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 ԼԵՌ ՆԱՅԻՆ ՂԱ ՐԱ ԲԱ ՂԻ ԶԻՆ ՎԱԾ ՈՒ ԺԵ ՐԻ 
ՄԻ Ա ՎՈՐ ՄԱՆ ԸՆ ԹԱՑ ՔԸ 1991 Թ. ՀՈՒ ՆԻ ՍԻՑ 

ՄԻՆ ՉԵՎ 1992 Թ. ՄԱՅԻՍ 

Ա նուշ Ա միր բե կյան

 Ղա րա բա ղյան շարժ ման հենց սկզ բում ծայ րաս տի ճան լար ված 
հայա դր բե ջա նա կան հա րա բե րու թյուն նե րը վտան գա վոր է ին դար
ձել Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ի նք նա վար Մար զի և Խորհր դային Հա
յաս տա նի բնակ չու թյան հա մար, ո ւս տի՝ ան հրա ժեշտ էր կազ մա կեր
պել պաշտ պա նու թյուն։ 

Հայ կա կան սահ ման նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար սկ սե ցին 
ստեղծ վել ջո կատ ներ, ո րոնք են թարկ վում է ին ի նչ պես քա ղա քա կան 
կու սակ ցու թյուն նե րին, այն պես էլ ան կախ դաշ տային հրա մա նա
տար նե րին։ Այդ ջո կատ նե րով դր վում է ին ռազ մա կան կա ռուց ված քի 
հիմ քե րը։ Սրա նով հա դերձ՝ մեկ մի աս նա կան զին վո րա կան հա մա
կարգ չկար, ին չի ան հրա ժեշ տու թյու նը տվյալ ժա մա նա կի կար ևո րա
գույն խն դիր նե րից է ր։ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում այդ խն դի րը պե տա կան 
մա կար դա կով ո րոշ վեց` չնա յած տար բեր հա կա սու թյուն նե րին։ 1991 
թ. մայի սի 4ին ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ մամբ ստեղծ վեց կա ռա վա
րու թյա նը կից պաշտ պա նու թյան կո մի տե։ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 1991 
թ. մայի սի 4ի թիվ 326 ո րոշ մամբ Վա հան Շիր խա նյանն ը նտր վեց 
պաշտ պա նու թյան կո մի տե ի նա խա գահ։ Մեկ տա րի ա ռաջ` 1990 թ. 
սեպ տեմ բե րի 20ին, ձևա վոր վել էր ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու
թյան հա տուկ զոր քե րի 1ին գուն դը, ո րի հրա մա նա տար էր նշա նակ
վել գն դա պետ Սեր գեյ Ա ռա քե լյա նը։ 

ՀՀ Նա խա գահ Լևոն ՏերՊետ րո սյա նի` 1991 թ. դեկ տեմ բե րի 4ի 
հրա մա նագ րով ստեղծ վեց պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյուն, ի սկ 
1991 թ. դեկ տեմ բե րի 5ի հրա մա նագ րով պաշտ պա նու թյան նա խա
րար նշա նակ վեց Վազ գեն Սարգ սյա նը։ ՀՀո ւմ սկս ված էր զին ված 
ու ժե րի հա մա կար գի ստեղ ծու մը։

 Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում Ղա րա բա ղում ի րա վի ճակն այլ 
էր, քա նի որ կային ան ջատ գոր ծող ջո կատ ներ, ո րոնք ո ւղ ղա կի կամ 
ա նուղ ղա կի խո ղո վակ նե րով են թարկ վում է ին Հայ Հե ղա փո խա կան 
Դաշ նակ ցու թյա նը, եր ևա նյան կենտ րո նա կան իշ խա նու թյուն նե րին և 
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վեր ջի նիս ա ռն չա կից ղա րա բա ղյան վեր նա խա վա հատ վա ծին1։ Չնա
յած ծա գում նա բա նա կան այ սօ րի նակ բազ մա զա նու թյա նը՝ ի նք նա
պաշտ պա նա կան ու ժե րի հրա մա նա տա րու թյա նը հա ջող վում էր քիչ 
թե շատ նշա նա կա լի մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րից ա ռաջ մո բի
լի զաց նել առկա ու ժե րը։

 Մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կոոր դի նաց ման հա մար 1991 
թվա կա նի հու նիսին Վազ գեն Սարգ սյա նը Ղա րա բաղ է ու ղար կում 
ՀՀ Պաշտ պա նու թյան կո մի տե ում ծա ռայող կադ րային զին վո րա
կան ներ Ար կա դի ՏերԹադ ևո սյա նին և Ռա ֆայել (Ֆե լիքս) Գզո ղյա
նին։ Ռ. Գզո ղյանն ու ղարկ վում է Շա հու մյա նի, Ա. ՏերԹադ ևո սյա
նը` Մար տա կեր տի շր ջան։

 Ղա րա բա ղում դրու թյու նը բար դա նում էր «Օ ղակ» գոր ծո ղու թյան 
պատ ճա ռով, Հադ րու թի շր ջա նում ար դեն հա յա թափ վել է ր 14 գյու
ղ2, հեր թը Տո ղինն ու Սա րին շե նինն է ր, ո րոնք ա դր բե ջա նա կան կող մի 
հա մար կար ևոր հե նա կե տեր կդառ նային` շր ջանն ամ բող ջու թյամբ 
հա յա թա փե լու ճա նա պար հին։ Հոկ տեմ բե րին ի րա վի ճա կը լար ված 
էր հատ կա պես Տո ղում, որ տեղ ՄՀՆՋա կան ներն ամ սի 16ին սպա
նել է ին Դա նի ե լյան նե րի ըն տա նի քի 5 ան դամ նե րին3 և ժա մա նակ 
տվել բնակ չու թյա նը` գյու ղից հե ռա նա լու հա մար։ 

Առ հա սա րակ Հադ րու թը կար ևոր հե նա կետ էր, ան հրա ժեշտ 
էր պաշտ պա նել այն, ո ւս տի՝ շր ջա նի պաշտ պա նու թյան հա մար 
ԼՂՀ ի նք նա պաշտ պա նու թյան ու ժե րի կո մի տե ի նա խա գահ Սերժ 
Սարգսյանն Ար կա դի ՏերԹադ ևո սյա նին հա մա պա տաս խան հանձ
նա րա րու թյուն է տա լիս։ 

Այդ նույն ժա մա նակ Դաշ նակ ցու թյան ան դամ նե րը` Ար թուր 
Մկրտ չյա նի, Լևոն Մե լիքՇահ նա զա րյա նի, Վա լե րի Բա լա յա նի, Ար
թուր Ա ղա բե կյա նի, Ժան նա Գալս տյա նի և այ լոց գլ խա վո րու թյամբ, 
ե կել է ին Տող` գյուղն ա զա տագ րե լու ա ռա ջար կով։ 

Այս պի սով, Ղա րա բա ղում ա ռա ջին ան գամ տա րած քի ա զա

1 ՀՅԴ ջոկատները չէին ենթարկվում պաշտպանության կոմիտեին, 1989 թ.ից 

գործում էին նաև երկու անկախ կազմակերպություններ` «Ազատագրական բանա

կը» (հիմնադիր հրամանատար` Լեոնիդ Ազգալդյան), և «Հայոց ազգային բանակը» 

(հրամանատարներ` Ռազմիկ Վասիլյան, Վարդան Վարդանյան)։ 
2 Տես Жирохов М., Меч и огонь Карабаха, Москва, 2012, էջ 74։
3 Տես Աբրահամյան Վ., Ղարաբաղի ազատագրումը Տողից է սկսվել, «Հետք», 

20.11.2006, http։//hetq.am/arm/news/11993/xarabaxiazatagrumytoxicesksvel.html, 

հղվել է 23.11.2017 թ.։ 
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տագր ման վե րա բե րյալ հարց է բարձ րաց վում, և հա մա տեղ ու ժե
րով մեկ հրա մա նա տա րու թյան ներ քո տե ղի է ու նե նում մար տա կան 
գոր ծո ղու թյուն։ Կազ մա վոր վում է մի ա ցյալ շտաբ, որ տեղ կազ մա
կերպ վում է հե տա խու զու թյան ան ցկա ցու մը, ո րն ի րա կա նաց նում 
է ին հար ձակ վող ջո կատ նե րի հրա մա նա տար նե րը, կազ մա կերպ
վում է կա պի ա պա հո վու մը, բժշ կա կան ծա ռա յու թյու նը, կրա կային 
պատ րաս տու թյու նը, ճա նա պարհ նե րի ա կա նա պա տու մը, մար տա
կան քար տե զի և գոր ծո ղու թյան քար տե զի ստեղ ծու մը։ Ջո կատ ներն 
ստա նում են մար տա կան ա ռա ջադ րանք և հրա ման։ Տո ղի գոր ծո ղու
թյու նից (30.10.1991)4 15 օր ան ց նույն կազ մով և գոր ծե լաո ճով ա զա
տագր վեց Սա րին շե նը (15.11.1991)5։ Այս եր կու գոր ծո ղու թյուն նե րի 
շնոր հիվ կանխ վեց Տո ղում և Սա րին շե նում հե նա կետ ստեղ ծե լու հա
կա ռա կոր դի ծրա գի րը, որ տեղ պետք է ու ժեր կենտ րո նաց վե ին` Հադ
րութ քա ղա քը և շր ջա նը գրա վե լու հա մար։ 

Տա րած քի ա զա տագ րու մը սառն ըն դուն վեց Հա յաս տա նի պաշտ
պա նու թյան կո մի տե ի շտա բի կող մից6։ Պաշ տո նա կան Եր ևա նը փոր
ձում էր բա նակ ցային, խա ղաղ ճա նա պար հով լու ծում տալ ղա րա բա
ղյան հար ցին, սա կայն ի րա դար ձու թյուն նե րի զար գա ցումն ար դեն 
ի սկ հու շում էր, որ այլ ե լք չկա, քան զեն քի մի ջո ցով պայ քա րել ա դր
բե ջա նա կան զին ված խմ բա վո րում նե րի դեմ։ 

Եր կու գոր ծո ղու թյուն նե րից հե տո ի նք նա պաշտ պա նա կան գոր ծի 
կազ մա կեր պիչ նե րից Սերժ Սարգ սյանն Ար ցա խի պաշտ պա նու թյան 
հե տա գա կազ մա կերպ ման հա մար Ստե փա նա կերտ է կան չում Ար
կա դի ՏերԹադ ևո սյա նին։ Ստե փա նա կեր տում ստեղծ վում է շտաբ7, 
ո րը հաս տատ վում է հրա մա նով (հ րա ման 1)։ 

4 Տես Ամիրբեկյան Ա., Ամեն ինչ այսպես է եղել, մաս 1ին, Երևան, 2014, էջք 2026։
5 Տես Ամիրբեկյան Ա., Ամեն ինչ այսպես է եղել, մաս 2րդ, Երևան, 2014, էջք 2836։
6 Տես Խաչատրյան Հ., Ղազարյան Գ., Մարգարյան Ս., Հաղթանակներն` ինչպես եղել 

են, Երևան, 2008, էջ 362, Сефилян Ж., В этом мире не все решают материальные 
факторы, Информационный журнал Анив, Ереван, 2011, N5, էջ 51։
7 Փաստաթղթերը վերցված են Արկադի ՏերԹադևոսյանի անձնական արխիվից։
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«Հ րա ման
Շ տա բի ստեղծ ման վե րա բե րյալ` մար տա կան ջո կատ նե րի հա մար 

N4
16 դեկ տեմ բե րի, 1991 թ.

 Ղա րա բա ղի պաշտ պա նու թյան հա մար ջո կատ նե րի մար տա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րը բա րե լա վե լու նպա տա կով հրա մա յում ե մ

ս տեղ ծել շտաբ,
շ տա բի պետ նշա նա կել փոխգն դա պետ Գե որ գի Պետ րո սյա նին,
 հե տա խու զու թյան պետ և ա ռա ջին տե ղա կալ` Ա շոտ «ՄԲ»,
 կա պի պետ` Ար թուր17,
 բո լորն ան ցնեն Ղա րա բա ղի պաշտ պա նու թյան հա մար կազմ վող 

սխե մայի աշ խա տանք նե րին, 
Ար թուր17ին` կազ մել ջո կատ նե րի գտն վե լու վայ րը և կա պը, 
կա պի ա պա հո վու մը` շուր ջօ րյա»    

Ար կա դի»

(Հ րա ման 1)
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Շ տա բում աշ խա տում է ին Ստե փա նա կեր տի պաշտ պա նու թյան 
կազ մա կերպ մամբ, ո րը ևս հաս տատ վեց հրա մա նով` հետ ևյալ վեր
նագ րով` «Ս տե փա նա կեր տի պահ պա նու թյան և պաշտ պա նու թյան 
վե րա բե րյալ» (հ րա ման 2)։

«Հ րա ման
ք. Ստե փա նա կեր տի ան վտան գու թյան և պաշտ պա նու թյան կազ մա

կերպ ման վե րա բե րյալ
N6
20 դեկ տեմ բե րի, 1991 թ. 
ք. Ստե փա նա կերտ

 Հա կա ռա կոր դը քա ղաք Ստե փա նա կեր տը են թար կում է զանգ
վա ծային հր թի ռահ րե տա նային ար կա կոծ ման` Շու շի ի, Քյո սա լա րի, 
Կրկ ժա նի, Ջան հա սա նի (ձե ռա գիրն ա նըն թեռ նե լի է, վե րա կանգն
ված է ը ստ ի մաս տի – խմբ.), Մա լի բեյ լի ի, Խո ջա լո ւի ո ւղ ղու թյուն
նե րից, փոր ձում է բա րո յալ քել Ստե փա նա կեր տի բնակ չու թյա նը և 
ստեղ ծել հար մար դրու թյուն` գրա վե լու ԼՂՀ մայ րա քա ղա քը։ 

Հա կա ռա կոր դի պլան նե րը ձա խո ղե լու և նրան ջախ ջա խիչ հար
ված հասց նե լու հա մար հրա մա յում ե մ

ս տեղ ծել պաշտ պա նա կան ամ րու թյուն ներ` հա մա ձայն ա վե լի 
վաղ տե ղե րում ար ված մշա կում նե րի:  
Ու ժե րի և մի ջոց նե րի հաշ վար կը` ը ստ գրա ֆիկ 1ի:  
Ա վագ նշա նա կել Վիկ տոր Պետ րո սյա նին:

 Բե կո րին` 
ա) ա ռանձ նաց նել 10 հո գա նոց մեկ ջո կատ + 1 նռնա կա ձիգ` 

պաշտ պա նա կան N 2 ամ րու թյան հա մար,
բ) ա ռանձ նաց նել հե տա խու զա կան խումբ` Մա լի բեյ լի ի ո ւղ ղու

թյամբ հա կա ռա կոր դի գոր ծո ղու թյուն նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կու
թյուն ներ ի մա նա լու հա մար,

գ) պատ րաստ լի նել` հա կա ռա կոր դին Մա լի բեյ լի ում ո չն չաց նե լու 
հա մար:

 Մա լի բեյ լի ի ա զա տագր ման գոր ծո ղու թյա նը և ղե կա վար մանն օգ
նու թյուն ցույց տա լու հա մար Վա լե րի Բա լա յա նին (ձե ռա գիրն ա նըն
թեռ նե լի է, վե րա կանգն ված է ը ստ ի մաս տի – խմբ.)` ձեռ նա մուխ լի
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նել քար տե զի վրա գծագ րե լու հա կա ռա կոր դի տե ղա կայ վա ծու թյու նը 
և նրա կրա կային կե տե րը: 

«ՄԲ»` կա տա րել հա կա ռա կոր դի ու ժե րի և մի ջոց նե րի վե րա
բերյալ հաշ վարկ:

 Ար կա դի, 20.12.1991 թ.»:

(Հ րա ման 2) 

Ամ րաց նե լով պաշտ պա նու թյու նը` շտա բը զբաղ վում էր այն հե
նա կե տե րի ա զա տագր մամբ, որ տեղ հա կա ռա կորդն ու ներ մե ծա քա
նակ ո ւժ և ռազ մա կան տեխ նի կա, որ տե ղից հար ձակ վում էր հայ խա
ղաղ բնակ չու թյան վրա և կրա կի տակ պա հում հա յաբ նակ տա րածք
նե րը` պատ րաստ վե լով գրա վել դրանք։ 

1992 թ. հուն վա րի 7ին շտա բում պատ րաստ էր այն բնա կա վայ
րե րի ցան կը, ո րոնք պետք է ա զա տագր վե ին (քար տեզ 1)։
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(Քար տեզ 1)
«Կրկ ժան և գլ խա վոր բար ձունք նե րի գրա վում,
 Ջա միլ լու, Լես նոյ, Կա րա գյավ,
 Մա լի բեյ լի, Ղուշ չու լար,
 Ղա րա դաղ լու (կապ Մար տու նու հետ),
 Խո ջա լու,
 Ջան հա սան, Քյո սա լար,
 Շու շի,
 Լա չի նի մի ջանցք,
 Քյալ բա ջա րի ո ւղ ղու թյամբ ու ժե րի կենտ րո նա ցում,
 Զան գե լան, Ջաբ րայիլ Ար կա դի 7.01.1992 »:

Ողջ փաս տաթղ թե րը, ո րոնք դուրս է ին գա լիս շտա բից, հա մա
ձայ նեց վում է ին բո լոր ջո կատ նե րի հրա մա նա տար նե րի հետ։ 

Մի ա ցյալ մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րով Կրկ ժա նի ա զա տա
գրու մից հե տո (2021.01.1992 թ.) Ար ցա խի Գե րա գույն խորհր դի ա ռա



29ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ջին նա խա գահ Ար թուր Մկրտ չյանն իր մոտ է հրա վի րում Ար կա դի 
ՏերԹադ ևո սյա նին, ԼՂՀ ազ գային ան վտան գու թյան ա ռա ջին պետ 
Ա շոտ Խա չատ րյա նին, Ար ցա խի գե րա գույն խորհր դի պաշտ պա
նու թյան և ներ քին գոր ծե րի մշ տա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ 
Վա լե րի Բա լա յա նին, ար տա քին գոր ծե րի մշ տա կան հանձ նա ժո ղո
վի նա խա գահ Լևոն Մե լիքՇահ նա զա րյա նին։ Ար թուր Մկրտ չյա նը 
նրանց հայտ նում է, որ պե տու թյու նը գու մար ու նի8 և պատ րաստ է 
վճա րել ա զա տա մար տիկ նե րին, ո րի կա րի քը նրանք ու նեն։ Ար կա դի 
ՏերԹադ ևո սյա նը հայտ նում է, որ Վա լե րի Բա լա յա նի գլ խա վո րած 
հանձ նա ժո ղո վը պետք է զբաղ վի այդ գոր ծով, և նախ՝ բա նա կի կա
ռուց ված քը պետք է ստեղծ վի, ո րի մեջ կմտ նի ֆի նան սա կան ծա ռա
յու թյու նը, պետք է գր վեն ջո կատ նե րում ծա ռայող ա զա տա մար տիկ
նե րի ցու ցակ նե րը, քան զի հնա րա վոր չէ գու մար նե րը բաշ խել ա ռանց 
ջո կատ նե րի հրա մա նա տար նե րի ստո րագ րու թյան։ Ար թուր Մկրտ
չյանն ա ռար կում է` ա սե լով, որ այդ հանձ նա ժո ղո վը ե րկ րի սահ ման
նե րի ամ րապնդ մամբ է զբաղ ված, ի սկ ՏերԹադ ևո սյա նի գլ խա վո
րած շտա բում գրա գետ կադ րային սպա ներ կան և կա րող են մի ա
սին ո րո շել բա նա կի կա ռուց ված քը և հիմն վե լով ե ղած ջո կատ նե րի 
և վաշ տե րի վրա` ստեղ ծել գու մար տակ ներ և գն դեր։ Ար թուր Մկրտ
չյա նի հետ հան դի պու մից հե տո պաշտ պա նու թյան կո մի տե ում տե ղի 
ու նե ցած նիս տի ժա մա նակ Ար կա դի ՏերԹադ ևո սյանն այս մա սին 
զե կու ցում է պաշտ պա նու թյան կո մի տե ի նա խա գահ Սերժ Սարգ սյա
նին։ Վեր ջինս դրա կան է ար ձա գան քում ա ռա ջար կին9։

 Զին ված ու ժե րի նախ նա կան կա ռուց ված քը կյան քի կո չե լու հա
մար ը նտր վե ցին ռազ մա կան գոր ծին ծա նոթ, կադ րային զին վո րա
կան ներ՝ Ռա ֆայել Գզո ղյա նի գլ խա վո րու թյամբ։ Սերժ Սարգ սյա նի 
հրա մա նով կազ մա վոր ված ա ռա ջին գն դի հրա մա նա տար նշա նակ
վեց նախ կին ԽՍՀՄ ստե փա նա կեր տյան 366րդ մո տոհ րաձ գային 
գն դում գու մար տա կի հրա մա նա տա րի պաշ տո նում ծա ռա յած Սեյ
րան Օ հա նյա նը: 1992 թ. հուն վա րի 24ին Ս. Օ հա նյա նը ներ կա յաց
րեց ա ռան ձին գու մար տա կի կազ մա կեր պու մը (ն կար 1)։ 

 

8  Տես Арутюнян В., Флаг над Чинарой, Ереван, 2006, էջք 2425։
9 Հուշագրական հարցազրույց 19911992 թթ. ԱԻՊՈւ հրամատար Արկադի Տեր

Թադևոսյանի հետ, 22.11.2015 թ.։ 
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Նկար 1. Ա ռան ձին գու մար տա կի կազ մա կեր պումը

Դ րա վրա Ա. ՏերԹադ ևո սյա նը գրեց. «Օ հա նյան, վս տահ և 
ա րագ կազ մա վո րիր ԱԻ Ու 1ին գուն դը», ստո րագ րու թյուն, 24.01.92 
թ.։ Հա ջորդ օ րը Սեյ րան Օ հա նյա նը ներ կա յաց րեց գն դի կազ մա կեր
պու մը (ն կար 2)։

  
 

Նկար 2. Գն դի կազ մա կեր պու մը
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 Ծա նո թա նա լուց հե տո Ա. ՏերԹադ ևո սյա նը գրեց` « Հա մա ձայն 
եմ», ստո րագ րեց, 25.01.92 թ.։

 Գու մար տա կի և գն դի կա ռուց ված քը ստեղ ծե լուց հե տո՝ փետր
վա րի 2ին, Սեյ րան Օ հա նյա նը հայտ ներ կա յաց րեց ա ռան ձին գու
մար տա կի դրա մա կան մի ջոց նե րի վե րա բե րյալ (ն կար 3)։

Նկար 3.  Հայտ ա ռան ձին գու մար տա կի դրա մա կան մի ջոց նե րի վե-
րա բե րյալ 
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 Փաս տաթղ թի վրա Ա. ՏերԹադ ևո սյա նն ար ձա նագ րեց. «ՖՀՊ 
(ֆի նան սա կան հար ցե րի պետ). յու րա քան չյու րին հատ կաց նել 400 
ռուբ լի ամ սա կան գու մար», ստո րագ րեց, 2.02.92 թ.։ 

Այդ նույն օ րը Սեյ րան Օ հա նյա նը ներ կա յաց րեց նաև հայտ ԼՂՀ 
Ի ՈՒ սպա նե րի և ան ձնա կազ մի ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի վե րա
բերյալ (ն կար 4)։

Նկար 4. Հայտ ԼՂՀ Ի Ու սպա նե րի և ան ձնա կազ մի ֆի նան սա կան 
մի ջոց նե րի վե րա բե րյալ

 Դի մու մի վրա Ա. ՏերԹադ ևո սյա նը գրեց. 
«ՖՀՊ
 Մինչև կա ռա վա րու թյան ո րոշ ման ըն դու նու մը բո լո րին հատ կաց

նել դրա մա կան մի ջոց ներ` ամ սա կան 400 ռուբ լի»։
2.02.92 թ.
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 Պա հանջ վեց 20 օր, որ ստեղծ վեն և լրաց վեն ա զա տա մար տիկ նե
րի ցու ցակ նե րը` գու մար նե րն ստա նա լու հա մար։ Հրա մա նա տար նե
րի մեծ մա սը ներ կա յաց րեց ցու ցակ նե րը։ Փետր վա րի 22ին Ա. Տեր
Թադ ևո սյա նը ֆի նան սա կան հար ցե րի պե տին ցու ցում տվեց (ն կար 
5)։

«1. 03.92 թ.ից դրա մա կան մի ջոց նե րը տալ ներ կա յաց ված ցու
ցա կին հա մա պա տաս խան` ա ռանց 7րդ կե տի», ստո րագ րու թյուն` 
Ար կա դի, 22.02.92 թ.։ 

Նկար 5. Ցու ցում
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 Նույն օ րը հեր թա կան ան գամ Ար թուր Մկրտ չյա նը ե կավ Ստե փա
նա կեր տի շտաբ, որ տեղ տվյալ օր վա վե րա բե րյալ շր ջան նե րի ի րա
վի ճա կին ծա նո թա նա լուց հե տո Ա. ՏերԹադ ևո սյա նը նրան ա սաց, 
որ ԼՂՀ պաշտ պա նու թյան կազ մա կերպ ման հա մար շտա բում աշ
խա տան քը շատ է, և ֆի նան սա կան մի ջոց նե րը պետք է փո խանց վեն 
Վա լե րի Բա լա յա նի գլ խա վո րած հանձ նա ժո ղո վին։ Ար թուր Մկրտ
չյա նը հա մա ձայ նում է և խնդ րում ա րագ կազ մա կեր պել ստո րա բա
ժա նում ներ (գու մար տակ և գունդ)։ 

Հա մա տեղ գոր ծո ղու թյուն նե րով ստեղծ վե ցին մար տա կան և թի
կուն քային ա պա հով ման ստո րա բա ժա նում ներ։ Ե ղած կա ռուց ված
քին գու մար վե ցին նո րե րը.

1.  դաշ նակ ցա կան վաշ տի հրա մա նա տարն էր Ա շոտ Ղու լյա նը,
2. ՀՀՇի վաշ տի հրա մա նա տարն էր Կա րո Բա բա յա նը,
3. «Ազ գային ճա կատ» վաշ տը ղե կա վա րում էր Մու րադ Պետ

րո սյա նը, 
4. որ ևէ կազ մա կեր պու թյան կամ քա ղա քա կան ու ժի չեն թարկ

վող ջո կա տի հրա մա նա տարն էր Գա գիկ Սարգ սյա նը10։ 
Այ նու հետև ստեղծ վե ցին այլ մաս նա գի տաց ված և մար տա

կան մի ա վոր ներ (այդ թվում՝ ՀՕՊ ստո րա բա ժա նում, փր կա րա րա
կան, բուժ ծա ռա յու թյան, վե րա նո րո գողէ վա կո ւա ցիոն մի ա վոր ներ)։ 
Ստեղծ վեց նաև ու սում նա կան կենտ րոն, որ տեղ զին վո րա կան պատ
րաս տու թյան դա սըն թաց ներ է ին ան ցկաց վում։ Այն ղե կա վա րում էր 
մայոր Վո լո դյա Մկրտ չյա նը (ն կար 7)։ 

«Գն դա պետ Ա. Լա չի նյա նին, մայոր Մել քու մյա նին,  
մայոր Մկրտ չյա նին, ա վագ լեյ տե նանտ Հայ րյա նին

1. Ու սում նա կան կենտ րո նի ստեղ ծում, քա ղա քա ցի ա կան բնակ
չու թյան՝ լեռ նային պայ ման նե րում մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
վար ման պատ րաս տու թյան ու սու ցում։ 

2. Ծրա գի րը և դա սա ցու ցա կը ներ կա յաց նել ի նձ` հաս տա տե լու 
հա մար, պա տաս խա նա տու՝ Մկրտ չյան։

3. Ու սուց ման ժամ կե տը` 30 օր, պա րապ մունք նե րը` ա մեն օր` 68 
ժամ։

4. Տե ղը ո րո շել Սերժ Սարգ սյա նի հետ։
5. Պա տաս խա նա տու` Մկրտ չյան:
2 օր վա ըն թաց քում» 18.02, Ար կա դի։

10 Տես Վարդումյան Հ., Շուշիի ազատագրումը, Երևան, 2007, էջ 37։
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Նկար 7.

 Հատ կան շա կան է, որ զին վո րա կան ստո րա բա ժա նում նե րին 
զուգըն թաց` ձևա վոր վում էր նաև ռազ մա կան բժշ կու թյան կա ռույ ցը։ 
Մինչ այդ գոր ծող դաշ տային հի վան դա նո ցը բժիշկ Վա լե րի Մա րու
թյա նի նա խա ձեռ նու թյամբ դառ նում էր զին վո րա կան կա ռուց ված քի 
մի մա սը։

 Հա մա կար գե լով ե ղած ու ժե րի հիմ նա կան մա սը11, ստեղ ծե լով 
նոր ստո րա բա ժա նում ներ և գոր ծե լով մեկ հրա նա տա րու թյան ներ
քո` հնա րա վոր ե ղավ հե տա գա մար տա կան գոր ծո ղու թյուն ներն 
անցկաց նել ռազ մա կան օ րեն քին հա մա պա տաս խան, գոր ծել մի աս
նա բար։ Դրա ա պա ցույ ցը Շու շի ի ռազ մա կան գոր ծո ղու թյունն է, ո րը 
ցույց տվեց, որ ձևա վոր վող ռազ մա կան կա ռուց ված քը կեն սու նակ 
է, ո ւս տի՝ ոչ պա տա հա կա նո րեն հենց Շու շի ի ա զա տագր ման օ րն էլ 
ներ կա յումս նշ վում է մի ա ժա մա նակ որ պես Պաշտ պա նու թյան բա
նա կի տոն։ 

11 Կային ջոկատներ, որոնք այդպես էլ չցանկացան գործել մեկ հրամանատարության 

ներքո։
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 Բա նա լի բա ռեր - Ար ցա խյան պա տե րազմ, Պաշտ պա նու թյան բա նակ, 

Հա յաս տան, Ա դր բե ջան

АНУШ АМИРБЕКЯН - ПРОЦЕСС ОБЪЕДИНЕНИЯ ВОЕННЫХ 
СИЛ НАГОРНОГО КАРАБАХА В ПЕРИОД С ИЮНЯ 1991 Г. ПО МАЙ 
1992 Г.

В данной статье анализируется ранний этап становления армии в Арца-
хе, которая совпадает с военными действиями зимой 1991-1992 гг., нацелен-
ными на прорыв блокады Степанакерта. С помощью ранее неопубликован-
ных документов автор представляет последовательную организационную 
работу ответственных государственных органов в деле строения армии.

Ключевые слова: Карабахская война, Армия Обороны Арцаха, Армения, 
Азербайджан

ANUSH AMIRBEKYAN - THE PROCESS OF UNIFICATION OF THE 
ARMED FORCES OF NAGORNO-KARABAKH (JUNE, 1991 - MAY, 1992)

The article elucidates the early stages of army-building process in Artsakh 
(Karabakh). The latter coincides with the military actions in the winter months 
of 1991-1992, aimed at breaking the siege of Stepanakert by the Azerbaijani 
forces. By the means of previously unpublished archival documents, the author 
scrutinizes the positive role of the responsible state bodies in the army-building 
works.

Key words: Karabakh war, Artsakh’s Defence Army, Armenian, Azerbaijan
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