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ყარაბაღის მეორე ომი და სამხრეთ კავკასიის 

ქვეყნების შეიარაღების შედარებითი ანალიზი 

 
 

აზერბაიჯანის, რუსეთისა და თურქეთის მიერ ყარაბაღის ომით  

მოპოვებული პოლიტიკური დივიდენდები 
     
ყარაბაღის მეორე ომი, რომელიც 2020 წლის 27 სექტემბერს განახლდა, 44 დღეში, 

10 ნოემბერს, აზერბაიჯანის გამარჯვებით  დასრულდა. სომხეთის პრემიერ-

მინისტრმა, ნიკოლ ფაშინიანმა, ხელი მოაწერა ე.წ კაპიტულაციის აქტს, რომლის 

თანახმადაც ოფიციალურმა ბაქომ 26 წლის შემდეგ კონტროლი აღადგინა მთიანი 

ყარაბაღის გარშემო  არსებულ 7 ოკუპირებულ აზერბაიჯანულ რაიონზე, აგრეთვე 

ისეთ მნიშვნელოვან  დასახლებულ პუნქტსა და ქალაქზე, როგორიცაა ჰადრუტი 

და შუშა. სამხედრო დაპირისპირებაში მიღწეული შედეგის თანახმად, 

აზერბაიჯანს შესაძლებლობა ექნება ათასობით იძულებით გადაადგილებული 

პირი იმ მიწებზე დააბრუნოს, სადაც ისინი 27-28 წლის წინ ცხოვრობდნენ.  

 

1 
 
ამ გამარჯვებით აზერბაიჯანის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის, 

განსაკუთრებით კი ილჰამ ალიევის  იმიჯი განსაკუთრებით გაძლიერდება - მან 

ერის წინაშე დადებული პირობა დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნებასთან 

                                                        
1 Why the Nagorno-Karabakh Cease-Fire Won’t End the Conflict-  https://www.lawfareblog.com/why-nagorno-
karabakh-cease-fire-wont-end-conflict 
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დაკავშირებით შეასრულა და ქვეყანას დამარცხებულის სტატუსი გაუქარწყლა. 

საერთო ჯამში, აზერბაიჯანის ხელისუფლების კონტროლირებად ზონაში 11 000 

კვადრატულ კილომეტრზე მეტი ტერიტორია შევიდა ( აგდამის, ფიზულის, 

ჰადრუტის, ჯებრაილის, ზენგილანის, გუბადლის, ლაჩინის, კელბაჯარის 

რაიონები და აგრეთვე ქალაქი შუშა).  

 
მთიანი ყარაბაღის 2020 წლის სამხედრო კამპანიის შედეგით სარგებელი არა 

მარტო აზერბაიჯანმა, არამედ რუსეთმა და თურქეთმაც მიიღეს. კრემლმა, 

რომელმაც უმნიშვნელოვანესი როლი შეასრულა კონფლიქტის შეჩერებასა და 

სომხეთის მიერ აზერბაიჯანის პირობებზე დაყოლიებაში, მთიან ყარაბაღში 5 წლის 

ვადით განალაგა სამხედრო-სამშვიდობო ძალები, რომლის ოფიციალურ ფუნქციას 

რეგიონში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების უზრუნველყოფა წარმოადგენს. 

ზემოხსენებული ურთიერთშეთანხმების თანახმად, რუსეთის  2000-მდე 

ჯარისკაცი გააკონტროლებს სომხეთსა და მთიან ყარაბაღს შორის დამაკავშირებელ 

ლაჩინის დერეფანს, აგრეთვე სომხეთთან მომიჯნავე ნახიჩევანის ექსკლავსა და 

აზერბაიჯანის დანარჩენ ტერიტორიას შორის დამაკავშირებელ სატრანსპორტო 

გზებს. ამ პირობების თანახმად, რუსეთი უფრო დიდ მაკონტროლებელ ფუნქციას 

იძენს კავკასიის რეგიონში - სწორედ მოსკოვზე იქნება დამოკიდებული 

დაპირისპირებულ მხარეებს შორის სტატუს-კვოს შენარჩუნება და მშვიდობის 

უზრუნველყოფა. ეს მოცემულობა კი დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში 

შენარჩუნდება (რუსული სამშვიდობო ძალები ყარაბაღში 5 წლით განლაგდებიან, 

ვადის გასვლამდე 6 თვით ადრე მხარეები თუ არ განაცხადებენ აღნიშნული 

მდგომარეობის ცვლილებაზე, კონტიგენტს ვადა კიდევ 5 წლით ავტომატურად 

გაუხანგრძლივდება.). ამ ხნის განმავლობაში კი რუსეთი მშვიდობისმყოფელის 

სტატუსით ახალ სამხედრო ბაზის ელემენტებს შექმნის სტეფანაკერტის 

სიახლოვეს.  

 
2020 წლის 10 ნოემბერს ყარაბაღში საომარი მოქმედებების დასრულებისა და 

შეთანხმების თანახმად, თითქმის ერთი საუკუნის შემდეგ, კავკასიის რეგიონში 

პირველად შემოვლენ თურქი სამხედროები, რომლებიც აზერბაიჯანელთა 

კონტროლირებად ზონაში, სადამკვირვებლო ცენტრებში განლაგდებიან. 

უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში ერდოღანის მიერ წარმოებული აქტიური 

საგარეო პოლიტიკის ფონზე, თურქული შეიარაღებული ძალები სირიისა და 

ლიბიის შემდეგ, უკვე კავკასიის რეგიონშიც გამოჩნდნენ, რითაც ოფიციალური 

ანკარა თავისი ინტერესებისათვის ბრძოლას მკაფიოდ უსვამს ხაზს. ყარაბაღის 

მეორე ომი გამოირჩა იმ მხრივაც, რომ კავკასიაში რუსეთის მთავარი მოკავშირე 

ნატოს სიდიდით მეორე არმიის მქონე სახელმწიფოს მხარდაჭერით პირველად  

დაამარცხეს საბრძოლო მოქმედებების შედეგად. თურქეთისთვის 

განსაკუთრებული ეკონომიკური სარგებლის მომტანი, შესაძლოა ნახიჩევანის 

კორიდორი აღმოჩნდეს, სადაც რკინიგზის მშენებლობის შესახებ2 უკვე გაცხადდა  

თურქეთის ტრანსპორტისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მიერ. ადილ 

                                                        
2  Турция планирует построить железную дорогу в Азербайджан https://ria.ru/20201112/zhd-
1584250231.html 
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კარაისმაილოღლუს აზრით, კორიდორი ხელს შეუწყობს თურქეთსა და 

აზერბაიჯანს შორის ტვირთბრუნვის მოცულობის ზრდას, რაც მეტ ფინანსურ 

სარგებელთან იქნება ასოცირებული. გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ იმ 

შემთხვევაში, თუ ოფიციალური მოსკოვისა და ანკარას 

ურთიერთდამოკიდებულებაში ბზარი არ გაჩნდება, აღნიშნული კორიდორის 

ფუნქციონირებით, თურქეთი შეძლებს თავისი სავაჭრო ტვირთი სარკინიგზო თუ 

საავტომობილი გზებით და შემდგომ კასპიის ზღვის გავლით „გადაისროლოს“ შუა 

აზიის ქვეყნებში, რაც აგრეთვე უდიდეს ფინანსურ სარგებელთან იქნება 

დაკავშირებული.   

 
ზემოხსენებული ომი მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა აგრეთვე თურქული სამხედრო 

მრეწველობის რეკლამისთვისაც, რამაც მნიშვნელოვანი პრესტიჟი შესძინა 

თურქეთში წარმოებულ იარაღს. აზერბაიჯანის მიერ თურქული უპილოტო 

საფრენი აპარატებისა და სარაკეტო სისტემების წარმატებით გამოყენებამ დიდი 

სახელი მოუხვეჭა თურქულ იარაღის მწარმოებელ საწარმოებს, რომელთაც უკვე 

მიმართავენ3 შეკვეთებით უკრაინა, სერბეთი აფრიკისა და ახლო აღმოსავლეთის 

ქვეყნები.   

 
 

აზერბაიჯანის რევანშის სურვილი და სამზადისი ყარაბაღის 

მეორე ომისთვის 
 
აზერბაიჯანმა ყარაბაღის მორიგი ომისთვის და დაკარგული ტერიტორიების 

დასაბრუნებლად აქტიური მზადება 2005 წლიდან დაიწყო. ყოველწლიურად 

აზერბაიჯანული ნავთობიდან მზარდი შემოსავლისა და ეკონომიკური 

განვითარების კვალდაკვალ საგრძნობლად იზრდებოდა ქვეყნის თავდაცვის 

ბიუჯეტი. 2005-იდან 2020 წლის ჩათვლით აზერბაიჯანის თავდაცვის ბიუჯეტის 

საერთო დანახარჯმა $31,36 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც ძალზე აქტიურად 

მოხმარდა სამხედრო მრეწველობის განვითარებას, ებრაული და თურქული 

ულტრათანამედროვე შეიარაღების შესყიდვას. მთავრობის მიერ ქვეყანაში 

აქტიურად მიმდინარეობდა მოსახლეობის შემზადება დაკარგული ტერიტორიების 

დასაბრუნებლად. მრავალი წამახალისებელი ფინანსური დახმარებისა და 

უზრუნველყოფის პაკეტი მომზადდა იმ ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც „არმიის 

რიგებში ეწერებოდნენ“.  2005  წელს დაარსდა აზერბაიჯანის თავდაცვის 

მრეწველობის სამინისტრო, რომლის ბიუჯეტმაც $180 მილიონ დოლარს 

გადააჭარბა. აღნიშნული უწყების დაქვემდებარებაშია რამდენიმე სამხედრო 

საწარმო, სადაც აწყობენ, როგორც ტანკების, ასევე თვითმავალი საარტილერიო 

დანადგარებისა და ქვემეხების 85-იდან 152მმ-დე კალიბრის მქონე ყველა სახის 

ჭურვს. აზერბაიჯანში აგრეთვე აწარმოებენ მსუბუქ და საშუალო კალიბრის 

                                                        
3 Ukraine to buy 5 more Turkish Bayraktar TB2 drones in 
2021https://www.defenseworld.net/news/28416/Ukraine_to_buy_5_more_Turkish_Bayraktar_TB2_drones_i
n_2021#.X9Uigy0Rq9Y 
 

https://www.defenseworld.net/news/28416/Ukraine_to_buy_5_more_Turkish_Bayraktar_TB2_drones_in_2021#.X9Uigy0Rq9Y
https://www.defenseworld.net/news/28416/Ukraine_to_buy_5_more_Turkish_Bayraktar_TB2_drones_in_2021#.X9Uigy0Rq9Y


საავიაციო სამხედრო ამუნიციას, მათ შორის ლაზერით მართვად ბომბებს, 

რომლებიც თურქი პარტნიორების ხელშეწყობით შექმნეს და 2020 წლის ყარაბაღის 

ომის რამდენიმე ეპიზოდში მოწინააღმდეგე ძალების გასანადგურებლად 

წარმატებით გამოიყენეს.  ყოველწლიურად არმიისათვის  სულ 1200-მდე სამხედრო 

მნიშვნელობის სხვადასხვა სახის პროდუქტი იქმნება.   
 
გარდა საბრძოლო კომპლექტებისა,  აზერბაიჯანის თავდაცვის მრეწველობის 

სამინისტროს საწარმოებში უკანასკნელი წლების განმავლობაში შეიქმნა და 

თავდაცვით ძალებს მიეწოდა ქვეითი დესანტის გადამყვანი და 

ტანკსაწინააღმდეგო ნაღმებისაგან დაცვისთვის გათვლილი MRAP-ის ტიპის 

ჯავშანმანქანები, რომელთაც მიიღეს „საბრძოლო ნათლობა“ 44 დღიან ომში. 

აგრეთვე უნდა აღინიშნოს, რომ აზერბაიჯანის ქვეითი არმია უზრუნველყოფილია 

ადგილობრივი წარმოების4 სხვადასხვა ტიპის ცეცხლსასროლი იარაღებით.  

 
თავდაცვის მრეწველობის სამინისტრომ ებრაული უპილოტო საფრენი აპარატების 

მწარმოებელი კომპანია, “AERONAUTICS DEFENCE SYSTEM”-ისგან შეისყიდა 

ლიცენზია და უკვე 2020 წლიდან აზერბაიჯანულ საწარმოებში აწყობენ მის 

ანალოგიურ მოდელს, უპილოტო კამიკაძე დრონ ZEBRE-ს.5 

 
ბოლო 15 წლის განმავლობაში აზერბაიჯანი აქტიურად ყიდულობდა იარაღს 

რუსეთში, უკრაინაში, ბელარუსში, ისრაელსა და თურქეთში. აზერბაიჯანმა 

უკანასკნელი 16-15 წლის განმავლობაში, შეიარაღების შესყიდვაზე  სულ მცირე 

$12 მილიარდ დოლარზე მეტი დაიხარჯა.6 განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი 

აღმოჩნდა აზერბაიჯანის სამხედრო სავაჭრო ურთიერთობა და შესყიდვები 

რუსეთთან, ისრაელთან, თურქეთთან, ბელარუსსა და უკრაინასთან.  სწორედ 

აღნიშული ქვეყნებისგან შესყიდულმა იარაღმა და მათმა სწორად გამოყენებამ 

მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრა ომის ბედი. უკრაინიდან, ბელარუსიდან და 

სლოვაკეთიდან შესყიდულმა იარაღის საერთო ღირებულებამ თითქმის 1$ 

მილიარდი დოლარზე მეტი შეადგინა.  2018 წელს აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა, 

                                                        
4 Azerbaijan produces more than 100,000 AK-74M assault rifles under a Russian license - 
https://ona.az/en/military/azerbaijan-produces-more-than-100000-ak-74m-assault-rifles-under-a-russian-
license-4573 ;     https://az.sputniknews.ru/infographics/20180917/417028336/azerbaijan-proizvodstvo-
oruzhija.html 
 
 
5 “Chasing like dogs": Azerbaijan has started mass production of new attack drones “-  
https://en.topwar.ru/176361-gonim-kak-psov-azerbajdzhan-nachal-serijnoe-proizvodstvo-novyh-udarnyh-
bespilotnikov.html 
  
6 “Armstrade registers”- 
https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php?fbclid=IwAR3smQdLpMgrZ3Fq0Pv1swu_lf4cM
oCJ5nCw5h5VRtddsj_kfPd3_0eE-HQ 
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https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php?fbclid=IwAR3smQdLpMgrZ3Fq0Pv1swu_lf4cMoCJ5nCw5h5VRtddsj_kfPd3_0eE-HQ


ილჰამ ალიევმა განაცხადა, რომ აზერბაიჯანმა უკვე $5 მილიარდი დოლარის 

იარაღი შეისყიდა რუსეთისგან.7  

 
მას შემდეგ, რაც ყარაბაღში შეიარაღებული დაპირისპირება განახლდა, ომის 

პირველივე კვირას აშკარად გამოჩნდა აზერბაიჯანული არმიის უპირატესობა, 

რომელშიც უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებდა ებრაული წარმოების იარაღი, 

რის ფონზეც სომხურმა მხარემ კატეგორიულად მოითხოვა ოფიციალური 

იერუსალიმისგან შეეწყვიტათ აზერბაიჯანის შეიარაღებით მომარაგება8.  2016 

წელს პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა განაცხადა, რომ ისრაელისგან შესყიდული 

შეიარაღების საერთო ღირებულება შეადგენს $4.85 მილიარდ დოლარს.9 აქტიური 

შესყიდვები და თითქმის 14 წლიანი თანამშრომლობა ორ ქვეყანას შორის 

აქტიურად გაგრძელდა 2020 წლის ჩათვლით.  აზერბაიჯანი მასობრივად 

ყიდულობდა უპილოტო საფრენ მზვერავ და კამიკაძე აპარატებს, აგრეთვე GPS-ს 

სანავიგაციო სისტემებით მართვად ზუსტ საარტილერიო ზალპური ცეცხლის 

რეაქტიულ სისტემებს.  აქტიურად მიმდინარეობდა აგრეთვე რუსული წარმოების 

ტექნიკის მოდერნიზება- აზერბაიჯანის ძირითადი საბრძოლო ტანკები, T-72-ები 

აღიჭურვა ებრაული კომპანია ELBIT-ის10 თანამედროვე ცეცხლის მართვის 

სისტემით და გაძლიერებული ჯავშნით. სტოკჰოლმის მშვიდობის საერთაშორისო 

კვლევითი ინსტიტუტის11 ინფორმაციით, ბოლო 5 წლის განმავლობაში 2020 

წლამდე, აზერბაიჯანმა დამატებით $740 მილიონი დოლარის შეიარაღება 

შეისყიდა, რომელთა შორის მნიშვნელოვანი წილი მოდიოდა HAROP-ის, SKY 

STRIKER-ისა და ORBITER 1K-ს ტიპის უპილოტო კამიკაძე საფრენ აპარატებზე.  
 
ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად გაიზარდა აგრეთვე თურქეთსა და აზერბაიჯნს 

შორის თანამშრომლობა თავდაცვის სფეროში. სწორედ თურქეთის მიერ 

მიწოდებულმა უპილოტო საფრენმა აპარატმა, BAYRAKTAR TB 2-მა შეასრულა 

უმნიშნვნელოვანესი ფუნქცია სომხური შეიარაღებული ძალების ტექნიკის 

განადგურებასა და „საბრძოლო სულის დაქვეითებაში“. ყარაბაღის ომის 

                                                        
7  „Азербайджан закупил у России оружие на $5 млрд“ -https://iz.ru/784303/2018-09-01/azerbaidzhan-
zakupil-u-rossii-oruzhie-na-5-mlrd 
  
8 “Армения объяснила отзыв посла из Израиля поставками оружия Азербайджану”  
https://www.dw.com/ru/armenija-objasnila-otzyv-posla-iz-izrailja-postavkami-oruzhija-azerbajdzhanu/a-
55127628 ; Еврейская община Армении призвала руководство Израиля прекратить поставки вооружения 
в Азербайджан - https://arminfo.info/full_news.php?id=56487&lang=2 
 
 
9 Azeri leader says his country has bought some $5b in weapons from Jewish state- 
https://www.timesofisrael.com/in-azerbaijan-pm-hails-arms-deals-as-beacon-of-jewish-muslim-coexistence/ 
 
10 Азербайджанский вариант модернизации танка Т-72 до уровня Aslan- https://topwar.ru/29198-
azerbaydzhanskiy-variant-modernizacii-tanka-t-72-do-urovnya-aslan.html 
 
11Experts believe Israel unlikely to drop lucrative arms sales to Azerbaijan 
https://www.timesofisrael.com/experts-believe-israel-unlikely-to-drop-lucrative-arms-sales-to-azerbaijan/ 
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დაწყებამდე ერთი თვით ადრე აზერბაიჯანმა12 დამატებით  $77 მილიონი 

დოლარის შეიარაღება შეიძინა თურქეთისგან, ხოლო 2020 წლის პირველ 6 თვეში 

კი თურქული იარაღის იმპორტი $123 მილიონი დოლარს ითვლიდა. ომის 

დაწყებამდე, ბოლო თვეებში აზერბაიჯანის მიერ განსაკუთრებით გაიზარდა 

თურქული უპილოტო საბრძოლო ავიაციის, სარაკეტო  არტილერიისა და 

საბრძოლო ამუნიციის შესყიდვა.  

 
აზერბაიჯანი რომ მთიანი ყარაბაღის მეორე ომისთვის უკვე კონკრეტულ 

სამზადის ახორციელებდა,  გამოჩნდა 2016 წლის აპრილის მოვლენების დროს, 

როდესაც სომხეთთან სამხედრო დაპირისპრიება 5 დღის განმავლობაში 

გაგრძელდა. აღნიშნულ შეტაკებებში გამოიკვეთა სომხური საბრძოლო 

შენაერთების კონკრეტული სისუსტეები და ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემათა 

მოწყვლადობა უპილოტო კამიკაძე საფრენ აპარატებთან ბრძოლაში.  

 
სწორედ ამ დაპირისპირების დროს გამოიყენეს აზერბაიჯანელებმა პირველად 

ულტრათანამედროვე ებრაული ტანკსაწინააღმდეგო სისტემა SPIKE LR-ი და 

HAROP-ის კამიკაძე დრონები, რომელთაგან თავის დაცვა სომხური არმიისთვის 

შეუსრულებელი ამოცანა აღმოჩნდა. აღნიშული ფაქტი აზერბაიჯანის 

სარდლობისთვის აღმოჩნდა მთავარი ინდიკატორი იმისა, რომ დასავლური ტიპის 

მაღალტექნოლოგიური იარაღი მათ საგრძნობ უპირატესობას მიანიჭებდა 

სომხებთან პოტენციურ დაპისირპირებაში.   

 
 
 

მთიანი ყარაბაღის მეორე ომი და 44-დღიანი სამხედრო 

დაპირისპირება 
 
2020 წლის 26 სექტემბერს აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, 

სომხურმა მხარემ უკანასკნელი 24 საათის განმავლობაში 48-ჯერ დაარღვია  

ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება და მოხდა გასროლა აზერბაიჯანელთა 

მიმართულებით.  რთულია და ასევე უკვე ნაკლებად მნიშვნელოვანია იმის 

დადგენა, თუ რა მოხდა ე.წ საზღვარზე 26 სექტემბერს, თუმცა ფაქტი მოწმობს იმას, 

რომ სწორედ ამავე დღეს აზერბაიჯანმა საკონტაქტო ხაზის გასწვრივ დაიწყო 

დიდი რაოდენობით ჯავაშანტექნიკისა და საარტილერიო დანადგარების 

კონცენტრაცია, რაც მიანიშნებდა, რომ ადგილი ჰქონდა სიტუაციის ესკალაციას.  27 

სექტემბერს გამთენიისას, მთიანი ყარაბაღის საკონტაქტო ხაზიდან  

აზერბაიჯანულმა არმიამ მთიანი ყარაბაღის ტერიტორიაზე სომეხთა 

მიმართულებით მასირებული ცეცხლი გახსნა თითქმის ყველა კალიბრის 

საარტილერიო დანადგარებიდან, რასაც საპასუხოდ სომხეთმა უპასუხა სრული 

მობილიზაციით და პრეზიდენტმა ქვეყანაში საომარი მდგომარეობა გამოაცხადა.   

                                                        
12Turkish arms sales to Azerbaijan surged before Nagorno-Karabakh fighting https://in.reuters.com/article/us-
armenia-azerbaijan-turkey-arms/turkish-arms-sales-to-azerbaijan-surged-before-nagorno-karabakh-fighting-
idUSKBN26Z237 
 

https://in.reuters.com/article/us-armenia-azerbaijan-turkey-arms/turkish-arms-sales-to-azerbaijan-surged-before-nagorno-karabakh-fighting-idUSKBN26Z237
https://in.reuters.com/article/us-armenia-azerbaijan-turkey-arms/turkish-arms-sales-to-azerbaijan-surged-before-nagorno-karabakh-fighting-idUSKBN26Z237
https://in.reuters.com/article/us-armenia-azerbaijan-turkey-arms/turkish-arms-sales-to-azerbaijan-surged-before-nagorno-karabakh-fighting-idUSKBN26Z237


 
სანამ სამხედრო დაპირისპირების რეალური სურათი გამოჩნდებოდა, ყველა 

სამხედრო ექსპერტი მიიჩნევდა, რომ ომის განახლების შემთხვევაში პირველ 

ეტაპზე  სომხური არმიის აშკარა უპირატესობა გამოვლინდებოდა, რადგან ისინი 

თავდაცვით პოზიციაში იმყოფებოდნენ, რომელიც სათანადოდ უნდა ყოფილიყო 

გამაგრებული- ამისთვის კი მათ 26 წელი ჰქონდათ.   შეტევის მომლოდინე მხარეს 

საკმაოდ მოსახერეხებელი თავდაცვითი პოზიციები ეკავა, რომელზეც 

განთავსებული იყო ჯავშანტექნიკა. სომეხთა ქვეითი ჯარი იდგა სანგრებში, 

ელოდებოდა მოწინააღმდეგის შეტევას- მათ ხელსაყრელ მდგომარეობას 

მთაგორიანი და სამხედრო შეტევისთვის ძალზე რთულად მისადგომი რელიეფიც 

ემატებოდა. აზერბაიჯანელთა ამოცანა ძალზე უიმედოდ გამოიყურებოდა- 

უკანასკნელი წლების განმავლობაში მრავალჯერ სცადეს შეტევა, თუმცა უმრავლეს 

შემთხვევაში წარუმატებლად სრულდებოდა მათი მცდელობები.  

 
ომი ყველასათვის უჩვეულო და მოულოდნელი სტრატეგიით წარიმართა- 

აზერბაიჯნაულმა არმიამ უარი თქვა ფრონტალურ შეტევაზე და  სომხეთს 

შესთავაზა მაღალტექნოლოგიური, დისტანციური და სწორი ტაქტიკური 

ამოცანების მქონე ომი. სამხედრო მოქმედებების დაწყების პირველივე 

დღეებიდანვე გამოჩნდა აზერბაიჯანის არმიის მთავარი მიზანი- თავდაცვით 

პოზიციებზე მდგარი სომხური სამხედრო ტექნიკის (ჰაერსაწინააღმდეგო 

სისტემების, საველე და თვითმავალი საარტილერიო დანადგარების, ზალპური 

რეაქტიული სისტემებისა და ტანკების ) განადგურება.  

 
თურქული უპილოტო საფრენი აპარატის, BAYRAKTAR TB 2-ისა და ებრაული 

წარმოების კამიკაძე დრონების, აგრეთვე GPS-ით მართვადი საარტილერიო 

სისტემების გამოყენებით აზერბაიჯანელები პირველი დღეების განმავლობაში 

ახორციელებდნენ მასირებულ დისტანციურ თავდასხმებს მოწინააღმდეგის 

პოზიციებზე.  აღნიშნული ტაქტიკის შედეგად, სომხეთი ყოველდღიურად 20-ზე 

მეტ სამხედრო ტექნიკის ერთეულს კარგავდა, რაც თავის მხრივ ნეგატიურად 

მოქმედებდა ჯარისკაცების მორალურ მდგომარეობასა და მოტივაციაზე. 

მიუხედავად იმისა, რომ სომხებს მთიან ყარაბაღში ათეულობით 

ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემა ჰქოდნათ განლაგებული, მათ ვერ აღკვეთეს და მცირე 

პრობლემებიც კი ვერ შეუქმნეს აზერბაიჯანის შეიარაღებაში არსებულ უპილოტო 

სადაზვერვო და დამრტყმელ საფრენ აპარატებს.  

 
გავრცელებული ინფორმაციით, ომის დაწყებამდე რამდენიმე თვით ადრე 

აზერბაიჯანს თურქეთმა და ისრაელმა მიაწოდეს რადიოელექტრონული13 

ბრძოლის სისტემები, რომლის საშუალებითაც ახშობდნენ მოწინააღმდეგე მხარის 

საკომუნიკაციო სისტემებსა და ჰაერსაწინააღმდეგო კომპლექსების რადარებს. ამის 

ფონზე კი სომეხთა რუსული საზენიტო იარაღი სრულად გამოუსადეგარი 

ხდებოდა და იგი ვერ აფიქსირებდა ჰაერში არსებულ უპილოტო დრონებს. 

                                                        
13 Turkish, Israeli made drones gave Azerbaijan upper hand 
https://www.dailysabah.com/business/defense/turkish-israeli-made-drones-gave-azerbaijan-upper-hand-
german-media-argues  

https://www.dailysabah.com/business/defense/turkish-israeli-made-drones-gave-azerbaijan-upper-hand-german-media-argues
https://www.dailysabah.com/business/defense/turkish-israeli-made-drones-gave-azerbaijan-upper-hand-german-media-argues


აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო ომის მიმდინარეობისას თითქმის ყოველ 

დღე აქვეყნებდა ვიდეოკადრებს14, თუ როგორ დაუსჯელად დაფრინავდნენ და 

თანმიმდევრულად ანადგურებდნენ BAYRAKTAR TB-2-ები-ითა და სხვა ტიპის 

საფრენი აპარატებით სომეხთა სამხედრო ტექნიკასა და ქვეითთა პოზიციებს.    
 
ავიაციისა და არტილერიის შეუჩერებელი მუშაობის ფონზე, აქტიურ ბრძოლაში 

იყვნენ აგრეთვე ჩართულნი სახმელეთო ძალებიც- არმიის თითოეული 

კომპონენტი სინქრონულად უტევდა სომეხთა პოზიციებს. 4 ოქტომბერს, როდესაც 

აზერბაიჯანელები შევიდნენ ჯებრაილის რაიონის მიმართულებით, სომხებმა 

კონტრშეტევა სცადეს- აზერბაიჯანელებმა მტერს სიღრმეში შესვლის 

შესაძლებლობა მისცეს, რაც ე.წ სატყუარა აღმოჩნდა- თავდამსხმელისთვის შეტევა 

ძალზე მძიმე შედეგებით დასრულდა. სომხებმა 10-ზე მეტი ჯავშანტექნიკა და 

ათეულობით ქვეითი დაკარგეს ბრძოლებში.   

 
ძალზე მძიმე შეტაკებები წარიმართა აგრეთვე ქალაქი ჰადრუტისთვის, თუმცა 

სადაზვერვო დრონებისა და არტილერიის მუშაობის პარალელურად სპეციალური 

ოპერაციების ძალების ჩართვის შემდეგ მოხერხდა დასახლებული პუნქტის აღება 

15 ოქტომბერს. ამ შემთხვევაშიც სცადეს სომხურმა ძალებმა კონტრშეტევა, თუმცა 

ძალზე დიდი დანაკარგებით უკან დახევა მოუწიათ.  ქალაქი ჰადრუტის აღება 

მძიმე დარტყმა აღმონჩდა სომხური არმიისთვის- აღნიშულ ფაქტს რამდენიმე 

დღის განმავლობაში ადგილობრივ მედიაში კატეგორიულად უარყოფდნენ.  

 
მას შემდეგ, რაც იზოლაციისა და ალყაში მოხვედრის საფრთხე შეიქმნა, სომხურმა 

საბრძოლო შენაერთებმა უკვე 17 ოქტომბერს სასწრაფოდ დატოვეს ქალაქი 

ფიზულიც, სადაც უკან დახევის დროს დიდი რაოდენობით საბრძოლო  ტექნიკა 

და ამუნიცია დარჩათ სამხედრო ბაზაზე.  

 
ოქტომბრის ბოლოს აზერბაიჯანმა ბრძოლებით გაათავისუფლა სომხების მიერ 4 

ოკუპირებული რაიონი, სრულად გადაკეტეს ირანის საზღვრის მიმდებარე 

ტერიტორია ზენგილანის რაიონში. ამის შემდეგ აზერბაიჯანელებმა დასავლეთით 

წაიწიეს წინ გუბადლიკენ, საიდანაც უკან დაახევინეს მოწინააღმდეგეს. ამ 

ფაქტიდან მეორე დღეს სომხურმა შენაერთებმა სცადეს პირველი საარმიო 

კორპუსით კონტრშეტევის განხორციელება, რომელიც ძალზე ტრაგიკული 

შეცდომის გამომწვევი აღმოჩნდა. აზერბაიჯანულმა დრონებმა დააფიქსირეს 

სომხური ქვეითი ძალების გადაადგილება აღნიშნულ ტერიტორიაზე, რომელთა 

კოორდინატები გადასცეს საარტილერიო დანადგარებს და თითქმის სრულად 

გაანადგურეს სომეხთა დაჯგუფება. ამ მოვლენის დამადასტურებელი ვიდეო 

                                                        
 
 
 
14 Ministry of Defense of the Republic of Azerbaijan- https://www.youtube.com/watch?v=AuyzR4gJRwE ,  
https://www.youtube.com/watch?v=zpZiUGfD1g8, 
https://www.youtube.com/watch?v=p0wAF3VJeso&t=115s&bpctr=1607976781  , 
https://www.youtube.com/watch?v=XiiXn9KoxY0  
 

https://www.youtube.com/watch?v=AuyzR4gJRwE
https://www.youtube.com/watch?v=zpZiUGfD1g8
https://www.youtube.com/watch?v=p0wAF3VJeso&t=115s&bpctr=1607976781
https://www.youtube.com/watch?v=XiiXn9KoxY0


ფაქტების15 გავრცელებამ დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია სომხურ საინფორმაციო 

სივრცეში- მოქალაქეები ითხოვდნენ იმ სამხედრო პირების გასამართლებას, 

რომელთა მიერ ზემოხსენებული ოპერაცია დასრულდა 100-ზე მეტი სომეხი 

მებრძოლის გარდაცვალებით.  

აზერბაიჯანული არმიის ერთ-ერთი მთავარი წარმატების განმსაზღვრელი იყო ის, 

რომ ქვეითი ჯარები და ჯავშანტექნიკა დაზვერვის გარეშე არ შედიოდა 

ტერიტორიებზე- მათ წინასწარ ჰქონდათ ინფორმაცია უკვე მტრის სავარაუდო 

პოზიციების შესახებ, რომელსაც ძალზე წარმატებით იყნებდნენ შეტევების 

დაგეგმარებაში.  ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ტაქტიკას, რასაც აზერბაიჯანელები 

თითოეული დასახლებული პუნქტის აღებისას იყენებდნენ, იყო ის, რომ სომხურ 

არმიას მომარაგების გზებს უკეტავდნენ და ე.წ ქვაბში მოხვედრის საფრთხის 

თავიდან აცილების გამო ქვეით მებრძოლთა უმრავლესობა პოზიციებს უომრად 

ტოვებდა.  

 

ომის ბოლო ეტაპზე, როდესაც აზერბაიჯანულმა არტილერიამ და უპილოტო 

საფრენმა აპარატებმა თითქმის სრულად გაანეიტრალეს მოწინააღმდეგის 

ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემები, გამოჩნდა აზერბაიჯანული პილოტირებადი 

ავიაცია- სუ-25-ები  ეროვნული წარმოების QFAB -250LG-ის ტიპის ლაზერით 

დამიზნებად ბომბებს იყენებდნენ სომხური არმიის პოზიციების დასამუშავებლად. 
16გავრცელებული ინფორმაციით, ზემოხსენებულ მოიერიშეებს მზვერავი 

უპილოტო ავიაცია მიზანს ლაზერით უთითებდა, რომლის შემდეგაც 

თვითმფრინავი სამხედრო მოქმედების ზონაში შეუსვლელად 12 კმ-ის სიშორიდან 

ისროდა საბრძოლო ამუნიციას.  

 
მიუხედავად 44 დღიანი სამხედრო მოქმედებებისა, სომხურმა არმიამ ამ ხნის 

განმავლობაში ბრძოლის ველზე ვერც ერთ სტრატეგიულ წარმატებას ვერ მიაღწია, 

თუ არ ჩავთვლით ომის პირველ დღეებში მცირე ტაქტიკურ გამარჯვებებს, 

რომლის ფარგლებშიც აზერბაიჯანელთა არაერთი სამხედრო ტექნიკა 

გაანადგურეს.17 ამის შემდეგ კი მუდმივად უწევდათ ფრონტის სამხრეთ ნაწილში 

არსებული საბრძოლო პოზიციებიდან უკან დახევა.   

 
ხშირი იყო აგრეთვე შემთხვევები, როდესაც ომის განმავლობაში სომხეთის 

შეიარაღებული ძალები გამიზნულად ჩადიოდნენ ომის დანაშაულებს და 

შორსმსროლელი საარტილერიო დანადგარებით ბომბავდნენ ფრონტის ზონიდან 

რამდენიმე ათეული კილომეტრით მოშორებულ აზერბაიაჯანულ ქალაქებს. 17 და  

28 ოქტომბერს დაიბომბა ქალაქები- განჯა და  ბარდა- რაკეტები ჩამოვარდა 

                                                        
15 Ministry of Defense of the Republic of Azerbaijan-  https://www.youtube.com/watch?v=uvV4feHuLdo 
 
16Ministry of Defense of the Republic of Azerbaijan 
https://www.youtube.com/watch?v=cyNoV9qhvrA&bpctr=1607985450 , 
https://www.youtube.com/watch?v=VPFFImi3DQw&t=20s&bpctr=1607986058 
 
 
17 Destruction of Azerbaijanian armor vehicles-  https://www.youtube.com/watch?v=-mJffVrtPLk 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uvV4feHuLdo
https://www.youtube.com/watch?v=cyNoV9qhvrA&bpctr=1607985450
https://www.youtube.com/watch?v=VPFFImi3DQw&t=20s&bpctr=1607986058
https://www.youtube.com/watch?v=-mJffVrtPLk


დასახლებული პუნქტების18ცენტრალურ ნაწილში, რის შედეგადაც საერთო ჯამში 

50-მდე ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 200-მდე კი მძიმედ დაშავდა. 

 
სომეხი მოქალაქეებისა და არმიის მორალური მდგომარეობისთვის ერთ-ერთი 

ყველაზე ნეგატიური ეფექტის გამომწვევი აღმოჩნდა საინფომრაციო ომი, 

რომელსაც აზერბაიჯანი აწარმოებდა მიზანმიმართულად - მოწინააღმდეგის 

დემორალიზებისთვის და შიშის დათესვისთვის. აზერბაიჯანული TELEGRAM 

არხები ყოველდღიურად ავრცელებდნენ სომხური საჯარისო შენაერთების 

დაბომბვის ფაქტებს- ასაჯაროებდნენ დაღუპული სომეხი მებრძოლების 

დამახინჯებული სხეულის ფოტო-ვიდეო კადრებს, რაც აქტიურად ვრცელდებოდა 

სომხურ მედიაშიც. მოსახლეობას გაუჩნდა პროტესტის გრძნობა ხელისუფლების 

მიმართ, რომელსაც ბრალს დებდნენ იმაში, რომ მიმდინარე მოვლენების რეალურ 

სურათს უმალავდნენ და არ ასაჯაროებდნენ სწორ ინფორმაციას.  

 
44 დღიან ომში სომხური არმიისთვის ყველაზე მოულოდნელი აღმოჩნდა 

რუსული წარმოების მძლავრი რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემის, s-300-ის19 გამშვები 

დანადგარებისა და რადიოლოკაციური სადგურების ებრაული კამიკაძე 

დრონებით, HAROP-ებით განადგურება. აღნიშნულ ფაქტს ძალზე ნეგატიური 

გამოხმაურება მოჰყვა აგრეთვე რუსულ მედიაშიც. სამხედრო ექსპერტებმა 

შეშფოთება გამოთქვეს იმის გამო, რომ სისტემამ, რომელმაც ნატოსთან 

დაპირისპირების შემთხვევაში რუსეთის ტერიტორიის დაცვა უნდა 

უზრუნველყოს,  ვერ დააფიქსირა  4.5 კმ სიმაღლეზე  მოქმედი ებრაული დრონები.  

 
ომის ბედი საბოლოოდ გადაწყვიტა ქალაქი შუშას აღებამ, რომელიც ძალზე რთულ 

ვითარებაში მოხდა. მრავალი სამხედრო ექსპერტი აღნიშნულ ოპერაციას დღემდე 

უნიკალურს უწოდებს.20 სპეცმომზადების მქონე ორმა აზერბაიჯანელმა სამთო  

                                                        
18 Azerbaijan accuses Armenia of killing 21 civilians in missile strike 
https://www.youtube.com/watch?v=2ybjLQewR3w,    
 footage shows shelling in city of Ganja- https://www.youtube.com/watch?v=ETwvBpXv0Pc 
 
19 Ministry of Defense of the Republic of Azerbaijan-  https://www.youtube.com/watch?v=UtMoQ0IkdH8, 
Destruction of three Armenian S-300 systems by Azerbaijan- 
https://izwest.livejournal.com/7706028.html?fbclid=IwAR1e8NB92SeqNKz89kvh7m4RiaJ5YAmNKoK_HVy_2m
oiEum0rKpOHwHJQgA 
 
20 „Как освобождали Шушу“-   https://vestikavkaza.ru/news/kak-osvobozdali-susu-video.html;  
 
Генерал Сафонов: „Возврат Шуши Азербайджанской армией без особых разрушений считаю уникальной 
операцией“ 
https://azertag.az/ru/xeber/General_Safonov_Vozvrat_SHushi_Azerbaidzhanskoi_armiei_bez_osobyh_razrush
enii_schitayu_unikalnoi_operaciei_Vooruzhennyh_sil_Azerbaidzhana-
1644345?__cf_chl_jschl_tk__=7306776256eeed92a4455b09a325d89e2e07c11b-1608724762-0-
AQScBdKZJTAQGDcTYDxcoKePOPGN3kjVDFDZs4iJjXu3K1lIHf71qFKh4iLa123bMDCjYUnr9ZSlYr0e9FQeJCG_WyT
9ZnxrHRPQflVumv3oFWCIHqtloXUdMSZr6EE8pxxzfWgOSLYOaTnt8BYs3Yi270K0R7eEUzcdhsSuZOz0o5rw1R3FT
9Q2osEF011ETZg3q98CQzkXO2dzty6JgMkzpqMlBCc5IqVASYMmAGUcGkuen5lsGJAQ0AiWmk9Y0YpkNka04hhq
s96u64Cn5qoEUwiIfUjNFZ7vntB1OJvK3EhoJg6GJBwOrpxvt8Dqs77O6irZSlH3csn4zpS1Lj25Pk-
OwE8WIEcs0vocDHc2gu86sjj-

https://www.youtube.com/watch?v=2ybjLQewR3w
https://www.youtube.com/watch?v=ETwvBpXv0Pc
https://www.youtube.com/watch?v=UtMoQ0IkdH8
https://izwest.livejournal.com/7706028.html?fbclid=IwAR1e8NB92SeqNKz89kvh7m4RiaJ5YAmNKoK_HVy_2moiEum0rKpOHwHJQgA
https://izwest.livejournal.com/7706028.html?fbclid=IwAR1e8NB92SeqNKz89kvh7m4RiaJ5YAmNKoK_HVy_2moiEum0rKpOHwHJQgA
https://vestikavkaza.ru/news/kak-osvobozdali-susu-video.html
https://azertag.az/ru/xeber/General_Safonov_Vozvrat_SHushi_Azerbaidzhanskoi_armiei_bez_osobyh_razrushenii_schitayu_unikalnoi_operaciei_Vooruzhennyh_sil_Azerbaidzhana-1644345?__cf_chl_jschl_tk__=7306776256eeed92a4455b09a325d89e2e07c11b-1608724762-0-AQScBdKZJTAQGDcTYDxcoKePOPGN3kjVDFDZs4iJjXu3K1lIHf71qFKh4iLa123bMDCjYUnr9ZSlYr0e9FQeJCG_WyT9ZnxrHRPQflVumv3oFWCIHqtloXUdMSZr6EE8pxxzfWgOSLYOaTnt8BYs3Yi270K0R7eEUzcdhsSuZOz0o5rw1R3FT9Q2osEF011ETZg3q98CQzkXO2dzty6JgMkzpqMlBCc5IqVASYMmAGUcGkuen5lsGJAQ0AiWmk9Y0YpkNka04hhqs96u64Cn5qoEUwiIfUjNFZ7vntB1OJvK3EhoJg6GJBwOrpxvt8Dqs77O6irZSlH3csn4zpS1Lj25Pk-OwE8WIEcs0vocDHc2gu86sjj-n0IZEA4VB_g5GiHt7CArSsKwSooRsq1YVgVjI3An9jwPQ4eqmjcL8nzf1SXpPj7zzNMf54U0NOY_ZqRom-QyYGdIxefe1qk91w-Oo8H_XBxhuY6saT4EvZpe4MlAcyFzd8NrCyIkAd-jnw
https://azertag.az/ru/xeber/General_Safonov_Vozvrat_SHushi_Azerbaidzhanskoi_armiei_bez_osobyh_razrushenii_schitayu_unikalnoi_operaciei_Vooruzhennyh_sil_Azerbaidzhana-1644345?__cf_chl_jschl_tk__=7306776256eeed92a4455b09a325d89e2e07c11b-1608724762-0-AQScBdKZJTAQGDcTYDxcoKePOPGN3kjVDFDZs4iJjXu3K1lIHf71qFKh4iLa123bMDCjYUnr9ZSlYr0e9FQeJCG_WyT9ZnxrHRPQflVumv3oFWCIHqtloXUdMSZr6EE8pxxzfWgOSLYOaTnt8BYs3Yi270K0R7eEUzcdhsSuZOz0o5rw1R3FT9Q2osEF011ETZg3q98CQzkXO2dzty6JgMkzpqMlBCc5IqVASYMmAGUcGkuen5lsGJAQ0AiWmk9Y0YpkNka04hhqs96u64Cn5qoEUwiIfUjNFZ7vntB1OJvK3EhoJg6GJBwOrpxvt8Dqs77O6irZSlH3csn4zpS1Lj25Pk-OwE8WIEcs0vocDHc2gu86sjj-n0IZEA4VB_g5GiHt7CArSsKwSooRsq1YVgVjI3An9jwPQ4eqmjcL8nzf1SXpPj7zzNMf54U0NOY_ZqRom-QyYGdIxefe1qk91w-Oo8H_XBxhuY6saT4EvZpe4MlAcyFzd8NrCyIkAd-jnw
https://azertag.az/ru/xeber/General_Safonov_Vozvrat_SHushi_Azerbaidzhanskoi_armiei_bez_osobyh_razrushenii_schitayu_unikalnoi_operaciei_Vooruzhennyh_sil_Azerbaidzhana-1644345?__cf_chl_jschl_tk__=7306776256eeed92a4455b09a325d89e2e07c11b-1608724762-0-AQScBdKZJTAQGDcTYDxcoKePOPGN3kjVDFDZs4iJjXu3K1lIHf71qFKh4iLa123bMDCjYUnr9ZSlYr0e9FQeJCG_WyT9ZnxrHRPQflVumv3oFWCIHqtloXUdMSZr6EE8pxxzfWgOSLYOaTnt8BYs3Yi270K0R7eEUzcdhsSuZOz0o5rw1R3FT9Q2osEF011ETZg3q98CQzkXO2dzty6JgMkzpqMlBCc5IqVASYMmAGUcGkuen5lsGJAQ0AiWmk9Y0YpkNka04hhqs96u64Cn5qoEUwiIfUjNFZ7vntB1OJvK3EhoJg6GJBwOrpxvt8Dqs77O6irZSlH3csn4zpS1Lj25Pk-OwE8WIEcs0vocDHc2gu86sjj-n0IZEA4VB_g5GiHt7CArSsKwSooRsq1YVgVjI3An9jwPQ4eqmjcL8nzf1SXpPj7zzNMf54U0NOY_ZqRom-QyYGdIxefe1qk91w-Oo8H_XBxhuY6saT4EvZpe4MlAcyFzd8NrCyIkAd-jnw
https://azertag.az/ru/xeber/General_Safonov_Vozvrat_SHushi_Azerbaidzhanskoi_armiei_bez_osobyh_razrushenii_schitayu_unikalnoi_operaciei_Vooruzhennyh_sil_Azerbaidzhana-1644345?__cf_chl_jschl_tk__=7306776256eeed92a4455b09a325d89e2e07c11b-1608724762-0-AQScBdKZJTAQGDcTYDxcoKePOPGN3kjVDFDZs4iJjXu3K1lIHf71qFKh4iLa123bMDCjYUnr9ZSlYr0e9FQeJCG_WyT9ZnxrHRPQflVumv3oFWCIHqtloXUdMSZr6EE8pxxzfWgOSLYOaTnt8BYs3Yi270K0R7eEUzcdhsSuZOz0o5rw1R3FT9Q2osEF011ETZg3q98CQzkXO2dzty6JgMkzpqMlBCc5IqVASYMmAGUcGkuen5lsGJAQ0AiWmk9Y0YpkNka04hhqs96u64Cn5qoEUwiIfUjNFZ7vntB1OJvK3EhoJg6GJBwOrpxvt8Dqs77O6irZSlH3csn4zpS1Lj25Pk-OwE8WIEcs0vocDHc2gu86sjj-n0IZEA4VB_g5GiHt7CArSsKwSooRsq1YVgVjI3An9jwPQ4eqmjcL8nzf1SXpPj7zzNMf54U0NOY_ZqRom-QyYGdIxefe1qk91w-Oo8H_XBxhuY6saT4EvZpe4MlAcyFzd8NrCyIkAd-jnw
https://azertag.az/ru/xeber/General_Safonov_Vozvrat_SHushi_Azerbaidzhanskoi_armiei_bez_osobyh_razrushenii_schitayu_unikalnoi_operaciei_Vooruzhennyh_sil_Azerbaidzhana-1644345?__cf_chl_jschl_tk__=7306776256eeed92a4455b09a325d89e2e07c11b-1608724762-0-AQScBdKZJTAQGDcTYDxcoKePOPGN3kjVDFDZs4iJjXu3K1lIHf71qFKh4iLa123bMDCjYUnr9ZSlYr0e9FQeJCG_WyT9ZnxrHRPQflVumv3oFWCIHqtloXUdMSZr6EE8pxxzfWgOSLYOaTnt8BYs3Yi270K0R7eEUzcdhsSuZOz0o5rw1R3FT9Q2osEF011ETZg3q98CQzkXO2dzty6JgMkzpqMlBCc5IqVASYMmAGUcGkuen5lsGJAQ0AiWmk9Y0YpkNka04hhqs96u64Cn5qoEUwiIfUjNFZ7vntB1OJvK3EhoJg6GJBwOrpxvt8Dqs77O6irZSlH3csn4zpS1Lj25Pk-OwE8WIEcs0vocDHc2gu86sjj-n0IZEA4VB_g5GiHt7CArSsKwSooRsq1YVgVjI3An9jwPQ4eqmjcL8nzf1SXpPj7zzNMf54U0NOY_ZqRom-QyYGdIxefe1qk91w-Oo8H_XBxhuY6saT4EvZpe4MlAcyFzd8NrCyIkAd-jnw
https://azertag.az/ru/xeber/General_Safonov_Vozvrat_SHushi_Azerbaidzhanskoi_armiei_bez_osobyh_razrushenii_schitayu_unikalnoi_operaciei_Vooruzhennyh_sil_Azerbaidzhana-1644345?__cf_chl_jschl_tk__=7306776256eeed92a4455b09a325d89e2e07c11b-1608724762-0-AQScBdKZJTAQGDcTYDxcoKePOPGN3kjVDFDZs4iJjXu3K1lIHf71qFKh4iLa123bMDCjYUnr9ZSlYr0e9FQeJCG_WyT9ZnxrHRPQflVumv3oFWCIHqtloXUdMSZr6EE8pxxzfWgOSLYOaTnt8BYs3Yi270K0R7eEUzcdhsSuZOz0o5rw1R3FT9Q2osEF011ETZg3q98CQzkXO2dzty6JgMkzpqMlBCc5IqVASYMmAGUcGkuen5lsGJAQ0AiWmk9Y0YpkNka04hhqs96u64Cn5qoEUwiIfUjNFZ7vntB1OJvK3EhoJg6GJBwOrpxvt8Dqs77O6irZSlH3csn4zpS1Lj25Pk-OwE8WIEcs0vocDHc2gu86sjj-n0IZEA4VB_g5GiHt7CArSsKwSooRsq1YVgVjI3An9jwPQ4eqmjcL8nzf1SXpPj7zzNMf54U0NOY_ZqRom-QyYGdIxefe1qk91w-Oo8H_XBxhuY6saT4EvZpe4MlAcyFzd8NrCyIkAd-jnw
https://azertag.az/ru/xeber/General_Safonov_Vozvrat_SHushi_Azerbaidzhanskoi_armiei_bez_osobyh_razrushenii_schitayu_unikalnoi_operaciei_Vooruzhennyh_sil_Azerbaidzhana-1644345?__cf_chl_jschl_tk__=7306776256eeed92a4455b09a325d89e2e07c11b-1608724762-0-AQScBdKZJTAQGDcTYDxcoKePOPGN3kjVDFDZs4iJjXu3K1lIHf71qFKh4iLa123bMDCjYUnr9ZSlYr0e9FQeJCG_WyT9ZnxrHRPQflVumv3oFWCIHqtloXUdMSZr6EE8pxxzfWgOSLYOaTnt8BYs3Yi270K0R7eEUzcdhsSuZOz0o5rw1R3FT9Q2osEF011ETZg3q98CQzkXO2dzty6JgMkzpqMlBCc5IqVASYMmAGUcGkuen5lsGJAQ0AiWmk9Y0YpkNka04hhqs96u64Cn5qoEUwiIfUjNFZ7vntB1OJvK3EhoJg6GJBwOrpxvt8Dqs77O6irZSlH3csn4zpS1Lj25Pk-OwE8WIEcs0vocDHc2gu86sjj-n0IZEA4VB_g5GiHt7CArSsKwSooRsq1YVgVjI3An9jwPQ4eqmjcL8nzf1SXpPj7zzNMf54U0NOY_ZqRom-QyYGdIxefe1qk91w-Oo8H_XBxhuY6saT4EvZpe4MlAcyFzd8NrCyIkAd-jnw
https://azertag.az/ru/xeber/General_Safonov_Vozvrat_SHushi_Azerbaidzhanskoi_armiei_bez_osobyh_razrushenii_schitayu_unikalnoi_operaciei_Vooruzhennyh_sil_Azerbaidzhana-1644345?__cf_chl_jschl_tk__=7306776256eeed92a4455b09a325d89e2e07c11b-1608724762-0-AQScBdKZJTAQGDcTYDxcoKePOPGN3kjVDFDZs4iJjXu3K1lIHf71qFKh4iLa123bMDCjYUnr9ZSlYr0e9FQeJCG_WyT9ZnxrHRPQflVumv3oFWCIHqtloXUdMSZr6EE8pxxzfWgOSLYOaTnt8BYs3Yi270K0R7eEUzcdhsSuZOz0o5rw1R3FT9Q2osEF011ETZg3q98CQzkXO2dzty6JgMkzpqMlBCc5IqVASYMmAGUcGkuen5lsGJAQ0AiWmk9Y0YpkNka04hhqs96u64Cn5qoEUwiIfUjNFZ7vntB1OJvK3EhoJg6GJBwOrpxvt8Dqs77O6irZSlH3csn4zpS1Lj25Pk-OwE8WIEcs0vocDHc2gu86sjj-n0IZEA4VB_g5GiHt7CArSsKwSooRsq1YVgVjI3An9jwPQ4eqmjcL8nzf1SXpPj7zzNMf54U0NOY_ZqRom-QyYGdIxefe1qk91w-Oo8H_XBxhuY6saT4EvZpe4MlAcyFzd8NrCyIkAd-jnw


ბატალიონმა 30 კილომეტრი სრული საბრძოლო ეკიპირებით ( 40კგ+) გაიარა 

ტყეებისა და ხეობების გავლით, რომლის შემდეგაც ისინი 3-4 ნოემბერს ქალაქში 

დასავლეთისა და აღმოსავლეთის მხრიდან შევიდნენ. შუშას, რომელიც ზღვის 

დონიდან 1400-1800 მეტრზე მდებარეობს, საერთო ჯამში სომეხთა 1000 

ჯარისკაცი და რამდენიმე ათეული სამხედრო ტექნიკა იცავდა.  

 
დასახლებულ პუნქტში შესვლამდე  აზერბაიჯანელებმა სომეხ მებრძოლთა 4 

სამხედრო პოსტი გაანადგურეს.  გავრცელებული ინფორმაციით, მათ ქალაქში 

შესვლისთანავე დაიკავეს ძველი ციხე-სიმაგრე და ქალაქი შუშას მოქმედი 

საპატიმრო. მებრძოლებმა რამდენიმე კონტრშეტევა წარმატებით მოიგერიეს და 

დასახლებული პუნქტის უდიდესი ნაწილი ჯავშანტექნიკის მხარდაჭერის გარეშე 

გაათავისუფლეს.  აზერბაიჯანელებმა ლაჩინიდან შუშის გავლით 

სტეფანაკერტისკენ მიმავალი გზაც გადაკეტეს და მთიანი ყარაბაღის ე.წ 

დედაქალაქს მომარაგების მარშრუტები ჩაუკეტეს, რაც ნიშნავდა იმას, რომ 

სტეფანაკერტში დარჩენილი სომეხი მებრძოლები დახმარების გარეშე რჩებოდნენ.  

 

ამ ფაქტის გათვალისწინებით სომხეთის თავდაცვის უწყების მაღალჩინოსანთა 

რჩევით, პრეზიდენტმა ნიკოლ ფაშინიანმა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას 10 

ნოემბერს მოაწერა ხელი.  შეიარაღებული კონფლიქტი აზერბაიჯანელთა 

რევანშითა და დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნებით დასრულდა.  ფაშინიანის 

განცხადებით,  21ქალაქ შუშასთან 300 სომეხი მებრძოლის ცხედარი იქნა ნაპოვნი.  

 
აზერბაიჯანმა 26 წლის შემდეგ ყარაბაღში კონტროლი აღადგინა 5 ქალაქზე, 4 

დასახლებულ პუნქტზე, 286 სოფელსა და აზერბაიჯან-ირანის მთელი საზღვრის 

ხაზზე. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
n0IZEA4VB_g5GiHt7CArSsKwSooRsq1YVgVjI3An9jwPQ4eqmjcL8nzf1SXpPj7zzNMf54U0NOY_ZqRom-
QyYGdIxefe1qk91w-Oo8H_XBxhuY6saT4EvZpe4MlAcyFzd8NrCyIkAd-jnw 
 
„БОИ В ШУША - ПОДРОБНОСТИ УНИКАЛЬНОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ“ 
https://www.youtube.com/watch?v=PmFHmIqbGPA&feature=emb_title 
 
 
21 „В Шуши после боев найдено свыше 300 тел погибших“ – Пашинян 
https://ru.armeniasputnik.am/karabah/20201116/25359779/V-Shushi-posle-boev-naydeno-svyshe-300-tel-
pogibshikh--Pashinyan-o-bitve-za-gorod.html 
 

https://azertag.az/ru/xeber/General_Safonov_Vozvrat_SHushi_Azerbaidzhanskoi_armiei_bez_osobyh_razrushenii_schitayu_unikalnoi_operaciei_Vooruzhennyh_sil_Azerbaidzhana-1644345?__cf_chl_jschl_tk__=7306776256eeed92a4455b09a325d89e2e07c11b-1608724762-0-AQScBdKZJTAQGDcTYDxcoKePOPGN3kjVDFDZs4iJjXu3K1lIHf71qFKh4iLa123bMDCjYUnr9ZSlYr0e9FQeJCG_WyT9ZnxrHRPQflVumv3oFWCIHqtloXUdMSZr6EE8pxxzfWgOSLYOaTnt8BYs3Yi270K0R7eEUzcdhsSuZOz0o5rw1R3FT9Q2osEF011ETZg3q98CQzkXO2dzty6JgMkzpqMlBCc5IqVASYMmAGUcGkuen5lsGJAQ0AiWmk9Y0YpkNka04hhqs96u64Cn5qoEUwiIfUjNFZ7vntB1OJvK3EhoJg6GJBwOrpxvt8Dqs77O6irZSlH3csn4zpS1Lj25Pk-OwE8WIEcs0vocDHc2gu86sjj-n0IZEA4VB_g5GiHt7CArSsKwSooRsq1YVgVjI3An9jwPQ4eqmjcL8nzf1SXpPj7zzNMf54U0NOY_ZqRom-QyYGdIxefe1qk91w-Oo8H_XBxhuY6saT4EvZpe4MlAcyFzd8NrCyIkAd-jnw
https://azertag.az/ru/xeber/General_Safonov_Vozvrat_SHushi_Azerbaidzhanskoi_armiei_bez_osobyh_razrushenii_schitayu_unikalnoi_operaciei_Vooruzhennyh_sil_Azerbaidzhana-1644345?__cf_chl_jschl_tk__=7306776256eeed92a4455b09a325d89e2e07c11b-1608724762-0-AQScBdKZJTAQGDcTYDxcoKePOPGN3kjVDFDZs4iJjXu3K1lIHf71qFKh4iLa123bMDCjYUnr9ZSlYr0e9FQeJCG_WyT9ZnxrHRPQflVumv3oFWCIHqtloXUdMSZr6EE8pxxzfWgOSLYOaTnt8BYs3Yi270K0R7eEUzcdhsSuZOz0o5rw1R3FT9Q2osEF011ETZg3q98CQzkXO2dzty6JgMkzpqMlBCc5IqVASYMmAGUcGkuen5lsGJAQ0AiWmk9Y0YpkNka04hhqs96u64Cn5qoEUwiIfUjNFZ7vntB1OJvK3EhoJg6GJBwOrpxvt8Dqs77O6irZSlH3csn4zpS1Lj25Pk-OwE8WIEcs0vocDHc2gu86sjj-n0IZEA4VB_g5GiHt7CArSsKwSooRsq1YVgVjI3An9jwPQ4eqmjcL8nzf1SXpPj7zzNMf54U0NOY_ZqRom-QyYGdIxefe1qk91w-Oo8H_XBxhuY6saT4EvZpe4MlAcyFzd8NrCyIkAd-jnw
https://www.youtube.com/watch?v=PmFHmIqbGPA&feature=emb_title
https://ru.armeniasputnik.am/karabah/20201116/25359779/V-Shushi-posle-boev-naydeno-svyshe-300-tel-pogibshikh--Pashinyan-o-bitve-za-gorod.html
https://ru.armeniasputnik.am/karabah/20201116/25359779/V-Shushi-posle-boev-naydeno-svyshe-300-tel-pogibshikh--Pashinyan-o-bitve-za-gorod.html


ყარაბაღის მე-3 ომის დანაკარგები  
 
დაღუპული მებრძოლებისა და განადგურებული ტექნიკის რაოდენობა 

 
  ცოცხალი ძალა- დაიღუპა 3439 სამხედრო 

 ტანკები: 185 T-72 ( 120 ბრძოლაში განადგურებული, 65 ნაალაფარი) 

 მსუბუქი ჯავშანტექნიკა: MTLB ( m55, zu-23-2, c-60)- 32;   BMP-1 – 25 ; 

BMP-2 -20 ; BTR-70-2 ; BRDM-2 -3.  ჯამში- 83 

 არტილერია: D-44-2; MT-12-2; KC-19-5; D-30-65; D-1-13; D-20-52; 

2A36GIATSINT-B- 8;  2s1 gvozdika-17; 2s3 akatsiya-8. სულ - 173 

 ზალპური ცეცხლის რეაქტიული არტილერია: BM-21 GRAD- 68; BM-30 

SMERCH- -4 ; WM-80 -2 ; TOS-1-1. სულ -75 

 ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები:  9k35strela 10 -6; 

9k33osa-16; 2k12kub -2; tor-m2km-1; s-300- 4 გამშვები დანადგარი 

და 3 რადიოლოკაციური სადგური. ჯამში- 33 

 ავიაცია: su-25-1; mi-8-1; დრონები-6. სულ-8 

 რადარები და რადიოლექტრონული ბრძოლის დანადგარები: p-18 
spoon rest d – 4; st86u/36d6 – 6; 19j6-3; 1s32 pat hand-3; repellent 1 -
1; r330 piramida-1.  სულ -18 

 ტაქტიკური ბალისტიკური რაკეტა: scud b- 1 

 
  

 
  ცოცხალი ძალა- დაიღუპა 2854 (+80 დაკარგული)  

 

 ტანკები: T-72 (ASLAN) – 28; T-90C -3. სულ -31 

 ავიაცია: 22MI 17 -1; SU-25-123; AN -2-13; BAYRAKTAR TB 2-2 ; სხვა 

უპილოტოები- 23. სულ-40  

 მსუბუქი ჯავშანტექნიკა: BMP 1-5; BMP 2-16; BMP 3 -1; BTR 70 -8; 

BTR 82-8; MARAUDER-4; MATADOR-4; PLASAN SANDCAT -7, 
 სხვა ტიპის ჯავშანტრანპორტიორი-6. სულ-59 

 

                  

სომხეთის დამარცხების მიზეზები 
 
ყარაბაღში  დასრულდა 44 დღიანი ომი  და სომხურ, რუსულ, დასავლურ მედიაში 

ამ დრომდე ყველაზე აქტუალური განხილვის საკითხს წარმოადგენს ის მიზეზები 

                                                        
22  ВОЕННЫЙ Пилот РАМИЗ ГАСИМОВ погиб 
https://www.youtube.com/watch?v=hVzKW81e4GQ&feature=emb_logo&fbclid=IwAR2oBHxRFeUfKyzlabJL-
2l0FdAlbh1B9Gpnb6JMscHvsKGE9g4vS7D_1as 
 
23 Заур Нудиралиев, пилот Су-25, погиб 4 октября "в небе над Джебраилом - 
https://www.youtube.com/watch?v=oifmp9bejPU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hVzKW81e4GQ&feature=emb_logo&fbclid=IwAR2oBHxRFeUfKyzlabJL-2l0FdAlbh1B9Gpnb6JMscHvsKGE9g4vS7D_1as
https://www.youtube.com/watch?v=hVzKW81e4GQ&feature=emb_logo&fbclid=IwAR2oBHxRFeUfKyzlabJL-2l0FdAlbh1B9Gpnb6JMscHvsKGE9g4vS7D_1as
https://www.youtube.com/watch?v=oifmp9bejPU


და ფაქტორები, რამაც სამხრეთ კავკასიაში განაპირობა  სიტუაციის კარდინალური 

ცვლილება და სომხეთის 2020 წლის ყარაბაღის ომში დამარცხება. სომხეთის 

დამარცხება არა მხოლოდ სამხედრო მოქმედებების, არამედ არასწორი 

პოლიტიკური ნაბიჯების დამსახურებაა, რომლის შედეგიც 26 წლის შემდეგ იწვნია 

ქვეყნის მმართველმა გუნდმა.  

 
 
 
არასწორი დიპლომატია და აგრესორის სტატუსი 
 
მას შემდეგ, რაც 1994 წელს ქალაქ ბიშკეკში ხელი მოეწერა ომის დასრულებასა და 

ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას, უკვე ნათელი იყო ის, რომ სომხეთს მთიანი 

ყარაბაღის რეგიონის გარშემო 7 აზერბაიჯანული რაიონი ოფიციალურად ჰქონდა 

ოკუპირებული. აღნიშნული ფაქტი კი საერთაშორისო სამართლის დონეზე 

სომხეთს წარმოაჩენდა როგორც აგრესორსა და ოკუპანტ მხარეს. ცეცხლის 

შეწყვეტის შეთანხმებისთანავე ეუთოს მინსკის ჯგუფის ფორმატში გაგრძელდა 

აქტიური მოლაპარაკებები ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარებასთან 

დაკავშირებით, თუმცა  თითქმის მთელი 3 ათწლეულის განმავლობაში სომხეთის 

პოზიცია იყო ზედმეტად ხისტი და შეურიგებელი- ოფიციალური ერევანი უარს 

აცხადებდა აზერბაიჯანისთვის დაებრუნებინა ის მიტაცებული მიწები, რომლებიც 

მთიანი ყარაბაღისთვის ე.წ ბუფერული ზონის მოწყობისა და უსაფრთხოების 

გარანტირების მიზნით სჭირდებოდა. რუსეთი, ირანი, თურქეთი, აშშ და 

საფრანგეთი მთელი ამ ხნის განმავლობაში აქტიურად სთავაზობდნენ სომხეთს , 

რომ დათანხმებულიყვნენ ისეთ პირობებზე, რომლის თანახმადაც აზერბაიჯანს 7 

ოკუპირებული რაიონი დაუბრუნდებოდა.  
 
აზერბაიჯანის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა მთელი 26 წლის განამვლობაში 

ოფიციალურ შეხვედრებზე, ფორუმებსა და სამიტებზე აპელირებდა მუდმივად, 

რომ ყარაბაღი არის აზერბაიჯანი- საერთაშორისო საზოგადოებასაც ანალოგიური 

დამოკიდებულება ჰქონდა- 2008 წლის 14 მარტს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ 

მიიღო რეზოლუცია, რომელიც მოუწოდებდა სომხეთს, აზერბაიჯანის 

რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან დაუყოვნებლივ გაეყვანა 

შეიარაღებული ძალები.  

 
მიუხედავად იმისა, რომ სომხეთი რუსეთთან ერთად კოლექტიური 

უსაფრთხოების ორგანიზაციის წევრია და კრემლი მუდმივად ერევანის 

სტრატეგიული პარტნიორი იყო, ოფიციალურ მოსკოვს ყარაბაღის სადავო 

საკითხთან მიმართებით არასოდეს დაუფიქსირებია ისეთი მოსაზრება, რომელიც 

ეჭვქვეშ დააყენებდა აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხს. 

 



2020 წლის 17 დეკემბერს მედიასთან ინტერვიუს24 დროს ვლადიმერ პუტინმა 

განაცხადა, რომ მთიანი ყარაბაღის ტერიტორია საერთაშორისო სამართლის 

თანახმად წარმოადგენს აზერბაიჯანს.  

 „საერთაშორისო იურიდიული თვალსაზრისით, მე ამაზე ვსაუბრობდი ადრეც, 

რომ მთელი ეს ტერიტორია აზერბაჯანის რესპუბლიკის განუყოფელი ნაწილია.  

ასეთი იყო ჩვენი პოზიცია მინსკის ჯგუფის ფორმატშიც. ჩვენ მუდმივად 

ამოვდიოდით იმ წანამძღვრებიდან, რომ აზერბაიჯანს უნდა დაუბრუნდეს ის 7 

რაიონი, რომელიც იყო დაკავებული“- განაცხადა პუტინმა  

 
სომხეთის ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა25 (1995-1999) და პრემიერ-მინისტრმა, 

ვაზგენ სარქსიანმა თანამდეობაზე ყოფნის დროს განაცხადა, რომ იგი არ გეგმავდა 

აზერბაიჯანისთვის ომით წართმეული ტერიტორიის დაბრუნებას, რადგან ამ 

მიწებისთვის სომეხი ჯარისკაცების სისხლი დაიღვარა. როდესაც სომხეთის 

პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ საბოლოოდ გადაწყვიტა, რომ  არ აპირებდა 

აზერბაიჯანისთვის მიტაცებული ტერიტორიები დაებრუნებინა და არც 

დევნილთა დაბრუნების საკითხი განეხილა მთელი სერიოზულობით, 

ოფიციალურ ერევანს მიენიჭა ოკუპანტისა და ექსპანსიონისტური პოლიტიკის 

გამტარებლის სტატუსი.    ეს კი ამ სახელმწიფოს საერთაშორისო სამართლის 

წესების  მიღმა ტოვებდა. სომხეთის ზემოაღნიშნულმა გაუაზრებელმა პოლიტიკამ 

განაპირობა ის, რომ საერთაშორისო საზოგადოებას არ ჰქონდა მწვავე რეაქცია 

აზერბაიჯანის არმიის მიერ მთიანი ყარაბაღის ტერიტორიების  ომით 

დაბრუნებასთან დაკავშირებით.  აღმოჩნდა, რომ 2020 წლის ომით ოფიციალური 

ბაქო ე.წ კანონის ფარგლებში მოქმედებდა და იბრუნებდა იმ ტერიტორიებს, 

რომელიც საერთაშორისო სამართლის მიხედვით დადგენილი იყო აზერბაიჯანის 

განუყოფელ ნაწილად.  

 

 
პრობლემა მოსახლეობის მენტალიტეტში  
 
სომხეთის მთავრობის 26 წლიანმა პოლიტიკამ ძალზე არასწორი განცდები და 

შეხედულებები გააჩინა მოსახლეობის უდიდეს ნაწილში. სომეხი საზოგადოების 

ეროვნული იდენტობა 1915 წელს თურქეთის მიერ მოწყობილ გენოციდთან 

ერთად ჩამოყალიბებულია 1988-1994 წლის ყარაბაღის ომით, რომლის შედეგითაც 

დღემდე ძალზე ამაყობდნენ. მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი არ ფიქრობდა და 

დღემდე არ ფიქრობს იმაზე, რომ მათ აზერბაიჯანის ტერიტორია ოფიციალურ 

                                                        
24 Путин считает, что Карабах с позиций международного права является частью Азербайджана  
https://tass.ru/politika/10283731 
 
25 Жирайр Липаритян о поражении Армении   https://www.bbc.com/russian/features-55132269?xtor=AL-
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დონეზე ჰქონდათ ოკუპირებული. ის ფაქტი, რომ მათ ომი მოიგეს და ქვეყანას 

„დიდი სომხეთის“ ეპოქის ტერიტორიის ნაწილი „შემოუმტკიცეს“, დიდ სიამაყეს 

აღძრავდა მოსახლეობაში.  სომხეთის მმართველი წრეებისა და სამოქალაქო 

საზოგადოების აქტიური პროპაგანდა იმასთან დაკავშირებით, რომ სომხეთმა 

ტიგრან II-ისა და „დიდი არმენიის“  დროინდელი ტერიტორია დაიბრუნა, 

შეშფოთებას იწვევდა თურქეთის პოლიტიკურ წრეებშიც. 26თურქი მაღალჩინოსანი 

პოლიტიკოსები აღნიშნავდნენ, რომ ყარაბაღი იყო არა ყარაბაღელი სომხების 

თვითგამორკვევისა და უსაფრთხოებისთვის, არამედ იმ ოცნებისთვის, რასაც 

დიდი სომხეთი ჰქვია. სწორედ ეს დიდი სომხეთის ტერიტორია მოიცავდა აგრეთვე 

დღევანდელი თურქეთის აღმოსავლეთ პროვინციების მიწებსაც.   
 
პირველი ომის მოგების შედეგად მიღებული  ეიფორიით, სომეხი მოსახალეობის 

აზროვნებაში ჩამოყალიბებული იყო არასწორი შეხედედულებები აზერბაიჯანის 

არმიასთან დაკავშირებით. სომხეთში მიაჩნდათ, რომ თავდაცვის სფეროში 

მიუხედავად ბაქოს მიერ კოლოსალური დანახარჯებისა, აზერბაიჯანი ვერასოდეს 

შეძლებდა ყარაბაღის დაბრუნებას, რადგან სომეხთა ღრმა რწმენით, 

აზერბაიჯანელმა ჯარისკაცმა ბრძოლა არ იცის. სომხეთში დღემდე სჯერათ იმის 

შესახებ, რომ მხოლოდ  თურქი და სირიელი ბოევიკების წყალობით, აგრეთვე მათი 

მთავრობის მოღალატეობრივი პოლიტიკის გამო დაკარგეს ყარაბაღი. მას შემდეგ, 

რაც აზერბაიჯანულმა სპეცდანაყოფებმა  2020 წლის 7 ნოემბერს აიღეს ქალაქი 

შუშა, ეს წარმოუდგენელი იყო სომეხი მოსახლეობისთვის- ისინი ვერ იჯერებდნენ, 

თუ, როგორ შეეძლო აზერბაიჯანელ მებრძოლს სომეხი ჯარისკაცის დამარცხება. 

მოვლენათა აღნიშნულ განვითარებას კი ფაშინიანის მოღალატეობრივი 

ქმედებებითა და მტერთან გარიგებით ხსნიდნენ.  

 
 

 

მოძველებული რუსული სამხედრო ტექნიკა, თავდაცვის არასაკმარისი 

დაფინანსება და კრემლის „მხარდაჭერის იმედი“ 
 
მას შემდეგ, რაც ყარაბაღის პირველი ომი დასრულდა, სომხეთის თავდაცვის 

სამინისტროსთვის პრიორიტეტული გახდა მხოლოდ რუსული წარმოების 

შეიარაღების შესყიდვა. 26 წლის განმავლობაში სომხები ყიდულობდნენ 

მოძველებულ ტანკებს, სხვადასვა ტიპის საარტილერიო ქვემეხებს, ზალპური 

ცეცხლის რეაქტიულ დანადგარებს, ტაქტიკურ ბალისტიკურ რაკეტებს და ა.შ. 

მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული ტექნიკა 21-ე საუკუნის 

მაღალტექნოლოგიური იარაღის სახეობებს არ წარმოადგენდა, სომხების აზრით, ეს 
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https://www.bbc.com/russian/features-55132269?xtor=AL-73-%5bpartner%5d-%5bbbc.news.twitter%5d-%5bheadline%5d-%5brussian%5d-%5bbizdev%5d-%5bisapi%5d&at_campaign=64&at_custom1=link&at_custom2=facebook_page&at_custom4=5138AE16-3332-11EB-AB52-8EB84744363C&at_custom3=BBC%20News%20Russian&at_medium=custom7&fbclid=IwAR2bWnwzVi54EPjV4xUsgVkOLprEJdYjteyHvNxjAt3vLoP1cfuKPYCeb_Y
https://www.bbc.com/russian/features-55132269?xtor=AL-73-%5bpartner%5d-%5bbbc.news.twitter%5d-%5bheadline%5d-%5brussian%5d-%5bbizdev%5d-%5bisapi%5d&at_campaign=64&at_custom1=link&at_custom2=facebook_page&at_custom4=5138AE16-3332-11EB-AB52-8EB84744363C&at_custom3=BBC%20News%20Russian&at_medium=custom7&fbclid=IwAR2bWnwzVi54EPjV4xUsgVkOLprEJdYjteyHvNxjAt3vLoP1cfuKPYCeb_Y


შეიარაღება საკმარისი იქნებოდა აზერბაიჯანელთა შესაკავებლად. ოფიციალურ 

ერევანში მიაჩნდათ, რომ თუ ომის დაწყების საშიშროება დადგებოდა, რუსეთი 

კოლექტიური ორგანიზაციის უსაფრთხოების ხელშეკრულების (ОДКБ) ფორმატის 

გათვალისწინებით, ღიად ჩაერეოდა და შეაჩერებდა აზერბაიჯანს. სომხეთი 

ბოლომდე მიენდო რუსეთს და მმართველ ხელისუფლებაში არც  კი დაკვირვებიან, 

თუ რა შედეგის მომტანი შეიძლებოდა ყოფილიყო სრულად ნეიტრალური და 

გარკვეულწილად აზერბაიჯანის სუვერენიტეტის მხარდამჭერი განცხადებები 

პუტინის მხრიდან.  

 
სომხეთის თავდაცვის უწყებაში არც იმ ფაქტით შეშფოთებულან და სწორი 

დასკვნები არ გამოუტანიათ, თუ რა წარმატებული რეზულტატი აჩვენეს 

აზერბაიჯანულმა უახლესმა, თანამედროვე ტანკსაწინააღმდეგო სისტემებმა და 

კამიკაძე დრონებმა 2016 წლის 5 დღიან შეტაკებებში. 2020 წლის ომმა კი 

რეალურად წარმოაჩინა სომხეთის შეიარაღებაში არსებული საბჭოთა, რუსული 

წარმოების ტექნიკის ნაკლოვანებები და მოწყვლადობა დასავლური 

მაღალტექნოლოგიური იარაღის წინააღმდეგ. რუსული წარმოების ჯავშანტექნიკა 

ძალზე ადვილად გასანადგურებელი აღმოჩნდა ებრაული და თურქული 

ულტრათანამედროვე იარაღებისთვის. აღსანიშნავია აგრეთვე ჰაერსაწინააღმდეგო 

სისტემათა სრული ჩავარდნა- ათეულობით განადგურებული კომპლექსი და მათ 

შორის რუსეთის ეროვნული სიამაყის, s-300-ის ტიპის არაერთი 

რაკეტსაწინააღმდეგო კომპლექსების აფეთქება.  ის ფაქტი, რომ სომხეთის 

შეიარღების 99 % რუსული(საბჭოთა) წარმოების იყო და მოწინააღმდეგესთან 

ვერაფერი გააწყო, ძალზე ნეგატიური რეკლამის გამომწვევი აღმოჩნდა რუსული 

სამხედრო ინდუსტრიისთვისაც. ნიკოლ ფაშინიანის განცხადებით,27 რუსული 

წარმოების ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემები და რადიოლოექტრონული ბრძოლის 

კომპლექსები რეალურად გამოუსადეგარი აღმოჩნდა ბრძოლის ველზე.  

 
სომხეთის სამხედრო ხელმძღვანელობამ არ მიაქცია ყურადღება აზერბაიჯანის 

მიერ სამხედრო შესყიდვების ზრდის პროცესს უკანასკნელი 15 წლის 

განმავლობაში.  ისინი საგრძნობლად ვერც თავდაცვის ბიუჯეტს ზრდიდნენ, რის 

გამოც თანამედროვე შეიარაღებას ვერ ყიდულობდნენ. მათ არც კი უცდიათ 

კონტაქტები დაემყარებინათ დასავლური იარაღის მწარმოებელ კომპანიებთან,  

უცხოური ზუსტი დამიზნების მქონე შეიარაღების შესყიდვაზეც არ 

დაფიქრებულან-- ამ ყველაფერმა კი ერთობლიობაში განსაზღვრა ის ტრაგიკული 

შედეგი, რაც მიიღო სომხეთის არმიამ ბრძოლის ველზე.   

 
 

თავდაცვითი პოზიციების არასათანადოდ მოწყობა 
 
მთიანი ყარაბაღის პირველი ომიდან 26 წელი გავიდა, თუმცა ეს როგორც ჩანს, არ 

აღმოჩნდა სომხეთის არმიისთვის „საკმარისი დრო“  ეფიქრათ თავდაცვითი 

                                                        
27 Пашинян назвал российские ПВО неэффективными в войне https://www.trtrussian.com/novosti-
armeniya/pashinyan-nazval-rossijskie-pvo-neeffektivnymi-v-vojne-3573278 
 

https://www.trtrussian.com/novosti-armeniya/pashinyan-nazval-rossijskie-pvo-neeffektivnymi-v-vojne-3573278
https://www.trtrussian.com/novosti-armeniya/pashinyan-nazval-rossijskie-pvo-neeffektivnymi-v-vojne-3573278


ზონებისა და პოზიციების სათანადო მოწყობა-გამაგრებაზე და ასევე სწორი 

ტაქტიკის შემუშავებაზე. როდესაც საომარი მოქმედებები განახლდა ყარაბაღში, 

სამხედრო ექსპერტებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე თვალშისაცემი და გასაკვირი 

აღმოჩნდა დამონტაჟებული ნაღმების სიმცირე მთიანი ყარაბაღის თავდაცვითი 

ხაზის სამხრეთი მიმართულებით. აზერბაიჯანის სამხედრო ტექნიკის 

გადაადგილების მიმართულება ნაღმებისგან თითქმის სრულად თავისუფალი 

აღმოჩნდა ჯებრაილის, ზენგილანისა და ფიზულის მიმართულებით. როგორც 

ჩანს, სომხები არასერიოზულად აღიქვმადნენ ომის განახლების შემთხვევაში 

აზერბაიჯანელებს გაებედათ მარშით წასულიყვნენ მთიანი ყარაბაღის 

ტერიტორიების დასაბრუნებლად.   

 

44 დღიანმა საბრძოლო მოქმედებებმა მკაფიოდ ასახა სომხების ჩავარდნა 

საარტილერიო გათვლების არასწორად მოწყობაშიც: გაშლილ, შეუნიღბავ 

პოზიციებზე დაყენებული საარტილერიო ქვემეხები ძალზე მარტივი სამიზნე 

ხდებოდნენ უპილოტო საფრენი აპარატებისა და ზუსტი დამიზნების რეაქტიული 

სისტემებისთვის. თავდაცვის ზონებში აგრეთვე  თითქმის საერთოდ არ 

ფიქსირდებოდა მულაჟები, ე.წ სატყუარა ტექნიკის მაკეტები, რომლის 

წარმატებულად ათვისება ხელს შეუწყობდა ნამდვილი ტექნიკის გადამალვას.  

5 კვირიანი საბრძოლო მოქმედებების განმავლობაში, როდესაც პირველივე 

დღეებში გამოჩნდა აზერბაიჯანული უპილოტო ავიაციის უპირატესობა, სომხურმა 

მხარემ არ მიმართა საარტილერიო გათვლებისა და ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემათა 

საბრძოლო პოზიციები ხელოვნური დაკვამლიანებით შეენიღბა, რათა გამოცდილ 

და კვალიფიციურ მებრძოლთა სიცოცხლე დრონების დაბომბვებისგან 

გადაერჩინა.  
 
სომეხი მებრძოლების  ერთ-ერთ ყველაზე  პრიმიტიულ შეცდომას აგრეთვე 

წარმოადგენდა საბრძოლო პოზიციებზე ხელოვნურად მოწყობილი სამალავების 

არ არსებობა, სადაც შესაძლებელი იქნებოდა საარტილერიო დანადგარის-

ზალპური რეაქტიული სისტემებისა და თვითმავალი საარტილერიო ჰაუბიცების 

გადამალვა მას შემდეგ, რაც აღნიშნული დანადგარებიდან მოწინააღმდეგის 

პოზიციაზე ჭურვების/რაკეტების გასროლა მოხდებოდა. აზერბაიჯანული 

უპილოტო დრონების კადრებითაც ნათლად გამოჩნდა, რომ სომხური ტექნიკა არ 

იყო სათანადოდ კამუფლირებული და შეფერილობით ადაპტირებული საბრძოლო 

პოზიციაზე არსებულ რელიეფთან.  ამ ფონზე კი მტრის განსხვავებული ფერის 

სამხედრო ტექნიკის ამოცნობა ძალზე მარტივი საქმე იყო აზერბაიჯანული 

უპილოტო და სადაზვერვო ავიაციისთვის.   
 
უცნაურია აგრეთვე ის ფაქტიც, რომ სომხებს  სამხრეთის თავდაცვით ზონაში  

თითქმის საერთოდ არ გააჩნდათ რკინაბეტონით გამაგრებული ბუნკერები, 

სანგრები და სხვა ტიპის საფორთიფიკაციო ნაგებობები, რომლებსაც  უპილოტო 

საფრენი აპარატებიდან მსუბუქი საბრძოლო ამუნიციით დაბომბვის შემთხვევაში 

შეუძლიათ არაერთ ავიადარტყმას გაუძლონ. რეალურად კი, სომხებს აღმოაჩნდათ 

ძალზე მსუბუქი ხის კონსტრუქციებით აშენებული სანგრები, რომლებიც არც 

გადახურული იყო და საჰაერო იერიშის დროს ჯარისკაცი სრულად 



დეზორიენტირეული ხდებოდა- არ იცოდა თუ სად შეეფარებინა თავი. აღნიშნული 

პრობლემის ფონზე ათეულობით საჰაერო იერიში განხორციელდა დაუცველ 

ზონაში მყოფ სომეხ ქვეით მებრძოლებზე. 28    

 

 

სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების შეიარაღების შედარებითი ანალიზი 

 
 აზერბაიჯანი სომხეთი საქართველო 

ცოცხალი ძალა 66 940 45 000 37 000 

თავდაცვის ბიუჯეტი $2.267 
მილიარდი 

$634 მილიონი  $290 მილიონი 

ტანკები 470 365 143 

ქვეითთა საბრძოლო 

მანქანა 

181 113 76 

ჯავშანტრანსპორტიორი 1100 250 307 

არტილერია 650 275 206 

ტაქტიკური 

ბალისტიკური 

რაკეტები 

61 20 - 

მოიერიშე 

შველმფრენები 

36 14 6 

საბრძოლო 

თვითმფრინავები 

27 19 6 

ჰაერსაწინააღმდეგო 

სისტემები 

49 78 32 

 
ყარაბაღის 44 დღიანმა ომმა სომხეთისა და აზერბაიჯანის არმიების მაგალითზე 

ძალზე მნიშვნელოვანი საკითხები გამოკვეთა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ 

უნდა მოხდეს საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში კონკრეტული 

მიმართულებების გაუმჯობესება. აღნიშულმა სამხედრო დაპირისპირებამ 

ნათლად აჩვენა თუ რას უნდა აკეთებდეს, ან არ აკეთებდეს სახელმწიფოს  

თავდაცვის უწყება გრძელვადიან პერსპექტივაში. საქართველოს შეიარღებული 

ძალები წარმოადგენს ე.წ ცოცხალ ორგანიზმს, რომელსაც დასახული ამოცანების 

გადასაჭრელად სჭირდება თანმიმდევრული, სწორი სტრატეგიითა და ტაქტიკით 

განსაზღვრული გრძელვადიანი გეგმები, რომლის ფარგლებშიც უნდა მოხდეს 21-ე 

საუკუნის დასავლური მაღალტექნოლოგიური სამხედრო ტექნიკის შესყიდვა და 

თავდაცვის სათანადო კომპონენტების დაგეგმარება.  რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, 

                                                        
28 „Ministry of Defense of the Republic of Azerbaijan“   -
https://www.youtube.com/watch?v=4IRCDEulxOY&bpctr=1608747173 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4IRCDEulxOY&bpctr=1608747173


აღსანიშნავი ფაქტია ის, რომ რუსეთ-საქართველოს ომიდან 12 წლის თავზე, 

დღესაც მძიმე მდგომარეობაშია ქართული არმია- ამ ხნის განმავლობაში არ 

მომხდარა თავდაცვის ბიუჯეტის ზრდა, დასავლური სამხედრო ტექნიკის 

შესყიდვა, მოდერნიზების პროგრამა და თავდაცვითი ზონების მოწყობა, რომელიც 

პოტენციური სამხედრო შეტაკებების პირობებში უმნიშვნელოვანეს როლს 

შეასრულებს მოწინააღმდეგის შესაფერხებლად.  

 
 
საქართველო სომხეთისა და აზერბაიჯანისგან განსხვავებით, რეგიონში ყველაზე 

რთულ მდგომარეობაშია, რადგან თუ ოფიციალურ ბაქოსა და ერევანს ერთმანეთის 

სახით თითქმის თანაბარი სამხედრო მოწინააღმდეგე ჰყავთ, საქართველოს 

უპირისპირდება მსოფლიოში მე-2 სამხედრო ძალა. ამ ფონზე კი რუსეთის მხრიდან 

მორიგი თავდასხმის განხორციელების შემთხვევაში საქართველოს შეიარაღებულ 

ძალებს   მაქსიმუმ ის რესურსი გააჩნია, რომ მტერს მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენოს 

და რამდენიმე კვირით შეაჩეროს მათი წინსვლა. ამასობაში კი,  ქვეყნის დასავლელი 

პარტნიორები დიპლომატიის ძალით შეეცდებიან მომდევნო შესაძლო ოკუპაციის 

შეჩერებას.  

 
მთიან ყარაბაღში მიმდინარე ომმა ნათლად აჩვენა, , საქართველო, სამხედრო 

ტექნოლოგიური თვალსაზრისით, აგრეთვე, ქვეითი მებრძოლების რაოდენობით, 

ყველაზე სუსტია რეგიონში და ამ სახელმწიფოს  წინაშე არსებული გამოწვევების 

გადალახვა იმაზე რთულად გამოიყურება, ვიდრე ეს „ერევნის“ შემთხვევაში იყო, 

სადაც სომხეთის არმიამ 5 კვირის განმავლობაში გაუძლო შეტევებს.  

 
  მიუხედავად იმისა, რომ სომხეთი 2020 წლის ყარაბაღის ომში აზერბაიჯანთან 

ბრძოლაში დამარცხდა, საქართველო ამ ეტაპამდე რეგიონში მაინც ყველაზე სუსტ 

სამხედრო ძალად რჩება. იმ ფონზე, რომ ქართულ არმიაში არსებული 

საარტილერიო და ჯავშანსატანკო დანაყოფების სამხედრო ტექნიკა უკანასკნელი 

12 წელია  ახალი სისტემებით არ შევსებულა, საქართველოს შეიარღებული 

ძალების საცეცხლე ძალა რაოდენობრივი და ხარისხობრივი თვალსაზრისითაც 

ყველაზე სუსტია კავკასიაში. სომხური არმიისგან განსხვავებით, საქართველოს ამ 

დრომდე არ გააჩნია შორ რადიუსზე მოქმედი ზალპური რეაქტიული და 

ტაქტიკური სარაკეტო სისტემები. ძალზე მცირეა აგრეთვე ტანკებისა და ქვეითთა 

საბრძოლო მანქანების რაოდენობა, რომელთა უმრავლესობა რესურს გამოლეული, 

მოძველებული და განსაახლებელია.  საქართველოში საბრძოლო მოქმედებების 

განახლების შემთხვევაში კი გაცილებით გაძლიერებულ მტერთან ტექნიკის ისევ 

იმ მცირე რაოდენობით დაპირისპირება, რომელიც 2008 წლის ომში განადგურებას 

გადაურჩა, ძალზე დიდ უიმედობის განცდას ტოვებს.  

 
ყარაბაღის ომმა ნათლად აჩვენა, რომ სომხეთს კონფლიქტის მიმდინარეობისას 

შეექმნა შეიარაღებული ჯარისკაცების რაოდენობის სერიოზული პრობლემა, რამაც 

განსაკუთრებული სიმძიმით თავი იჩინა პირველი თავდაცვითი ხაზის  გამაგრების 

დროს. იმის გამო, რომ საკმარისი ოდენობით სომხურ არმიას არ ჰქონდა 

სარეზვერვო ძალებით თავდაცვითი ზოლები უზრუნველყოფილი, თავი იჩინა 



ფრონტის ხაზის ჩამოშლის პრეცედენტებმა, რამაც საბოლოოდ გამოიწვია სომეხთა 

მასობრივი უკან დახევა.  

 
ამ პრობლემის მხრივ გაცილებით რთული მდგომარეობაა საქართველოს 

შემთხვევაში, რომელსაც უფრო მრავალრიცხოვანი არმია უპირისპირდება და 

სომხეთზე გაცილებით ნაკლები რაოდენობის შეიარაღებული ძალები გააჩნია. 

საქართველოში ამ დრომდე არ არსებობს თავდაცვითი ზოლები- ომის შემთხვევაში 

ქართულმა არმიამ მტრის გადაადგილების მიმართულებებზე უნდა მაოხდინოს 

ჯარისკაცების კონცენტრირება და ხელი შეუშალოს რუსული კოლონების 

წინსვლას. გათვალისწინებულ უნდა იქნეს ყარაბაღის ომის დროს სომხეთის 

არმიის ზემოაღნიშული პრობლემა და უნდა დაემატოს  ბრძოლისუნარიანი, 

თანამედროვე შეიარაღებითა და საბრძოლო ამუნიციით აღჭურვილი სამხედრო 

დანაყოფები. ასევე უნდა მოხდეს რეზერვის პროგრამის დახვეწა და ინტენსიური 

ხასიათი მიიღოს მოხალისეთა წვრთნებმა. ომის შემთხვევაში ქართულ არმიას 

სარეზერვო შეიარაღებული ფორმირებები მაქსიმალურად დაეხამრებიან 

თავდაცვითი პოზიციების გამაგრებასა და ლოჯისტიკური პრობლემების 

აღმოფხვრაში. 

 
როდესაც საუბარია სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების შეიარაღებული ძალების 

შედარებაზე, ამ ეტაპისთვის ცხადია, რომ საქართველოს არმია თითქმის ყველა 

არსებული სამხედრო კომპონენტით, გაცილებით მეტად აზერბაიჯანის 

შეიარაღებულ ძალებს ჩამორჩება, ვიდრე სომხეთისას. ქართული ჯარის 

ერთადერთ ე.წ უპირატესობად და პოზიტიურ ფაქტორად შესაძლებელია 

ჩაითვალოს ამერიკელთა გადამზადებისა და წვრთნის არსებული პროგრამები, 

რომლის ფარგლებშიც უდიდეს გამოცდილებას იღებენ ქართველი ქვეითი 

მებრძოლები.  

 

საქართველოს თავდაცვის უწყებამ 44 დღიანი ომის შემდეგ მთავარი ყურადღება 

უნდა დაუთმოს უპილოტო საფრენი აპარატების წინააღმდეგ ბრძოლის 

მექანიზმების შემუშავებას, რომელიც ცალსახად მოითხოვს თანამედროვე, 

დასავლური ტიპის ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემებით გადაიარაღებას. იმ ფონზე, 

რომ რუსეთი 2021 წლის ბოლომდე გეგმავს შეიარაღებაში მიიღოს ეროვნული 

წარმოების ORION -ის ტიპის საბრძოლო უპილოტო აპარატი, ძალზე მძიმე 

რეალობის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს ქართული არმია, თუ ყარაბაღის მსგავსად 

საქართველოს ცაშიც იფრენენ მოწინააღმდეგის საბრძოლო დრონები. BAYRAKTAR 

TB 2-ისგან განსხვავებით აღნიშნული უპილოტო დანადგარის მთავარ 

უპირატესობას წარმოადგენს თითქმის 1.5-ჯერ მეტი სასარგებლო დატვირთვა, რაც 

საშუალებას მისცემს მეტი საბრძოლო კომპლექტი წაიღოს სამხედრო 

ოპერაციაზე.29 

 

                                                        
29 „Первый переданный в войска БПЛА "Орион" показали на видео“ - https://rg.ru/2020/10/26/pervyj-
peredannyj-v-vojska-bpla-orion-pokazali-na-video.html 
 

https://rg.ru/2020/10/26/pervyj-peredannyj-v-vojska-bpla-orion-pokazali-na-video.html
https://rg.ru/2020/10/26/pervyj-peredannyj-v-vojska-bpla-orion-pokazali-na-video.html


ყარაბაღის ომმა აგრეთვე ძალზე მნიშვნელოვანი ხედვა წარმოადგინა ქართული 

არტილერიისთვისაც- აუცილებელია ებრაული ან დასავლური ტიპის 

თვითმავალი საარტილერიო დანადგარებითა და თვითმავალი ნაღმტყორცნებით 

არმიის აღჭურვა, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს სამხედრო დანაყოფს 

გაისროლოს მოწინააღდეგეთა მიმართულებით და სწრაფადვე შეიცვალოს 

საბრძოლო პოზიცია, შეინიღბოს.  ამ ტაქტიკური სქემით შესაძლებელი იქნება 

მაქსიმალურად შემცირდეს საარტილერიო გათვლების განადგურების ალბათობა 

იმ შემთხვევაში, თუ რუსი სამხედროები მომავალ კონფლიქტში აქტიურად 

გამოიყენებენ კონტრბატარეულ რადარებს. აღნიშნული სისტემის  ფუნქციას 

წარმოადგენს საარტილერიო დანადგარების მიერ ჭურვის გასროლის 

ტრაექტორიის განსაზღვრა და მოწინააღმდეგის სავარაუდო პოზიციების დადგენა, 

რომლის შემდეგაც აღნიშნულ კოორდინატებს რეაქტიული სისტემები და 

საარტილერიო ქვემეხები საპასუხო დარტყმებით დაამუშავებენ. 30  

 
 
მთიან ყარაბაღში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებმა ნათლად დაანახა 

მსოფლიოს, თუ როგორ შეუძლია საშუალო ფასის მქონე საბრძოლო 

მოწყობილობას უმნიშვნელოვანესი, ძვირადღირებული სამხედრო ობიექტებისა 

და სისტემების განადგურება. ამის თვალსაჩინო მაგალითს წარმოადგენენ 

ებრაული კამიკაძე დრონები, რომელთა მოქმედებების შედეგად  ათეულობით 

რუსული წარმოების ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემა განადგურდა.  საქართველოს 

შეიარაღებულ ძალებს  სწორედ აღნიშნული ტიპის მარტივი კონსტრუქციის 

უპილოტო დრონები სჭირდება, რომლებითაც აღიჭურვებიან ტაქტიკური 

ჯგუფები და დივერსიული ოპერაციების ფარგლებში მნიშვნელოვან ზარალს 

მიაყენებენ მოწინააღმდეგის სამხედრო ძალებს.  

 
სომხური არმიის უდიდესი შეცდომა უნდა გაითვალისწინოს საქართველოს 

შეიარაღებულმა ძალებმა და ფრონტის პოტენციურ ზოლთან მასშტაბურად  უნდა 

მოეწყოს მყარი კონსტრუქციის მქონე სანგრები და სხვადასხვა სახის ბარიერული 

კონსტრუქციები, საფორთიფიკაციო ნაგებობები. 
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27) Жирайр Липаритян о поражении Армении   - 
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KPYCeb_Y, ავტორი- Григор Атанесян. ნანახია 16/12/2020, 00:52 

 
28) „Пашинян назвал российские ПВО неэффективными в войне“-  

https://www.trtrussian.com/novosti-armeniya/pashinyan-nazval-rossijskie-
pvo-neeffektivnymi-v-vojne-3573278. ნანახია 16/12/2020 14:03 

 
29) „Первый переданный в войска БПЛА "Орион" показали на видео“-  

https://rg.ru/2020/10/26/pervyj-peredannyj-v-vojska-bpla-orion-pokazali-
na-video.html, ავტორი- Алексей Иванов.  16/12/2020, 17:31 

 
30) „Russian artillery units receives Zoopark-1M reconnaissance stations“ - 

https://defpost.com/russian-artillery-units-receives-zoopark-1m-
reconnaissance-stations/.  ნანახია 19/12/2020, 21:06 
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