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Չ ԺՈՒ ԳԵ ԼՅԱ ՆԻ ՌԱԶ ՄԱՐ ՎԵՍ ՏԸ

 Սե րոբ Բա զի կյան, ՀՀ ՊՆ

 Մարդ կու թյան պատ մու թյունն ան քակ տե լի ո րեն կապ ված է ռազ
մա կան հա կա մար տու թյուն նե րի հետ։ Մի մյանց դեմ ա ռան ձին հան
րույթ նե րի պայ քա րը հա նուն ռե սուրս նե րի և իշ խա նու թյան է ա պես 
ազ դել է հա սա րա կու թյան զար գաց ման վրա։ Եվ մի ան գա մայն օ րի
նա չափ է, որ ռազ մա կան գի տու թյու նը դեռ մարդ կու թյան ձևա վոր ման 
ար շա լույ սին սկ սել է զար գա նալ իր ա մե նա տար բեր դրս ևո րում նե րով 
և ո ւղ ղու թյուն նե րով. դա և՛ տեխ նի կա կան ո լորտն էր, և՛ հա մաս տո
րա դա սու թյան կա ռուց ված քի ձևա վո րու մը, և՛ բա նա կի ար դյու նա վետ 
մա տա կա րար ման և հա մալր ման մշա կու մը, և՛ ռազ մա կան փի լի սո
փա յու թյու նը։

 Ռազ մա կան փի լի սո փա յու թյան հի շա տա կումն ա մե նից ա ռաջ 
ա սո ցաց վում է հե ռա վո րար ևե լյան մտա ծող նե րի և նրանց աշ խա
տու թյուն նե րի հետ։ Ա ռա ջին հեր թին դրանք չի նա կան դա սա կան յոթ 
աշ խա տու թյուն ներն ե ն՝ « Պա տե րազ մի ար վես տը» (մ.թ.ա. 4րդ դար, 
հե ղի նակ՝ ՍունՑը զի), « Պատ վար ժան Ո ւի պա տե րազ մի կա նոն նե
րը» կամ պար զա պես «Ու Ցը զի» (մ.թ.ա. 4րդ դար), « Վեց գաղտ նի 
ո ւս մունք» (մ.թ.ա. 11րդ դար), « Սի մի մե թոդ նե րը» (մ.թ.ա. 4րդ դար), 
« Վեյ Լյաոց զի» (մոտ մ.թ.ա. 43րդ դա րեր), « Հո ւան ՇիԳու նի ե րեք 
ռազ մա վա րու թյուն նե րը» և « Տայ Ցզու նի հար ցե րը և Լի Վեյ Գու նի 
պա տաս խան նե րը» (մ.թ.ա. 910րդ դա րեր)։ 

Հին աշ խար հի ռազ մա կան գի տու թյան չին մտա ծող նե րի շար
քում իր ու րույն տեղն ու նի Ե ռա թա գա վո րու թյան ժա մա նա կաշր ջա
նի1 (մ.թ. 3րդ դար) Շու պե տու թյան վար չա պետ, զո րա վար Չժու գե 
Լյա նը։ Նա, որ պես կա նոն, հա մար վում է իր ժա մա նա կի ա մե նա մեծ 
և հմուտ զո րա վա րը, ի նչ պես և գիտ նա կանն ու գյու տա րա րը։ Չի նա
կան մշա կույ թում այս զո րա վա րի և քա ղա քա կան գործ չի ա նունն 
ար դեն վա ղուց դար ձել է ե զա կի մտա ծո ղու թյան, ի մաս տու թյան և 
պե տա կան խո րա ման կու թյան խորհր դա նիշ։ Ի դեմս նրա՝ չին ժո ղո

1 Եռաթագավորության ժամանակաշրջանն ընդգրկում է 220280 թթ., երբ Չինաստանը 

Հան հարստության անկումից հետո բաժանվում է միմյան դեմ պայքարող երեք 

թագավորությունների՝ Վեյ, Ու և Շու։
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վուրդն ամ բող ջաց րել է կա տա րյալ զո րա վա րի կեր պա րը. մարդ, որ 
ոչ մի այն հմուտ է ու քաջ, այլ նաև ըն դու նակ է են թար կել ռազ մա կան 
գոր ծը չի նա կան մշա կույ թին բնո րոշ բա րո յա կան սկզ բունք նե րին և 
հոգ ևոր նր բի նու թյա նը։

Չ ժու գե Լյա նը ծն վել է 181 թ. հու լի սի 23ին Լա նյա շր ջա նի Յան
դու բնա կա վայ րում պե տա կան պաշ տո նյայի ըն տա նի քում։ Ազ
գությամբ հան է։ Նրա ե րկ րորդ ա նունն է ե ղել Կուն Մին, որ նշա
նա կել է « խե լա ցի, լու սա վո րյալ», ի սկ մա կա նուն նե րը՝ Ու լուն՝ «ք նած 
վի շապ», և Ֆու լուն՝ «ս պա սող ի մաս տուն, ճգ նա վոր»2։

Չ ժու գե Լյանն ըն տա նի քում ե րեք եղ բայր նե րից ե րկ րորդն է ր։ 
Ե րեք տա րե կան հա սա կում մա հա նում է նրա մայ րը, ո ւթ տա րե կա
նում՝ հայ րը։ Նրա և փոքր եղ բոր խնա մա կա լու թյունն ստանձ նում է 
հո րեղ բայ րը՝ Չժու գե Սյո ւա նը։ Ի նը տա րե կա նում Չժու գե Լյա նը դեռ 
չէր կա րո ղա նում խո սել։ Ըն տա նի քը կա րի քի մեջ էր, այդ ի սկ պատ
ճա ռով նա ստիպ ված էր հով վու թյուն ա նել հար ևան բլ րի վրա։ Բլրի 
հար ևա նու թյամբ դաո սա կան տա ճար կար։ Տա ճա րի վա նա կան նե
րից մե կը նկա տում է տղային, ժես տե րով խոս քի բռն վում հե տը և 
հաս կա նում, որ Չժու գե Լյա նը խե լա միտ է և ու շիմ, և ո րո շում է զբաղ
վել վեր ջի նիս համ րու թյան խնդ րով։ Շու տով Չժու գե Լյա նը սկ սում 
է խո սել և ըն տա նի քի հա մա ձայ նու թյամբ դառ նում է վա նա կա նի 
ա շա կեր տը՝ վեր ջի նիս մոտ ու սա նե լով ա ստ ղա գի տու թյուն, աշ խար
հագրու թյուն և ռազ մա կան կար գա պա հու թյուն3։

195 թ., ե րբ զո րա վար Ցաո Ցաոն գրա վում է Շան դու նը, Չժու գե 
Լյա նի ըն տա նի քը փախ չում և ա պաս տան է գտ նում հա րա վում, որ
տեղ և շու տով մա հա նում է նրա հո րեղ բայ րը։ Չժու գե Լյա նը կրտ սեր 
եղ բոր հետ բնա կու թյուն է հաս տա տում Լունչ ժուն լե ռան վրա։ Չժու
գե Լյա նի կեն սա գիր նե րի վկա յու թյամբ՝ 197 թ.ից նրա հե ղի նա կու
թյու նն սկ սում է մե ծա նալ, և ժա մա նա կի ըն թաց քում նա ստա նում է 
«ք նած վի շապ» մա կա նու նը։ Նա ձեռք է բե րում ազ դե ցիկ ըն կեր ներ, 
շու տով ա մուս նա նում նրան ցից մե կի դս տեր հետ՝ այդ կերպ բա րե
կա մա կան կապ հաս տա տե լով Ցզին նա հան գի նա հան գա պետ, զո
րա վար Լյու Բյաոյի հետ4։ 

2 Տես Шульга Д., Мерзликин А., «Вертоград полководца» Чжугэ Ляна на стыке 
дисциплин, Новосибирск, Омега-принт, 2016, էջ 15:
3 Տես նույն տեղում, էջք 15-16։
4 Տես նույն տեղում, էջ 16։
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207 թվա կա նին ան վա նի զո րա վար Լյու Բեյը դի մում է Չժու գե 
Լյա նի ըն կեր նե րին՝ խնդ րե լով հան դի պում կազ մա կեր պել վեր ջի նիս 
հետ։ Լյու Բեյը ե րեք ան գամ ան ձամբ գնում է Չժու գե Լյա նի հետ 
հան դիպ ման, ո րից ա ռա ջին եր կու ան գա մը Չժու գե Լյա նը պար զա
պես դուրս չի գա լիս զո րա վա րի հետ հան դի պե լու և մի այն եր րորդ 
ան գամ է մի ա նում նրան։ Նրանց հան դիպ ման ար դյուն քը լի նում է 
այն, որ շու տով Չժու գե Լյա նը ձեռ նա մուխ է լի նում գոր ծո ղու թյուն նե
րի նոր ծրագ րի կազմ մա նը (Լունչ ժու նյան ծրա գիր)՝ կապ ված նախ
կին Հան կայս րու թյան տա րած քում ձևա վոր ված պե տու թյուն նե րի 
միջև ծայր ա ռած տա րա ձայ նու թյուն նե րի կտ րուկ սրաց ման հետ։ 
Չժու գե Լյա նը հաս կա նում էր, որ հյու սի սային Վեյ թա գա վո րու թյան 
հետ պա տե րազմն ան խու սա փե լի է, և շատ քիչ ժա մա նակ է մնա ցել 
պատ րաստ վե լու հա մար, ին չը պետք էր օգ տա գոր ծել խե լամ տո րեն։ 
Ժո ղովր դի սե րը Լյու Բեյի հան դեպ հեշ տաց նում է կազ մա կերպ ված 
զո րա հա վա քը։

208 թ. Չժու գե Լյա նը մեկ նում է Ու թա գա վո րու թյուն և դա շինք 
կն քում վեր ջի նիս ար քա Սուն Ցյու նի հետ։ Չժու գե Լյա նը վե րա դառ
նում է Ու թա գա վո րու թյան դես պա նորդ Լու Սո ւի հետ՝ կազ մա կեր պե
լու գա լիք պա տե րազ մը։ 208209 թթ. տե ղի ու նե ցած Չի բի ի (Կար միր 
պա տե րի) ճա կա տա մար տում տա րած հաղ թա նա կից հե տո Չժու գե 
Լյա նին սկ սում են ան վա նել « կա ռա վար չի գլ խա վոր ռազ մա կան 
խորհր դա կան», նրան են վս տա հում Լին լին, Գո ւի յան և Չան շա շր
ջան նե րի կա ռա վա րու մը և պաշտ պա նու թյու նը, ի նչ պես նաև ռազ մա
կան կա րիք նե րի հա մար հար կե րի հա վա քու մը, բա նա կի ա պա հո վու
մը զին վոր նե րով, հան դեր ձան քով և պա րե նով5։ 

221 թվա կա նին, այն բա նից հե տո, ե րբ Ցաո Ցաոյի որ դի Ցաո 
Պեյը բռ նա զավ թում է Հան թա գա վո րու թյան կայ սե րա կան գա հը, Լյու 
Բեյը հռ չա կում է ի րեն կայսր և հիմ նում Շու (Հան) թա գա վո րու թյու
նը։ Չժու գե Լյա նը նշա նակ վում է թա գա վո րու թյան կանց լերվար չա
պետ, ի նչ պես նաև ստանձ նում կայ սե րա կան քար տու ղա րու թյու նը։ 

222 թ. Լյու Բեյը պար տու թյուն է կրում Սյաո տի նի ճա կա տա
մար տում և ար դեն մահ վան մահ ճում նշա նա կում Չժու գե Լյա նին իր 
որ դու՝ Լյու Շա նի խնա մա կալգա հա պա հը և պատ վի րում որ դուն իր 
մա հից հե տո լսել Չժու գե Լյա նին ի նչ պես սե փա կան հո րը: Հոր մա
հից հե տո (223 թ.) գահ բարձ րա նա լով՝ Լյու Շա նը Չժու գե Լյա նին 
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շնոր հում է « Զին վո րա կան սյան հոու» (բա ռա ցի՝ « գա վա ռի, մար զի 
տի րա կալ») տիտ ղո սը, նշա նա կում Ի նա հան գի նա հան գա պետ և 
փաս տա ցի նրան հանձ նում բո լոր պե տա կան գոր ծե րը։

 Շու թա գա վո րու թյու նում իր գա հա պահ ման ժա մա նա կաշր ջա
նում Չժու գե Լյա նը որ պես գե րա գույն նպա տակ է հռ չա կում Հան 
հարս տու թյան վե րա կանգ նու մը. Շու թա գա վո րու թյու նում հա մա րում 
է ին, որ Հան հարս տու թյու նը բռ նա զավթ վել էր Ցաո Ցաոյի կող մից։ 
Չժու գե Լյա նը հաս կա նում էր, որ Վեյ թա գա վո րու թյան վրա հար
ձա կում գոր ծե լու հա մար նախ պետք էր ու ժե ղաց նել իշ խա նու թյու
նը Շո ւում։ Նա ան հանգս տա նում էր, որ հա րա վային ցե ղե րը կա րող 
է ին ա պս տամ բել այն պա հին, ե րբ նա իր բա նա կը կշար ժեր դե պի 
հյու սիս՝ Վեյ թա գա վո րու թյան դեմ։ Այդ ի սկ պատ ճա ռով նա վճ ռում 
է նախ հնա զան դեց նել հա րա վային ցե ղե րը։ 225 թ. Չժու գե Լյա նը 
վե րակն քում է դա շին քը Շու և Ու թա գա վո րու թյուն նե րի միջև և կա
րո ղա նում մի ա վո րել հա րա վային նան մա նյան ցե ղե րը Շու թա գա
վո րու թյա նը՝ այդ կերպ ե րաշ խա վո րե լով հյու սի սային ար շա վանքն 
ար տա քին մի ջամ տու թյուն նե րից6։ Նա նաև հա րա վից ռե սուրս ներ է 
ստա նում և սկ սում պատ րաստ վել Վեյ թա գա վո րու թյան դեմ ռազ մա
կան հար ձակ վո ղա կան ար շա վանք նե րին։

Չ ժու գե Լյա նը 228234 թթ. Վեյ թա գա վո րու թյան դեմ կազ մա կեր
պում է 5 ար շա վանք, ո րոն ցից չորսն ա վարտ վում են ան հա ջո ղու
թյամբ։ Ա ռա ջին ար շա վան քի ժա մա նակ Չժու գե Լյա նը կա րող նում է 
Վեյ թա գա վո րու թյան ե րի տա սարդ զո րա վար Ցզյան Վեյին հա մո զել՝ 
ան ցնե լ իր կող մը։ 234 թ.ի ն՝ Վեյ թա գա վո րու թյան դեմ հեր թա կան 
ար շա վան քի ժա մա նակ, Չժու գե Լյա նը հի վան դա նում է և շու տով 
մա հա նում 54 տա րե կան հա սա կում։ 

Չ ժու գե Լյա նի ի րա կան կեն սագ րու թյու նը, ռազ մա կան ու ղին և 
ժո ղովր դա կան աս քե րը նրա մա սին սեր տո րեն մի ա հյուս ված ե ն։ Այդ 
աս քե րի մի մա սը տեղ է գտել 14րդ դա րի չի նա ցի հայտ նի գրող Լո 
Գո ւանչ ժու նի «Ե ռա թա գա վո րու թյուն» վե պում, որ տեղ հան րահռ
չակ վել են Չժու գե Լյա նի ի մաս տու թյու նը և խո րա ման կու թյու նը։ 
Վե պում նկա րագր ված են ռազ մա կան դժ վա րին ի րա վի ճա կից դուրս 
գա լու՝ Չժու գե Լյա նի կող մից մտած ված բազ մա թիվ մո դել ներ, ո րոնք 
բազ միցս ըն դօ րի նակ վել են հե տա գա սե րունդ նե րի կող մից։ Ստորև 
կներ կա յաց նենք դրան ցից ու շագ րավ նե րը։
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Ծղոտով նավակների կիրառումը՝ նետերի ձեռքբերման հա
մար։ Կար միր պա տե րի ճա կա տա մար տից ա ռաջ Չժու գե Լյանն 
այ ցե լում է Ո ւի ռազ մա կան ճամ բար՝ օգ նե լու Չժոու Յույին նա խա
պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րում։ Չժոու Յույն ի դեմս Չժու
գե Լյա նի վտանգ է տես նում Ո ւի հա մար, ի նչ պես նաև նա խան ձում 
նրա տա ղան դին։ Այդ ի սկ պատ ճա ռով հանձ նա րա րում է վեր ջի նիս 
տասնօ րյա ժամ կե տում 100000 նետ հայ թայ թել, այ լա պես նրան մա
հա պատ ժի կեն թար կեն։ Ի պա տաս խան՝ Չժու գե Լյա նը հանձն է առ
նում կա տա րել ա ռա ջին հա յաց քից ա նի րա կա նա նա լի թվա ցող այդ 
ա ռա ջադ րանքն ըն դա մե նը ե րեք օ րում։ Նա խնդ րում է ի րեն տրա
մադ րել 20 նա վակ՝ յու րա քան չյու րում մի քա նի զին վոր և բազ մա թիվ 
ծղո տե խրտ վի լակ ներ։ Լու սա դե մին, օ գտ վե լով այն հան գա ման
քից, որ մա ռախ լա պատ է լի նում, Չժու գե Լյանն ո ւղ ղում է իր նա
վակ նե րը թշ նա մու՝ վե յա կան ռազ մա ճամ բա րի կող մը՝ հրա մայե լով 
իր զին վոր նե րին թմբ կա հա րել և բարձ րա գոչ հրա ման ներ ար ձա կել՝ 
ստեղ ծե լով թվա ցյալ հար ձակ ման պատ կեր։ Վեյի զին վոր նե րը, լսե
լով այդ ձայ նե րը, սկ սում են նե տա հա րել Չժու գե Լյա նի նա վակ նե
րը։ Մշու շի պատ ճա ռով նա վակ նե րը տե սա նե լի չէ ին, և զին վոր նե րը 
նե տե րը պար զա պես ար ձա կում է ին թմ բուկ նե րի ձայ նի ո ւղ ղու թյամբ։ 
Ե րբ ծղո տե խրտ վի լակ ներն ար դեն լի է ին վե յա կան նե տե րով, Չժու
գե Լյա նը հրա ման է տա լիս նա վար կել հետ։ Խրտ վի լակ նե րի մեջ 
մխրճված նե տե րի քա նա կը մոտ 100000 էր, ի նչ պես և պա հանջ վել 
է ր7։ Հետ դար ձի ճա նա պար հին Չժու գե Լյա նի և զո րա կան Լու Սո ւի 
միջև տե ղի է ու նե նում հետ ևյալ ե րկ խո սությու նը.

«Հի մա դուք հաս կա ցա՞ք։ Մի՞ թե վատ է ձեռք բե րել հա րյուր հա
զար նետ՝ ա ռանց նվա զա գույն ջանք ան գամ գոր ծադ րե լու։ Վա ղը 
մենք կա րող ե նք այս նե տե րով խփել մեր թշ նա մուն։

Դուք ի մաս տուն եք,  բա ցա կան չեց Լու Սուն։  Բայց ես չեմ 
հաս կա նում՝ դուք որ տե ղի՞ց ի մա ցաք, որ այ սօր մշուշ կլի նի։

Լի նել զո րահ րա մա նա տար և չհաս կա նալ ե րկ նային նա խան
շան նե րը, չհաս կա նալ ցա մա քի օ րենք նե րը, ո չինչ չգի տե նալ բնու
թյան մութ և լու սա վոր ու ժե րի մա սին, ըն դու նակ չլի նել ռազ մա կան 
նա խագ ծեր կազ մել, չի մա նալ՝ ե րբ ու ի նչ ե ղա նակ նե րով մարտ վա
րել, չկա րո ղա նալ գնա հա տել զոր քի ու ժը, նշա նա կում է լի նել ա պա

7  Տես Ло Гуаньчжун,  Троецарствие, М., 1954, т. 1, էջք 569-575:
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շնորհ, պա տաս խա նեց Չժու գե Լյա նը…»8։
Բաց դարպասներ։ Հյու սի սային ա ռա ջին ար շա վան քի ժա մա

նակ Ցզե տին կոչ վող փոք րիկ բնա կա վայ րի կորս տի պատ ճա ռով ձա
խող վել էր Չա նան քա ղա քը գրա վե լու Չժու գե Լյա նի փոր ձը։ Չժու
գե Լյա նը փոք րա թիվ զոր քով տե ղա կայ վել էր Սի չեն քա ղա քում, ի սկ 
նրա հիմ նա կան ու ժերն այդ ժա մա նակ գտն վում է ին մեկ այլ վայ
րում։ Շու տով լուր է ստաց վում, որ վե յա կան զո րա վար Սի մա Ին իր 
150000ա նոց զոր քով շարժ վում է դե պի Սի չեն9։ Չժու գե Լյա նի՝ քա
ղա քում տե ղա բաշխ ված ռազ մա կան ճամ բա րը վտանգ ված է ր։ Նրա 
են թա կա յու թյան տակ այդ պա հին գրե թե զորք չկար, ըն դա մե նը 5000 
զին վոր, ո րոն ցից կե սը հի վանդ էր, մյուս կե սը զբաղ ված էր պա րե նի 
տե ղա փոխ մամբ։ Զո րա վա րը ո րո շում է փոք րա թիվ կա յա զո րի ու ժե
րով մի ան գա մայն յու րօ րի նակ կեր պով պաշտ պա նել քա ղա քը թշ նա
մա կան զոր քից։ 

Չ ժու գե Լյանն ան մի ջա պես հրա մա յում է հա վա քել բո լոր դրոշ
նե րը, ի սկ զին վոր նե րին՝ թաքն վել և պահ պա նել քար լռու թյուն. հրա
մա նը խախ տող ներն ան մի ջա պես դա տա պարտ վե լու է ին մահ վան։ 
Այ նու հետև նա կար գադ րում է բա ցել ամ րո ցի դար պաս նե րը, դար
պաս նե րի եր կու կող մում կանգ նեց նում է սո վո րա կան բնա կիչ նե րի 
հա գուս տի տակ ծպտ ված եր կու տաս նյակ զին վոր, ո րոնց հրա մա
յում է ավ լել փո ղոց նե րը և վե յա կան զոր քի հայտն վե լու ժա մա նակ 
որ ևէ տեղ չհե ռա նալ։ Չժու գե Լյանն ին քը « հագ նում է կա րա պի 
բմ բու լից կար ված իր թիկ նո ցը, գլու խը կա պում է սպի տակ մե տաք
սով, ձեռքն է վերց նում ցիտ րան10 և եր կու ծա ռա նե րի ու ղեկ ցու թյամբ 
բարձ րա նում է աշ տա րա կի վրա։ Նս տե լով բազ րիք նե րի մոտ՝ սկ սում 
է ա նու շա բույր խունկ ծխել և ցին նվա գել»11։ Ե րբ Վեյ թա գա վո րու
թյան զո րա վար Սի մա Ին իր զոր քով մո տե նում է քա ղա քին, տես նում 
է Չժու գե Լյա նին, որ «խն կար կե լով ան հոգ ծի ծա ղում էր և նվա գում։ 
Նրա ձախ կող մում մի տղա էր կանգ նած՝ ձեռ քին թան կար ժեք թու
րը, աջ կող մում՝ մեկ այլ տղա՝ եղ նի կի պո չից պատ րաստ ված ճան
ճաս պա նով։ Ամ րո ցի դար պաս նե րի մոտ եր կու տաս նյակ բնա կիչ ներ 

8  Նույն տեղում, էջք 574575։
9 Տես Ло Гуаньчжун,  Троецарствие, М., 1954, т. 2, էջք 447-448:
10 Երաժշտական գործիք Չինաստանում։
11 Ло Гуаньчжун,  Троецарствие, М., 1954, т. 2, с. 448.
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ջրում և ավ լում է ին փո ղոց նե րը։ Շր ջա կայ քում այլևս ոչ ոք չկար»12։ 
Այս տես նե լով՝ Սի մա Ին մտա ծում է, որ խո րա մանկ զո րա վար Չժու
գե Լյա նը ծու ղակ է լա րել իր զոր քի դեմ, և հրա մա յում է նա հան ջել։ 
Ա վե լի ո ւշ Չժու գե Լյա նը բա ցատ րում է իր զին վո րա կան նե րին, որ իր 
այս խո րա մանկ մար տա վա րու թյու նը գոր ծեց մի այն շնոր հիվ Սի մա 
Ի ի բնա ծին կաս կա ծամ տու թյան, ո րն ան ձամբ բազ միցս ա կա նա տես 
էր ե ղել, թե ի նչ պես է կա րո ղա նում ին քը հա ջող ծու ղակ ներ լա րել սե
փա կան թշ նա մի նե րի դեմ։ Բա ցի այդ, ի րեն ճա նա չում է ին որ պես մի 
զո րա վա րի, որ չա փա զանց զգույշ է և հազ վա դեպ է դի մում ռիս կի։ 
Փաս տո րեն, Չժու գե Լյա նի հնա րամ տու թյունն ու բծախնդ րու թյու նը 
և Սի մա Ի ի կաս կա ծամ տու թյու նը տպա վո րու թյուն է ին ստեղ ծել, որ 
Սի չեն քա ղաքամ րո ցում ծու ղակ է լար ված, և այդ կերպ պաշտ պա
նել է ին այն թշ նա մա կան զոր քե րից։ 

Ան կաս կած, սա թշ նա մու դա տո ղու թյուն նե րի ռա ցի ո նալ մո դե լա
վոր ման ա մե նան շա նա վոր օ րի նակ նե րից մեկն է, ե րբ բա ցա ռա պես 
հա մեստ, խորհր դան շա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ջո ցով գրանց վել 
է հաղ թա նակ։

 Հարկ է նշել, որ ռազ մա կան գի տու թյու նը պե տու թյուն նե րի, պե
տու թյուն նե րի դա շինք նե րի կամ սո ցի ա լա կան խմ բե րի կող մից պա
տե րազմ նե րի նա խա պատ րաստ ման և վար ման գի տե լիք նե րի հա
մա կարգ է։ Ռազ մա կան գի տու թյու նը ու սում նա սի րում է պա տե րազ
մի օ րենք նե րը և այն վա րե լու մի ջոց նե րը։ Ռազ մա կան գի տու թյու նը, 
մեկ տեղ ված ի րա կան փոր ձի հետ, ո րո շում է զին ված պայ քար վա
րե լու գո յու թյուն ու նե ցող և ստեղծ վե լիք մի ջոց նե րի և մե թոդ նե րի կա
տա րե լա գործ ման ու ղի նե րը13։ Չժու գե Լյա նի՝ որ պես զո րահ րա մա
նա տա րի և ռազ մա կան գոր ծի տե սա բա նի նո րա րա րու թյան մա սին 
վկա յում են այն մար տերն ու ճա կա տա մար տե րը, ո րոնց մշակ մա նը 
նա մաս նակ ցել է։ 

Նշ ված նե րի շար քում ա ռանձ նա նում է 208209 թթ. տե ղի ու նե ցած 
Կար միր քա րա ժայ ռի ճա կա տա մար տը, ո րում Ու և Շու թա գա վո րու
թյուն նե րի մի ա ցյալ զոր քե րը հաղ թա նակ են տա նում Վեյ թա գա վո
րու թյան կայ սե րա կան զոր քե րի նկատ մամբ։ Ցաո Ցաոյի կող մից 
թույլ տված մի շարք ռազ մա վա րա կան սխալ նե րը, ի նչ պես նաև Ու 
և Շու թա գա վո րու թյուն նե րի զո րահ րա մա նա տար նե րի խո րա մանկ 

12 Նույն տեղում։
13 Տես Большая советская энциклопедия, т. 3,  М., 1970, էջ 92:
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հնարք նե րի ար դյու նա վե տու թյու նը դաշ նա կից զոր քե րի հաղ թա նա
կի պատ ճառ դար ձան։ Ցաո Ցաոյի՝ ա ռա վե լա պես հյու սի սաբ նակ
նե րից կազմ ված զոր քե րը՝ ի նչ պես զո րա վար նե րը, այն պես էլ զին
վոր նե րը, ծո վային մար տե րի փորձ չու նե ին, ա վե լին՝ տա ռա պում 
է ին ծո վային հի վան դու թյամբ։ Ար ևա դար ձային հի վան դու թյուն նե րը, 
ո րոնց հան դեպ հա րա վաբ նակ ներն ար դեն ի մու նի տետ ու նե ին, հյու
ծում և թու լաց նում է ին հյու սի սաբ նակ նե րին։ Բա ցի այդ, Ցաո Ցաոյի 
զոր քե րը հոգ նել է ին ի րենց հա մար ան սո վոր շր ջա կա մի ջա վայ րից 
և ար շա վան քի եր կա րատ ևու թյու նից14։ Ցաո Ցաոն մտա դիր էր հաղ
թա նակ տա նել թշ նա մու հան դեպ իր զոր քե րի քա նա կա կան զգա լի 
գե րակշ ռու թյան շնոր հիվ։ Նրա ա ռա ջին մար տա վա րա կան սխա լը 
ե ղավ այն, որ նա հետ ևա կի և հե ծե լա զո րի մեծ մա սը տե ղա կայեց 
նա վե րի վրա, ո րոնք դաշ նա կից նե րի կող մից իր բա նակ ներդր ված 
գոր ծա կալ նե րի խորհր դով մի մյանց հետ շղ թայ ված է ին՝ ի բրև թե 
նա վե րի ճո ճը նվա զեց նե լու հա մար։ Հենց այդ հան գա ման քից օ գտ
վե լով է լ՝ դաշ նա կից նե րը դե պի թշ նա մու ռազ մա նա վերն են ո ւղ ղում 
վա ռե լի քով բեռն ված ի րենց նա վե րը և այ րում դրանք՝ հրի մատ նե լով 
Ցաո Ցաոյի նա վա տոր մը։ Մի ա ժա մա նակ դաշ նա կից զոր քե րը ցա
մա քային հար ձա կում են ի րա կա նաց նում Ցաո Ցաոյի մեր ձափ նյա 
ռազ մա կան ճամ բար նե րի վրա՝ ստի պե լով թշ նա մու զոր քե րին բռ նել 
նա հան ջի ճա նա պար հը, որ տեղ նրանք ը նկ նում են ի րենց դեմ լար
ված բազ մա թիվ ծու ղակ նե րի մեջ։ 

 Պարտ վե լով այս մար տում՝ Ցաո Ցաոն կորց րեց հնա րա վո րու
թյունն իր իշ խա նու թյու նը տա րա ծե լու ո ղջ ե րկ րով մեկ և պատ մու
թյան մեջ մնա լու որ պես Ցին Շի հո ւան դի ից հե տո ե րկ րորդ մար դը, որ 
մի ա վո րել էր ո ղջ եր կի րը մեկ պե տու թյան մեջ։

Ու շագ րավ են նաև Չժու գե Լյա նի ձեռ նար կած հյու սի սային հինգ 
ար շա վանք նե րը, թեև դրան ցից մի այն մե կը հա ջո ղու թյամբ ա վարտ
վեց։ Շու թա գա վո րու թյունն իր տա րած քով և ռե սուրս նե րով ա մե նա
փոքրն էր ե րեք թա գա վո րու թյուն նե րի մեջ, սա կայն չնա յած այդ հան
գա ման քին՝ վա րում էր ագ րե սիվ ար տա քին քա ղա քա կա նու թյուն։ 
Ի նչ վե րա բե րում է Վեյ թա գա վո րու թյա նը, վեր ջի նիս ռե սուր սային 
բա զան թույլ էր տա լիս ձևա վո րել ա ռա վել մե ծա թիվ զոր քեր։ Վեյ թա
գա վո րու թյան բա նա կը գրե թե մշ տա պես քա նա կա կան գե րա զան ցու

14 Տես Шульга Д., Мерзликин А., «Вертоград полководца» Чжугэ Ляна на стыке 
дисциплин, Новосибирск, Омега-принт, 2016, էջ 36:
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թյուն ու ներ հա կա ռա կորդ բա նակ նե րի նկատ մամբ։ Եվ մի այն Չժու
գե Լյա նի հնա րամ տու թյան շնոր հիվ Վեյ թա գա վո րու թյու նը, չնա յած 
իր զոր քե րի քա նա կան գե րա զան ցու թյա նը, գրե թե միշտ ստիպ ված 
էր լի նում պաշտ պան վել։ Սի մա Ի ն՝ Վեյ թա գա վո րու թյան լա վա գույն 
զո րահ րա մա նա տար նե րից մե կը, ան գամ Չժու գե Լյա նին պար տու
թյան մատ նե լուց հե տո ե րբ ևէ չէր կա րո ղա նում զար գաց նել իր հա ջո
ղու թյու նը։ Փո խա րե նը նա աշ խա տում էր ստեղ ծել պա տային ի րա
վի ճակ և սպա սել այն պա հին, ե րբ Չժու գե Լյա նի մոտ կա վարտ վե ին 
զեն քի և պա րե նի պա շար նե րը, և նա կնա հան ջեր ա ռանց մար տի։ 

Չ ժու գե Լյա նի հյու սի սային ար շա վանք նե րը սո վո րա բար ան հա
ջո ղու թյամբ է ին ա վարտ վում հենց պա րե նամ թեր քի ան բա վա րարու
թյան և ոչ թե մար տա կան պար տու թյուն նե րի պատ ճա ռով։ Նշյալ 
հինգ ար շա վանք նե րի ըն թաց քում Չժու գե Լյա նի մի ակ ձեռք բե րու մը 
ե ղան Ու դու և Ին պին շր ջան նե րը, ի նչ պես նաև Շո ւում ա պաս տան 
գտած Վեյ թա գա վո րու թյան հպա տակ նե րը։ Սա կայն հարկ է նշել, 
որ չնա յած ռազ մա կան ձա խո ղում նե րին՝ Չժու գե Լյա նի զոր քի կո
րուստ նե րը եր բեք չեն գե րա զան ցել զոր քի ը նդ հա նուր թվա քա նա կի 
(ա ռա վե լա գույ նը ե ղել է 200000 մարդ) 5 տո կո սը, ի սկ ռազ մա կան կա
րիք նե րի հա մար կա տար ված ծախ սե րը ե ղել են խիստ չա փա վոր15։

Չ ժու գե Լյա նի կեն սագ րու թյան և նրա կամ նրա մաս նակ ցու
թյամբ պլա նա վո րած մար տե րի ու սում նա սի րու թյու նը թույլ է տա լիս 
ա սել, որ ոչ ստան դարտ ի րա վի ճակ նե րում նա ի վի ճա կի էր ըն դու
նել ար տա սո վոր ո րո շում ներ։ Մար տի դաշ տում հա կա ռա կորդ նե րը, 
քա նա կա պես նրան մի քա նի ան գամ գե րա զան ցե լով հան դերձ, շատ 
հա ճախ ան հա ջո ղու թյուն է ին կրում, ի սկ ե թե ան գամ հաղ թա նակ է ին 
տա նում, վա խե նում է ին շա րու նա կել և զար գաց նել ի րենց հա ջո ղու
թյու նը։

 Հաղ թա նակ ներ տա նե լիս Չժու գե Լյա նը մշ տա պես ան նշան 
կո րուստ ներ էր ու նե նում։ Նրա կող մից ռազ մա կան տն տե սու թյան 
հմուտ պլա նա վո րու մը նվա զա գույ նի էր հասց նում բա նա կի ծախ սե
րը, ին չը բա րեն պաստ տն տե սա կան ի րա վի ճակ էր ստեղ ծում խա ղաղ 
բնակ չու թյան շր ջա նում և մե ծաց նում էր այլ թա գա վո րու թյուն նե րից 
մարդ կանց ներ հոս քը դե պի Շու։ Չժու գե Լյա նը հո գե բա նա կան պա
տե րազմ նե րի մե թոդ նե րի կի րառ ման կողմ նա կից է ր։ Ահ ռե լի ու շա
դ րու թյուն էր դարձ նում կադ րային խնդ րին, շր ջա պա տում էր ի րեն 

15 Տես Шульга Д., Мерзликин А.,  նշվ. աշխ., էջ 37։ 
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տա ղան դա վոր ան ձան ցով, ո րոնք նրա մա հից հե տո ան գամ շա րու
նա կում է ին ա ռաջ նորդ վել իր խոր հուրդ նե րով։ Խա ղաղ ժա մա նակ 
Չժու գե Լյա նը պատ րաստ վում էր նոր պա տե րազմ նե րին, պար տա
ճա նա չո րեն կա տա րում իր վրա դր ված վար չա կան գոր ծա ռույթ նե րը։ 

 Հարկ է նշել, որ Չժու գե Լյա նը հրա շա լի ռազ մա վար է ր։ Նա 
չա փա զանց մեծ կար ևո րու թյուն էր տա լիս զո րահ րա մա նա տա րի 
անձնա կան ո րակ նե րին և կար ծում էր, որ զո րա պե տե րը սխալ վե լու 
ի րա վունք չու նեն։ Չժու գե Լյա նը հա մա կող մա նի ո րեն քն նու թյան է 
առ նում զո րա պե տի կեր պա րը, հատ կա նիշ նե րը և գոր ծու նե ու թյունն 
իր « Զո րա պե տի գան ձա րա նը» աշ խա տու թյու նում16։ Այն բաղ կա ցած 
է 50 գլուխ նե րից, ո րոնք ը նդ գր կում են յոթ ո լորտ՝ զո րա պե տի բա րո
յաէ թի կա կան պատ րաս տու թյան հար ցեր, զո րա պե տի և մի ա պե տի 
փոխ հա րա բե րու թյուն ներ, կադ րե րի ը նտ րու թյան և պատ րաստ ման 
հար ցեր, զո րա պե տի հա մար ան հրա ժեշտ հատ կա նիշ ներ, զին վո րա
կան կար գա պա հու թյան հար ցեր, ռազ մա կան ռազ մա վա րու թյան վե
րա բե րյալ գործ նա կան խոր հուրդ ներ և շր ջա պա տող ժո ղո վուրդ նե րի 
հա մա ռոտ բնու թագ րեր։

Աշ խա տու թյան կե սից ա վե լին նվիր ված է զո րա պե տի պատ
րաստ ման հար ցե րին և նրան ան հրա ժեշտ հատ կա նիշ նե րի նկա
րագր մա նը, քա ռորդ հատ վա ծը՝ բա նա կի պատ րաստ ման հար ցե րին, 
մյուս քա ռոր դը՝ պա տե րազ մե լուն ա ռնչ վող մնա ցյալ հար ցե րին։ Ի 
տար բե րու թյուն իր նա խորդ նե րի՝ Չժու գե Լյանն իր աշ խա տու թյան 
մեջ կենտ րո նա նում է ռազ մա կան գի տու թյան, մաս նա վո րա պես՝ զո
րա պե տի պատ րաստ ման և նրան ան հրա ժեշտ հա մա լիր գի տե լիք
նե րի վրա։ Այդ աշ խա տու թյան հի ման վրա ներ կա յաց նենք Չժու գե 
Լյա նի վե րա բեր մուն քը պա տե րազ մին, պե տու թյան մեջ զո րա պե տի 
դե րա կա տա րու թյա նը, զո րա պե տին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը և 
այլն։

 Վերաբերմունքը պատերազմին։ Չժու գե Լյա նը չա փա զանց 
զգու շա վո րու թյամբ էր վե րա բեր վում պա տե րազ մին։ Նրա կար ծի քով՝ 
ու ժեղ բա նա կը և հմուտ զո րա պետն ան հրա ժեշտ են որ պես զս պող 
գոր ծոն, ի սկ զին ված ը նդ հա րու մը ներ կա յաց վում է որ պես ան ցան
կա լի մի ջոց. պետք է կա րո ղա նալ հաղ թել կամ չպարտ վել ա ռանց 
պա տե րազ մի։ Չժու գե Լյանն ի րեն նա խոր դած ռազ մա կան տե սա

16 Տես Чжугэ Лян, Чжугэ Лян биншу [诸葛亮。诸葛亮宾书。北京։ 北京 燕山出版社; 
Военная книга Чжугэ Ляна]. Пекин. Яньшань чубаньшэ, 2008:
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բան նե րի նման կար ծում էր, որ պա տե րազ մը պետք է լի նի սրըն թաց 
և եր կար չտ ևի. « Հենց որ պա տե րազ մը սկ սում էր ձգ վել, պա րե նի մա
տա կա րա րում նե րը դա դա րում է ին, սո վո րա կան ժո ղո վուր դը հայտն
վում էր չքա վո րու թյան մեջ և չա րա նում էր իր տի րա կա լի դեմ» (գ լուխ 
38)17։ 

 Զորապետիդերըպետությանմեջ։Չժու գե Լյա նի հա յացք նե
րը զո րա պե տի և տի րա կա լի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
նման են Սուն Ցը զի ի մո տե ցում նե րին, այն է՝ իր նշա նա կու մից հե
տո զո րա պե տը չպետք է կա տա րի տի րա կա լի հրա ման նե րը։ Չժու գե 
Լյա նը հա մե մա տում է բա նա կը, որ տեղ զո րա պե տը լի ա կա տար իշ
խա նու թյուն ու նի, թևա վոր վագ րի հետ, և հա կա ռա կը՝ այն զո րա պե
տին, որ իշ խա նու թյուն չու նի, նույ նաց նում է ջրային վի շա պի հետ, 
ո րը հայտն վել է գե տում և ե րա զում է օվ կի ա նոս ներ նվա ճել18։

 Պահանջներ զորապետին։ Չժու գե Լյա նը, հիմք ըն դու նե լով 
այն փաս տը, որ մար դիկ տար բեր են և զա նա զան տա ղանդ նե րի 
տեր, զո րա պե տե րին դա սա կար գում է ը ստ նրանց հատ կա նիշ նե
րի։ Ը ստ նրա՝ կա զո րա պե տե րի ի նը հիմ նա կան տե սակ՝ մար դա սեր 
կամ մարդ կային, ար դար, պատ շա ճա վոր, ի մաս տուն, վս տա հու թյուն 
ներշն չող, հետ ևա կի գե նե րալ, հե ծե լա զո րի հրա մա նա տար, քա ջա րի 
և մեծ, ո րոն ցից յու րա քան չյուրն իր տեղն ու կի րա ռու թյունն ու նի պա
տե րազ մի ժա մա նակ։ Նման մո տե ցու մը տար բե րում է Չժու գե Լյա
նին իր նա խորդ նե րից, ո րոնք բա վա կա նին « սեղմ» բնու թա գիր է ին 
տա լիս « կա տա րյալ զո րա պե տի» հա մար և ը ստ ան ձնային հատ կա
նիշ նե րի չէ ին տարբերակում։ Չժու գե Լյա նը կար ծում էր, որ կա տա
րյալ է այն զո րա պե տը, ո րն իր մեջ հա մախմ բում է մարդ կային ա մե
նա տար բեր հո գե բա նա կան տե սակ նե րի լա վա գույն հատ կա նիշ նե րը՝ 
ան հրա ժեշտ ռազ մա կան գոր ծին։ « Մեծ զո րա պետ է նա, որ աշ խա
տում է վերց նել այլ տա ղան դա վոր ան ձանց լա վա գույն հատ կա նիշ
նե րը, հաշ վի է նս տում այ լոց կար ծի քի հետ, մե ծա հո գի է, բայց միև
նույն ժա մա նակ՝ ա ներկ բա իր ո րո շում նե րում, գոր ծում է սրըն թաց, 
բայց միև նույն ժա մա նակ՝ մտած ված»19 (գ լուխ 4)։ 

Չ ժու գե Լյա նը ռազ մար վես տում « հո գե բա նա կան մո տեց ման» 

17 Նույն տեղում, էջ 26: Տես նաև Шульга Д., Мерзликин А., «Вертоград полководца» 
Чжугэ Ляна на стыке дисциплин, Новосибирск, Омега-принт, 2016, էջ 113:
18 Տես Шульга Д., Мерзликин А., նշվ. աշխ., էջ 93:
19 Նույն տեղում, էջ 95։
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կողմ նա կից է ր։ Նա կար ծում էր, որ զո րա պե տը պետք է լավ հո գե բան 
լի նի։ Նրա աշ խա տու թյան մեջ նկա րագր ված են ի նչ պես այն ի դե ալ
նե րը, ո րոնց պետք է ձգ տի զո րա պե տը, այն պես էլ այն տի պիկ սխալ
նե րը, որ նա կա րող է թույլ տալ խա ղաղ ժա մա նակ։ Չժու գե Լյա նին 
նա խոր դած ռազ մա կան տե սա բան նե րը մարդ կային բնույ թին ա ռնչ
վող այ սօ րի նակ հար ցե րին չէ ին ան դրա դար ձել, ու շադ րու թյուն չէ ին 
դարձ րել այն պի սի հատ կա նիշ նե րի վրա, ի նչ պի սիք են հպար տու
թյու նը և ժլա տու թյու նը։ Մինչ դեռ Չժու գե Լյա նը ցույց է տա լիս, որ 
յու րա քան չյուր մար դու մեջ և՛ բա րին կա, և՛ չա րը, և կախ ված ի րա վի
ճա կից՝ կա րող է եր ևան գալ կա՛մ մե կը, կա՛մ մյու սը։ 

Չ ժու գե Լյա նի աշ խա տու թյան մեջ, ի տար բե րու թյուն ռազ մար
վես տին նվիր ված չի նա կան ա վե լի վաղ աշ խա տու թյուն նե րի, ներ կա
յաց վում են կա տա րյալ զո րա պե տին ան հրա ժեշտ հատ կա նիշ նե րը, 
ո րոնք հնա րա վոր է զար գաց նել ու սուց ման ար դյուն քում։ Դրանք են 
հինգ տա ղանդ նե րը20 (թշ նա մա կան զոր քե րի զո րա շար ժե րի վել րու
ծու թյան հնա րա վո րու թյուն, ճիշտ հար ձակ վե լու և նա հան ջե լու կա
րո ղու թյուն, պե տու թյան բո լոր ու ժեղ և թույլ կող մե րի ի մա ցու թյուն, 
տար վա ե ղա նակ նե րի փո փո խու թյա նը զու գա հեռ մար տա կան գոր
ծո ղու թյուն նե րի վար ման կա րո ղու թյուն՝ ու շադ րու թյուն դարձ նե լով 
մարդ կային գոր ծո նի վրա, գե տե րի, լճե րի և լեռ նանցք նե րի ան ցման 
դժ վա րու թյուն նե րի ի մա ցու թյուն), չորս պա հանջ նե րը21 (կա րո ղու
թյամբ և խո րա ման կու թյամբ հաղ թե լու ըն դու նա կու թյուն, հե ռա տե
սու թյունխո րա թա փան ցու թյուն, դժ վա րին ի րա վի ճակ նե րում հանգս
տու թյան պահ պան ման կա րո ղու թյուն, մար տիկ նե րին հա մախմ բե լու 
ըն դու նա կու թյուն) և հինգ ա ռա քի նու թյուն նե րը22 (« բա րո յա կան մաք
րու թյունն ըն դու նակ է ո գեշն չել սո վո րա կան ժո ղովր դին», «որ դի ա
կան ակ նա ծան քը և հար գանքն ա վագ նե րի նկատ մամբ ըն դու նակ 
են դա րե րով փա ռա վո րել մար դուն», « հա վա տար մու թյու նը ե րդ մա նը 
կօգ նի ձեռք բե րել բազ մա թիվ ըն կեր ներ», «ա պա գան տես նե լու կա
րո ղու թյու նը թույլ կտա հաշ վի նս տել մարդ կանց հետ», « քո հետ ևից 
տա նե լու կա րո ղու թյու նը կօգ նի հաս նել նշա նա վոր ար դյունք նե րի»)։

20 Տես Чжугэ Лян, Чжугэ Лян биншу [诸葛亮。诸葛亮宾书。北京։ 北京 燕山出版
社; Военная книга Чжугэ Ляна]. Пекин. Яньшань чубаньшэ, 2008. էջ 109: Տես նաև 

Шульга Д., Мерзликин А., նշվ. աշխ., էջ 97։
21 Տես նույն տեղում։
22 Տես նույն տեղում, էջ 114: Տես նաև Шульга Д., Мерзликин А., նշվ. աշխ., էջ 98։
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Չ ժու գե Լյանն իր աշ խա տու թյու նում ա ռաջ է քա շում 15 կա նոն23, 
ո րոնց հետ ևե լու դեպ քում զո րա պե տը պար տու թյուն չի կրի։

1.  Նախ քան ծրագ րեր կազ մելն ան հրա ժեշտ է ի մա նալ հա կա
ռա կոր դի մտադ րու թյուն նե րի մա սին։

2.  Պետք է ման րակրկ տո րեն ու սում նա սի րել թշ նա մուն և ա մեն 
ճա նա պար հով փոր ձել տե ղե կու թյուն ներ ձեռք բե րել նրա 
մա սին։

3.  Միշտ լի նել ա րի և չհանձն վել ան գամ թշ նա մու քա նա կա կան 
գե րա զան ցու թյան պա րա գա յում։

4.  Լի նել ան կա շառ և ար դա րա միտ։
5.  Պատ ժել ար դա րո րեն։ 
6. Անն կուն տա նել պար տու թյու նը։ 
7. Անհ րա ժեշտ է լի նել մե ծա հո գի և հան դուր ժող են թա կա նե րի 

հան դեպ։
8.  Միշտ պա հել խոս տում նե րը և ա վար տին հասց նել խոս տաց

ված գոր ծե րը։
9. Հար գա լից վե րա բեր վել և պահ պա նել վար վե ցո ղու թյան բո

լոր կա նոն նե րը ի մաս տուն մարդ կանց հետ շփ վե լիս։
10. Հս տակ տար բե րել բա րին և չա րը, չհա վա տալ ստոր մարդ

կանց խա բե ու թյուն նե րին։
11.  Հետ ևել ի նքդ քեզ և չկա տա րել գոր ծեր, ո րոնք հա կա սում են 

բա րո յա կան նոր մե րին։
12.  Լի նել մարդ կային, լավ վե րա բեր վել են թա կա նե րի հետ։
13.  Կա տա րել ծա ռայո ղա կան բո լոր պար տա կա նու թյուն նե րը և 

պատ րաստ լի նել զո հա բե րել սե փա կան կյան քը հա նուն պե
տու թյան։

14.  Խիստ հետ ևել սե փա կան պար տա կա նու թյուն նե րին, ի մա
նալ չա փը և չգե րա զան ցել լի ա զո րու թյուն նե րը։

15. Մշ տա պես վե րա նայել ծրագ րե րը, ձգ տել ի մա նալ թշ նա մա
կան ի րադ րու թյան մա սին։ 

Ամ փո փե լով վե րո շա րադ րյա լը՝ նշենք, որ կաս կա ծից վեր է, որ 
Չժու գե Լյա նի այս աշ խա տու թյունն իր ժա մա նա կաշր ջա նի հռ չա
կա վոր փաս տաթղ թե րից մեկն է թե՛ իր փաս տա ցի, թե՛ խոր քային 
հայե ցա կար գային բո վան դա կու թյամբ։ Մեծ ռազ մա վա րի ա նունն իր 

23 Տես Чжугэ Лян. նշվ. աշխ., էջ 74: Տես նաև Шульга Д., Мерзликин А., նշվ. աշխ., 

էջ 105։



83ԲԱՆԱԿ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

նշա նա կա լի տեղն ու նի չի նա կան հա սա րա կա կան գի տակ ցու թյան, 
մշա կույ թի և պատ մու թյան, ի սկ նրա « Զո րա պե տի գան ձա րան» աշ
խա տու թյու նը՝ ռազ մար վես տի տե սու թյան մեջ։ Եվ չնա յած ան ցած 
տաս նութ դա րե րի ըն թաց քում պա տե րազմ նե րը փո խել են ի րենց 
բնույ թը, ի սկ ռազ մա կան գի տու թյու նը՝ շեշ տա կի զար գա ցում ապ րել, 
չի նա ցի մե ծա նուն զո րա վա րի ռազ մար վեստն առ այ սօր շա րու նա
կում է ու սա նե լի լի նել և ո գեշնչ ման աղ բյուր մնալ մե րօ րյա զո րա կան
նե րի հա մար։

 Բա նա լի բա ռեր  Չժու գե Լյան, չի նա կան ռազ մար վեստ, պա տե րազմ, 

ռազ մա վար, ռազ մա կան գի տու թյուն

СЕРОБ БАЗИКЯН - ВОЕННОЕ ИСКУССТВО ЧЖУГЭ ЛЯНА

В статье представлены жизнь и деятельность великого китайского пол-
ководца, государственного деятеля, военного теоретика и стратега Чжугэ 
Ляна (3-ий век н.э.). Путем анализа боевого пути Чжугэ Ляна, показано но-
ваторство боев, проведенных или спланированных полководцем. На основе 
военно-философского трактата «Вертоград полководца» представлены ос-
новные положения военного искусства и военной теории Чжугэ Ляна.

Ключевые слова: Чжугэ Лян, военное искусство Древнего Китая, 
война, стратег, военная наука

SEROB BAZIKYAN - MILITARY ART OF ZHUGE LIANG

The current article reflects on the life and deeds of one of the greatest Chinese 
commanders, statesmen and strategist Zhuge Liang (III century). Analyzing the 
military career of Zhuge Liang, the author shows the novelty in battles organized 
or accompanied by the commander. Based on the military-philosophical tractatus 
“Jiang Yuan” (“The Vineyard of General”), the author presents the main points of 
Zhuge Liang’s military art and warfare theory.

Key words: Zhuge Liang, Ancient Chinese Military Art, strategist, Military 
science
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