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ՊԲ 23524 ԶՈ ՐԱ ՄԱ ՍԻ ՄԱՍ ՆԱԿ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 2016 Թ. 
ԱՊ ՐԻԼՅԱՆ ՊԱ ՏԵ ՐԱԶ ՄԻՆ

 
Էդ գար Էլ բա կյան, ԵՊՀ

2016 թ. ապ րի լի 2ի լու սա բա ցին՝ ժա մը 02:3003:00ից սկ սած, 
Ա դր բե ջա նը բա ցա հայտ լայ նա ծա վալ հար ձա կում ձեռ նար կեց Ար
ցա խի ո ւղ ղու թյամբ՝ մե ծա քա նակ ու ժե րով հար ձակ վե լով հատ կա
պես 6րդ պաշտ պա նա կան շր ջա նի (Մա տա ղիս) և 9րդ պաշտ պա
նա կան շր ջա նի (Ջաբ րայիլ) ա ռան ձին մար տա կան դիր քե րի ո ւղ ղու
թյամբ։ Ա ռա վո տյան ար դեն թշ նա մին կա րո ղա ցել էր մխրճ վել նշ ված 
պաշտ պա նա կան շր ջան նե րի մի քա նի բարձ րա դիր մար տա կան 
դիր քեր։ Ճա կա տի ա ռան ձին հատ ված նե րում Ա դր բե ջա նը կի րա ռեց 
նաև օ դուժ։ Ապ րի լի 2ի ա ռա վո տյան թշ նա մու կող մից հրե տա կո ծու
թյան են թարկ վե ցին Պաշտ պա նու թյան բա նա կի մերձ ճա կա տային 
զո րա մա սե րից ո րոշ նե րի մշ տա կան տե ղա կայ ման վայ րե րը։ Հայ կա
կան ու ժե րի խն դիրն էր նախ՝ կան խել թշ նա մու հե տա գա ա ռաջ խա
ղաց ման փոր ձե րը, ա պա՝ հետ բե րել կորց րած տե ղա մա սե րը։

9րդ ՊՇ ո ւղ ղու թյամբ թշ նա մու ա ռաջ խա ղա ցու մը կա սեց նե լու և 
գի շե րը հա կա ռա կոր դի մխրճ ված մար տա կան դիր քե րը վե րա կանգ
նե լու հա մար վե րա դաս հրա մա նա տա րու թյան կար գադ րու թյամբ 
մար տա կան կի րառ ման շր ջան են դուրս բեր վում նաև Վա րան դա յում 
(Ֆի զու լի) տե ղա կայ ված ՊԲ 23524 զո րա մա սի զրա հա տան կային 
գու մար տա կի ու ժե րը՝ 2 տան կային և 1 մո տոհ րաձ գային վաշ տի ու
ժե րով1։ Այդ զո րա մա սում տագ նա պի ազ դան շա նը ստաց վում է ապ
րի լի 2ի ն՝ ժա մը 06:30ի սահ ման նե րում։ Ազ դան շան ստա նա լուն 
պես ան ձնա կազ մը բեր վում է բարձր մար տա կան պատ րաս տա կա
նու թյան աս տի ճա նի՝ դուրս գա լով հա մա պա տաս խան նա խո րոշ ված 
շր ջան ներ2։ Զո րա մա սի հրա մա նա տար փոխգն դա պետ Մար տին 
Ջհան գի րյա նին և վեր ջի նիս՝ նյու թա տեխ նի կա կան ա պա հով ման 
գծով տե ղա կալ մայոր Ար թուր Հով սե փյա նին հա ջող վում է թշ նա
մու կող մից զո րա մա սի տա րած քի հրե տա կո ծու թյան ներ քո ան ձնա

1 Տես Աղաբաբյան Ա., Հարցազրույց ՊԲ 23524 զորամասի հրամանատար փոխգնդա

պետ Մարտին Ջհանգիրյանի  հետ, Վարանդա, 2016 թ, հոկտեմբերի 8։
2 Տես նույն տեղում։
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կազմն ան կո րուստ դուրս հա նել հա վա քա կա յա նից և ստո րա բա ժա
նում նե րի կազ մով ե րթ կա տա րել դե պի 9րդ ՊՇ հա մա պա տաս խան 
հատ ված։ ՊԲ 23524 զո րա մա սի՝ ջաբ րայի լյան հատ ված ու ղարկ վող 
ան ձնա կազ մի մար տա կան խն դիրն էր կանգ նեց նել հա կա ռա կոր դի 
ա ռաջ խա ղա ցու մը։ Ա ռաջ նագ ծի այս հատ վա ծի պաշտ պա նու թյու նը 
ղե կա վա րում է ին ՊԲ հրա մա նա տա րի ա ռա ջին տե ղա կալ, գե նե րալ
մայոր Մի քայել Ար զու մա նյա նը և 18րդ հրաձ գային դի վի զի այի հրա
մա նա տա րի տե ղա կալ գն դա պետ Ա րա րատ Մել քու մյա նը։ Հաս նե լով 
մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի շր ջան՝ Մ. Ջհան գի րյա նի ղե կա վա
րած 2րդ տան կային վաշ տը զբա ղեց նում է կրա կային բնագ ծեր հա
կա ռա կոր դի կող մից մխրճ ված 112118 մար տա կան դիր քե րի թի կուն
քային մա սում՝ խն դիր ու նե նա լով կա սեց նել հա կա ռա կոր դի հե տա գա 
ա ռաջ խա ղա ցու մը։ Մար տա կան նույն խն դիրն ու ներ նաև 2րդ տան
կային վաշ տին քիչ ա վե լի ո ւշ մի ա ցած 1ին տան կային վաշ տը՝ Ա. 
Հով սե փյա նի գլ խա վո րու թյամբ3։

Մխրճ ված լի նե լով նշ ված մար տա կան դիր քեր՝ թշ նա մին, ը ստ 
եր ևույ թին, նպա տակ ու ներ տե ղում ամ րա նա լուց զատ զար գաց նել 
հար ձա կու մը դե պի հայ կա կան ու ժե րի պաշտ պա նու թյան խորք։ 
Հայ կա կան տան կային ստո րա բա ժա նում նե րի ան ձնա կազ մը հա
վաս տան շում է հա կա ռա կոր դի ին ժե նե րա կան տեխ նի կան, ո րով 
հաղ թա հա րում է ին ար գե լա փա կոց նե րի հա մա կար գե րը, հա կա տան
կային փո սեր4, ի նչ պես նաև կեն դա նի ու ժի շար ժը մխրճ ված դիր քե րի 
տա րած քում5։ Մայոր Ա. Հով սե փյա նին, վեր ջի նիս ան մի ջա կան ղե
կա վա րու թյամբ նաև 1ին տան կային վաշ տի հրա մա նա տար կա պի
տան Ար ման Ա դա մյա նին, 2րդ տան կային վաշ տի 3րդ տան կային 
դա սա կի հրա մա նա տար, ա վագ լեյ տե նանտ Ռո ման Ա դա մյա նին 
հա ջող վում է ի րա կա նաց նել թշ նա մու կեն դա նի ու ժի չե զո քա ցում, ի սկ 
այ նու հետև՝ մեր ու ժե րի տե սա դաշ տում հայտն ված ա դր բե ջա նա կան 

3 Տես 2016 թ. ապրիլի 25ը ընկած ժամանակահատվածում հայրենիքի սահմանների 

պաշտպանության գործում դրսևորած բացառիկ խիզախության և անձնական 

արիության, կյանքին սպառնացող վտանգի պայմաններում ծառայողական պարտքը 

կատարելիս ցուցաբերած անձնվիրության համար ՀՀ պետական պարգևներով 

պարգևատրման արժանի զինծառայողների անվանացուցակ, 2016 թ. մայիսի 10, 

https://www.facebook.com/arcrun/posts/1036756516359956, հղվել է 04.04.2017 թ.։
4 Տես Աղաբաբյան Ա., Հարցազրույց փոխգնդապետ Մարտին Ջհանգիրյանի հետ...։
5 Տես Գևորգյան Մ., Հարցազրույց ՊԲ 23524 զորամասի հրամանատարի տեղակալ 

մայոր Արթուր Հովսեփյանի հետ, Վարանդա, 2016 թ, հոկտեմբերի 8։
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զին տեխ նի կայի խո ցում։ 
Մայոր Ա. Հով սե փյա նը վկա յում է. «Սկզ բից բո լոր դիր քե րում 

ա նընդ հատ հետ ևա կի շար ժեր կային։ Մենք մի ան գա մից սկ սե ցինք 
ի րանց ո ւղ ղու թյամբ կրա կել։ Ո րոշ ժա մա նակ այլևս չէ ին էր ևում, մի 
մա սը նա հան ջել էր, մի մա սը եր ևի ո չն չա ցել է ր։ Հե տո հայտն վե ցին 
ի րանց տան կե րը. մի ան գա մից 5 հատ տանկ։ Էդ հատ վա ծում մենք 
դեռևս 1 տանկ է ինք (ա նձ նա կազ մը՝ Ա. Հով սե փյան, Ա. Ա դա մյան, 
Ռ. Ա դա մյան – Է . Է.)։ Էդ հինգ տան կից մե կին մեր կրա կած ար կը 
կպավ։ Հենց կպավ, ես հետ քաշ վե ցի։ Տան կի շար ժիչն ան ջա տե ցի 
ու ի ջա, սկ սե ցի խրա մա տից դի տար կել դրանց գոր ծո ղու թյուն նե րը։ 
Տե սա, որ կրա կում է ին մեր ո ւղ ղու թյամբ, բայց ի րանց կրա կած ար
կե րը թռ չում է ին մեր գլ խա վեր ևով, նպա տա կա կե տին չէ ին հաս նում։ 
Դա սա կի հրա մա նա տար Ա դա մյա նին ա սե ցի՝ « Շուտ շար ժի չը գոր
ծար կի, դուրս ա րի բաց տա րածք»՝ հու շե լով, որ գե րաթ ռիչ քի ժա մա
նակ հնա րա վոր չի հա ջորդ ար կը դի պուկ կպ նի։ Եր կու հատ տանկ 
թո ղե ցին մար տի դաշ տում, ե րե քը հետ քաշ վե ցին, թաքն վե ցին»6։ 
Մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րից շուրջ եր կու շա բաթ ան ց7 նշ ված 
ան ձնա կազ մի բո լոր ե րեք ան դամ նե րը պարգ ևատր վե ցին ՀՀ « Մար
տա կան խաչ» 2րդ աս տի ճա նի շքան շա նով՝ հա կա ռա կոր դի 2 մի ա
վոր տանկ վնա սա զեր ծե լու և ո չն չա ցե լու, ի նչ պես նաև կեն դա նի ու ժի 
զգա լի կո րուստ ներ պատ ճա ռե լու հա մար8։

 Նույն օր վա կե սօ րին զրա հա տան կային գու մար տա կը ստա նում 
է նոր խն դիր՝ կա սեց նել գրավ ված դիր քե րից ձախ թևանց ման մի ջո
ցով դե պի հայ կա կան 119 մար տա կան դիրք թշ նա մու նոր ա ռաջ խա
ղաց ման փոր ձը9։ Հրա մա նա տա րու թյան կող մից թշ նա մու՝ խոր քում 
ա ռաջ խա ղա ցող ստո րա բա ժա նում նե րի վի ճա կը և քա նա կու թյու նը 
գնա հա տե լուց, ստեղծ ված մար տա վա րա կան ի րադ րու թյու նը վեր
լու ծե լուց հե տո ո րո շում է կա յաց վում ժա մը 14:00ի սահ ման նե րում 
ի րա կա նաց նել հա կագ րոհ և վե րա կանգ նել ա ռաջ նա գի ծը։ Հա կա

6 Նույն տեղում։
7 Տես Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Արցախում պետական բարձր պարգևներով 

պարգևատրել է հայրենիքի զինվորներին,  2016 թ. ապրիլի 19, http://www.president.

am/hy/pressrelease/item/2016/04/19/PresidentSerzhSargsyanworkingvisitto

Artsakh/, հղվել է 10.04.2017 թ.։
8 Տես 2016 թ. ապրիլի 25ը ընկած ժամանակահատվածում..., նույն տեղում։
9 Տես Աղաբաբյան Ա., Հարցազրույց փոխգնդապետ Մարտին Ջհանգիրյանի հետ...։
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գրո հը են թադ րում էր «300» կոչ վող բա զայի դի տա կե տի ո ւղ ղու թյամբ 
ա ռա ջա նա լով՝ վե րա կանգ նել Վա րա զաթմ բից10 800 մ հյու սիսա րև
մուտք ըն կած 117 և 115 մար տա կան դիր քե րը՝ այդ պի սով թևե րից 
օ ղա կի մեջ առ նե լով բար ձուն քը՝ ստի պե լով հա կա ռա կոր դին նա հան
ջել ա ռա վո տյան գրա ված հայ կա կան դիր քե րից11։

 Մար տա կան խնդ րի կա տար ման հա մար մայոր Ա. Հով սե փյա
նին տրա մադր ված 4 տան կե րի թվում էր նաև 321 կո ղային հա մա րով 
Տ72 տան կը՝ հրա մա նա տար՝ ա վագ լեյ տե նանտ Բե նի ա մին Ե ղո յան, 
նշա նա ռուօ պե րա տոր՝ շար քային Վլա դի միր Ա լի խա նյան, մե խա
նիկվա րորդ՝ շար քային Տիգ րան Աբ գա րյան։ Զո րա մա սի լա վա գույն
նե րից մե կը հա մար վող12 տան կային այս ան ձնա կազմն ա ռանձ նա կի 
նա խան ձախնդ րու թյուն ու պատ րաս տա կա մու թյուն էր դրս ևո րում 
ա ռա ջադր ված խնդ րի կա տար ման գոր ծում մաս նակ ցու թյուն ու նե
նա լու հա մար։ Հենց նրանց է Ա. Հով սե փյա նը խն դիր ա ռա ջադ րում 
հա կագ րո հե լու և վե րա կանգ նե լու 117 մար տա կան դիր քը13։ Հաշ վի 
առ նե լով գրավ ված դիր քում ա դր բե ջա նա կան հետ ևա կի հնա րա վոր 
դի մադ րու թյու նը՝ Ա. Հով սե փյա նը հրա հան գում է մար տա կան գոր ծո
ղու թյու նը կա տա րե լիս դիրք չմտ նել։ Մո տե նա լով մար տա կան դիր քին 
մինչև 50 մ՝ տան կի ան ձնա կազ մը փայ լուն կա տա րում է մար տա կան 
խն դի րը, ա վե լին՝ ներ խու ժում մար տա կան դիր քի տա րածք, տան կով 
տա պա լում ա ռա վո տյան այդ տեղ ամ րաց ված ա դր բե ջա նա կան դրո
շը և հրա մա նա տա րու թյա նը զե կու ցում խնդ րի կա տար ման մա սին։ Մ. 
Ջհան գի րյանն այս պես է նկա րագ րում մար տի այդ դր վա գը. « Կորց
րած էդ դիր քը մտ նե լու ժա մա նակ ի րենց ան ձնա կազ մը մի ան գա մից 
թռավ կար ծես մի ա կն թար թում, մտավ մար տա կան դիրք՝ ան մի ջա

10 Վարազաթումբը գտնվում է ծովից 271.1 մ բարձրության վրա։ Խորհրդային 

Գլխավոր շտաբի տեղագրական քարտեզում նշված է «Ляля-Иляги» անվամբ, 

որը տառադարձված է ադրբեջաներեն «Lalə İlahi» տեղանունից։ Հայտնի է նաև 

«Լալաթափա» անվամբ։ Տեղադիրքը քարտեզի վրա տե՛ս https://goo.gl/3oGNJQ։
11 Այստեղ տեղին է նշել, որ 1990ական թվականների պատերազմի ժամանակ 

բարձունքն ազատագրվել էր նույն եղանակով ու տրամաբանությամբ՝ խուսափելով 

հետևակի դիմահար գրոհից։
12 Տես Աղաբաբյան Ա., Հարցազրույց փոխգնդապետ Մարտին Ջհանգիրյանի 

հետ..., տե՛ս նաև Նվիրյալները. Բենիամին Եղոյան, Տիգրան Աբգարյան, Վլադիմիր 

Ալիխանյան, «Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն», 2017, https://www.

youtube.com/watch?v=20cJi0fhImw, հղվել է 26.04.2017 թ.։
13 Տես Գևորգյան Մ., Հարցազրույց մայոր Արթուր Հովսեփյանի հետ...։



88

պես էդ կորց րած դիր քը, որ տեղ ա դր բե ջան ցի նե րը դրել է ին ի րենց 
դրո շը։ Մի ան գա մից բարձ րա ցան, ի րենց թր թուր նե րի տակ գցին էդ 
դրո շը, և [ տան կը] շր ջապ տույտ կա տա րեց, ու էդ տե ղից ար ձա կեց 
ևս մեկ ա րկ, և կա պի դուրս ե կավ, որ «հ րա մա նա տա՛ր, խն դի րը կա
տա րել եմ»»14։ Վե րա դառ նա լով ել ման դիրք՝ տան կի անձնա կազմն 
ար ժա նա նում է հրա մա նա տա րու թյան գո վես տի և խրա խու սան քի 
խոս քե րին։ Միև նույն ժա մա նակ Ա. Հով սե փյա նը տան կի ան ձնա
կազ մին՝ հրա մա նա տար Բ. Ե ղո յա նի գլ խա վո րու թյամբ, բա ցատ րում 
է, որ հա կա հետ ևա կային նռ նա կի նետ ման հե ռա վո րու թյան տի րույ
թում հայտն վե լով խրա մա տին մո տե նա լը վտան գա վոր էր և կա րող 
էր ան դառ նա լի հետ ևանք նե րի հան գեց նել, ե թե խրա մա տում հայ կա
կան տան կը դի մադ րու թյան հան դի պեր15։

Զ րա հա տան կային զո րա մա սի ան ձնա կազ մե րի կող մից մար
տա կան խն դիր նե րի հա ջող կա տա րու մից հե տո հրա մա նա տար Մ. 
Ջհան գի րյա նի կող մից խն դիր է բարձ րաց վում փաս տա ցի ո րեն թշ
նա մուց ա զատ ված դիր քե րը զբա ղեց նե լու հա մար հար ձա կումն 
ի րա կա նաց նել հետ ևա կի հետ հա մա տեղ, որ պես զի հնա րա վոր լի նի 
ա պա հո վել դրանք թշ նա մա կան նոր ո տնձ գու թյու նից16։ Ցա վոք, նշ
ված մար տա կան դիր քե րի պաշտ պա նու թյան հա մար պա տաս խա
նա տու ՊԲ 59703 զո րա մա սի (Ջաբ րայիլ) կող մից նշ ված գոր ծո ղու
թյու նը չի ի րա կա նաց վում։ Կա րե լի է են թադ րել, որ այս հար ցում ո րո
շա կի բա ցա սա կան դեր է խա ղա ցել նաև լու սա բա ցին Վա րա զաթմ բի 
վրա տվյալ զո րա մա սի հինգ բարձ րաս տի ճան սպա նե րի, այդ թվում՝ 
զո րա մա սի հրա մա նա տա րի՝ մար տա կան հեր թա պա հու թյան գծով 
տե ղա կալ փոխգն դա պետ Ա լեք սան Ա ռա քե լյա նի զոհ վե լու պա րա
գան, ին չի պատ ճա ռով է ա կան վնաս հասց վեց զո րա մա սի գոր ծու
նե ու թյան կազ մա կերպ մա նը։ Ապ րի լի 2ի ե րե կո յան՝ ժա մը 22:00 
սահ ման նե րում, հաշ վի առ նե լով, որ զին տեխ նի կան գի շե րային պայ
ման նե րում ա ռաջ նագ ծում պա հե լը վտան գա վոր է, այն հետ քաշ վեց 
ե րկ րորդ գծի խրա մատ ներ17։

 Հա ջորդ օ րը՝ ապ րի լի 3ին, մար տե րը շա րու նակ վում են նույն 
տրա մա բա նու թյամբ։ Թշ նա մին կր կին փոր ձում է ամ րա նալ մխրճ

14 Նվիրյալները...։
15 Տե՛ս նույն տեղում։
16 Տես Աղաբաբյան Ա., Հարցազրույց փոխգնդապետ Մարտին Ջհանգիրյանի հետ...։
17 Տես նույն տեղում:
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ված դիր քե րում և հնա րա վո րու թյան դեպ քում հար ձա կու մը զար գաց
նել դե պի մեր պաշտ պա նու թյան խոր քը։ Մեր զրա հա տան կային 
ան ձնա կազ մե րը զբա ղեց րած բնագ ծե րում հար մա րեց ված տե ղե րից 
պար բե րա բար կրա կային խոց ման են են թար կում թշ նա մուն, հետ 
քաշ վում, 50100 մ խու սա վա րում, շա րու նա կում խո ցել18։ Օբյեկ տիվ 
դժ վա րու թյուն էր հա րու ցում այն հան գա ման քը, որ տվյալ զրա հա
տան կային ան ձնա կազ մե րը մար տա կան գոր ծո ղու թյուն է ին ի րա կա
նաց նում ան ծա նոթ, ի նչ պես նաև ին ժե նե րա կան ա ռու մով բա ցար ձա
կա պես չկա հա վոր ված տե ղա մա սում՝ ստիպ ված լի նե լով գի շե րային 
ին ժե նե րա կան աշ խա տանք նե րի մի ջո ցով ի նչոր չա փով հար մա րեց
նել տե ղան քը տան կե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար19։

 Ցա վոք, ապ րի լի 3ի ն՝ մո տա վո րա պես ժա մը 16:00 հատ վա
ծում20, մար տա կան խնդ րի կա տար ման ժա մա նակ թշ նա մու կող մից 
հայտ նա բեր վեց և խոց վեց վե րոն շյալ 321 տան կը։ Խոց ման պա հից 
վայրկյան ներ ա ռաջ « Բարս մե դի ա» վա վե րագ րա կան կի նոս տու
դիայի կող մից կա տար ված տե սա ձայ նագ րու թյան21 մեջ եր ևում է, թե 
ի նչ պես է տան կը բարձ րա նում նա խօ րոք կա հա վոր ված բա րեն պաստ 
հո ղաթմ բի վրա, ի րա կա նաց նում թշ նա մու զին տեխ նի կայի խո ցում և 
հետ շարժ վում դե պի պա հես տային կրա կային դիրք։ Այդ ըն թաց քում 
թշ նա մու հա կա տան կային ու ժե րին հա ջող վում է «Ս պայկ» տե սա կի 
հա կա տան կային կա ռա վար վող հր թի ռով խո ցել հայ կա կան տան
կը22։ Կյան քին սպառ նա ցող վտան գի պայ ման նե րում ծա ռայո ղա
կան պարտ քը կա տա րե լիս հե րո սա բար ըն կան ա վագ լեյ տե նանտ 

18 Տես նույն տեղում։
19 Տես նույն տեղում։
20 Տես Նվիրյալները...։
21 Տե՛ս Bars Media Documentary Film Studio, Tanks reportage, 2016 թ. ապրիլի 4, https://

www.youtube.com/watch?v=5ieaO3aqTQk, հղվել է 19.04.2017 թ., ինչպես նաև Bars 

Media Documentary Film Studio, War 2016 Compilation, 01:1401:27, 2016 թ. ապրիլի 

21, https://www.youtube.com/watch?v=dgOMUQ0dMq0, հղվել է 19.04.2017 թ.։
22 Հայկական տանկի դեմ կիրառված հրթիռի տվյալ մոդելը թույլ է տալիս կրակոցն 

արձակելուց հետո տեսողական սարքի միջոցով հետևել վերջինիս ընթացքին և ըստ 

անհրաժեշտության՝ (վերա)ուղղորդել այն (տե՛ս ElectroOptically Guided Weapons, 

Defense Update issue 207 (MayJune 2007), http://defenseupdate.com/features/du207/

helicopters_EO_missiles.htm, հղվել է 19.04.2017 թ.)։ Ըստ ամենայնի՝ ադրբեջանցի 

զինծառայողին հաջողվել է հավաստանշել հայկական տանկը հողաթմբի վրա 

եղած ժամանակ, արձակել հրթիռը, որից հետո արդեն հընթացս այն կառավարելով՝ 

հողաթմբի վրայով «իջեցնել» հետ շարժվող տանկի վրա։
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Բե նի ա մին Ե ղո յա նը, շար քային Վլա դի միր Ա լի խա նյա նը, շար քային 
Տիգ րան Աբ գա րյա նը…

 Ռու սաս տա նյան « Դաշ նային լրատ վա կան գոր ծա կա լու թյան» 
լրագ րող Կի րիլ Ռո մա նովս կին (Օտ տեր), որ 2016 թ. ապ րի լյան պա
տե րազ մի օ րե րին գոր ծուղ վել է Ար ցախ, ե ղել մար տա կան գոր ծո ղու
թյուն նե րի շր ջա նում, այս պես է նկա րագ րում կա տար վա ծը. « Տան կը 
խոց վեց ապ րի լի 3ի ն… Կան խե լով ա ռաջ նագ ծում՝ Հադ րու թից հա
րավ, հար ձա կու մը … տան կիստ նե րը հայ կա կան պաշտ պա նու թյան 
ե րկ րորդ գծում թմ բի վրայից « լա ցաց նում է ին» ա դր բե ջան ցի նե րին։ 
Հա կա ռա կոր դը պա տաս խա նեց ՀՏԿՀով (հա կա տան կային կա ռա
վար վող հր թիռ – Է. Է.)։ Ը ստ եր ևույ թին՝ նկա տե լով կրա կո ցը՝ ան ձնա
կազ մը փոր ձեց սա հել և թաքն վել թմ բից ներքև… Չհասց րեց։ Տան կը 
ցի րու ցան ե ղավ դաշ տով մեկ… Սև մե տա ղի մի քա նի տոն նա մխրճ
վեց հան դի պա կաց լան ջի մեջ՝ հրա նո թի փո ղը դարձ նե լով հա կա ռա
կոր դի ո ւղ ղու թյամբ՝ ա սես չհաշտ վե լով տե ղի ու նե ցա ծի հետ… Տան
կը չէր ցան կա նում հանձն վել նաև ան ձնա կազ մի կորս տից հե տո… 
Տան կիստ նե րը խի զա խա բար է ին կռ վել։ Դա նկա տե լի է տան կի 
զբա ղեց րած վեր ջին դիր քից, բազ մա թիվ պար կուճ նե րից և թմ բի վրա 
մնա ցած հետ քե րից։ Դիր քը պար բե րա բար փո փոխ վում էր, տան կը 
ել նում էր թմ բի վրա, կրա կում, սա հում հետ։ Բազ մա թիվ են թր թու ռի 
հետ քե րը, ո րոնք բո լո րը հան գում են մի տե ղում, որ դար ձավ այդ մե
քե նայի հա մար վեր ջի նը… Ի սկ տան կիստ նե րից չմ նաց ֆի զի կա կան 
ոչ մի հետք, ա սես ա նէ ա ցել է ին օ դում՝ հառ նե լով բլուր նե րի, դաշ տե
րի, ի րանար ցա խյան սահ մա նի և Ա րաք սի դեղ նաջ րե րի վրա… Հա
վերժ փա՜ռք տղա նե րին»23։

Ամ փո փե լով 2016 թ. ապ րի լյան պա տե րազ մում ՊԲ 23524 զո րա
մա սի դե րա կա տա րու թյու նը՝ պետք է նշել, որ ը նդ հա նուր առ մամբ 
զո րա մա սի՝ մար տա կան կի րառ ման շր ջան դուրս բեր ված ստո րա

23 Լրագրողի խոսքերը հատվածավար քաղված և թարգմանված են ապրիլի 8ին 

«Ֆեյսբուք» սոցիալական ցանցում նրա կատարած գրառումից (Kirill Romanovskiy, 

“Башня армянского танка…”, 8.04.2016, https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1

303655129649617&set=a.492809640734174.129317.100000154284713&type=3&perm

Page=1, հղվել է 19.04.2017 թ.), ինչպես նաև ապրիլի 9ին «Դաշնային լրատվական 

գործակալությունում» տպված հոդվածից (Оттер К., Время собирать танки. 
Нагорный Карабах – что это было, 09.04.2016, https://riafan.ru/515358vremyasobirat

tankinagornyikarabahchtoetobylo, հղվել է 19.04.2017 թ.)։
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բա ժա նում նե րին հա ջող վել է կա տա րել իր ա ռջև դր ված մար տա կան 
խն դիր նե րը՝ կան խել թշ նա մու կեն դա նի ու ժի և զին տեխ նի կայի հե
տա գա բա ցա զա տումն ու ա ռաջ խա ղա ցու մը դե պի 9րդ ՊՇ պաշտ
պա նու թյան խորք։ Մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում զո
րա մասն ու նե ցավ 1 մի ա վոր տեխ նի կայի և ե րեք զին ծա ռայո ղի կո
րուստ։ Թշ նա մու կող մից ևս մեկ տանկ խոց վել է ր24 դեռ Վա րան դայից 
ե րթ կա տա րե լու ժա մա նակ, վի րա վոր վել է ին տան կի հրա մա նա տար 
Ռազ միկ Զա քա րյա նը և նշա նա ռուօ պե րա տոր Ա նդ րա նիկ Ա թա
լյա նը։ Հե տա գա յում Ռազ մի կը շա րու նա կեց ծա ռա յու թյու նը, ի սկ 
Ա նդ րա նիկն ստա ցած վի րա վոր ման հետ ևան քով զո րացր վեց։ Ը ստ 
զո րա մա սի հրա մա նա տա րի բա նա վոր վկա յու թյան՝ ապ րի լի 23ը 
զրա հա տան կային ան ձնա կազ մերն ը նդ հա նուր հաշ վար կով ո չն չաց
րել են թշ նա մու 8 մի ա վոր զրա հա տեխ նի կա և ին ժե նե րա սակրա վոր
կան տեխ նի կա25։ Ը ստ ա կա նա տես նե րի, այդ թվում՝ Մ. Ջհան գի րյա
նի, մայոր Մի քայել Մով սի սյա նի հու շե րի՝ 321 տանկն ապ րի լի 23ին 
գու մա րային հաշ վով խո ցել է թշ նա մու 4 մի ա վոր զրա հա տեխ նի կա՝ 
են թադ րա բար 3 տանկ և 1 ՀՄՄ26։ Հի շեց նենք, որ ը ստ պաշ տո նա կան 
պարգ ևատ րագ րի՝ ապ րի լի 2ին թշ նա մու ևս 2 մի ա վոր տանկ էր խո
ցել Ա. Հով սե փյա նի գլ խա վո րած ան ձնա կազ մը։

ՊԲ 23524 զո րա մա սի զոհ ված 3 զին ծա ռայող նե րը հետ մա հու 
պարգ ևատր վել են ՀՀ « Մար տա կան խաչ» 1ին աս տի ճա նի, զո
րա մա սի ևս 4 զին ծա ռայող՝ « Մար տա կան խաչ» 2րդ աս տի ճա նի 
շքանշա նով։

 Բա նա լի բա ռեր  Ապ րի լյան պա տե րազմ, Պաշտ պա նու թյան բա նակ

ЭДГАР ЭЛБАКЯН - УЧАСТИЕ ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 23524 АО В 
АПРЕЛЬСКОЙ ВОЙНЕ 2016 Г.

В статье впервые изучается вовлечение одной из армянских войсковых 
частей в армяно-азербайджанской апрельской эскалации 2016 г. Посредст-
вом полевых работ и глубинных интервью автор представляет участие дан-

24 Տանկը հետագայում վերանորոգվել և վերադարձվել է զորամաս։
25 Տես Աղաբաբյան Ա., Հարցազրույց փոխգնդապետ Մարտին Ջհանգիրյանի հետ...։
26 Տես նույն տեղում, տե՛ս նաև Նվիրյալները...։
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ной войсковой части как в макро-уровне (в контексте общей организации 
оборонительного района), так и в мезо- и микроуровнях (внутренняя само-
организации войсковой части и частный вклад экипажей в боевых дейст-
виях).

Ключевые слова: Апрельская война, Армия Обороны Арцаха 

EDGAR ELBAKYAN - COMBAT ROLE OF DEFENSE ARMY’S 
MILITARY UNIT 23524 IN APRIL 2016 WAR

The article analyzes involvement of one of the Armenian military units in the 
Armenian-Azerbaijani military engagements in April, 2016. Through fieldwork 
and in-depth interviews the author elucidates the macro- and meso-levels of the 
military unit’s engagement in the April war.

Key words: April War, Artsakh’s Defence Army
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