities, threats) մե
թո
դը թույլ է
տալիս պետության ուժեղ և թույլ կող
մերի, ինչպես նաև արտաքին միջա
վայրից բխող հնարավորությունների և

սպառնալիքների ճկուն գնահատմամբ
գտնելու պետության առջև ծառացած
խնդ իրն եր ի լուծմ ան տարբ եր ակն եր:
«DECISION TREES» («Որոշումների ծառ»)
մեթ ոդ ի նպատ ակն է արդ յուն ավ ետ
քաղ աք ակ ան ուղ եգծ ի ըն տր ութ յան
ապահովումը, որի միջոցով վերլուծ
վում են այլընտանքային որոշումները:
Մասնագետների կողմից Պաշտպանու
թյան ռազմավարական վերանայման
մեթոդաբանության վերլուծության շր
ջանակներում ներկայացվում են նաև
սցեն ար ային պլան ավ որմ ան, խաղ ե
րի տեսության և «կարմիրների թիմա
կազմմ ան» մեթ ոդն եր ի կիր արկմ ան
ու արդյունավետության վերաբերյալ
գնահատականներ [4]:
Փ աստ որ են, ՀՀ Պաշտպ ան ութ յան
ռազմավարական վերանայումը երկրի
պաշտպանական համակարգի և դրա
գործ ուն եո ւթ յան ռազմ ավ ար ութ յան
վերանայմանն ուղղված միջոցառում
ների ամբողջություն է, որի նպատակն
է գնահատել երկրի պաշտպանական
համակարգը առկա և երկարաժամկետ
հեռանկարում ակնկալվող սպառնա
լիքներին և մարտահրավերներին դի
մակայելու կարողությունների տեսա
կետից՝ այդ առումով բացահայտելով
համակարգի համապատասխանելիու
թյունը (նաև ոչ համապատասխանե
լիությունը): Այն նպատակաուղղված է
բոլոր մակարդակներում քաղված դա
սերի վերլուծության և թերությունների
շտկման միջոցով երկրի պաշտպանու
թյան հետևողական զարգացման ապա
հովմ ան ը՝ եր աշծ ավ որ ել ով հուս ալ ի
պաշտպանության կարողություն:
Հուսալի պաշտպանական կարողու
թյունը Հայաստանի անվտանգության
միջավայրի իրատեսական գնահատ
մամբ առկա և հնարավոր սպառնա
լիքներին ու վտանգներին հակազդե
լու, դրանց չեզ ոք ացմ անն ու ղղվ ած
ռազմական գործողություններ վարե
լու զինված ուժերի կարողությունների
ամբողջությունն է [5]: Որպես այդպի
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սին՝ Պաշտպանության ռազմավարա
կան վերանայումն հնարավորություն է
տալիս մշակելու պաշտպանական հա
մակարգի զարգացման և կատարելա
գործման հնարավորությունները: Տվյալ
գործընթացի գնահատման արդյունքնե
րը հիմք են հանդիսանում պաշտպանու
թյան ոլորտի հեռանկարային զարգաց
ման ծրագրերի մշակման, հետևաբար,
պաշտպ ան ակ ան բար եփ ոխ ումն եր ի
համար: Պաշտպանության ռազմավա
րական վերանայումն իրականացվում
է անվտանգության միջավայրի վեր
լուծության և սպառնալիքների կարճա
ժամկետ ու երկարաժամկետ ժամանա
կաշրջանների գնահատման միջոցով:
Պաշտպ ան ութ յան ռազմ ավ ար ա
կան վերանայումը հնարավորություն
է տալիս հնարավորինս ճշգրիտ, հիմ
նավ որվ ած և նպատ ակ աուղղվ ած
իրականացնել սպառնալիքների չեզո
քացման աշխատանքների պլանավո
րում ը, համ ապ ատ ասխ ան կար ող ու
թյունն եր ի ստեղծ ում ը, զարգ աց ում ը
և ֆինանսավորումը: Այն զգալիորեն
բարձր ացն ում է պետ ութ յան պաշտ
պանունակությունը, ապահովում է ան
հրաժեշտ ճկունություն տարբեր ճգնա
ժամային իրավիճակներին համարժեք
արձագանքելու համար և նվազեցնում
է անակնկալ ճգնաժամային իրադրու
թյունների ստեղծման հավանականու
թյունը: Պաշտպանության ռազմավա
րական վերանայման իրականացումը
նախատեսված է Հայաստանի ռազմա
կան դոկտրինով, ինչպես նաև ՀՀ-ՆԱՏՕ
Անհատական գործընկերության գոր
ծողությունների ծրագրով: Պաշտպա
նական ռազմավարական վերանայման
գործընթացն Հայաստանի Հանրապե
տությունում նախաձեռնվել է և ան
ցկացվում է սկսած 2008 թվականից [6]:
Վ եր ան այմ ան գործ ընթ աց ում հա
մակ ողմ ան իոր են հաշվ ի են առ նվ ել
զինված ուժերի զարգացմանը ներկա
յացվ ող ժամ ան ակ ակ ից պահ անջն ե
րը, տար ած աշրջ ան ում անվ տանգ ու

թյան միջազգային համակարգերի հետ
(ՀԱՊԿ, ԵԱՀԿ, ՆԱՏՕ) համագործակցու
թյան գերակայությունները, ինչին մե
ծապես նպաստել են նաև Հայաստանի
Հանրապետության գործընկեր երկրնե
րի աջակցությունն ու փորձագիտական
օժանդակությունը [7]: Այս համատեքս
տում պետք է ընդգծել, որ Պաշտպանու
թյան ռազմավարական վերանայման
գործընթացում ՀՀ ՊՆ Ազգային ռազմա
վարական հետազոտությունների ինս
տիտուտի (որը կերպափոխվել է Պաշտ
պանական ազգային հետազոտական
համալսարանի) կողմից տեսամեթոդա
բանական և գիտակիրառական փորձի
ներբեռնման լայնածավալ ու բազմա
բովանդակ աշխատանքներ են տարվել
ու շարունակվում են ներկայումս՝ նաև
արտասահմանյան փարձառու մասնա
գետների ներուժի օգտագործմամբ: Այս
ռազմավարական «կալիբրի» հաստա
տության կողմից կատարվել են Ադր
բեջանի (2007թ. և 2013թ.), Վրաստանի
(2008թ. և 2014թ.), Լեռնային Ղարաբա
ղի Հանր ապ ետ ութ յան, ին չպ ես նաև
Հայաստանի պաշտպանական-արդյու
նաբերական համալիրի և ռազմական
կրթության համակարգի ռազմավարա
կան վերագնահատումներ:
Որքան մանրակրկիտ ուսումնասիր
վեն անվ տանգ ութ յան միջ ավ այր ը և
այնտեղից բխող սպառնալիքները, այն
քան հնարավոր կլինի ավելի կանխա
տեսել հակառակորդի ապագա քայլերը`
ունակ լինելով Հայաստանի Հանրապե
տութ յան պաշտպ ան ութ յան գործ ում
առկա ուժերին և միջոցներին հաղոր
դել սպառնալիքներին դիմագրավման
և դրանց հետ կապված ռիսկերի նվա
զեցման համար անհրաժեշտ կեցվածք:
Հայաստանի ֆինանսատնտեսական և
ժողովրդագրական պայմանները, Լեռ
նային Ղարաբաղի հակամարտության`
առկա դրության կամ Ստատուս քվոյի
պահպանումը, այնպես էլ ռազմական
գործ ող ութ յունն եր ի վերսկս ում ը պե
տության համար զգալի ռիսկեր են պա
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րունակում:
Միաժամանակ, զինված ուժերի հա
մար դիտ արկվ ում է անհ ապ ատ աս
խան ություն, մի կողմ ից, ստանձնած
առ աք ել ութ յան, այս ինքն` խաղ աղ ու
թյան պարտադրման և պատերազմում
հաղթանակի հասնելու, և մյուս կողմից`
տրամադրության տակ գտնվող կարո
ղությունների միջև: Այս իմաստով հիմ
նական խնդիրն այդ ռիսկի նվազեցումն
է: Ռիսկը նվազեցնելու համար կարելի
է նախանշել երկու փոխլրացնող ճա
նապարհ: Առաջինը երկկողմ և բազմա
կողմ շրջ ան ակն եր ում դաշն ակց ային
և գործընկերային համագործակցային
ծրագրերին ռազմական և ռազմաքա
ղաքական ներգրավումն է, ինչը թույլ
է տալիս որոշակիորեն այսպես ասած
«փոխանցել» կամ «վերավստահել» Հա
յաստանի պաշտպանության խնդիրը:
Երկրորդ ճանապարհը ռազմական կա
րողությունների ավելացումն է: Ռազ
մական կարողություններ ասելով շատ
անգամ հասկացվում է միայն սպառա
զին ությունը, ռազմ ական տեխնիկան
և անձնակազմը: Սակայն, ռազմական
կարողությունները պետք է դիտարկել
ավելի ընդարձակ սպեկտրում` ռազ
մական գործողությունների տեսություն
(այսինքն` մարտավարություն, օպերա
տիվ արվեստ և ռազմավարություն),
կազմակերպչական կառուցվածք, կր
թություն և ուսում, սպառազինություն,
ռազմ ակ ան տեխն իկ ա և նյութ ակ ան
միջոցներ, առաջնորդություն կամ հրա
մանատարական ձիրք, անձնակազմ և
վերջապես, ենթակառույցներ: Միա յն
այս ենթաոլորտներում ապահովելով
արդ յուն ավ ետ ութ յուն` հնար ավ որ է
ապահովել առկա ու կանխատեսվող
սպառնալինքերին դիմակայելու ունակ
ռազմական բավարար կարողություն
ներ:
Պաշտպանության ռազմավարական
վերանայումը Հայաստանի Հանրապե
տությունում սկիզբ առավ և ընթանում
է փուլային բաժանումներով: Առաջին

ՊՌՎ-ն կատարվեց 2008-2010թթ.՝ ար
դյունքում ընդունելով ՀՀ զինված ու
ժերի 2011–2015թթ. զարգացման միջ
նաժամկետ ծրագիրը, իսկ 2011թ. մայիս
ամսին հրապարակվեց հանրային զե
կույց՝ ՊՌՎ արդյունքների վերաբերյալ
[8]: ՀՀ նախագահի 2013թ. դեկտեմբերի
5-ի կարգադրությամբ պաշտոնապես
մեկնարկեց Պաշտպանության ռազմա
վարական վերանայման երկրորդ միջ
գերատեսչական գործընթացը [9]:
Պաշտպ ան ակ ան վեր ափ ոխ ումն ե
րի ոլորտում՝ Հայաստանի շուրջ ձևա
վորված անվտանգության միջավայրից
բխող ռազմական բնույթի սպառնա
լիքների չեզոքացմանն ունակ զինված
ուժերի պլանային զարգացումն ապա
հո
վե
լու հա
մար մշակ
վել է ՀՀ զին
ված ուժերի 2016–2Օ20թթ. զարգացման
պլանը, ինչպես նաև խելամիտ կերպով
պլանավորվել են անհրաժեշտ ֆինան
սական ու նյութական ռեսուրսները [10]։
Զինված ուժերի զարգացման պլանի
հիմն ակ ան նպատ ակն ըս տ էո ւթ յան
հանգում է ռազմական (մարտական)
գործողությունների վարման ձևերի ու
եղանակների փոփոխությանը՝ «Խելա
միտ պաշտպանության» ձևավորմամբ։
Այս նոր մոտեցումը ենթադրում է ուժա
յին և ոչ ուժային զսպման համակարգի
օգտագործում, իսկ զսպման ձախող
ման դեպքում՝ զբաղեցրած դիրքերի
համ առ պաշտպ ան ութ յան համ ատ ե
ղում ռազմական գործողությունները
հակառակորդի տարածք տեղափոխելու
հետ։ Տվյալ խնդիրը պետք է հանձնա
րարվի փոքր ուժերով մեծ խնդիրների
կատարմանն ունակ ստորաբաժանում
ներ ին (ուժ եղ ացն ել ով գում արտ ակ,
վաշտ/մարտկոց օղակը), որոնք, ղեկա
վարվելով «Հրամանատրում առաջադ
րանքի միջոցով» սկզբունքով, ի զորու
կլինեն վարել ապակենտրոնացված ու
տարատեղված մարտական գործողու
թյուններ:
Ռազմական քաղաքականության և
անվտանգության հուսալի համակար
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գի ապահովումը բարդ ու համարժեք
նյութական մեծ միջոցներ պահանջող
գործընթաց է։ Պաշտպանությանը հատ
կացվող միջոցները պետք է ամբողջու
թյամբ ապահովեն բանակի մարտական
ու զորահավաքային պատրաստությու
նը, պահեստային ուժերի ու պաշարնե
րի ստեղծումը։ Հայաստանի տնտեսա
կան կարողությունները այդքան էլ թույլ
չեն տալիս իրականացնել պաշտպա
նութ յան բնագ ավ առ ի արմ ատ ակ ան,
անհրաժեշտ ծավալների վերազինում և
վերակառուցում։ Իր տնտեսական ցու
ցանիշներով Հայաստանը զգալիորեն
զիջում է տարածաշրջանի երկրներին ու
հավանական հակառակորդներին։ Իսկ
առանց համապատասխան ֆինանսա
կան հատկացումների անհնար է բանա
կի լիակատար վերազինումն ու ուժերի
հաշվեկշռի պահպանումը։ Սակայն բա
նակի վերազինումը և վերակառուցումը
չի կարելի հետաձգել մինչև լավ ժամա
նակները՝ տնտեսական վերածնունդը։
Ռազմ ակ ան հավ աս ար ակշռ ութ յուն ը
հօգուտ իրեն խախտող հակառակոր
դը, անմիջապես օգտագործելով պահը,
կդիմի վճռական գործողությունների:
ՀՀ պաշտպանության կազմակերպ
ման ոլորտում առաջընթաց է արձա
նագրվել նաև քաղ աքաց իական վե
րահսկ ող ութ յունն ուժ եղ ացն ել ու ու
հասարակության հետ համագործակ
ցել ու հարց եր ում։ Պաշտպ ան ութ յան
ոազմավարական վերանայման գոր
ծընթացում նույնպես տեղ են գտել հա
սար ակ ութ յան իր ազ եկմ ան միջ ոց ա
ռումներ։ Կարևոր քայլ է կատարվել
հասարակական կազմակերպություննե
րին ընդառաջ և հասարակության հան
դեպ թափանցիկության ապահովման
ուղղությամբ։
Հանրային օգտագործման ներկա
յացված ՀՀ պաշտպանության ռազմա
վարական վերանայման 2011-2015թթ.
ամփոփման մեջ արդարացիորեն և հիմ
նավորված եզրահանգում է ներկայաց
վում, որ նկատի ունենալով Հայաստանի

շուրջ ձևավ որվ ող ռազմ աք աղ աք ա
կան միտումները, ինչպես նաև զին
ված ուժերի բարեփոխման օբյեկտիվ
անհրաժեշտությունը, ՀՀ պաշտպանա
կան գերատեսչությունը Պաշտպանու
թյան ռազմավարական վերանայման
գործընթացը դիտարկում է իր հիմնա
կան առաջնահերթություններից մեկը,
որով կապահովվի տվյալ գործընթա
ցի շար ուն ակ ակ ան ութ յունն ու ՊՌՎ
արդյունքների լիարժեք իրագործումը:
Պաշտպ ան ութ յան ռազմ ավ ար ակ ան
վերանայումն հնարավորություն է ըն
ձեռել ստեղծելու այնպիսի պաշտպա
նական համակարգ, որն ունակ կլինի
արդյունավետորեն դիմակայելու առկա
և ակնկալվող անվտանգության ռիսկե
րին ու մարտահրավերներին [11]:
Այսպիսով, կարելի է ամփոփել, որ ՀՀ
Պաշտպ ան ութ յան ռազմ ավ ար ութ յան
վերանայման գործընթացում իրագործ
վել են բազմաթիվ ու բազմապիսի մի
ջոցառումներ՝ ուղղված զինված ուժերի
պատրաստականության մակարդակը,
կառուցվածքը, սպառազինությունը և
ռազմական տեխնիկան առկա խնդիր
ներին համապատասխանեցնելուն՝ շեշ
տը դնելով որակական, այլ ոչ թե քանա
կական ցացանիշներին հասնելու վրա
և ձգտելով զինված ուժերին հաղորդել
“խելացի ուժերի” հատկանիշներ։ Դրա
նով իսկ պետք է արձանագրել, որ իրա
կանացվել է նպատակադրված քաղա
քականություն, այն է՝ Պաշտպանության
ռազմավարական վերանայման միջո
ցով ապահովել առկա սպառնալիքների
բացահայտման, դրանց դիմագրավման
համար անհրաժեշտ ռազմավարության
մշակման, պահանջվող կարողություն
ների պլանավորման, ծրագրավորման
և բյուջետավորման աշխատանքների
տրամաբանական կապը:
Հոդվածի ներկայացման ամսաթիվ՝
07.06.2016թ.

147

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1.

ՀՀ նախագահի հրամանագիրը «Հայաստանի Հանրապետության ռազմական դոկտրինը
հաստատելու մասին», ՀՀ ՊՏ 2008/1, 25.12.2007
2. ՀՀ պաշտպանության նախարար Ս.Օհանյանի ուղերձը ՀՀ պաշտպանության ռազմավարա
կան վերանայման վերաբերյալ // http://www.mil.am/media/2015/07/830.pdf
3. Քոթանջյան Հ.Ս., ՀՀ ռազմավարական պաշտպանական-անվտանգային գնահատումների
և փաստաթղթերի մշակումը որպես Պաշտպանության ռազմավարական վերանայման տե
սամեթոդաբանական և գիտափորձաքննական հիմք // ՀՀ ՊՆ Դ.Կանայանի անվան ԱՌ
ՀԻ-ի Հայկական բանակ ռազմագիտական հանդես, 3 (85), 2015, էջ 9-20
4. Պողոսյան Բ.Պ., Ավետիսյան Մ.Ա., Պաշտպանության ռազմավարական վերանայման գոր
ծընթացում որոշ նորամուծական հետազոտական մեթոդների կիրառման մասին // ՀՀ ՊՆ
Դ. Կանայանի անվան ԱՌՀԻ-ի Հայկական բանակ ռազմագիտական հանդես, 3 (85), 2015,
էջ 69-76
5. ՀՀ նախագահի հրամանագիրը «Հայաստանի Հանրապետության ռազմական դոկտրինը
հաստատելու մասին», ՀՀ ՊՏ 2008/1, 25.12.2007
6. ՀՀ պաշտպանության ռազմավարական վերանայում, http://www.mil.am/hy/68/230/266
7. ՀՀ Ազգային անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Ա.Բաղդասարյանի ուղերձը
// http://www.mil.am/media/2015/07/834.pdf
8. Տոնոյան Դ.Է., ՀՀ պաշտպանության ռազմավարական վերանայման սզկբունքներն ու մե
թոդները // ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվան ԱՌՀԻ-ի Հայկական բանակ ռազմագիտական
հանդես, 3 (85), 2015, էջ 31-39
9. ՀՀ նախագահի 2013թ. դեկտեմբերի 5-ի «Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության
ռազմավարական վերանայման գործընթացը համակարգող միջգերատեսչական հանձնա
ժողով ստեղծելու մասին» թիվ ՆԿ-218-Ն կարգադրությունը, ՀՀ ՊՏ 2013/66, 05.12.2013
10. Օհանյան Ս.Մ., ՀՀ Պաշտպանության ռազմավարական վերանայման էությունը և նպատակ
ները // ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվան ԱՌՀԻ-ի Հայկական բանակ ռազմագիտական հան
դես, 3 (85), 2015, էջ 21-30
11. ՀՀ պաշտպանության ռազմավարական վերանայում 2011-2015թթ., հանրային օգտագործ
ման համար // http://www.mil.am/media/2015/07/832.pdf

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЕРЕСМОТР ОБОРОНЫ
В КОНТЕКСТЕ ОБОРОННЫХ РЕФОРМ
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Регион Южного Кавказа отличается наличием замороженных конфликтов, активизированием надвигающихся угроз. Для безопасности и стабильности проблематичным является
тот важный фактор, что страны региона приняли диаметрально разные стратегии безопасности и обороны, политики присоединения центров власти и союзников. Последовательное
развитие оборонных возможностей является логическим выбором для Армении, которая вытекает из целей государственной и общественной безопасности, а также поддержание и, в
случае необходимости, даже принуждения мира. Для достижения этих целей в Республике
Армения осуществляется процесс, который называется стратегический пересмотр обороны.
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The South Caucasus region is characterized by the presence of frozen conflicts, the activation
of impending threats. For security and stability problematic is the important factor that the
countries in the region have adopted a diametrically different security and defense strategies,
policy of joining the centers of power and allies. Continuing development of defense capabilities
is a logical choice for Armenia, which follows from the aims of the state and public security, and
the maintenance and, if necessary, even the world compulsion. To achieve these objectives in the
Republic of Armenia is carried out the process, which called the Strategic Defense Review.
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