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ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԱԿԻ ՉՈՐՐՈՐԴ
ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՆԱՊՐԻԼՅԱՆ ՄԱՐՏԱԿԱՆ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԵՐԻՆ
Վլադիմիր Պողոսյան, ԵՊՀ

2016 թ. ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը՝ ժ. 03։00-ի սահմաններում,
սկսվեց հայ-ադրբեջանական պատերազմի նոր փուլը՝ ապրիլյան
պատերազմը։ Հայրենիքի մերօրյա պաշտպանները սառնասրտո
րեն դիմակայեցին մինչև ատամները զինված հակառակորդին։
Ժամկետային զինծառայողներն իրենց հմտավարժ սպաների հրա
մանատարությամբ արիաբար կանգնեցին մինչև վերջ և հանդես
բերեցին հերոսության անկրկնելի օրինակներ։ Մարտական գործո
ղություններն առավել թեժ էին ռազմաճակատի վերածված սահմա
նագծի հարավարևելյան և հյուիսարևելյան ուղղություններում։ Ամե
նայն հավանականությամբ հակառակորդը նաև մտադրված էր հրա
դադարի գծի հյուսիսային և հարավային ուղղություններում ակտիվ
մարտական գործողությունների արդյունքում տարրալուծել կենտրո
նական պաշտպանական ուղղության ռազմական ուժերը, ինչը, սա
կայն, չհաջողվեց։
Ապրիլյան մարտական գործողությունների ոչ պակաս կարևոր,
սակայն այդքան էլ չլուսաբանված գործողությունները տեղի ունե
ցան հենց Ակնայի (Աղդամի) ուղղությամբ1։ Հատկապես մեծ վտանգ
էր ներկայացնում կենտրոնական հատվածում կուտակված թշնա
մական զորախումբը, որն ըստ մարտական պլանի` պետք է աշխա
տեր մարտական գործողությունների միայն երկրորդ օրվանից հե
տո2։ Այս ամենն ապացուցվեց նաև ապրիլի 2-ի առավոտյան 9-րդ
ՊՇ N մարտական դիրքի մատույցներում խոցված թշնամական
1

Տես Ադրբեջանական բլից-կրիգի տապալումը. քառօրյա պատերազմն՝ ինֆոգրաֆիկաներով,
«Երկիր
Մեդիա»,
18.04.2016,
https։//www.youtube.com/
watch?v=100fLnys_X4, հղվել է 01.02.2017 թ.։
2
Տես Հովհաննիսյան Ա., Ապրիլյան պատերազմ. համառոտ ակնարկ, «ԼՂՀ (Արցախի)
25-ամյա պետականության ձեռքներումներն ու արդի մարտահրավերները»,
միջազգային երիտասարդական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2016,
էջ 243։
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մարտական ուղղաթիռի օդաչուների մոտ առկա փաստաթղթերով3։


Ենթադրվում է, որ հակառակորդը որպես առաջնային նպատակ
խնդիր է ունեցել դիրքային առավելության հասնելու և իր հիմնական
ուժերով անցնելու պաշտպանության բնագիծը, հասնելու և գրավե
լու Ակնան ու նրա մոտակա կարևոր նշանակության բարձունքները
(մասնավորապես` Ուխտասարը)։ Կարծում ենք, որ այս խնդրի հա
ջող իրականացումից հետո միայն հակառակորդը կարող էր զար
գացնել հարձակում Ասկերան-Ստեփանակերտ ուղղությամբ։
Հակառակորդի կողմից ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը՝ ժամը 03։00ի սահմաններում, սկսվեցին հրետակոծվել ՊԲ չորրորդ պաշտպա
նական շրջանի պաշտպանական բնագծի մարտակարգերը։ Պաշտ
պանական շրջանի ստորաբաժանումների ղեկավարումը պատշաճ
3

Տես նույն տեղում: Տե՛ս նաև ՊԲ հակաօդայինների կողմից խոցված ադրբեջանական
ՄԻ-24 ուղղաթիռը (Տեսանյութ, ֆոտո), ԼՂՀ ՊԲ պաշտոնական կայք, 02.04.2016,
http։//nkrmil.am/news/view/192, հղվել է 03.11.2017 թ.:
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մակարդակով կազմակերպելու, հակառակորդի կողմից սպասվող
հարձակողական գործողություններին պատրաստ լինելու, նրան
համարժեք պատասխան տալու նպատակով ղեկավարման մար
միններն անցան մարտական աշխատանքային ռեժիմի։ Պաշտ
պանական շրջանի ուժերը, բերվելով լրիվ մարտական պատրաս
տականության աստիճանի, ապրիլի 2-ի երկրորդ կեսին անցան
պաշտպանության։ Պետք է նշել, որ նշված ժամանակահատվա
ծում պաշտպանական ուժերը մարտակարգեր են զբաղեցրել հա
կառակորդի ինտենսիվ, չդադարող հրետակոծության պայմաննե
րում։ Ըստ էության, Պաշտպանության բանակի կենտրոնական և
արևելյան պաշտպանական բնագծի ուղղությամբ հակառակորդն
ապրիլի 2-4-ի երկրորդ կեսն ընկած ժամանակահատվածում իրա
կանացրեց հարձակողական գործողությունների նախապատրաստ
ման աշխատանքներ։ Անօդաչու թռչող սարքերի միջոցով հակառա
կորդն իրականացրեց առաջնագծի, պաշտպանության մարտակար
գի մյուս տարրերի անընդհատ, ինտենսիվ հետախուզում։
Հատկապես ուշագրավ է, որ ապրիլի 2-ից սկսած՝ ադրբեջանա
կան զինված ուժերի զորամիավորումներն սկսում են նոր կուտա
կումներ ու վերախմբավորումներ իրականացնել և ըստ որոշ տվյալ
ների` մարտադաշտ են բերվում հրետանային երեք բրիգադներ և այլ
հրետանային ու համազորային ուժեր4։ Չորրորդ պաշտպանական
շրջանի պաշտպանության բնագծի ուղղությամբ նկատվում է նաև
տանկային ստորաբաժանումների կայուն շարժ, որոնք ամբողջ օրը
խուսավարում և նոր կրակային դիրքեր էին զբաղեցնում, որը մար
տավարական հնարամտության մաս էր կազմում և նպատակ ուներ
խուճապ առաջացնել հայկական առաջնագծի պաշտպանության
ուժերի մոտ։ Կարելի է փաստել, որ ճակատի կենտրոնական ուղղու
թյամբ կուտակումներն իրենց գագաթնակետին հասան ապրիլի 4-ի
ն։ Այդ ընթացքում հակառակորդն անընդհատ համալրում էր իրակա
նացնում` ճակատ մոտեցնելով լրացուցիչ ուժեր։
Ապրիլի 4-ի երեկոյան՝ ժամը 17։30-ի սահմաններում, չորրորդ
պաշտպանական շրջանի հրետանային ստորաբաժանման հետա
խույզների կողմից ավտոշարասյուներ, հրետանային մարտկոցներ
են հայտնաբերվում Ակնայի առաջնագծի երկայնքով` Ադրբեջանի
Բալլար-Սարիջալու-Չամանլու գյուղերի ուղղությամբ, առանձնաց
4

Տես Հովհաննիսյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 246։
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ված տանկային շարասյուներ՝ Ղարադաղլու, Էվօղլու և Աֆաթլու
գյուղերի ուղղությամբ, ինչպես նաև հրետանային մարտկոցների
կրակային դիրքեր` Աֆաթլու, Էվօղլու, Ղարադաղլու, Մահրիզլու,
Սարիջալու բնակավայրերի ծայրամասերում։ Ժամը 18։00-ի սահ
մաններում ՊԲ կենտրոնական ենթակայության հրետանային զո
րամասի և չորրորդ պաշտպանական շրջանի դիվիզիոնների համա
տեղ ուժերով համազարկային կրակ են բացել հակառակորդի այդ
կուտակումների դեմ5։ Ընդհանուր, համատեղված համազարկով ՊԲ
կենտրոնական ենթակայության հրետանային ստորաբաժանումնե
րին հաջողվեց ճնշել վերը նշված կուտակված բրիգադների ուժերը և
ոչնչացնել բրիգադի հրամանատարական կետը6։
ՊԲ ստորաբաժանումները, շնորհիվ բարձր կարգապահության և
ռազմական գործի փայլուն տիրապետման, կարողացան հրետանու
գործադրմամբ կանգնեցնել հակառակորդին։ Ըստ առկա տեղեկու
թյան` միայն Ղարադաղլուի ուղղությամբ հայկական կողմի հասց
րած հրետանային հարվածից ադրբեջանական կողմն առնվազն
երեք տանկի կորուստ է ունեցել և մոտ 200 զոհ տվել7։
Չորրորդ պաշտպանական շրջանի հրետանային ստորաբա
ժանումները երկրորդ անգամ կիրառվեցին ապրիլի 27-28-ի գիշերը`
հրետանային փոխհրաձգության ժամանակ` գերճշգրիտ իրակա
նացնելով իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Հակառակորդը,
անտեսելով սեփական ժողովրդի անվտանգությունը, հրետանային
մարտկոցները տեղակայել էր գյուղերի մերձակայքում` բնակե
լի տներից մինչև 100 մետր հեռավորության վրա8։ Պետք է նշել, որ
ռազմական օբյեկտները, համաձայն միջազգային մարդասիրական
իրավունքի սկզբունքների (Միջազգային զինված ընդհարումների
զոհերի պաշտպանության մասին 1949 թ. օգոստոսի 12-ի Ժնևի կոն
վենցիայի առաջին արձանագրություն, հոդված 52), հանդիսանում
են լեգիտիմ թիրախներ և Ադրբեջանի զինված ուժերը, ի խախտումն
Տես նույն տեղում, էջ 247։
Տես նույն տեղում։
7
Տես Փաշինյան Ն., «Արաքսից մինչև Թալիշ. նոր առաջնագիծ», 18.05.2016, http://
armtimes.com/hy/article/91781, հղվել է 04.11.2017 թ.։
8
Ադրբեջանի զինված ուժերը թիրախավորում են սեփական բնակչությանը, ՀՀ ՊՆ
պաշտոնական կայք, 28.042016, http://www.mil.am/hy/news/4030, հղվել է 08.11.2017
թ.։
5
6
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նույն արձանագրության հոդված 58-ի, չեն խուսափել բնակեցված
շրջաններում կամ դրանց մերձակա վայրերում ռազմական օբյեկտ
ներ տեղակայելուց9։

9
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Պաշտպանության բանակի կենտրոնական և արևելյան պաշտ
պանական բնագծի պաշտպանության կազմակերպման, ճիշտ ուղ
ղորդման առումով անգնահատելի է Արցախի հերոս, Արցախյան
առաջին պատերազմի տարիներին Ասկերանի պաշտպանական
շրջանի հրամանատար Վիտալի Բալասանյանի, ՊԲ 19916 զորա
մասի հրետանու պետ-բաժնի պետ, գնդապետ Գենադի Ռենիկի
Բաղդասարյանի, ՊԲ կենտրոնական ենթակայության հրետա
նային զորամասի հրամանատար գնդապետ Գրիգորի Ռաշիդի Սա
հակյանի և այլ հրետանավորների դերակատարումը։ Գնդապետ
Գ. Բաղդասարյանը 2016 թ. ապրիլի 2-5-ը ՊԲ պաշտպանության
կենտրոնական գոտում հմտորեն ղեկավարել է հրետանու կրակը,
որի արդյունքում հասցվել է կրակային խոցում հակառակորդի ռե
ակտիվ հրետանային, ականանետային ստորաբաժանումներին,
հարձակման անցած մոտոհրաձգային և տանկային ստորաբաժա
նումներին, առաջխաղացման երթուղիներում, ծավալման բնագծե
րում, կենտրոնացման շրջաններում, ելման դիրքերում, հրամանա
տարական և հրամանատարադիտարկման կետերին, դրանով իսկ
կազմալուծել հակառակորդի ղեկավարման համակարգը, նվաճել
կրակային առավելություն և ձախողել հակառակորդի գերազանցող
ուժերի հարձակումը10։
Վստահաբար կարելի է ասել, որ «պատերազմի աստված» հրե
տանու նշանակությունն այս գործողությունների ընթացքում անա
ռարկելի էր։ Պաշտպանության բանակի հրետանավորները` շար
քայինից մինչև գնդապետ, վստահորեն իրականացրին իրենց առջև
դրված մարտական խնդիրը և հաջողությամբ վնասազերծեցին հա
կառակորդի նախապատրաստվող գործողությունները։ Ապրիլյան
պատերազմի քառօրյա սրացման մարտական գործողությունները
մեզ ապացուցեցին, որ ունենք լավագույնս պատրաստված սպա ու
զինվոր, և, անկասկած, ճշմարիտ են 4-րդ ՊՇ հրետանու շտաբի պետ
10
Տես Բաղդասարյան Է., ՊԲ հրետանու պետ. «Հրետանին կրակային խոցմամբ
հակառակորդին ստիպեց հրաժարվել հետագա մարտական գործողություններից»,
«Հետք», 11.05.2016, http://hetq.am/arm/news/67907/pb-hretanu-pet-hretanin-krakayinkhocmamb-hakarakordin-stipec-hrazharvel-hetaga-martakan-gortsoxutyunneric.html,
հղվել է 05.11.2017: Տես նաև ՀՀ պետական պարգևներով պարգևատրման արժանի
զինծառայողների անվանացուցակ, Արծրուն Հովհաննիսյանի ֆեյսբուքյան էջ,
10.05.2016, https://www.facebook.com/arcrun/posts/1036756516359956, հղվել է
01.02.2017 թ.։
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մայոր Ա. Հակոբյանի խոսքերը. «Մեր հրետանին ծավալվեց և մար
տակարգեր զբաղեցրեց հակառակորդի ակտիվ հրետակոծության
պայմաններում, և միայն ու միայն մեր հրամանատարական կազ
մի ճիշտ և ուղղորդված հրամանատարման արդյունքում մենք չունե
ցանք կորուստներ։ Ապրիլի 4-ին մեր հրետանու ուժերով մենք կա
րողացանք հակառակորդին խոցել հենց իր տարածքում` չթողնելով,
որ նրա հրետանային ստորաբաժանումները ծավալվեն բնագծում.
արդյունքում հակառակորդն ունեցավ հսկայական մարդկային ու
նյութական կորուստներ։ Մեր ինտենսիվ, փոխհամագործակցված
հրետակոծման արդյունքում հակառակորդն ունեցավ տեխնիկա
կան և սպառազինության մեծ կորուստներ, նույնիսկ շարքից դուրս
եկան հակառակորդի հրետանային մի քանի ստորաբաժանում
ներ։ Այս մարտական գործողությունների ընթացքում պատահա
կան ոչինչ չկար, մենք կարողացանք ճիշտ գնահատել մարտական
իրադրությունը, որի արդյունքում փայլուն իրականացրինք պաշտ
պանողական մարտի համար մեկ խնդիրը` հրետանային կանխար
գելումը։ Ըստ անհրաժեշտության` մենք կարողացել ենք դրսևորվել
մեր հնարավորությունների շրջանակներում և եթե մարտական գոր
ծողությունները շարունակվեին, միանշանակ է, որ մենք ունենալու
էինք ծանրակշիռ հաջողություններ հենց հակառակորդի սահմանե
րում»11։
Բանալի բառեր - Ապրիլյան պատերազմ, Պաշտպանության բանակ
ВЛАДИМИР ПООСЯН - ЧЕТВЁРТЫЙ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН АРМИИ ОБОРОНЫ РА ВО ВРЕМЯ АПРЕЛЬСКИХ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
В статье впервые изучаются боевые действия в центральном участке
карабахского фронта во время армяно-азербайджанской апрельской эскалации 2016 г. Посредством полевых работ и глубинных интервью автор представляет хронологию событий, предполагаемые цели противника, а также
активные оборонительные и превентивные меры армянской стороны.
Ключевые слова: Апрельская война, Армия Обороны Арцаха
11

«Ասպետ» (N զորամասի ամսաթերթ), N 6, 2016։
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VLADIMIR POGHOSYAN - THE 4TH DEFENSE REGION OF THE
DEFENSE ARMY DURING THE APRIL WAR
The article analyzes the military engagements in the central direction of the
Karabakh front during the Armenian-Azerbaijani military engagements in April,
2016. Through fieldwork and in-depth interviews the author in a systematic way
elucidates the chronology of the events, the apparent goals of Azerbaijan, as well
as the active defence countermeasures by the Armenian side.
Key words: April War, Artsakh’s Defence Army

178
Բովանդակություն

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Աննա Բաբայան
«ԽՈՋԱԼՈՒԻ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ»
ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏՄԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄԻՖԻ ՇՈՒՐՋ................ 3
Անուշ Ամիրբեկյան
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐԻ
ՄԻԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԸ 1991 Թ. ՀՈՒՆԻՍԻՑ
ՄԻՆՉԵՎ 1992 Թ. ՄԱՅԻՍ................................................................ 22
Էրիկ Դավթյան
ԱՐՑԱԽՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ. ԲԱՑԱՏՐԵԼՈՎ
ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ............................................... 37

ԲԱՆԱԿ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Արծրուն Հովհաննիսյան
ԱԹՍ-ՆԵՐԻ ԴԵՐՆ ՈՒ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՐԴԻ
ՊԱՏԵՐԱԶՄՆԵՐՈՒՄ........................................................................ 49
Սերոբ Բազիկյան
ՉԺՈՒԳԵ ԼՅԱՆԻ ՌԱԶՄԱՐՎԵՍՏԸ............................................... 70
Էդգար Էլբակյան
ՊԲ 23524 ԶՈՐԱՄԱՍԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 2016 Թ.
ԱՊՐԻԼՅԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ........................................................... 84
Վլադիմիր Պողոսյան
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԱԿԻ ՉՈՐՐՈՐԴ
ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՆԱՊՐԻԼՅԱՆ ՄԱՐՏԱԿԱՆ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԵՐԻՆ............................................. 93
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԵՎ ԳԼՈԲԱԼ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐ
Վարուժան Գեղամյան
«ՆՈՐ ՌԵԻՍԻ ԺԱՄԱՆԱԿԸ». Ռ. Թ. ԷՐԴՈՂԱՆԻ ԱՆՁԻ
ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ.............. 101


179
Վիկտոր Բոչարով
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ.
ՆՈՐ ՀՈՐԻԶՈՆՆԵՐ........................................................................ 112
Էդգար Էլբակյան
ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵԳԻՊՏՈՍԻ ՀԵՏ
«ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԳԱՐՆԱՆ» ՀԱՄԱՇԱՐՈՒՄ.................................. 118
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ
Ալվինա Աղաբաբյան
ՂԱՐԱԲԱՂՅԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐԸ
ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼՈՒՄ........... 141
Սամվել Մարտիրոսյան
ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՀԱՔԵՐԱՅԻՆ
ՆԵՐՈՒԺԻ ՄԱՍԻՆ.......................................................................... 165
Դավիթ Ջամալյան
ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԵՏ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒՅԹԸ.
ՃՇԳՐԻՏ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՂ ԵԶՐՈՒՅԹՆԵՐԻ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋ................... 171

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԳՀ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՍՏՐԱՏԵԳ
Տարեկան ամփոփիչ հանրապետական գիտաժողովի
հոդվածների ժողովածու

1(1)

Համակարգչային ձևավորումը՝ Կ. Չալաբյանի
Կազմի ձևավորումը՝ Ա. Աղաբաբյանի
Սրբագրումը՝ Ա. Աղաբաբյանի

Տպագրված է «ՄԻՍՄԱ» ՍՊԸ-ում:
ք. Երևան, Հանրապետության 49, 7/1

Ստորագրված է տպագրության՝ 18.07.2018:
Չափսը՝ 60x84 1/16: Տպ. մամուլը՝ 11.25:
Տպաքանակը՝ 150:
ԵՊՀ հրատարակչություն
ք. Երևան, 0025, Ալեք Մանուկյան 1
www.publishing.am

