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 ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱ ՆԱ ԿԻ ՉՈՐ ՐՈՐԴ 

ՊԱՇՏ ՊԱ ՆԱ ԿԱՆ ՇՐ ՋԱՆՆ  ԱՊ ՐԻԼՅԱՆ ՄԱՐ ՏԱ ԿԱՆ 

ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ Օ ՐԵ ՐԻՆ

Վ լա դի միր Պո ղո սյան, ԵՊՀ

2016 թ. ապ րի լի 1ի լույս 2ի գի շե րը՝ ժ. 03։00ի սահ ման նե րում, 
սկս վեց հայա դր բե ջա նա կան պա տե րազ մի նոր փու լը՝ ապ րի լյան 
պա տե րազ մը։ Հայ րե նի քի մե րօ րյա պաշտ պան նե րը սառ նասր տո
րեն դի մա կայե ցին մինչև ա տամ նե րը զին ված հա կա ռա կոր դին։ 
Ժամ կե տային զին ծա ռայող ներն ի րենց հմ տա վարժ սպա նե րի հրա
մա նա տա րու թյամբ ա րի ա բար կանգ նե ցին մինչև վերջ և հան դես 
բե րե ցին հե րո սու թյան ան կրկ նե լի օ րի նակ ներ։ Մար տա կան գոր ծո
ղու թյուն ներն ա ռա վել թեժ է ին ռազ մա ճա կա տի վե րած ված սահ մա
նագ ծի հա րա վար ևե լյան և հյո ւի սար ևե լյան ո ւղ ղու թյուն նե րում։ Ա մե
նայն հա վա նա կա նու թյամբ հա կա ռա կոր դը նաև մտադր ված էր հրա
դա դա րի գծի հյու սի սային և հա րա վային ո ւղ ղու թյուն նե րում ակ տիվ 
մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն քում տար րա լու ծել կենտ րո
նա կան պաշտ պա նա կան ո ւղ ղու թյան ռազ մա կան ու ժե րը, ին չը, սա
կայն, չհա ջող վեց։ 

Ապ րի լյան մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ոչ պա կաս կար ևոր, 
սա կայն այդ քան էլ չլու սա բան ված գոր ծո ղու թյուն նե րը տե ղի ու նե
ցան հենց Ակ նայի (Աղ դա մի) ո ւղ ղու թյամբ1։ Հատ կա պես մեծ վտանգ 
էր ներ կա յաց նում կենտ րո նա կան հատ վա ծում կու տակ ված թշ նա
մա կան զո րա խում բը, ո րն ը ստ մար տա կան պլա նի` պետք է աշ խա
տեր մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մի այն ե րկ րորդ օր վա նից հե
տո2։ Այս ա մենն ա պա ցուց վեց նաև ապ րի լի 2ի ա ռա վո տյան 9րդ 
ՊՇ N մար տա կան դիր քի մա տույց նե րում խոց ված թշ նա մա կան 

1 Տես Ադրբեջանական բլիցկրիգի տապալումը. քառօրյա պատերազմն՝ ինֆո

գրաֆիկաներով, «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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մար տա կան ո ւղ ղա թի ռի օ դա չու նե րի մոտ առ կա փաս տաթղ թե րով3։
 

Են թադր վում է, որ հա կա ռա կոր դը որ պես ա ռաջ նային նպա տակ 
խն դիր է ու նե ցել դիր քային ա ռա վե լու թյան հաս նե լու և իր հիմ նա կան 
ու ժե րով ան ցնե լու պաշտ պա նու թյան բնա գի ծը, հաս նե լու և գրա վե
լու Ակ նան ու նրա մո տա կա կար ևոր նշա նա կու թյան բար ձունք նե րը 
(մաս նա վո րա պես` Ո ւխ տա սա րը)։ Կար ծում ե նք, որ այս խնդ րի հա
ջող ի րա կա նա ցու մից հե տո մի այն հա կա ռա կոր դը կա րող էր զար
գաց նել հար ձա կում Աս կե րանՍ տե փա նա կերտ ո ւղ ղու թյամբ։

 Հա կա ռա կոր դի կող մից ապ րի լի 1ի լույս 2ի գի շե րը՝ ժա մը 03։00
ի սահ ման նե րում, սկս վե ցին հրե տա կոծ վել ՊԲ չոր րորդ պաշտ պա
նա կան շր ջա նի պաշտ պա նա կան բնագ ծի մար տա կար գե րը։ Պաշտ
պա նա կան շր ջա նի ստո րա բա ժա նում նե րի ղե կա վա րու մը պատ շաճ 

3 Տես նույն տեղում: Տե՛ս նաև ՊԲ հակաօդայինների կողմից խոցված ադրբեջանական 

ՄԻ24 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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մա կար դա կով կազ մա կեր պե լու, հա կա ռա կոր դի կող մից սպաս վող 
հար ձա կո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին պատ րաստ լի նե լու, նրան 
հա մար ժեք պա տաս խան տա լու նպա տա կով ղե կա վար ման մար
մին ներն ան ցան մար տա կան աշ խա տան քային ռե ժի մի։ Պաշտ
պա նա կան շր ջա նի ու ժե րը, բեր վե լով լրիվ մար տա կան պատ րաս
տա կա նու թյան աս տի ճա նի, ապ րի լի 2ի ե րկ րորդ կե սին ան ցան 
պաշտ պա նու թյան։ Պետք է նշել, որ նշ ված ժա մա նա կա հատ վա
ծում պաշտ պա նա կան ու ժե րը մար տա կար գեր են զբա ղեց րել հա
կա ռա կոր դի ին տեն սիվ, չդա դա րող հրե տա կո ծու թյան պայ ման նե
րում։ Ը ստ է ու թյան, Պաշտ պա նու թյան բա նա կի կենտ րո նա կան և 
ար ևելյան պաշտ պա նա կան բնագ ծի ո ւղ ղու թյամբ հա կա ռա կորդն 
ապ րի լի 24ի ե րկ րորդ կեսն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում ի րա
կա նաց րեց հար ձա կո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի նա խա պատ րաստ
ման աշ խատանք ներ։ Ա նօ դա չու թռ չող սար քե րի մի ջո ցով հա կա ռա
կորդն ի րա կա նաց րեց ա ռաջ նագ ծի, պաշտ պա նու թյան մար տա կար
գի մյուս տար րե րի ա նընդ հատ, ին տեն սիվ հե տա խու զում։

 Հատ կա պես ու շագ րավ է, որ ապ րի լի 2ից սկ սած՝ ա դր բե ջա նա
կան զին ված ու ժե րի զո րա մի ա վո րում ներն սկ սում են նոր կու տա
կում ներ ու վե րախմ բա վո րում ներ ի րա կա նաց նել և ը ստ ո րոշ տվյալ
նե րի` մար տա դաշտ են բեր վում հրե տա նային ե րեք բրի գադ ներ և այլ 
հրե տա նային ու հա մա զո րային ու ժեր4։ Չոր րորդ պաշտ պա նա կան 
շր ջա նի պաշտ պա նու թյան բնագ ծի ո ւղ ղու թյամբ նկատ վում է նաև 
տան կային ստո րա բա ժա նում նե րի կա յուն շարժ, ո րոնք ամ բողջ օ րը 
խու սա վա րում և նոր կրա կային դիր քեր է ին զբա ղեց նում, ո րը մար
տա վա րա կան հնա րամ տու թյան մաս էր կազ մում և նպա տակ ու ներ 
խու ճապ ա ռա ջաց նել հայ կա կան ա ռաջ նագ ծի պաշտ պա նու թյան 
ու ժե րի մոտ։ Կա րե լի է փաս տել, որ ճա կա տի կենտ րո նա կան ո ւղ ղու
թյամբ կու տա կում ներն ի րենց գա գաթ նա կե տին հա սան ապ րի լի 4ի
ն։ Այդ ըն թաց քում հա կա ռա կորդն ա նըն դհատ հա մալ րում էր ի րա կա
նաց նում` ճա կատ մո տեց նե լով լրա ցու ցիչ ու ժեր։ 

Ապ րի լի 4ի ե րե կո յան՝ ժա մը 17։30ի սահ ման նե րում, չոր րորդ 
պաշտ պա նա կան շր ջա նի հրե տա նային ստո րա բա ժան ման հե տա
խույզ նե րի կող մից ավ տո շա րա սյու ներ, հրե տա նային մարտ կոց ներ 
են հայտ նա բեր վում Ակ նայի ա ռաջ նագ ծի եր կայն քով` Ա դր բե ջա նի 
Բալ լարՍա րի ջա լուՉա ման լու գյու ղե րի ո ւղ ղու թյամբ, ա ռանձ նաց

4 Տես Հովհաննիսյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 246։
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ված տան կային շա րա սյու ներ՝ Ղա րա դաղ լու, Է վօղ լու և Ա ֆաթ լու 
գյու ղե րի ո ւղ ղու թյամբ, ի նչ պես նաև հրե տա նային մարտ կոց նե րի 
կրա կային դիր քեր` Ա ֆաթ լու, Է վօղ լու, Ղա րա դաղ լու, Մահ րիզ լու, 
Սա րի ջա լու բնա կա վայ րե րի ծայ րա մա սե րում։ Ժա մը 18։00ի սահ
ման նե րում ՊԲ կենտ րո նա կան են թա կա յու թյան հրե տա նային զո
րա մա սի և չոր րորդ պաշտ պա նա կան շր ջա նի դի վի զի ոն նե րի հա մա
տեղ ու ժե րով հա մա զար կային կրակ են բա ցել հա կա ռա կոր դի այդ 
կու տա կում նե րի դեմ5։ Ը նդ հա նուր, հա մա տեղ ված հա մա զար կով ՊԲ 
կենտ րո նա կան են թա կա յու թյան հրե տա նային ստո րա բա ժա նում նե
րին հա ջող վեց ճն շել վե րը նշ ված կու տակ ված բրի գադ նե րի ու ժե րը և 
ո չն չաց նել բրի գա դի հրա մա նա տա րա կան կե տը6։

ՊԲ ստո րա բա ժա նում նե րը, շնոր հիվ բարձր կար գա պա հու թյան և 
ռազ մա կան գոր ծի փայ լուն տի րա պետ ման, կա րո ղա ցան հրե տա նու 
գոր ծադր մամբ կանգ նեց նել հա կա ռա կոր դին։ Ը ստ առ կա տե ղե կու
թյան` մի այն Ղա րա դաղ լո ւի ո ւղ ղու թյամբ հայ կա կան կող մի հասց
րած հրե տա նային հար վա ծից ա դր բե ջա նա կան կողմն ա ռն վազն 
ե րեք տան կի կո րուստ է ու նե ցել և մոտ 200 զոհ տվել7։

 Չոր րորդ պաշտ պա նա կան շր ջա նի հրե տա նային ստո րա բա
ժա նում նե րը ե րկ րորդ ան գամ կի րառ վե ցին ապ րի լի 2728ի գի շե րը` 
հրե տա նային փոխհ րաձ գու թյան ժա մա նակ` գերճշգ րիտ ի րա կա
նաց նե լով ի րենց ա ռջև դր ված մար տա կան խն դի րը։ Հա կա ռա կոր դը, 
ան տե սե լով սե փա կան ժո ղովր դի ան վտան գու թյու նը, հրե տա նային 
մարտ կոց նե րը տե ղա կայել էր գյու ղե րի մեր ձա կայ քում` բնա կե
լի տնե րից մինչև 100 մետր հե ռա վո րու թյան վրա8։ Պետք է նշել, որ 
ռազ մա կան օբյեկտ նե րը, հա մա ձայն մի ջազ գային մար դա սի րա կան 
ի րա վուն քի սկզ բունք նե րի (Մի ջազ գային զին ված ը նդ հա րում նե րի 
զո հե րի պաշտ պա նու թյան մա սին 1949 թ. օ գոս տո սի 12ի Ժն ևի կոն
վեն ցի այի ա ռա ջին ար ձա նագ րու թյուն, հոդ ված 52), հան դի սա նում 
են լե գի տիմ թի րախ ներ և Ա դր բե ջա նի զին ված ու ժե րը, ի խախ տումն 

5 Տես նույն տեղում, էջ 247։
6 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.։
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նույն ար ձա նագ րու թյան հոդ ված 58ի, չեն խու սա փել բնա կեց ված 
շր ջան նե րում կամ դրանց մեր ձա կա վայ րե րում ռազ մա կան օբյեկտ
ներ տե ղա կայե լուց9։

9 Տես նույն տեղում։
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  Պաշտ պա նու թյան բա նա կի կենտ րո նա կան և ար ևե լյան պաշտ
պա նա կան բնագ ծի պաշտ պա նու թյան կազ մա կերպ ման, ճիշտ ո ւղ
ղորդ ման ա ռու մով ան գնա հա տե լի է Ար ցա խի հե րոս, Ար ցա խյան 
ա ռա ջին պա տե րազ մի տա րի նե րին Աս կե րա նի պաշտ պա նա կան 
շր ջա նի հրա մա նա տար Վի տա լի Բա լա սա նյա նի, ՊԲ 19916 զո րա
մա սի հրե տա նու պետբաժ նի պետ, գն դա պետ Գե նա դի Ռե նի կի 
Բաղ դա սա րյա նի, ՊԲ կենտ րո նա կան են թա կա յու թյան հրե տա
նային զո րա մա սի հրա մա նա տար գն դա պետ Գրի գո րի Ռա շի դի Սա
հա կյա նի և այլ հրե տա նա վոր նե րի դե րա կա տա րու մը։ Գն դա պետ 
Գ. Բաղ դա սա րյա նը 2016 թ. ապ րի լի 25ը ՊԲ պաշտ պա նու թյան 
կենտ րո նա կան գո տում հմ տո րեն ղե կա վա րել է հրե տա նու կրա կը, 
ո րի ար դյուն քում հասց վել է կրա կային խո ցում հա կա ռա կոր դի ռե
ակ տիվ հրե տա նային, ա կա նա նե տային ստո րա բա ժա նում նե րին, 
հար ձակ ման ան ցած մո տոհ րաձ գային և տան կային ստո րա բա ժա
նում նե րին, ա ռաջ խա ղաց ման եր թու ղի նե րում, ծա վալ ման բնագ ծե
րում, կենտ րո նաց ման շր ջան նե րում, ել ման դիր քե րում, հրա մա նա
տա րա կան և հրա մա նա տա րա դի տարկ ման կե տե րին, դրա նով ի սկ 
կազ մա լու ծել հա կա ռա կոր դի ղե կա վար ման հա մա կար գը, նվա ճել 
կրա կային ա ռա վե լու թյուն և ձա խո ղել հա կա ռա կոր դի գե րա զան ցող 
ու ժե րի հար ձա կու մը10։

Վս տա հա բար կա րե լի է ա սել, որ « պա տե րազ մի ա ստ ված» հրե
տա նու նշա նա կու թյունն այս գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում ա նա
ռար կե լի է ր։ Պաշտ պա նու թյան բա նա կի հրե տա նա վոր նե րը` շար
քայի նից մինչև գն դա պետ, վս տա հո րեն ի րա կա նաց րին ի րենց ա ռջև 
դր ված մար տա կան խն դի րը և հա ջո ղու թյամբ վնա սա զեր ծե ցին հա
կա ռա կոր դի նա խա պատ րաստ վող գոր ծո ղու թյուն նե րը։ Ապ րի լյան 
պա տե րազ մի քա ռօ րյա սրաց ման մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը 
մեզ ա պա ցու ցե ցին, որ ու նենք լա վա գույնս պատ րաստ ված սպա ու 
զին վոր, և, ան կաս կած, ճշ մա րիտ են 4րդ ՊՇ հրե տա նու շտա բի 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/pbhretanupethretaninkrakayin

khocmambhakarakordinstipechrazharvelhetagamartakangortsoxutyunneric.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. Հա կո բյա նի խոս քե րը. « Մեր հրե տա նին ծա վալ վեց և մար
տա կար գեր զբա ղեց րեց հա կա ռա կոր դի ակ տիվ հրե տա կո ծու թյան 
պայ ման նե րում, և մի այն ու մի այն մեր հրա մա նա տա րա կան կազ
մի ճիշտ և ո ւղ ղորդ ված հրա մա նա տար ման ար դյուն քում մենք չու նե
ցանք կո րուստ ներ։ Ապ րի լի 4ին մեր հրե տա նու ու ժե րով մենք կա
րո ղա ցանք հա կա ռա կոր դին խո ցել հենց իր տա րած քում` չթող նե լով, 
որ նրա հրե տա նային ստո րա բա ժա նում նե րը ծա վալ վեն բնագծում. 
ար դյուն քում հա կա ռա կորդն ու նե ցավ հս կա յա կան մարդ կային ու 
նյու թա կան կո րուստ ներ։ Մեր ին տեն սիվ, փոխ հա մա գոր ծակց ված 
հրե տա կոծ ման ար դյուն քում հա կա ռա կորդն ու նե ցավ տեխ նի կա
կան և սպա ռա զի նու թյան մեծ կո րուստ ներ, նույ նիսկ շար քից դուրս 
ե կան հա կա ռա կոր դի հրե տա նային մի քա նի ստո րա բա ժա նում
ներ։ Այս մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում պա տա հա
կան ո չինչ չկար, մենք կա րո ղա ցանք ճիշտ գնա հա տել մար տա կան 
ի րադ րու թյու նը, ո րի ար դյուն քում փայ լուն ի րա կա նաց րինք պաշտ
պա նո ղա կան մար տի հա մար մեկ խն դի րը` հրե տա նային կան խար
գե լու մը։ Ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան` մենք կա րո ղա ցել ե նք դրս ևոր վել 
մեր հնա րա վո րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում և ե թե մար տա կան գոր
ծո ղու թյուն նե րը շա րու նակ վե ին, մի ան շա նակ է, որ մենք ու նե նա լու 
է ինք ծան րակ շիռ հա ջո ղու թյուն ներ հենց հա կա ռա կոր դի սահ մա նե
րում»11։

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

ВЛАДИМИР ПООСЯН - ЧЕТВЁРТЫЙ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН АРМИИ ОБОРОНЫ РА ВО ВРЕМЯ АПРЕЛЬСКИХ ВОЕННЫХ ДЕЙ-
СТВИЙ

В статье впервые изучаются боевые действия в центральном участке 
карабахского фронта во время армяно-азербайджанской апрельской эскала-
ции 2016 г. Посредством полевых работ и глубинных интервью автор пред-
ставляет 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
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