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Խոջալուն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մայրաքաղաք 
Ստեփանակերտի և մեկ այլ հայկական քաղաքի` Ասկերանի միջա 
կայքում գտնվող ավան է: 
Ադրբեջանական ԽՍՀի՝ ԼՂԻՄը հայաթափելու պետական քաղա 
քականության ընթացքում, որի մասին բացեիբաց խոստովանել է 
Ադրբեջանական ԽՍՀ ԿԿի ղեկավար Հեյդար Ալիևը1, Խոջալուն ակ 
տիվորեն բնակեցվում էր ադրբեջանցիներով, և XX դարի 80ական 
ների վերջում այդ ավանում սոսկ երկու հայկական ընտանիք էր 
ապրում: 
1989 թ. Ֆերգանայում2 մսխեթցի թուրքերի ջարդերի, այնուհետև 
Ուզբեկստանից նրանց վտարելու արդյունքում, Ադրբեջանի իշխա 
նությունները ԼՂԻՄի նկատմամբ շարունակվող ժողովրդագրական 
էքսպանսիայի շրջանակում որոշում են Ֆերգանայից փախստա 
կաններին բնակեցնել Խոջալու ավանում: Այսպիսով, կարճ ժամա 
նակամիջոցում ավանի բնակչությունը 2 հազարից աճեց մինչեւ 6 
հազար մարդ, և Խոջալուն քաղաքի պաշտոնական կարգավիճակ 
ստացավ: 
Հետագայում՝ Խոջալուն ազատագրելու ժամանակ, մսխեթցի թուր 
քերը օգտագործվելու են որպես կենդանի վահան: 

 
1 Աղաբեկ Ասկերով. Հեյդար Ալիևը շեշտակի փոխում էր Լեռնային Ղարաբաղում ժողովրդագրական 
իրավիճակը, նաև այդ տարածաշրջանն էր բնակեցնում ադրբեջանցիներով: Ցավոք, նա չհասցրեց 
ավարտել իր քաղաքական առաքելությունը, քանզի նրանից հետո հանրապետությունը գլխավորեցին 
շատ թույլ մարդիկ, որոնք ավիրեցին նրա քաղաքական ժառանգությունը: https://haqqin.az/news/22225 
Հեյդար Ալիև. Եվ երկրորդ՝ ես խոսում եմ մի ժամանակաշրջանի մասին, երբ առաջին քարտուղար էի: 
Այդ ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի զարգացմանը ես շատ օգնեցի: Միաժամանակ ջանում էի այնտեղ 
փոխել ժողովրդագրությունը: 
Լեռնային Ղարաբաղը այնտեղ ԲՈւՀ բացելու հարց էր բարձրացրել: Մեզ մոտ բոլորը առարկում էին: 
Ես մտածեցի և որոշեցի բացել: Բայց պայմանով, որ լիներ երեք սեկտոր. ադրբեջանական, ռուսական 
և հայկական: Բացեցինք: Հարակից տարածքներից ադրբեջանցիներին մենք ուղարկում էինք ոչ թե 
Բաքու, այլ այնտեղ: Բացեցինք այնտեղ կոշիկի մեծ ֆաբրիկա: Բուն Ստեփանակերտում աշխատուժ 
չկար: Մարզի շրջակա բնակավայրերից մենք այնտեղ էինք ուղարկում ադրբեջանցիների: Այս եւ այլ 
միջոցներով ես ջանում էի, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղում լիներ ավելի շատ ադրբեջանցի, իսկ 
հայերի թիվը կրճատվեր: http://archive.is/EPPo6 
2 Ուզբեկական ԽՍՀ Ֆերգանայի մարզում 1989 թ. մայիսհունիս ամիսներին ուզբեկների և մսխեթցի 
թուրքերի միջև միջէթնիկական հակամարտությունը, որի հետեւանքով մսխեթցի թուրքերը վտարվեցին 
և բնակեցվեցին Ռուսաստանի, Ղազախստանի եւ Ադրբեջանի տարածքներում: 

http://archive.is/EPPo6
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«Մեմորիալ» իրավապաշտպան կենտրոնի զեկույցի1 համաձայն, 
1991 թ. սեպտեմբերի վերջից ԼՂԻՄ մայրաքաղաք Ստեփանակերտի 
բնակելի թաղամասերը հինգ ադրբեջանական հենակետերից՝ 
Մալիբեյլիից, Շուշիից, Ջանհասանից, Կրկժանից և Խոջալուից, 
կանոնավորապես ենթարկվում էին գնդակոծության` հրետանու և 
վերափոխված հակակարկտային «Ալազան» հրթիռների 
գործադրմամբ, ինչը հանգեցնում էր խաղաղ բնակչության շրջանում 
զգալի զոհերի, ինչպես նաև քաղաքում՝ ավերածություների: 
Արդեն 1992 թ. փետրվարից կրակակետերի վերածված այս բնա 
կավայրերից գնդակոծելիս սկսեցին կիրառել համազարկային կրակի 
«Գրադ» հրթիռային համակարգեր և այլ հրետանային համակարգեր: 
Ստեփանակերտում, որտեղ տեղաբաշխված էր Բաքվից, Սումգաի 
թից եւ Ադրբեջանի այլ շրջաններից բռնի վտարված երեսունհինգ 
հազար ջարդերից փրկված հայեր, արտաքին և ներքին շրջափակ 
ման հետեւանքով չէր մատակարարվում անգամ մերձակա բնակա 
վայրերից, ուստի շրջափակված Ստեփանակերտը ոչ միայն վերած 
վել էր կենդանի թիրախի, այլ նաև դատապարտված էր սովի: Այդ 
օրերին Ստեփանակերտի շրջափակումը վերածվել էր իսկական 
պաշարման: 
«Human Rights Watch»2: «Քաղաքի արեւմտյան հատվածում գրեթե 
ամեն բնակելի շենքի վրա նկատելի էին գնդակոծության հետքեր: 
Հասցված վնասի բնույթն ու ծավալը հաշվի առնելով պարզ է դառ 
նում, որ դրանք եղել են հատուկ թիրախավորված ու բազմիցս են 
թարկվել հարձակման: Դրանից բացի, քաղաքի այդ և այլ բնակելի 

 
1 «Մեմորիալ» իրավապաշտպան կենտրոնի զեկույցը. http://old.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/Hojaly/ 
Chapter1.htm 
2 «Արյունահեղություն Կովկասում: Զինված հակամարտության էսկալացիան Լեռնային Ղարաբաղում», 
«The Helsinki Watch»ի դիտորդական պատվիրակության զեկույցը, 1993 թ., https://www.hrw.org/sites/ 
default/ 

http://old.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/Ho
http://www.hrw.org/sites/
http://www.hrw.org/sites/
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շրջաններ, որոնք ռազմական հարձակման անմիջական օբյեկտներ 
չէին, նույնպես ենթարկվել էին ուղիղ գնդակոծման: Այս ամենի 
հետևանքով Ստեփանակերտի բնակիչների մեծ մասը սկսեցին ապրել 
նկուղներում՝ գնդակոծությունից պաշտպանվելու նպատակով»: 
Ռուսաստանցի լրագրող Ինեսա Բուռկովա3. «Կրակում էին հրանոթ 
ներից, դա 92 թիվն էր: Մենք նստած էինք նկուղում. նույնիսկ տոնածառ 
էինք զարդարել, այնտեղ, նկուղում: Եվ քանի տուն ավիրվեց, որքան 
մարդ զոհվեց... ահավոր էր, բայց մենք դիմանում էինք»: 
Ստեփանակերտի բնակիչ4. «Այն ժամանակ ես 1213 տարեկան էի, 
հիշում եմ՝ գիշերում էինք նկուղներում, շատ դժվար շրջան էր, ջուր չկար, 
լույս չկար: Ջուրը կրում էինք հեռվից, բիդոններով, այլ ջրամաններով: 
Հիշում եմ՝ բակում խաղալիս պայթյուն լսեցինք: Վազ տվինք նկուղ: 
Միայն հետո իմացանք, որ շենքը փլուզվել էր և շատ մարդ էր զոհվել»: 
Ռուսաստանցի լրագրող Անժելիկա Չեչինա5. «Հունվարի 21ից 25ը 
Ստեփանակերտում էի: Քաղաքում դեռևս ո՛չ էլեկտրականություն 
կար, ո՛չ ջուր: Ջուրը այնքան դժվարությամբ է բերվում, որ թեյ խմելն 
ամոթ էր: Պարենամթերքի կտրոններով գնելու բան չկա: Քաղաքում 
արդեն սովից ուռչելու դեպքեր են եղել... Ստեփանակերտը 
հիշեցնում է բլոկադայի ժամանակվա Լենինգրադը»: 
Ստեփանակերտի համար ստեղծված իրավիճակից միակ ելքը 
քաղաք բերող ճանապարհները ապաշրջափակելն էր և քաղաքի 
մերձակայքում տեղակայված կրակակետերի ճնշումը: 
1992 թ. հունվարի վերջին փետրվարի սկզբին Ստեփանակերտին 
մերձակա Կրկժան բնակավայրը և քաղաքից երեք կիլոմետրի վրա 
գտնվող Մալիբեյլի գյուղը ազատագրելուց հետո, տրամաբանորեն 
արդիական դարձավ Խոջալուի, Շուշիի և այլ բնակավայրերի կրա 
րակետերի հարցը, որտեղից շարունակում էր վտանգ բխել: 
Խոջալու ավանը առանձնահատուկ էր, քանի որ, մի կողմից, դրա 
միջով էր անցնում մայրուղին, որը իրար էր կապում ոչ միայն երկու 
ամենախոշոր հայկական քաղաքները՝ Ստեփանակերտն ու Աս 
3 http://xocali.tv/xocalinet/?p=881 
4 Նույն տեղում: 
5 Նույն տեղում: 

http://xocali.tv/xocalinet/?p=881
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կերանը, այլ նաև ինքնավար մարզի այլ բնակավայրեր, իսկ մյուս 
կողմից՝ այնտեղ էր գտնվում արտաքին աշխարհի հետ Լեռնային 
Ղարաբաղի օդային կապը ապահովող միակ օդանավակայանը: 
1990 թվից օդանավակայանի տարածքը վերահսկում էր Ադրբեջա 
նի ՆԳՆ ՕՄՈՆի ստորաբաժանումը6, որը հայազգի ուղեւորների ու 
օդաչուների նկատմամբ իրականացնում էր բռնի գործողություններ 
ու ենթարկում էր անարգանքի7: 

 

 
1991 թ. աշնանը Խոջալուն, լինելով Ստեփանակերտը շրջափակող 
օղակներից մեկը, իր աշխարհագրական դիրքի բերումով ինքը 
հայտնվեց շրջափակման մեջ եւ նույն վիճակում գտնվող Ստեփա 
նակերտից ու Ասկերանից ենթարկվում էր պատասխան կրակի: 

 
6 Ադրբեջանական ԽՍՀ Ներքին գործերի նախարարության միլիցիայի հատուկ նշանակության 
ջոկատ: 
7 «Մեմորիալ» իրավապաշտպան կենտրոնի զեկույցը. http://old.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/Hojaly/ 
Chapter1.htm 

http://old.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/Hojaly/


 

 
 
 
 
 
 

Ի՞ՆՉ Է 
ՊԱՏԱՀԵԼ 
ԽՈՋԱԼՈՒՈՒՄ 
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Շրջափակումը ճեղքելու եւ կրակակետերը ճնշելու անհրաժեշտու 
թյունից դրդված, ինչպես նաև ավտոմայրուղու եւ օդանավակայա 
նի ռազմավարական նշանակությունը հաշվի առնելով, հայկական 
կողմը որոշում ընդունեց ապաշրջափակումը սկսել Խոջալուից: 
1992 թ. փետրվարի 25ին սկսվեց քաղաքի գրոհը, որի մասին 
պաշտոնական Բաքուն, ինչպես նաև Խոջալուի եւ Աղդամի 
տեղական իշխանությունները նախօրոք տեղ յակ էին1: 
Խոջալուի քաղաքացիական բնակչության մի մասը քաղաքը լքել էր 
գրոհից առաջ, եւ 1992 թ. փետրվարի վերջին, ըստ տարբեր 
աղբյուրների, այնտեղ մնացել էր 10004000 մարդ՝ հիմնականում 
խաղաղ բնակիչներ եւ ադրբեջանական զինված կազմավորումների 
անդամներ: 
Հայ մարտիկների գրոհող ջոկատները Խոջալուի հրետակոծումը 
սկսեցին փետրվարի 25ի ժամը մոտ 23:00ին: Ընդ որում՝ նախ 
քաղաքի տարածքում ոչնչացվեցին բնակելի թաղամասի խորքում 
գտնվող զորանոցը, և պաշտպանական առաջավոր դիրքերը: 
Հայկական հետևակ ջոկատների մուտքը քաղաք տեղի է ունեցել 
փետրվարի 26ի գիշերվա ժամը 1ից 4ը: 
Բնակչության մի որոշ մասը լքել էր շրջափակված քաղաքը, սակայն 
խաղաղ բնակչության լրիվ տարհանումը, չնայած Խոջալուի 
գործադիր իշխանության ղեկավար Է. Մամեդովի խնդրանքներին, 
չէր կազմակերպվել: 

 
 
 
 
 
 

1 «Ходжалы. Хроника геноцида». Բաքու, 1993 թ. Էջ՝ 12, հրատ. Азернешр, կազմ. Էլմիրա Ախունդովա, 
խմբագիրներ՝ Սաբիր Ռուստամխանլու, Չինգիզ Ալիօղլի, Ֆուադ Ֆարաջև: 



12  

 

Խոջալուի քաղաքապետ Էլման Մամեդով2. 
«Փետրվարի 25ի ժամը 20:30ին հաղոր 
դում ստացվեց, որ թշնամու տանկերն ու 
զրահամեքենաները քաղաքի շուրջը մար 
տական դիրքեր են զբաղեցնում, ինչը մենք 
ռադիոկապով հայտնեցինք բոլորին: (Ի դեպ, 

դեռևս փետրվարի 24ին ես զանգահարեցի Աղդամ և հաղորդեցի, 
որ հայ մարտիկներից մեկը, որին բռնել էինք, տեղեկացրել է 
մոտալուտ հարձակման մասին... ոչ մի արձագանք): Ես խնդրեցի 
ուղղաթիռներ ուղարկել, որպեսզի դուրս բերենք ծերերին, կանանց ու 
երեխաներին: Օգնություն այդպես էլ չեկավ... 
Երեք կողմից շրջափակված էինք, բաց էր միայն Ասկերանի ուղ 
ղությունը: Երբ արդեն հարձակման անցավ հայկական հետևակը, 
Խոջոլուում ամեն բան ավերված էր, բնակիչներից շատերը զոհվել 
էին: Մենք խրամատներում պաշտպանվեցինք մինչեւ գիշերվա 2ը: 
Ճնշմանը չդիմանալով, քաղաքի պաշտպաններն ու բնակչությունը 
սկսեցին նահանջել: Անցնելով պաղած գետը, գնացինք դեպի 
Քյաթուկ լեռան կողմը» 3: 
Խոջալուի դեպքերը հետաքննող հանձնաժո 
ղովի ղեկավար Ռամիզ Ֆաթալիևի խոստո 
վանությամբ4, Բաքվի իշխանությունները բնա 
կիչներին շրջափակված քաղաքում դիտմամբ 
են թողել և չեն տարհանել. «համարվում էր, որ 
եթե բնակչությանը տարհանեինք, ապա դրա 
նով իսկ հայերին կհրավիրեինք զբաղեցնել ավանը: Այսինքն հայերին 
ինքներս դրդեցինք հարձակման: Նույնիսկ Անվտանգության խորհր 
դի անդամները գիտեին, որ հայերը չեն կարող իրականացնել ցեղաս 

 

2 Է. Մամեդովի՝ Չ. Մուստաֆաևին տված հարցազրույցից. «Փետրվարի 24ին Աղդամում գտնվող 
Ադրբեջանի իշխանություններին ռադիոկապով բոլոր լսողներին հաղորդեցինք, որ, ըստ ունեցած 
տվյալների, որը մեզ տվել է բռնված հայ մարտիկը, հայերը, ի հիշատակ Սումգաիթի ջարդերում 
զոհվածների, ոչնչացնելու են Խոջալուն, և որ ռազմական գործողություն է նախապատրաստվել: 
Խնդրեցինք, որ մեզ մոտ ուղղաթիռներ ուղարկեն և դուրս հանեն կանանց, երեխաներին: Բայց որեւէ 
գործողություն չիրականացվեց»: https://www.youtube.com/watch?v=1fE3TT0UA5c 
3 «Ходжалы. Хроника геноцида». Բաքու, 1993 թ. Էջ՝ 15, հրատ. Азернешр, կազմ. Էլմիրա Ախունդովա, 
խմբագիրներ՝ Սաբիր Ռուստամխանլու, Չինգիզ Ալիօղլի, Ֆուադ Ֆարաջև: 
4 «Siyasi uzaqgörәnliyin olmaması Xocalı hadisәsinә gәtirib çıxırdı» https://www.azadliq.org/a/1818751.html 

http://www.youtube.com/watch?v=1fE3TT0UA5c
http://www.youtube.com/watch?v=1fE3TT0UA5c
http://www.youtube.com/watch?v=1fE3TT0UA5c
http://www.youtube.com/watch?v=1fE3TT0UA5c
http://www.azadliq.org/a/1818751.html
http://www.azadliq.org/a/1818751.html
http://www.azadliq.org/a/1818751.html
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պանությանը հարիր գործողություն: Կարծում էին, որ եթե ժողովուր 
դը այդտեղից հեռանա, մենք կհանձնենք Խոջալուն»: 
Այնինչ, ըստ ադրբեջանցի լրագրող Էյնուլա Ֆաթուլաևի, տարհանել 
են միայն ընտանի անասուններին և որոշ ադրբեջանցիների, 
մինչդեռ մսխեթցի թուրքերը թողնվել են բախտի քմահաճույքին5: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 «Անասուններին հասցրեցին դուրս բերել, իսկ մարդկանց՝ ոչ» http://www.xocali.net/ru/diary_fatulayev. 
html 

http://www.xocali.net/ru/diary_fatulayev


 

 
 
 
 
 

ԵՂԵ ՞Լ Է ԱՐԴՅՈՔ 
ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ 
ՄԻՋԱՆՑՔ 
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ԵՂԵ՞Լ Է ԱՐԴՅՈՔ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՄԻՋԱՆՑՔ 
 
 

 
Ադրբեջանական կողմը սկզբում կտրականապես հերքում էր 
հումանիտար միջանցքի առկայությունը՝ ձգտելով դիտորդների և 
ողբերգությունը հետաքննողների մեջ կասկածներ հարուցել: 
«Խոջալուի հիմնական բնակչությունը «Ազատ միջանցքի» 
առկայության մասին տեղեկացված չի եղել», 2010 թ. «Վեստի.ազ» 
գործակալությանը հայտնել է Ս. Գանուշկինան, ընդ որում՝ լռության 
մատնելով, թե բնակչությանը տեղեկացնելու պարտականությունը 
ում ուսերին պիտի դրված լիներ: 1992 թ. «Մեմորիալ» իրա 
վապաշտպան կենտրոնի զեկույցում Գանուշկինայի ստորագրու 
թյամբ ասվում է, որ Խոջալուի բնակիչներից առնվազն մեկը մո 
տալուտ գրոհի և խաղաղ բնակչության դուրս գալու համար 
հայկական կողմի հատկացրած ազատ միջանցքի մասին իմացել է 
զինվորականերից1: 
Այսպիսով, հումանիտար միջանցքի մասին մի մարդ չէր որ գիտեր, 
այլ մի քանիսը՝ առնվազն մի քաղաքացիական անձ և 
զինվորականները, որոնք նախընտրել են այդ տեղեկությունը 
բնակչությունից թաքցնել: 
«Бакинский рабочий» լրագիրը իր հերթին տեղեկություն 
հրապարակեց, որ հայկական կողմը գրոհից մի քանի օր առաջ 
մոտալուտ գրոհի մասին ռադիոկապով հայտնել է Խոջալուի 
իշխանություններին՝ կոչ անելով խաղաղ բնակչությանը քաղաքից 
անհապաղ դուրս բերել հատկացված միջանցքով, որը Խոջալուից 
ձգվում էր Ասկերանի կողքով դեպի այն ժամանակ դեռևս 
ադրբեջանցիների կողմից զբաղեցված Աղդամ՝ գետի և երկաթուղու 
լիրի երկայնքով 2: 

 
 

1 «Մեմորիալ» իրավապաշտպան կենտրոնի զեկույցը: http://old.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/Hojaly/ 
Chapter1.htm 
2 Նույն տեղում: 

http://old.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/Hojaly/
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Սալման Աբասով, Խոջալուի 66ամյա 
բնակիչ3. «Տեղի ունեցած ողբերգությու 
նից մի քանի օր առաջ հայերը ռադիոկա 
պով բազմիցս հատնել էին մեզ, որ քա 
ղաքը պիտի գրավեն, և պահանջում էին, 
որ մենք այն լքենք: Խոջալուում տևական 
ժամանակ ուղղաթիռներ չէին իջնում, եւ 
պարզ էր, որ ոչ ոք մեր ճակատագրի մասին 

չի մտածում, որ այն որեւէ մեկին չի հետաքրքրում: Գործնականում ոչ 
մի օգնություն չստացանք: Ավելին, երբ հնարավոր էր քաղաքից 
դուրսբերելկանանց, երեխաներինուծերերին, մեզտարհամոզեցին. 
խոստացան, որ շուտով ձեռնարկվելու է Ասկերանը գրավելու եւ 
Խոջալուի շրջափակումը ճեղքելու ռազմական գործողություն: Բանը 
դրան չհասավ… ինչո՞ւ մեզ խաբեցին, ինչի՞ համար զոհվեցին մեր 
երեխաները, դրա համար ո՞վ է պատասխան տալու»: 
Այսպիսով, Ադրբեջանի իշխանությունները, իմանալով հանդերձ, որ 
Խոջալուն պիտի գրոհվի, բնակչությանը չեն տեղեկացրել ո՛չ գրոհի, 
ո՛չ էլ հումանիտար միջանցքի գոյության մասին: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 «Ходжалы. Хроника геноцида». Բաքու, 1993 թ. Էջ՝ 31, հրատ. Азернешр, կազմ. Էլմիրա Ախունդովա, 
խմբագիրներ՝ Սաբիր Ռուստամխանլու, Չինգիզ Ալիօղլի, Ֆուադ Ֆարաջև: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՄԻՆՋԱՆՑՔԻ 
ՓՈԽԱՐԵՆ՝ 
ԾՈՒՂԱԿ... 

...ՈՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ 
ԽԱՂԱՂ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ 
ՈՉՆՉԱՑՈՒՄՆ ԷՐ… 
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ՄԻՆՋԱՆՑՔԻ ՓՈԽԱՐԵՆ՝ ԾՈՒՂԱԿ... 
 
 

 
 
 

Ռազմական գործողությունների տրամաբանության համաձայն, եթե 
հայկական կողմը պատրաստվում էր Խոջալուի բնակչությանը 
պատժել, նախ՝ նրանց բարձրախոսով չէր նախազգուշացնի, երկրորդ՝ 
քաղաքից դուրս չէր թողնի: Այնինչ զոհվածների մարմինները գտնվել 
են Խոջալուից 10 կմ հեռու, և համապատասխանաբար Աղդամում 
ադրբեջանական դիրքերից մոտ 700 մետրի վրա, ինչի մասին վկայել 
է հետագայում զոհված ադրբեջանցի լրագրող Չինգիզ 
Մուստաֆաևը. «Աչքովս տեսա, որ ես արդեն անցել եմ այդ 
տեղանքով: Խոջալուից 10 կիլոմետր հեռու՝ նույն խոզերի ֆերման է: 
Դերեբեյում մեր դիրքից 700 մետր հեռավորության վրա ավելի քան 
50 ցաքուցիր դիակ կար: Եվ մինչև այսօր էլ վերեւից արված 
կադրերում ինձ համար այդպես էլ դող հարուցող հանելուկ մնաց այն, 
որ դիակների մեջ մեր 10 քաղաքացի անհոգ ման էին գալիս: Նրանք 
Աղդամից էին, զինվորական համազգեստով: Մենք 6 հոգով մնացինք 
այնտեղ և 45 րոպե շարունակ նկարահանում էինք: Դա գտնվում է 
Նախիջեւանիկ տանող ճանապարհից 25 մետրի վրա: Այդ 
ճանապարհով երկու անգամ հայերով լցված մեքենաներ անցան: 
Նրանք մեզ նկատեցին, և մենք ոտքով վերադարձանք Աղդամ»1: 
Որ միջանցքը ծուղակ չէր, դրա մասին վկայում է նաև այն փաստը, 
որ Խոջալուի քաղաքապետ Էլման Մամեդովը, որի պարտականու 
թյունների մեջ էր մտնում հատկացված միջանցքով քաղաքացիա 
կան բնակչության կազմակերպված տարհանումը, անվնաս հասել է 
Աղդամ: Այժմ նա Ադրբեջանի խորհրդարանի (Մելի Մեջլիսի) պատ 
գամավոր է: 
Դրանից զատ, քանի որ զոհվածների մարմինները գտնվել են 
ադրբեջանական դիրքերի մոտակայքում, ավելի ճիշտ կլինի այդ 
դեպքը անվանել ոչ թե «Խոջալուի», այլ «Աղդամի»: 

 
1 Չ. Մուստաֆաևի ցուցմունքը Ադրբեջանի Գերագույն Խորհրդի քննող հանձնաժողովի նիստում»: 
Ժամանակագրություն: http://xocali.net/img/Chingiz.mp4 

http://xocali.net/img/Chingiz.mp4
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Նախիջևանիկ 
Նախիջևանիկ գյուղը պատերազմի ընթացքում մի քանի անգամ 
ձեռքից ձեռք է անցել, ուստի այրվելով՝ վերածվել էր մոխրի: Այսօր 
այնտեղ ապրում են Սումգաիթից փախստականներ: 
Խոջալուի գործողության պահին այն գտնվում էր հայկական կողմի 
վերահսկողության տակ: 
Խոջալուից դուրս եկած մի խումբ ադրբեջանցիներ ուղղվեցին դե 
պի Նախիջևանիկ` վստահ, որ այն վերահսկում է ադրբեջանական 
կողմը: Դա նրանց հաղորդել էին ադրբեջանական հաճախությամբ՝ 
դիտավորյալ խմբին ճամփից շեղելով և ուղղորդելով հայկական 
դիրքերի կողմը, որտեղ փոխհրաձգություն էր սկսվել: 
Սուլեյման Աբասովը2, Խոջալուի պաշտպանների մնացորդների և 
բնակիչների մի մասի հետ դեպի Նախիջևանիկ նահանջողներից է. 
«Բնակիչների մի մասի հետ հասանք մինչև Նախիջևանիկ՝ հուսալով 
այդտեղ ապաստան գտնել. մինչ այդ ռադիոկապով մեզ հայտնել էին, 
որ գյուղը հայ մարտիկներից հետ է վերցվել: Հնչեցին առաջին 
կրակոցները... կարճատև մարտ բռնկվեց, որի ընթացքում մեզ հաջող 
վեց ճեղքել պատնեշը և դուրս գալ ճանապարհ, բայց մեր ճամփան 
փակեց զրահամեքենան... տեղ հասած աղդամցիների օգնությամբ 
մեծ ջանքով մեզ այնուամենայնիվ հաջողվեց ճեղքելանցնել»: 

 
2 «Ходжалы. Хроника геноцида». Բաքու, 1993 թ. Էջ՝ 31, հրատ. Азернешр, կազմ. Էլմիրա 
Ախունդովա, խմբագիրներ՝ Սաբիր Ռուստամխանլու, Չինգիզ Ալիօղլի, Ֆուադ Ֆարաջև: 
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ՄԻՆՋԱՆՑՔԻ ՓՈԽԱՐԵՆ՝ ԾՈՒՂԱԿ... 
 

«Human Rights Watch»3: «Խոջալուի բնակիչների մեծ մասը գնա 
ցին ծանծաղ գետը հատող երթուղով, այնուհետև՝ սարի վրայով, և 
լուսադեմին դուրս եկան բաց տեղանք Նախիջևանիկ գյուղի մոտ, որը 
հայերի հսկողության տակ էր: Հենց այստեղ էլ տեղի ունեցավ 
ամենաինտենսիվ գնդակոծումը»: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Խոջալուի բնակիչներից մեկի՝ Մինեշ Ալիևայի վկայությամբ, ԼՂՀի 
Պաշտպանության բանակի մարտիկների զբաղեցրած դիրքերի 
ուղղությամբ առաջացող խմբում եղել է Ալիֆ Հաջիևը՝ Խոջալուի 
օդանավակայանի զինվորական պարետը, որը հատկապես աչքի էր 
ընկել հայկական բնակչության և հայ օդաչուների նկատմամբ 
գազանությամբ ու ծաղրուծանակով: Նա զինված է եղել և, Ալիեւայի 
վկայությամբ, մարտի է բռնվել, որի ընթացքում էլ սպանվել է4: 

 
3 Արյունահեղություն Կովկասում: Զինված հակամարտության էսկալացիան Լեռնային Ղարաբաղում», 
«The Helsinki Watch»ի դիտորդական պատվիրակության զեկույցը, 1993 թ.: https://www.hrw.org/sites/ 
default/files/reports/USSR2937.PDF 
4 http://xocali.org/index.php?p=gumanitarniy_korridor 

http://www.hrw.org/sites/
http://www.hrw.org/sites/
http://xocali.org/index.php?p=gumanitarniy_korridor


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ՔԱՆԻ՞ ՀՈԳԻ Է 
ԶՈՀՎԵԼ... 

... ԵՒ Ի՞ՆՉ ԵՂԱՆ 
ՄՈԼՈՐՎԱԾՆԵՐԸ... 
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ՔԱՆԻ՞ ՀՈԳԻ Է ԶՈՀՎԵԼ... 
 
 

 
«Ներշնչանքի մոգական ուժը, որով օժտված է թիվը, այնպիսին է, 
որ, եթե մարդն ընկալել է մի որևէ աբսուրդային քանակական 
հաստատում, այն արդեն գրեթե անհնար է դուրս մղել ոչ միայն 
տրամաբանությամբ, այլև հենց քանակական փաստարկներով: 
Թիվը ուղեղում անդառնալիորեն խցանվելու հատկություն ունի»1: 
Թեպետ ամեն մի մահը ողբերգություն է, քարոզչության տեսան 
կյունից «թվերի հետ խաղը» մեծ ազդեցություն ունի. տվյալ դեպքում 
հետապնդվող նպատակն է՝ սաստկացնել հայկական կողմի մեղքը և 
պատասխանատվությունը հանել նրա վրայից, ով այդ զոհերից 
խուսափելու կամ դրանք նվազեցնելու հնարավորություն ուներ: 
«Human Right Watch»ի տվյալներով զոհերի թիվը գնահատվում է 
200300 հոգի2: Ադրբեջանական խորհրդարանի նախաձեռնված 
հետաքննության պաշտոնական տվյալներով, այդ ողբերգության 
արդյունքում զոհվել է (ներառյալ ճամփին սառածները) 485 հոգի3: 
Իսկ ահա Ադրբեջանի պաշտոնական քարոզչությունը պնդում է 613 
թիվը, թեպետ ի վիճակի չէ նշված թվով անվացուցակ տրամադրել: 
Զոհված խոջալուցիների անուններով առնվազն երեք պաշտոնա 
կան ցուցակ կա. 
- Չինաստանում Ադրբեջանի դեսպանատան ցուցակը բաղկացած է 
540 անունից, որը կրկնվող անուններից մաքրելուց հետո, 
կրճատվեց մինչև 508 անուն4: 
- «Наш Век» լրագրի ցուցակը, որում ներկայացված է 602 անուն և 11 

 
1 Ս. ԿարաՄուրզա: “Манипуляции сознанием”. հրատ. Алгоритм. Մոսկվա2005 թ.. [էլեկտրոնային ռե 
սուրս] http://www.karamurza.ru/books/manipul/manipul19.htm 
2 Human Right Watch, Azerbaijan: Seven years of conflict in NagornoKarabakh, New York, Washington, Los 
Angeles, London, Brussels, 1994, էջ՝ 7 
3 Թոմաս դե Վալ: Black Garden: Armenia and Azerbaijan Through Peace and War (Գլուխ 11. 1991 թ. 
օգոստոս, 1992 թ. մայիս) 
4 Զոհվածների ցուցակների նենգափոխում http://xocali.net/ha/falsifikacijaspiskovpogibshikh.html 

http://xocali.net/ha/falsifikacija
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չճանաչված մարմին. կրկնվող անունները մաքրելուց հետո, կրճատվեց 
մինչև 516 անուն5: 
- 2004 թ. Բաքվում լույս տեսած «Խոջալու. շեհիդներ և շահիդներ: 
Հայկական ահաբեկումը որպես միջազգային ահաբեկչության 
բաղկացուցիչ մաս» գրքում տեղ գտած Հավա Մամեդովայի ցուցա 
կը, որը բաղկացած է 531 անունից, այդ թվում 7 չճանաչված մար 
մին. կրկնվող անունների մաքրումից հետո կրճատվել է մինչեւ 530 
անուն6: 
Ցուցակըընդլայնվումէհետևյալձեռնածությամբ. օգտվելովմիևնույն 
ադրբեջանական ազգանվան ռուսերեն տառադարձությամբ տարբեր 
ուղղագրության հնարավորությունից, ազգանունը գրվում է երկու 
տարբերակով էլ, և արդյունքում մի մարդու փոխարեն ստացվում է 
երկուսը: 
Օրինակ, Ismayilova ազգանունը ներկայացված է հա՛մ իբրեւ Исмаи 
лова Нурия Гачай Кызы, հա՛մ իբրեւ Исмайлова Нурия Гачай 
Кызы: Կամ «վրիպակի» միջոցով, ինչպես օրինակ՝ Мамедоб 
Джасарат Зийад Оглы և Мамедов Джасарат Зияд Оглы 
ազգանվան դեպքում: Նաև լայնորեն օգտագործվում է э/е 
տառեր ունեցող անունների ուղղագրության երկակիությունը՝ 
Елнара  Эльнара (Elnara), h/х  Гюльхара  Гюльяра (Gyulhara), 
y/й  Зийад  Зияд (Ziyad): Եվ, վերջապես, անվան նշումը 
հայրանունով և առանց դրա: 
Ընդ որում՝ կարևոր է նշել, որ զոհվածների ցուցակից 358 հոգին 
պաշտպանվելու ունակ տղամարդիկ են՝ 18ից մինչեւ 63 տարեկան: 
Այդ 358 անունից 44ը նույնականացվել է 2014 թ. հունվարին 
Ադրբեջանի Զորահավաքի և զորակոչի պետական ծառայության 
կայքում հրապարակված «19911994 թթ. Ադրբեջանի և Հայաստանի 
միջև ռազմական գործողությունների ժամանակ Ղարաբաղում և 
պետական սահմանին շահիդներ դարձած ադրբեջանական զին 
ծառայողների» ցուցակում7: 

 
5 Նույն տեղում: 
6 Զոհվածների ցուցակների նենգափոխում http://xocali.net/ha/falsifikacijaspiskovpogibshikh.html 
7 Ադրբեջանի զորահավաքի և զորակոչի պետական ծառայության կայք: http://www.seferberlik.gov.az/ 
openmenu.php?omid=23&m1id=5 

8 Ստեփանակերտի Քաղաքացիների կացության ակտերի գրանցման գործակալության՝ մահվան մասին 
ակտի գրանցման սկանավորած տարբերակը http://xocli.net/img/HasanovaHaYala1987UMERLA.jpg 
9 Խոջալուի 44 «խաղաղ զոհերը» երևան եկան շահիդների ցուցակում. http://xocali.net/ha/againlist.html 
Ադրբեջանի զորահավաքի և զորակոչի պետական ծառայության տվյալների հիման վրա: 

http://xocali.net/ha/falsifikacija
http://www.seferberlik.gov.az/
http://xocli.net/img/Hasanova
http://xocali.net/ha/again
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Նաև հայտնաբերվել են մինչև հակամարտությունը կամ բոլորովին 
այլ տեղում մահացած մարդկանց անուններ: 
Այսպես, Հասանովա Հայալա Էլդար գըզըն մահացել է 1987 թվին8, 
բայց հայտնվել է Խոջալուի զոհերի ցուցակում: Սաֆարով Շահվերդի 
Բահլուլը զոհվել է Քարինտակում (Դաշատլու ադր.), Ալիև Բակիր 
Շիրասլանը՝ Մարտակերտում (Աղդերե ադր.), Աբասով Էլխան 
Քյամրանը՝ Շուշիում, Գուլիև Ֆարհադ Սաֆարը՝ Շահումյանում 
(Գերամբոյ ադր.) և այլն: Խուդիև Զահիդ Բահլուլը զորակոչվել է 
1993 թվին և զոհվել է Ֆիզուլիում, իսկ Ռաջաբով Ջեբրաիլ Մեհդին 
զոհվել է Խոջալուում, բայց 1991 թվին: Մեհդիև Ֆիքրետ Բուրզուն 
զոհվել է 1992 թվի հունվարի 28ին՝ «ԱղդամՇուշի ռելսի վրա». 
հատկանշական է, որ այստեղով որևէ երկաթուղի չի անցնում, և թե 
ինչ ռելսի մասին է խոսքը, պարզ չէ9: 
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Ակնհայտ է, որ զոհերի թվի արհեստականորեն ավելացման 
նպատակը կատարվածին ավելի մեծ հնչեղություն տալն է: Սակայն 
անվանացուցակի վերստուգումը ի ցույց է դնում զոհվածների՝ 613 
թվի պնդման անհիմն լինելը: Թե որտեղից է այս թիվը հայտնվել, 
ադրբեջանական կողմը փաստացիորեն նմանապես ոչ մի կերպ չի 
պարզաբանում: 

Վիկտորյա Իվլևա, Խոջալուի գրոհի ակա 
նատես. «Առավոտյան հայտնվեցի Խո 
ջալուում: գյուղը վառվում էր: Փողոցնե 
րում դիակներ կային: Ինքս հաշվեցի յոթ 
սպանված, մեկը՝ միլիցիայի համազգես 
տով: Հետո ինքներս ընկանք հրազենի 
կրակահերթի տակ: Կրակում էին տներից 
մեկում պահ մտած ադրբեջանցի 
օմոնականները»10: 

Բնակչության մի մասը գրոհը սկսվելուց հետո շուտով սկսեց լքել 
Խոջալուն՝ փորձելով հեռանալ դեպի Աղդամ: Փախչող որոշ 
խմբերում կային քաղաքի կայազորից զինված մարդիկ: 
Մարդիկ հեռանում էին երկու ուղղություններով. քաղաքի արևելյան 
արվարձանից դեպի հյուսիսարևելք՝ գետի հունի երկայնքով՝ 
Ասկերանը ունենալով ձախից (հենց դա էլ ազատ միջանցքն էր) եւ 
քաղաքի հյուսիսային արվարձանից դեպի հյուսիսարևելք՝ աջից 
ունենալով Ասկերանը: Այսպիսով Խոջալուն լքել է խաղաղ 
բնակչության մեծ մասը, իսկ մոտավորապես 200300 հոգի մնացել 
է Խոջալուում՝ իրենց տներում ու նկուղներում թաքնված11: 
Ճամփից շեղված ու լեռներ գնացածներին հայկական կողմը հետ 
դարձրեց Ասկերան: Մի քանի օր անց սրանց և ավանում 
մնացածներին (ընդհանուր առմամբ մի 700 հոգի), առանց 
նախապայմանի հանձնեցին ադրբեջանական կողմին, քանի որ 
շրջափակման պայմաններում ու թշվառ սոցիալական վիճակում 

 
10 Վիկտոյա Իլևա. Я шла вместе с ними http://www.xocali.net/ha/jashlavmestesnimi.html 
11 Մեմորիալ» իրավապաշտպան կենտրոնի զեկույցը. http://old.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/Hojaly/ 
Chapter1.htm 

http://www.xocali.net/ha/ja
http://old.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/Hojaly/
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այդքան շատ մարդու կերակրելը նպատակահարմար չէր. 
պարզապես կերակրելու բան չկար: 
Ավելի ուշ ադրբեջանական քարոզչությունը սկսեց շահարկել 
«գերյալների» թեման, սակայն նրանց նկատմամբ անարգանքի ու 
բռնության որեւէ փաստ ներկայացնել, բացի բանավոր 
հավաստիացումներից, չկարողացավ: Ավելին, հայտնի է, որ 
ադրբեջանական կողմը բանակցությունների ընթացքում 
հրաժարվում էր իր քաղաքացիներին հետ ընդունել: 
«Ազադլըղ»-ի թղթակից Խալիգ Բահադուր. «Խոջալուն կրակի մեջ 
է: Քաղաքն ամբողջովին գրավվել է: Ռադիոկապով որսված 
զինվորականների խոսքերը. «Կանանց և երեխաներին մի՛ 
ոչնչացրեք: Քշեք նրանց դեպի կենտրոն»12: 
Արդյունքում ողջ մնացածների թիվը 48 անգամ գերազանցեց 
զոհվածների թվին (կախված նրանից, թե գրոհի պահին ավանում 
մնացած բնակիչների թիվը որքան էր՝ 2000 կամ 4000): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 «Ходжалы. Хроника геноцида». Բաքու, 1993 թ. Էջ՝ 12, հրատ. Азернешр, կազմ. Էլմիրա 
Ախունդովա, խմբագիրներ՝ Սաբիր Ռուստամխանլու, Չինգիզ Ալիօղլի, Ֆուադ Ֆարաջև: 



 

ԻՆՉՈ՞Ւ Է 
ԱԴՐԲԵՋԱՆԸ 
ԴԵՊՔԵՐԻ 
ԱԿԱՆԱՏԵՍՆԵՐԻՆ 
ՍՏԻՊՈՒՄ ԼՌԵԼ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



29  

ԻՆՉՈ՞Ւ Է ԱԴՐԲԵՋԱՆԸ ԴԵՊՔԵՐԻ ԱԿԱՆԱՏԵՍՆԵՐԻՆ ՍՏԻՊՈՒՄ ԼՌԵԼ 
 
 

 
 

Չինգիզ Մուստաֆաևը օպերատոր էր. նա 
առաջինն է Աղդամի դիրքերի մերձակայ 
քում նկարահանել զոհվածների դիակները: 
Սկսել է սեփական հետաքննությունը, որի 
արդյունքները զեկուցել է Ադրբեջանի Գերա 
գույն Խորհրդի՝ Խոջալուի ողբերգությունը 

հետաքննող հանձնաժողովին: Դրանից մի քանի շաբաթ անց, 1992 
թ. հունիսին, նա սպանվեց Լաչինում: Ըստ պաշտոնական վարկածի՝ 
պայթած ականի բեկորից: 
Ադրբեջանցի լրագրող Էյնուլա Ֆաթուլաևը իր «Ղարաբաղ յան օրա 
գրի» և ադրբեջանական Atc.az հարթակում գրառման համար, ըստ 
որի՝ խաղաղ բնակչության համար ելքի ազատ միջանցք թողնված է 
եղել, իսկ Աղդամի դիրքերի մոտակայքում խաղաղ բնակչության 
սպանության մեջ մեղավոր են Ադրբեջանի Ժողճակատի մարտի 
կները, շինծու մեղադրանքով Ադրբեջանի դատարանի որոշմամբ 
դատապարտվել է բանտարկության: Ֆաթուլաևը բանտից դուրս 
եկավ բոլորովին այլ մարդ. գլխավորեց առաջատար իշխանամետ 
քարոզչական ռեսուրսը, իսկ «Ղարաբաղ յան օրագրի» մասին 
նախընտրում է չհիշել: 

Էյնուլա Ֆաթուլաևի վկայությունը. «Հաս 

կանալու համար, թե իրականում ինչ է եղել, 
բավական է ծանոթանալ. Խոջալուի 
դեպքերի վերաբերյալ 1996 թ անցկացված 
Ադրբեջանի խորհրդարանի հատուկ նիս 
տին ելույթի բովանդակությանը: Լսեք, 

թե կատարվածի մասին ինչ էին ասում իշխող՝ «Յենի Ադրբեջան» 
կուսակցության բարձրաստիճան ներկայացուցիչները: նրանք 
բառացի բարձրաձայնում էին դեպքերի հայկական վարկածը»: 
«Բայց հանուն արդարության խոստովանեմ, որ մի քանի տարի 
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առաջ պատահեց, հանդիպեցի Նաֆթալանում ժամանակավորա 
պես բնակվող Խոջալուից փախստականների, որոնք ինձ բացորոշ 
խոստովանեցին, որ Խոջալուի վրա ռուսհայկական զորքի համա 
կազմի լայնածավալ հարձակման նախօրեին քաղաքը գտնվել է 
շրջափակման մեջ: Եվ հարձակումից դեռ մի քանի օր առաջ հայե 
րը անընդմեջ բարձրախոսով բնակչությանը նախազգուշացրել են 
պլանավորված ռազմական գործողության մասին, քաղաքացիա 
կան բնակչությանը առաջարկել են լքել ավանը և շրջափակումից 
դուրս գալ հումանիտար միջանցքով՝ ՔարՔար գետի երկայնքով: 
Հենց խոջալուցիների խոսքով, իրանք օգտվել են այդ միջանցքից եւ, 
իրոք, միջանցքից այն կողմ գտնվող հայ զինվորները նրանց վրա չեն 
կրակել: Ադրբեջանի Ժողճակատի գումարտակների զինվորներից 
ոմանք բնակչության մի մասին դուրս են բերել դեպի Նախիջևանիկ 
գյուղը, որը այդ միջոցում գտնվում էր հայերի Ասկերանի 
գումարտակի վերահսկողության ներքո: Իսկ մնացած մասը Աղդամի 
շրջանի մերձակայքում ընկել է հրետակոծության տակ»1: 

Ադրբեջանի առաջին նախագահ Այազ 
Մութալիբովն իր հերթին Խոջալուի 
դեպքերի պատճառով հարկադրված էր 
հրաժարական տալ, իսկ որոշ ժամանակ 
անց, 1992 թվին, փրկելով իր կյանքը, 
հարկադրված եղավ լքել Ադրբեջանը, 

ուր կարողացավ վերադառնալ միայն 2012 թվին, այն բանից հետո, 
երբ ուրացավ իր ասածը: 
1992 թ. ապրիլին Մութալիբովը «Независима газета»ին ծավալուն 
հարցազրույց տվեց, որում պատմեց, որ, փրկված խոջալուցիների խոս 
քով, այդ ամենը կազմակերպվել էր, որպեսզի իր հրաժարականի հա 
մար առիթ լիներ: 
«Նախագահին վարկաբեկելու համար ինչոր ուժ էր գործում: Չեմ 

 
1 Ադրբեջանական atc.az հարթակում Էյնուլա Ֆաթուլաևի հետ հարցազրույցը, որը հիմք 
դարձավ Տատյանա Չալաձեի կողմից «Խոջալուի ցեղասպանության մասին Է. Ֆաթուլաևի 
հարցազրույցը համացանցում տեղադրելու կապակցությամբ պատվի ու արժանապատվության 
պաշտպանության հայցով» դատարան դիմելու համար (Sveiks հարթակում), http://xocali.net/ 
img/EynullaFatullayevinterviewATC.AZ.pdf, թիվ 35 գրառում։ 

http://xocali.net/
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կարծում, որ նման իրավիճակներին շատ հստակ ու բանիմացությամբ 
վերաբերվող հայերը կարող էին թույլ տալ ադրբեջանցիներին իրենց 
ֆաշիստական գործողություններում մերկացնող փաստաթղթեր 
ստանալ: Կարելի է ենթադրել, որ ինչոր մեկը շահագրգռված էր, 
որպեսզի հետո այդ կադրերը ցույց տրվի ԳԽ նստաշրջանում՝ իմ 
անձը պահելով այդ ամենի կիզակետում: 
Եթե ես հայտարարեմ, որ դա եղել է ադրբեջանական ընդդիմության 
մեղքով, կարող են ասել, թե ես նրանց զրպարտում եմ: Բայց դատո 
ղությունների ընդհանուր ֆոնը այնպիսին է, որ հայերը այնուամենա 
նիվ մարդկանց հեռանալու համար միջանցք էին թողել: Էլ ինչո՞ւ պի 
տի նրանք կրակեին: Մանավանդ Աղդամին մոտակա տարածքում, 
որտեղ այդ ժամանակ բավականաչափ ուժեր կային, որպեսզի դուրս 
գային և օգնեին մարդկանց: Կամ էլ պարզապես պայմանավորվեին, 
որ խաղաղ բնակիչները հեռանում են: <…> Այդ նույն տեղում՝ մոտա 
կայքում, տեղակայված էր Աղդամի խմբավորումը, որը պարտավոր 
էր անընդհատ հետեւել իրադարձությունների զարգացմանը: Հենց 
տեխնիկան շրջապատեց Խոջալուն, հարկավոր էր բնակչությանը 
տարհանել: Ավելի վաղ ես նման հանձնարարական տվել էի Շուշիի 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Սպանված 
Չինգիզ 
Մուստաֆաևի 
տեսախցիկի 
նկարած 
վերջին 
կադրերից 
մեկը 
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առիթով. տղամարդկանց թողնել, իսկ կանանց ու երեխաներին դուրս 
բերել: Սա էլ է պատերազմի օրենք. նրանց պետք է փրկել: Իմ 
վարմունքը օբյեկտիվ էր ու աներկբա, ես նման հանձնարարականներ 
տվել եմ, բայց ինչու Խոջալուում դա չկատարեցին, ինձ համար պարզ 
չէ: <…> Ես, ի դեպ, այդ միջոցում մի քանի անգամ խոսել եմ 
Մկրտչյանի՝ ԼՂՀ ԳԽ նախագահի հետ. «Դուք փռել եք հազարավոր 
մարդկանց, մեզ դիակները դուրս բերելու հնարավորություն տվեք»: 
Բայց նա պատասխանեց, թե՝ ոչ մի դիակ չի կարող լինել, մեր մարդիկ 
նրանց մոտ են, կերակրում են, թեև սննդամթերքը չի բավարարում, և 
պատրաստ ենք նրանց բաց թողնել՝ փոխանակելով մեր 
պատանդների հետ»: 



 

 

ԽՈՋԱԼՈՒՑԻՆԵՐԻ 
ԶՈՀ ԳՆԱԼՈՒ 
ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐԻ 
ՆԵՆԳԱՓՈԽՈՒՄԸ 



34 
 

ԽՈՋԱԼՈՒՑԻՆԵՐԻ ԶՈՀ ԳՆԱԼՈՒ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐԻ ՆԵՆԳԱՓՈԽՈՒՄԸ 
 
 

 
Իբրև «հայկական գազանություններ»ը լուսաբանող փաստացի 
նյութ, ադրբեջանական քարոզչությունը օգտագործում է ֆոտո եւ 
տեսանյութեր, որոնցում որպես զոհված խոջալուցիներ ցու 
ցադրված են մարդկանց դիակներ, որոնք զոհվել են տարաբնույթ 
հանգամանքներում տարբեր երկրներում. Կոսովոյի դեպքերի զո 
հեր, երկրաշարժի ժամանակ զոհվածներ, փախստականներ հա 
կամարտության այլ տարածաշրջաններում ու գոտիներում: 
Ստորև կներկայացվի Խոջալուի դեպքերի հետ կապ չունեցող 
լուսանկարների օգտագործմամբ նենգափոխման լոկ մի քանի 
օրինակ: 
Նկարներ դասագրքերից, շիրիմից հանված դիակներ, երկրա 
շարժի զոհեր և այլն: Ավելի մանրամասն տեղեկություն ու օրինակներ 
կգտնեք այս հասցեում. http://www.xocali.net/ru/ falsification01.html 
Այսպես, իբրև «Խո 
ջալուի զոհ» հանդես է 
բերվում 1989 թ. 
ահաբեկչության զոհ 
դարձած տղա, որի 
հետագա ճակատա 
գիրը հայտնի չէ, ինչ 
պես նաեւ, ասենք, 
նրա անունը: 
Նաև հատկանշական 
է «Խոջալուի բրենդ» 
դարձած մի աղմկահարույց լուսանկարի օգտագործումը. հովտում 
զոհված մարդկանց դիակներ են, որը իրականում պարզվեց 1999 
թվին Հարավսլավիայի Ռաչակ վայրում արված կադր է՝ 
վավերագրական խրոնիկայից: 
Ստորեւ ներկայացված է Հեյդար Ալիևի ֆոնդի կողմից պատրաստված 
Խոջալուին նվիրված մի բրոշյուր, որի կազմին հիշյալ լուսանկարն է: 
Ընդ որում՝ պետք է նշել, որ նենգափոխումներն ավելի շատ են, քան 
հնարավոր է ներկայացնել տվյալ նախագծի ձեւաչափով. այստեղ 

http://www.xocali.net/ru/
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ներկայացված են առավել տիպականները: 
Չունենալով իրական փաստեր, նման նենգափոխումներով ադրբե 
ջանական կողմը փորձում է Խոջալուի դեպքերի իր վարկածին կշիռ 
ու համոզչականություն հաղորդել: 



 

 
 

ԱՅԼԱՆԴԱԿՎԱԾ 
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Ադրբեջանական տեսախրոնիկայի կադրերում երեւում է, որ 
զոհվածների միևնույն դիերը ցուցադրվում են նորմալ վիճակում և, 
մի քանի օր անց, այլանդակված: Քարոզչական նպատակով 
օգտագործվելուց զատ լուսանկարները, որոնք չեն վերաբերում 
Աղդամի մոտակայքում տեղի ունեցածին, ադրբեջանական 
քարոզչությունը լայնորեն օգտագործում է իրենց տրամադրության 
տակ եղած բնօրինակ խրոնիկայի ձեռնածության պրակտիկան: 
Ադրբեջանական տեսախրոնիկայի որոշ կադրերում զոհվածների 
դիերը Չինգիզ Մուստաֆաևի նշած տեղում են՝ Աղդամի դիրքերից 
700 մետրի վրա, և պատկերում, որ անարգման հետքեր չկան, 
մինչդեռ տեսախրոնիկայի այլ կադրերում նույն զոհվածների դիերը 
ներկայացված են անարգման հետքերով (գանգի մաշկազերծում, 
հատված վերջույթներով): 
Ներքոբերյալ բնօրինակ խրոնիկայի կադրերում պատկերված են 
միևնույն ժամանակամիջոցում (1992 թ. փետրվարի 25ից 26ի 
գիշերը) զոհված մարդիկ, և լուսանկարահանված են միևնույն 
ժամանակում (փետրվարի 28ից 29ը և մարտի 2ից 3ը): Սրա 
մասին վկայում է բնօրինակ կադրերի վրա դրանց առկայությունը: 
Սակայն երկու տղամարդկանց վերքերի բնույթը (մեկը վերքը 
արնահոսում է, մյուսինը՝ ոչ) խոսում է այն մասին, որ առաջինին1 

գանգամաշկել են մահից առնվազն մի քանի օր անց, իսկ երկրորդին2՝ 
անմիջապես հետո (տե՛ս լուսանկարների համեմատությունը): 
Թե ինչու է սա արվել, պատճառն ակնհատ է. պետք էր միջազգային 
հանրության շրջանում տպավորություն ստեղծել, որ դա «հայ 
նացիստների» ձեռքի գործն է: Եվ պատճառը հենց սա էր, որ 
Ադրբեջանի իշխանությունները գրոհից անմիջապես հետո ոչ ոքի 
դեպքի վայր չէին թողնում: 

 

1 http://xocali.net/ha/n15.html 
2 http://xocali.net/ha/n16.html 

http://xocali.net/ha/n15.html
http://xocali.net/ha/n16.html
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Արտասահմանյան և տեղական լրագրողներին, որոնց թվում էր նաև 
Չ. Մուստաֆաևը, ողբերգության վայր թողեցին միայն մարտի 23ը, 
այն հաշվարկով, որ նրանք կտեսնեն միայն այն, ինչը Ադրբեջանի 
իշխանությունները համարել էին անհրաժեշտ աշխարհին ցույց 
տալու: 
Միակ բանը, որ ադրբեջանական քարոզչական մեքենան հաշվի չէր 
առել այն է, որ Չինգիզ Մուստաֆաևը մարդկանց զոհվելու վայր էր 
թափանցել գրոհից անմիջապես հետո, թափանցել էր առանց 
թույլատվության և նկարահանել, ինչը լրիվ վիժեցրեց 
իրողությունների նենգափոխումը, որով փորձ էր արվում տեղի 
ունեցածի պատասխանատվության բեռը դնել հակառակորդ կողմի 
վրա: 
Հարկ է նաև նշել, որ զոհված մարդկանց մարմինները ձեռնածության 
ենթարկելու փաստն ու լրոգրողներին «Խոջալուի դեկորացիան» 
տեսնելու հրավիրելը վկայում են ավանի բնակչությանը զոհաբերելու 
նախապես ծրագրված ակցիայի մասին, որպեսզի հետագայում այդ 
զոհաբերումն օգտագործվի հակառակորդների դեմ՝ ինչպես 
ներքաղաքական (Այազ Մութալիբովին գահընկեց անելու համար), 
նմանապես էլ ռազմական (միջազգային հանրության աչքում 
հայերի բացասական կերպար ձեւավորելու համար): 
Վերը շարադրվածն ամփոփելով, հարկ ենք համարում մի անգամ էլ 
ընդգծել հետեւյալը. 
- Անկասկած, փետրվարի 25ից 26ի գիշերը տեղի է ունեցել 
ողբերգություն, որը խլել է մարդկային կյանքեր. 
- Այդ ողբերգությունը չի կարող մնալ անպատիժ. 
- Դրա համար պիտի պատասխան տան իրական մեղավորները, այլ 
ոչ թե նրանք, որոնց նշանակել են մեղավոր կամ ուզում են տեսնել 
մեղավորի կագավիճակում: 
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