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« ԽՈ ՋԱ ԼՈ ՒԻ ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ» 
Ա ԴՐ ԲԵ ՋԱ ՆԱ ԿԱՆ ՊԱՏ ՄԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ՄԻ ՖԻ ՇՈՒՐՋ
 

Ան նա Բա բա յան

 Թշ նա մի հայի կեր պարն Ա դր բե ջա նում սկ սում են սեր մա նել 
դեռևս վաղ ման կա կան հա սա կից։ Ա մեն տա րի նկա րա հան վում են 
բազ մա թիվ մուլտ ֆիլ մեր, գե ղար վես տա կան ու վա վե րագ րա կան 
ֆիլ մեր, հրա տա րակ վում գր քեր ու հոդ ված ներ, նոր խե ղա թյու րում
նե րով վե րահ րա տա րակ վում են դա սագր քե րը, ո րոնք հիմ նա կա նում 
ծա ռա յում են այս նպա տա կին։ Բա ցի այդ, ա դր բե ջա նա կան քա րոզ
չա մե քե նան օգ տա գոր ծում է հնա րա վոր և ան հնար բո լոր մի ջոց նե
րը՝ նսե մաց նե լու Ար ցա խյան պա տե րազ մում հայե րի հաղ թա նա կը։ 
Մինչ այն ամ բողջ ո ւժգ նու թյամբ աշ խա տում է հայե րի դեմ, հայ կա
կան կող մն ա ռաջ է գնում հա մե մա տա բար դան դաղ քայ լե րով։ Դրա 
վառ ա պա ցույ ցը շր ջա նա ռու թյան մեջ մտած և օ րե ցօր նոր ե րանգ
ներ ստա ցող « Խո ջա լո ւի ցե ղաս պա նու թյուն» հո րին վածքն է։ 

Մ տա հո գիչ է այն, որ ի նչ պես պարզ վեց հե տա զո տու թյունն ի րա
կա նաց նե լու ըն թաց քում, կան նաև հայեր, որ հա վա տում են ա դր բե
ջան ցի նե րի հնա րած այս մի ֆին ու ան գամ փոր ձում ան հիմն փաս
տե րով ա պա ցու ցել, որ զի նա դա դա րը կնք վեց հենց այդ «ս պան
դից» հե տո, ե րբ ա դր բե ջա նա կան կող մն ա հա բեկ վեց` տես նե լով, որ 
հայերն էլ ըն դու նակ են նման դա ժան գոր ծո ղու թյուն նե րի։ Ան հեր քե լի 
է, որ Խո ջա լո ւի ա զա տագ րու մը բա վա կա նին լուրջ դեր ու նե ցավ պա
տե րազ մի հե տա գա ըն թաց քի վրա, սա կայն դա պայ մա նա վոր ված էր 
այդ բնա կա վայ րի ռազ մա վա րա կան կար ևոր դիր քով և ոչ մի ա ռն չու
թյուն չու ներ տե ղի ու նե ցած մարդ կային ող բեր գու թյան հետ։ Բա վա
կան է վեր հի շել, որ դեպ քե րը տե ղի են ու նե ցել 1992 թ. փետր վա րին, 
ի սկ զի նա դա դա րը կնք վել է 2 տա րի ան ց` 1994 թ. մայի սին, ի նչն ի նք
նին խո սում է այն մա սին, որ այս վար կածն ան հիմն է ։

« Խո ջա լո ւի դեպ քե րից» ար դեն քսան հինգ տա րի է ան ցել, սա
կայն թե ման օ րե ցօր ա վե լի մեծ հն չե ղու թյուն է ստա նում, հատ կա
պես ե րբ ա մեն տար վա փետր վա րին ա դր բե ջա նա կան մա մու լը, հե
ռուս տա տե սու թյունն ու հա մա ցան ցը ո ղող վում են սպան ված ե րե
խա նե րի ու այ լան դակ ված դի ակ նե րի նկար նե րով` ներ կա յաց նե լով 
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դրանք որ պես Խո ջա լո ւում հայե րի կող մից « ցե ղաս պան ված» ան մեղ 
զո հեր։ Հարկ է նշել, որ հա ճախ այդ նկար նե րում պատ կեր ված սար
սա փազ դու տե սա րան նե րը ոչ մի կապ չու նեն Խո ջա լո ւի կամ դրա 
բնա կիչ նե րի հետ։ Դրանք հիմ նա կա նում աշ խար հում տե ղի ու նե ցած 
տար բեր ող բեր գու թյուն նե րի ժա մա նակ ար ված նկար ներ են, ո րոնք 
վերց ված են հա մա ցան ցից՝ պար զա պես լսա րա նի վրա հու զա կա նո
րեն ազ դե լու և զո հե րի քա նա կը մի քա նի ան գամ ա վել ցույց տա լու 
նպա տա կով1։

 Սույն ու սում նա սի րու թյան նպա տակն է փաս տե րի հա մադր ման 
և հա մա կող մա նի վեր լու ծու թյան շնոր հիվ ստա նալ « Խո ջա լո ւի ցե
ղաս պա նու թյուն» ա նու նը ստա ցած մի ֆին ա ռնչ վող դեպ քե րի ի րա
կան պատ կե րը։ Այս թե մայով շա տերն են գրել, բա վա կա նին լուրջ 
աշ խա տանք է կա տար վել « Խո ջա լի. նետ» (www.xocali.net) կայ քի 
կող մից, որ տեղ կա րե լի է գտ նել թե մային ա ռնչ վող բազ մա թիվ վկա
յու թյուն ներ, հոդ ված ներ ու գրա կա նու թյուն։ Սա կայն թե մայի ու սում
նա սի րու թյու նը, նո րա նոր փաս տե րի ու վկա յու թյուն նե րի ո րո նումն ու 
դրանց ներ կա յա ցու մը հա սա րա կու թյան լայն շեր տե րին կա րող են 
ա վե լի մո տեց նել ճշ մար տու թյա նը։

 Խո ջա լուն2, ո րն այ սօր կրում է Ար ցա խի հե րոս գե նե րալլեյ տե
նանտ Քրիս տա փոր Ի վա նյա նի ա նու նը, գտն վում է Ար ցա խի Աս կե
րա նի շր ջա նում` Ստե փա նա կեր տի օ դա նա վա կա յա նից քիչ հե ռու։ 
20րդ դա րի կե սե րին այս տեղ սկ սել են բնա կու թյուն հաս տա տել 
ա դր բե ջան ցի ներ, ի սկ 1960ա կան նե րին հայ կա կան Խո ջա լո ւի կող
քին հայտն վում է ա դր բե ջա նա կա նը։ 1977 թ.ից հայ կա կան Խո ջա
լուն այլևս չի հի շա տակ վում3։

1988 թ. հոկ տեմ բե րին ԼՂԻՄ սո ցի ալտն տե սա կան զար գաց ման 
ծրագ րի շր ջա նակ նե րում Բա քուն Խո ջա լո ւում սկ սում է հս կա յա ծա
վալ շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նել՝ նպա տակ ու
նե նա լով շատ կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում բնա կա վայ րը դարձ նել 
քա ղաք, ի սկ հե տա գա յում` մարզ կենտ րոն։ Ղա րա բա ղում ժո ղովր

1 Տես Զեղծարարություններ և կեղծիքներ, http։//xocali.net/ha/falsification01.html, 

հղվել է 13.10.2017 թ.։
2 Ներկայումս՝ Իվանյան։ Սույն հոդվածի մեջ օգտագործել ենք նախկին՝ ավելի 

հայտնի անվանումը` թյուրիմացությունից խուսափելու համար։
3 Տես Հակոբյան Թ., Խոջալու. ճշմարտության պահը (Մաս 1), http://hetq.am/arm/

print/5915/, հղվել է 13.10.2017 թ.։
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դագ րա կան պատ կե րը փո խե լու նպա տա կով շի նա րա րա կան աշ խա
տանք նե րին զու գա հեռ գյուղն ակ տի վո րեն բնա կեց վում է մի ջի նա
սի ա կան Ֆեր գա նայի հով տից վտար ված հա րյու րա վոր թուրքմես
խեթ ցի նե րով և հա յաս տա նաբ նակ, այդ թվում՝ ստե փա նա կերտ ցի 
ա դր բե ջան ցի նե րով։ Այս նպա տա կաուղղ ված քա ղա քա կա նու թյան 
ար դյուն քում Խո ջա լո ւի բնա կիչ նե րի թի վը 19881991 թթ. գրե թե ե ռա
պատկ վում է` 2135 մար դուց դառ նա լով 6300։ Նման մի տում նա վոր 
ա ճի հաշ վին Խո ջա լուն քա ղա քի կար գա վի ճակ է ստա նում4։

 Խո ջա լո ւում ի րա կա նաց վող հապ ճեպ փո փո խու թյուն նե րը 
նախևա ռաջ պայ մա նա վոր ված է ին դրա ռազ մա վա րա կան կար
ևոր դիր քով։ Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ի նք նա վար Մար զի կենտ րո նա
կան մա սում գտն վող այս բնա կա վայ րին հա տուկ նշա նա կու թյուն էր 
տրվում այն պատ ճա ռով, որ այս տե ղից մարզ կենտ րոն Ստե փա նա
կեր տը և շր ջա կա հայ կա կան բնա կա վայ րե րը, մաս նա վո րա պես՝ Աս
կե րա նը, հեշ տու թյամբ խո ցե լի է ին։ Բա ցի այդ, այս տեղ էր գտն վում 
ԼՂԻՄի մի ակ օ դա նա վա կա յա նը, ո րը պա տե րազ մի սկզբ նա կան 
շրջա նում ՀԽՍՀի հետ կա պը պա հե լու մի ակ ու ղին է ր։

Ս տե փա նա կեր տի օ դա նա վա կա յա նում ծա ռա յու թյան մեջ գտն
վող ՄՀՆՋա կան նե րը5 Խո ջա լուն վե րա ծել է ին հան ցա գործ նե րի որ
ջի. կո ղոպ տում է ին հա րա կից հայ կա կան գյու ղե րը, ճա նա պար հից 
գո ղա նում մարդ կանց, ծաղր ու ծա նա կի են թար կում հայ օ դա չու
նե րին, ի նչ պես նաև առ ևան գում Ստե փա նա կերտԵր ևան, Եր ևան
Ստե փա նա կերտ չվերթ նե րի ո ւղ ևոր նե րին։ Այս ա մե նա թո ղու թյան 
պատ ճա ռով 1991 թ. ամ ռա նը Եր ևանՍ տե փա նա կերտ չվերթ նե րը 
դա դա րեց վե ցին, ին չը Լեռ նային Ղա րա բա ղի հա մար նշա նա կում էր 
կա տա րյալ շր ջա փա կում6։

1991 թ. սեպ տեմ բե րի 2ին Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու
թյան հռ չա կու մից հե տո ի րա վի ճա կը կտ րուկ սր վեց, ի սկ դեկ տեմ բե
րին` հան րաք վե ից հե տո, Շու շի ից, Խո ջա լո ւից, Կրկ ժա նից, Ջա միլ

4 Տես Доклад правозащитного центра «Мемориал» о массовых нарушениях прав 
человека, связанных с занятием населенного пункта Ходжалы в ночь с 25 на 26 
февраля 1992 г. вооруженными формированиями, http://www.memo.ru/hr/hotpoints/
karabah/HOJALY/, հղվել է 10.09.2017 թ.։
5 ՄՀՆՋ – Միլիցիայի հատուկ նշանակության ջոկատ (ռուս.` Отряд милиции особого 
назначения (ОМОН)).
6 Տես Сердюков М., Еще раз о трагедии Ходжали, Собеседник, N18, 1992, http://
xocali.net/ru/p02.html, հղվել է 13.09.2017 թ.:



6

լո ւից մայ րա քա ղաք Ստե փա նա կերտն սկ սեց են թարկ վել շուր ջօ րյա 
հր թի ռա կո ծու թյան «Ա լա զան», «Կ րիս տալ» և ԲՄ21 «Գ րադ» հա
մա զար կային ռե ակ տիվ կա յանք նե րից։ 

Այդ ժա մա նակ Ստե փա նա կեր տում է ին գտն վում նաև «Օ ղակ» 
գոր ծո ղու թյան հետևանքով հայ կա կան բնա կա վայ րե րի՝ փախս տա
կան դար ձած բնա կիչ նե րը, ի նչ պես նաև Սում գայի թի, Բաք վի, Կի րո
վա բա դի ջար դե րից փրկ ված նե րի մի մա սը, ո րոնց թի վը մի ա սին գե
րա զան ցում էր 35000ը` ԼՂՀ բնակ չու թյան 25%ը 7։ Քա ղա քի բնակ
չու թյու նը, շուր ջօ րյա հրե տա կո ծու թյու նից պաշտ պան վե լու հա մար, 
ստիպ ված էր օ րե րով ա պաս տա նել նկուղ նե րում` զրկ ված լի նե լով 
բնա կա նոն կեն սա գոր ծու նե ու թյան նվա զա գույն պայ ման նե րից։

19911992 թթ. ձմ ռան ա միս նե րին ՄՀՆՋա կան նե րը փա կել է ին 
Ստե փա նա կերտ տա նող հիմ նա կան ճա նա պարհ նե րը, ու մայ րա քա
ղա քը գտն վում էր կա տա րյալ շր ջա փակ ման մեջ։ Ա. Մու թա լի բո վի 
հրա մա նով Աղ դա մից ան ջատ վել էր է լեկտ րա կա նու թյու նը։ Ի րենց 
կա ցա րան նե րը տա քաց նե լու հա մար մար դիկ կտ րում է ին քա ղա քի 
ծա ռե րը։ Լուրջ էր նաև ջրի հար ցը. մի քա նի լիտր ջրի հա մար աղ
բյուր նե րի մոտ ժա մեր տևող հեր թեր է ին գո յա նում։ Մշ տա պես տե
ղա ցող թշ նա մա կան կրա կի պատ ճա ռով շար քից դուրս է ին ե կել 
կեն սա պա հով ման բո լոր օբյեկտ նե րը. չէր աշ խա տում հա ցի գոր ծա
րա նը, լի ո վին սպառ վել է ին ա լյու րի ու վա ռե լա նյու թի պա շար նե րը։ 
Նկու ղային պայ ման նե րում էր աշ խա տում նույ նիսկ ծնն դա տու նը8։ 

Ու սում նա սի րե լով այդ օ րե րի մա մու լը` տես նում ե նք, որ Խո ջա
լո ւից կրա կի տակ է ին պահ վում նաև Աս կե րա նի շր ջա նի հա յաբ նակ 
գյու ղե րը։ Ստորև ներ կա յաց ված են հատ ված ներ այդ օ րե րի լրա հո
սից։

«Ադր բե ջան ցի նե րի զին ված ու ժե րի հա մար վեր ջին օ րե րի թի րա
խը Աս կե րան ա վանն է։ Խո ջա լո ւից և Աղ դա մից ա վա նի վրա են ար
ձակ վել տաս նյակ հր թիռ ներ և ար կեր»9։

« Նո րա գյու ղի մեկ բնա կիչ վի րա վոր վել է Խո ջա լո ւի կող մից գյու
ղի հր թի ռա կոծ ման ժա մա նակ։ Խո ջա լո ւից 40 «Ա լա զան» տի պի հր

7 Տես Демоян Г.; Мелик-Шахназарян Л., Ходжалинское дело. Особая папка, 
Ереван, 2003, էջ 11:
8 Տես Արցախի տագնապալուր օրերը, «Ազգ», 1991 դեկտեմբերի 18, թիվ 88։
9 Արցախ. իրադարձությունների կիզակետ, «Հայաստան», 1991 դեկտեմբերի 18, թիվ 

187։
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թիռ է ար ձակ վել նաև դե պի հայ կա կան Դաշ բու լաղ գյու ղը, ո րոնք 
սա կայն բո լորն էլ պայ թել են նպա տա կա կե տին չհա սած»10։

« Հուն վա րի 22ի ե րե կո յան Խո ջա լո ւից և Մա լի բեյ լի ից սկ սել են 
«Ա լա զան» հր թիռ ներ և ա կան ներ ար ձա կել Ստե փա նա կեր տի վրա։ 
Ար ձակ վել է 45 հր թիռ։ Քա ղա քում մաս նա կի ո րեն ա վեր վել են ման
կա կան հի վան դա նո ցի շեն քը, բնա կե լի տներ։ Աս կե րա նի շր ջա նում 
այդ նույն ժա մե րին Խո ջա լո ւի կող մից ավ տո մատ զեն քից և գն դա
ցիր նե րից գն դա կոծ վել է հայ կա կան Նո րա գյու ղը։ Նույն շր ջա նում 
հուն վա րի 23ին ա ռա վո տյան ժա մը 6ից 7ը հայ կա կան Մեհ տի շեն 
գյու ղից ոչ հե ռու ան հայտ զին ված ան ձինք շր ջա պա տել ու պա տանդ 
են վերց րել գյու ղի բնա կիչ ներ Մի քայել Վազ գե նի Այ վա զյա նին և Մի
քայել Ա լի խա նի Պետ րո սյա նին։ Նախ նա կան տվյալ նե րի հա մա ձայն 
եր կու սին էլ ավ տո մե քե նայով տա րել են Խո ջա լո ւի ո ւղ ղու թյամբ»11։

« Փետր վա րի 18ին Խո ջա լու ա դր բե ջա նա կան բա զայից 122 մի
լի մետ րա նոց հաու բից նե րից, մի ջազ գային հա մա ձայ նագ րե րով ար
գել ված ա սեղ նա ցիր ար կե րով գն դա կոծ վել է Աս կե րա նի շր ջա նի 
Այ գես տան (Բա լու ջա) գյու ղը։ Կան վի րա վոր ներ և ա վե րա ծու թյուն
ներ»12։

 Բա ցի այդ՝ հայ կա կան կող մը տե ղե կու թյուն ներ էր ստա նում, որ 
Աղ դամն ու Խո ջա լուն հա մալր վում է ին զրա հա տեխ նի կա կան հա
վե լյալ ու ժե րով, ին չը հու շում էր, որ ա դր բե ջա նա կան կող մը նա խա
պատ րաստ վում է ռազ մա կան լայ նա ծա վալ գոր ծո ղու թյուն նե րի։ 
Դրա մա սին է խո սում նաև ա դր բե ջան ցի հե ղի նակ Նա սի ման Յա
ղուբ լո ւի « Խո ջա լո ւի ջար դը» գր քում տեղ գտած Խո ջա լո ւի կա մա վո
րա կան ջո կա տի հրա մա նա տար Է լբ րուս Ա լի ևի վկա յու թյու նը. «Այդ 
օ րը, այ սինքն` փետր վա րի 25ին, մենք Աղ դա մից լուր է ինք ստա ցել, 
որ ժա մը 5ին մե րոնք պի տի գրո հեն։ Մենք էլ ան համ բե րու թյամբ 
գրո հի սկս վե լուն է ինք սպա սում, սա կայն Աղ դա մից այդ պես էլ լուր 
չկար»13։ 

10 Իրադրությունն Արցախում, «Հայաստանի Հանրապետություն», 1992 հունվարի 

18, թիվ 11 (356)։
11 Արցախ. Գիշերային հրետակոծություններ, «Հայաստանի Հանրապետություն», 

1992 հունվարի 24, թիվ 15 (360)։
12 Արցախ. Օդային հարձակում, «Հայաստանի Հանրապետություն», 1992 

փետրվարի 19, թիվ 33 (378)։
13 Yaqublu N., Xocalı qırğını (Խոջալուի ջարդը  ադրբեջաներեն), Bakı, 1992, s. 45.
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Են թադր վում է, որ պլա նա վոր ված էր Աղ դա մից և Խո ջա լո ւից 
մի ա ժա մա նակ գրո հել հա յաբ նակ Աս կե րան ա վա նի վրա և ո չն չաց
նե լով այն` ամ բող ջո վին գրա վել դե պի Ստե փա նա կերտ տա նող ճա
նա պար հը։ Ո ւս տի՝ այս պայ ման նե րում հայ կա կան զին ված ու ժե րի 
ա ռաջ նային խն դիրն էր դառ նում ա զա տագ րել Խո ջա լուն, ին չը նախ 
կկան խար գե լեր թշ նա մու հնա րա վոր ա ռաջ խա ղա ցու մը և կա պաշր
ջա փա կեր Ստե փա նա կեր տի օ դա նա վա կա յա նը` վե րա կանգ նե լով 
ը նդ հատ ված կա պը Մայր Հա յաս տա նի հետ, ա պա նաև կթու լաց ներ 
բո լոր կող մե րից հար ձակ ման են թարկ վող մայ րա քա ղա քի վրա առ կա 
ճն շու մը։ 

Ըստ Ար ցա խյան ա զա տա մար տի ա ռա ջին հե տա խու զա դի վեր
սի ոն ջո կա տի հրա մա նա տար Վլա դի միր Վար տա նո վի՝ Խո ջա լուն 
ա զա տագ րե լու գոր ծո ղու թյուն մշակ վել էր դեռևս 1991 թ. աշ նա նը, ո րի 
հա մա ձայն՝ նրա հրա մա տա րու թյան տակ գտն վող հա տուկ նշա նա
կու թյան հե տա խույզդի վեր սանտ նե րի խում բը պետք է թա փան ցեր 
Խո ջա լու և հե նա կե տե րը կրա կի տակ վերց նե լով` ո չն չաց ներ դրանք 
և թույլ չտար հա կա ռա կոր դին պաշտ պա նու թյուն կազ մա կեր պել։ 
Դրա նից հե տո գրո հային նե րի 5 խումբ պետք է ներ խու ժեր քա ղաք 
տար բեր ո ւղ ղու թյուն նե րից14։ Սա կայն այս պլա նից հրա ժար վում ե ն։ 
Վար տա նո վը ա ռաջ է քա շում եր կու հնա րա վոր պատ ճառ։ Ա ռա ջի նը 
բա վա րար քա նա կով մարդ կային ռե սուրս ներ չու նե նալն էր, ի սկ ե րկ
րորդ՝ ա վե լի լուրջ պատ ճա ռը կա րող էր լի նել բնակ չու թյան մեջ մեծ 
թվով կո րուստ նե րի հնա րա վո րու թյու նը, քա նի որ այդ պլա նով մար
դա սի րա կան ոչ մի մի ջանցք չէր նա խա տես վում խա ղաղ բնակ չու
թյան հա մար։

 Խո ջա լուն ա զա տագ րե լու վերջ նա կան գոր ծո ղու թյու նը մշակ վեց 
15 օ րում։ Գոր ծո ղու թյան հրա մա նա տարն էր ի նք նա պաշտ պա նա
կան ու ժե րի ը նդ հա նուր ղե կա վար Ար կա դի ՏերԹադ ևո սյա նը` Կո
ման դո սը։ Իր հար ցազ րույց նե րից մե կում հրա մա նա տա րը պատ մում 
է. « Նախ՝ ան հրա ժեշտ էր ճշ տել Խո ջա լո ւում հա կա ռա կոր դի ստույգ 
տե ղը։ Գոր ծո ղու թյան նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րում 
շատ մեծ թվով մար դիկ է ին ներգ րավ ված։ Շտա բում մշակ վել էր Խո
ջա լո ւի ա զա տագր ման պլա նը։ Այն ա զա տագ րե լու հա մար քա ղա քը 
բա ժան վեց չորս սեկ տոր նե րի և դրանց ո ւղ ղու թյուն նե րով նշա նակ
վե ցին պա տաս խա նա տու ներ` Վա չիկ Հայ րյան, Վա լե րի Չիթ չյան, 

14 Բաբայան Ա., Հարցազրույց Վլադիմիր Վարտանովի հետ, Երևան, 15.06.2017 թ.:
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Սեյ րան Օ հա նյան և Սմ բատ Հա կո բյան։ Յու րա քան չյուր ո ւղ ղու թյուն 
բա ժան ված էր չորս ջո կա տի. ը նդ հա նուր առ մամբ գոր ծո ղու թյա նը 
մաս նակ ցում էր 487 կա մա վո րա կան, ի սկ ռե զեր վում 126ն է ին։ Յու
րա քան չյուր մար տից հե տո այն պես է ինք ջլատ վում և հոգ նում, որ 
կորց նե լով զգո նու թյու նը՝ կա րող է ինք կորց նել ա մեն ի նչ։ Նման դեպ
քե րում օգ նու թյան էր գա լիս ռե զեր վը` թարմ ու ժը, ո րը նման է թարմ 
օ դի հոս քի։

 Ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը նա խա տես ված էր սկ սել փետր
վա րի 24ին, սա կայն սպա յա կան կազ մի տա րա ձայ նու թյուն նե
րի պատ ճա ռով սկս վե ցին ա վե լի ո ւշ` [ամ սի] 25ին` 23։30ին, բեռ
նա տար վա գո նի պայ թյու նով։ Ին չո՞ւ այդ ժա մին, քա նի որ սկիզբն 
ազ դա րա րող պայ թյունն ու շա նում է ր. ժա մը 17ից սպա սում է ինք, 
ի սկ վա գո նը խո նա վու թյան պատ ճա ռով ոչ մի կերպ չէր պայ թում։ 
Հայկա կան ու ժե րը հիմ նա կա նում ճն շե ցին և ո չն չաց րին հա կա ռա
կոր դի կրա կա կե տե րը, բայց նրա խմ բա վո րում նե րից մե կը ամ րա
կայ վել էր ի նն հար կա նի շեն քում և դի մադ րու թյուն էր ցույց տա լիս։ 
Ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն ներն ա վարտ վե ցին փետր վա րի 26ի ն՝ 
ժա մը 4։00ին։ Հա կա ռա կորդն ստիպ ված էր զի ջել դիր քե րը և նա
հան ջել։ Մենք կորց րինք 13 զին վոր»15։

 Խա ղաղ բնակ չու թյան հա մար ԼՂՀ ի նք նա պաշտ պա նա կան ու
ժե րն ա զատ է ին թո ղել դե պի Աղ դամ տա նող ճա նա պար հը, ո րի մա
սին գրո հից ա ռաջ ռա դի ո կա պի ու բարձ րա խոս նե րի մի ջո ցով տե
ղե կաց րել է ին թե՛ հա մա պա տաս խան մար մին նե րին, թե՛ Խո ջա լո ւի 
բնակ չու թյա նը։ 

Այս մի ջանցքն սկս վում էր բնա կա վայ րի ար ևե լյան ծայ րա մա սից 
և հյու սի սար ևե լյան մա սով` Կար կառ գե տի եր կայն քով, ձգ վում դե պի 
Աղ դամ։ Հարկ է նշել նաև, որ Բաք վի իշ խա նու թյունն ու Խո ջա լո ւի 
բնա կիչ նե րը տե ղյակ է ին նաև այս տեղ սպաս վող ռազ մա կան գոր
ծո ղու թյուն նե րի մա սին։ Հա ղոր դակց ման տար բեր մի ջոց ներ օգ տա
գոր ծե լով` գրո հից դեռևս 2 ա միս ա ռաջ հայ կա կան կողմն ա նընդ մեջ 
հոր դո րում էր բնակ չու թյա նը դուրս գալ քա ղա քից։ Այդ նա խազ գու
շա ցում նե րի շնոր հիվ բնա կիչ նե րի մեծ մասն ար դեն լքել էր բնա կա
վայ րը և հաս տատ վել կրա կի գո տուց հա մե մա տա բար ա վե լի հե ռու 

15  Ղարախանյան Մ., Իշխանություն` սեփական քաղաքացիների կյանքերի գնո՞վ, 

«Հայաստանի զրուցակից» պաշտոնական կայք, http։//sobesednik.gdesigngroup.org/

politic/229320120318190554, հղվել է 23.11.2017 թ.։
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վայ րե րում, ի մաս նա վո րի՝ Աղ դա մում։ Սա լայ նո րեն լու սա բան վում 
էր ա դր բե ջա նա կան ԶԼՄով, որ տեղ քն նա դա տում և որ պես դա վա
ճան է ին ներ կա յաց վում Խո ջա լուն լքող նե րը։ Ա վե լին՝ գե րի ըն կած 
թուրքմես խեթ ցի նե րի վկա յու թյամբ՝ Աղ դա մից ան գամ խո չըն դո տում 
է ին ի րենց՝ այն տե ղից դուրս գա լը։ Ու սրանք հիմ նա կա նում այն մար
դիկ է ին, ո ւմ խա բե ու թյամբ է ին բնա կեց րել այդ շր ջա նում։ « Գե րի 
վերց րած ա դր բե ջան ցի նե րին հարց րեք, թե ին չու են ե կել կռ վե լու։ 
Նրանք պատ մե ցին, որ Բաք վում մի լի ցի այի պե տը ստի պո ղա բար 
ի րեն ցից շի նա րա րա կան ջո կատ է կազ մել և ու ղար կել Խո ջա լու՝ ի բր 
շեն քեր կա ռու ցե լու։ Ի սկ Խո ջա լո ւում էլ հայտ նե ցին` շի նա նյութ չկա, 
զենք վերց րեք և կռ վեք հայե րի դեմ»16։

Բ նակ չու թյա նը ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի վայ րից ժա մա
նա կին չտար հա նե լու և նրանց օգ նու թյուն չցու ցա բե րե լու հար ցում 
ը նդ դի մու թյունն ու իշ խա նու թյունն ան խնա մի մյանց է ին մե ղադ րում։ 
Մու թա լի բո վը պաշտ պան վում է ր՝ նշե լով, որ Աղ դա մի զին ված մի ա վո
րում ներն այդ ժա մա նակ ար դեն ի րեն չէ ին են թարկ վում, գտն վում է ին 
Ա դր բե ջա նի ժող ճա կա տային նե րի վե րահս կո ղու թյան տակ, հետ ևա
բար՝ ող բեր գու թյան հա մար ին քը պա տաս խա նա տու չէր, ի սկ ը նդ դի
մու թյունն իր հեր թին ա ռի թը բաց չէր թող նում նա խա գա հին վար կա
բե կե լու և ամ բողջ մեղ քը նրա վրա բար դե լու հա մար։

 Դեպ քե րից եր կու ա միս ան ց Ա դր բե ջա նի Ժո ղովր դա կան ճա
կա տի ան դամ Ռուս տամ Հա ջի ևը ռու սա կան «Իզ վես տի ա» թեր թին 
տված հար ցազ րույ ցում պատ մել է. « Մենք կա րող է ինք օգ նել Խո ջա
լո ւի բնա կիչ նե րին. կար և՛ ո ւժ, և՛ հնա րա վո րու թյուն։ Սա կայն ե րկ րի 
ղե կա վար նե րը ու զում է ին ցույց տալ ժո ղովր դին, որ ի րենք ան զոր ե ն։ 
Այս պի սով, նրանք նպա տակ ու նե ին օգ նու թյան կան չել Ա ՊՀ բա
նա կը, ո րի մի ջո ցով կճն շե ին նաև ը նդ դի մու թյա նը»17։ Ի սկ Խո ջա լուի 
բնա կիչ նե րի սպանդն ու սում նա սի րող հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ 
Ռա միզ Ֆա թա լի ևը «Ա զադ լըգ»ին տված հար ցազ րույ ցում նշում է. 
« Մինչև Խո ջա լո ւի դեպ քե րը մնա ցել էր 4 օ ր։ Փետր վա րի 22ին նա
խա գա հի, վար չա պե տի, ՊԱԿի նա խա գա հի և մյուս նե րի մաս նակ
ցու թյամբ գու մար վեց ազ գային ան վտան գու թյան խորհր դի նիստ։ 
Մինչև այ սօր ոչ ոք չգի տի, թե որ տեղ էր սխալ թույլ տր վել և ո ւմ կող

16 Ճշմարտությունն ու աղմուկը Խոջալուի շուրջ, «Ազատամարտ»,  1992 մարտ, թիվ 12։
17 Ходжалинские события. свидетельствуют азербайджанцы, 24.02.2000,  http://
sumgait.info/khojaly/khojaly-witnesses/khojaly-witnesses.htm, հղվել է 13.11.2017 թ.։
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մից։ Նիս տի ժա մա նակ ո րոշ վեց չտար հա նել բնակ չու թյա նը»18։ 
Որ տեղ էլ որ լի ներ « թույլ տր ված սխա լը», մի բան հաս տատ էր. 

Խո ջա լո ւի բնա կիչ նե րը զոհ գնա ցին Ա դր բե ջա նի ներ քին քա ղա քա
կան պայ քա րին։ Հնա րա վոր է, որ իշ խա նու թյու նը նրանց օգ տա գոր
ծում էր որ պես կեն դա նի վա հան։ Նրանք հա մոզ ված է ին, որ հայե րը 
չեն կո տո րի խա ղաղ բնակ չու թյա նը, ի սկ նրանց տար հա նե լը կն շա
նա կեր ի նք նա կամ հանձ նել ռազ մա քա ղա քա կան կար ևոր նշա նա
կու թյուն ու նե ցող Խո ջա լուն։ 

Այս դեպ քում հայ կա կան զի ված ու ժերն ստիպ ված է ին ը նտ րու
թյուն կա տա րե լու` կա՛մ ա մեն գնով վերց նել Խո ջա լուն ու օ դա նա վա
կա յա նը, կա՛մ ա րյու նա քամ ա նել սե փա կան ժո ղովր դին։ Պա տաս
խա նը մի ան շա նակ պարզ է ր։ Փետր վա րի 25ի ն՝ 22:00ին, սկս վեց 
Խո ջա լուն ա զա տագ րե լու գոր ծո ղու թյու նը: ՄՀՆՋա կան նե րի վեր
ջին խում բը, որ շա րու նա կում էր դի մադ րել, վնա սա զերծ վեց 26ի 
ա ռա վո տյան ժա մը 5ի ն։ Խա ղաղ բնակ չու թյան շր ջա նում այս տեղ 
գրե թե զո հեր չեն ե ղել, քա նի որ նրանց մեծ մա սը հասց րել էր դուրս 
գալ մար դա սի րա կան մի ջանց քով ու ան վնաս հաս նել Աղ դամ։ Ա դր
բե ջա նա կան մի շարք աղ բյուր ներ պար զա պես ար հա մար հում են 
այս մի ջանց քի գո յու թյան փաս տը և շա րու նա կում հա մա ռել, որ Խո
ջա լո ւում զոհ վել են 1000ա վոր խա ղաղ բնա կիչ ներ։ 

ՊԿ գլ խա վոր շտա բի 2րդ՝ հե տա խու զու թյան բաժ նի պետ գն դա
պետ Ի վան Ղու կա սո վը գրում է. « Խո ջա լո ւից խա ղաղ բնակ չու թյա
նը դուրս բե րե լու մի ջանց քի կան խամ տած ված ստեղ ծու մը նպա տակ 
ու ներ նախ՝ մար դա սի րա կան վե րա բեր մունք ցու ցա բե րել խա ղաղ 
բնակ չու թյան հան դեպ, թույլ չտալ, որ զո հեր լի նեն, նրանց գրա վել 
դե պի մեր կող մը և ցույց տալ, որ մենք մարտն չում ե նք ոչ թե խա
ղաղ բնակ չու թյան, այլ զին ված հա կա ռա կոր դի դեմ, ո րն իր հրաձ
գու թյամբ ստի պում է հայ բնակ չու թյա նը զին ված դի մադ րու թյուն ցու
ցա բե րել։ Ե րկ րորդ նպա տա կը քա ղա քի պաշտ պա նու թյան պաշտ
պա նա կան պո տեն ցի ա լի թու լա ցումն է ր։ Քա ղա քի պաշտ պան նե րի 
ու ղեկ ցու թյամբ բնակ չու թյան դուրս բե րումն այդ մի ջանց քով պետք 
է հան գեց ներ նրա պաշտ պան նե րի թվի կր ճատ մանն ու նպաս տեր 
« լե գալ» դա սա լիք նե րի ի հայտ գա լուն, ո րոնք քա ղա քից դուրս ե կող 

18 «Siyasi uzaqgörənliyin olmaması Xocalı hadisəsinə gətirib çıxırdı» («Քաղաքական 

անհեռատեսությունը հանգեցրեց Խոջալուի դեպքերին  ադրբեջաներեն), 09.09.2009, 
http://www.azadliq.org/content/article/1818751.html, հղվել է 01.02.2017 թ.։
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խա ղաղ բնակ չու թյանն ու ղեկ ցե լու պատր վա կով կլ քե ին պաշտ պա
նա կան դիր քերն ու դրա նով ի սկ կթու լաց նե ին քա ղա քի պաշտ պա նու
թյու նը։ Բա ցի այդ, հա կա ռա կոր դը կգար այն մտ քին, թե՝ «ում պաշտ
պա նի, ե թե տե ղի բնա կիչ նե րը խու ճա պա հար թող նում են ի րենց տու
նու տե ղը, ի րենց հո ղը»։ Տե ղի բնա կիչ նե րը հիմ նա կա նում քա ղա քի 
պաշտ պա նու թյա նը մաս նակ ցող մար տիկ նե րի հա րա զատ ներն է ին, 
ո րոնք ի րենց հա րա զատ նե րի ու մեր ձա վոր նե րի ան վտանգ ե լքն Աղ
դա մի շր ջան (Ա դր բե ջա նի տա րածք) ա պա հո վե լու հա մար ստիպ ված 
կլի նեն լքել ի րենց պաշտ պա նա կան դիր քե րը»19։ 

Այդ պես էլ լի նում է. մեծ թվով ա դր բե ջան ցի մար տիկ ներ բնա կիչ
նե րին ու ղեկ ցե լու պատր վա կով թող նում են ի րենց պաշտ պա նա կան 
դիր քերն ու բնակ չու թյան հետ մի ա սին հե ռա նում մի ջանց քով։ Ի սկ 
Խո ջա լո ւում ի նչի նչ պատ ճառ նե րով մնա ցած ու գե րի ըն կած բնա
կիչ նե րին (200300 հո գի՝ նե րա ռյալ թուրքմես խեթ ցի ըն տա նիք ներ) 
տե ղա փո խում են Ստե փա նա կերտ, հե տո՝ ի րենց կամ քի հա մա ձայն՝ 
ա ռանց որ ևէ նա խա պայ մա նի հանձ նում ա դր բե ջա նա կան կող
մին։ Հա մա ձայն ի րենց ի սկ խոս քե րի՝ գե րի նե րի հետ այս տեղ հայե
րը վար վել են մար դա սի րա բար` տրա մադ րե լով նրանց հա գուստ ու 
սնունդ՝ չնա յած այն բա նին, որ Ստե փա նա կեր տի բնակ չու թյունն ին
քը սո վա մահ լի նե լու վտան գի ա ռաջ էր կանգ նած20։ 

Հա կա ռակ այս ա մե նին՝ Խո ջա լո ւի գոր ծո ղու թյու նից հե տո Բաք
վում լու րեր տա րած վե ցին, որ հայե րը գրա վել են Խո ջա լուն ու դա
ժա նա բար կո տո րել նրա բնա կիչ նե րին։ Մու թա լի բո վը տե ղե կու թյու
նը ստա նա լուց հե տո ան մի ջա պես զան գա հա րում է ԼՂՀ Գե րա գույն 
խորհր դի նա խա գահ Ար թուր Մկրտ չյա նին` լու րե րը պար զա բա նե լու 
հա մար։ Վեր ջինս, բնա կա նա բար, հեր քում է այն՝ տե ղե կաց նե լով, որ 
ի րենց մոտ կան գե րի ներ, ո ւմ կե րակ րում ե ն՝ չնա յած նրան, որ ի րենք 
էլ սնն դի պա կաս ու նեն, ու պատ րաստ են փո խա նա կել գե րի ըն կած 
բնա կիչ նե րին ա դր բե ջա նա կան գե րու թյան մեջ գտն վող հայ գե րի նե
րի հետ21։

19 Ղուկասով Ի., Խոջալուից խաղաղ բնակչությանը դուրս բերելու միջանցքը, 

«Գլոբուս», թիվ 2 (47), 2014, էջք 56։
20 Տես Kodjalu, turks Meskhetines, 26.02.2010, https://www.youtube.com/
watch?v=vHhsnCQqrkw, հղվել է 15.09.2017 թ.։
21 Տես Мазалова Д., Я гумануст. В душе, Интервью с бывшим президентом 
Азербайджана Аязом Муталибовым, «Независимая газета»,  № 64 (235), 02 апреля 
1992 г.
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 Կաս կա ծե լով Մկրտ չյա նի խոս քե րին ու ստեղծ ված ա նո րո շու
թյու նը պար զա բա նե լու նպա տա կով` նախագահ Ա. Մու թա լի բովն 
ո ւղ ղա թի ռով լրագ րող նե րի խումբ է ու ղար կում Խո ջա լու։ Ո ւղ ղա թի ռից 
Խո ջա լո ւում զանգ վա ծային սպա նու թյուն նե րի հետ քեր չն կա տե լով` 
լրագ րող նե րի խում բը վե րա դառ նում է Աղ դամ։ Հետ դար ձի ճա նա
պար հին հայ կա կան Նա խիջ ևա նիկ գյու ղի մոտ նրանք նկա տում են 
ա դր բե ջան ցի ՄՀՆՋա կան նե րի դի ակ ներ, ո րոնք զոհ վել է ին ան հաս
կա նա լի պայ ման նե րում։ Սա կայն ա մեն ի նչ է ՛լ ա վե լի է խճճ վում, ե րբ 
հայտ նի է դառ նում, որ Աղ դա մից 3 կմ հե ռա վո րու թյան վրա գտն վող 
բաց դաշ տում մի քա նի տաս նյակ խա ղաղ բնա կիչ նե րի դի ակ ներ են 
հայտ նա բեր վել։ Ի ՞նչ դի ակ ներ է ին սրանք և ի նչ պե՞ս է ին հայտն վել 
այս տեղ։ Պատ կե րը հաս կա նա լի և ամ բող ջա կան է դառ նում մի այն 
այն ժա մա նակ, ե րբ հա մադ րում ե նք հայ կա կան և ա դր բե ջա նա կան 
կող մե րի վկա յու թյուն նե րը։ 

Վ. Վար տա նո վը, որ Խո ջա լո ւի ա զա տագր ման նույն օ րն իր 2 հո
գա նոց փոքր խմ բով հե տա խու զա կան հա տուկ հանձ նա րա րու թյամբ 
գտն վում էր դեպ քի վայ րից քիչ հե ռու, պատ մում է. « Խո ջա լո ւի բնա
կիչ նե րը ՄՀՆՋա կան նե րի ու ղեկ ցու թյամբ՝ 60100 հո գի, Աղ դա մի 
ու ղիղ ճա նա պար հից շեղ վել ու ե կել է ին հայ կա կան Նա խիջ ևա նիկ 
գյու ղի ո ւղ ղու թյամբ։ Էն տեղ մենք եր կու պոստ ու նե ինք։ Ի րենք հար
ձակ վում ու մի պոս տը վերց նում ե ն։ Էս տեղ մենք ո նց որ եր կու զոհ 
ե նք ու նե նում։ Հե տո շատ ա րագ մո տե նում են մյու սին ու փոր ձում են 
մյուսն էլ վերց նել, բայց ար դեն չի ստաց վում։ Դրա նից հե տո՝ մոտ 
կես ժամ ան ց, մենք ար դեն տես նում ե նք, որ Աղ դա մի թուր քա կան 
ա ջի պոս տը սկ սում ա կրա կել, սրան մի ա նում ա 2ր դը, ու խա չաձև 
կրա կի տակ ո չն չաց նում են բո լո րին` կար ծե լով, որ սա ի րենց դիր քե
րը գրա վե լու ե կած հայ կա կան խմ բա վո րում է ր։ Գի շեր էր, ամ պա
մած է ր: Էդ մթու թյան մեջ հնա րա վոր չի տար բե րել՝ հայ ես, թե թուրք։ 
Էս ժո ղո վուր դը, որ գա լիս էր, փոր ձում էր չաղմ կել, ո րով հետև ի րենց 
հետ ևից դեռ կրա կոց ներ կա րող է ին հն չել։ Մար դիկ կան, որ պն դում 
են` թուր քե րը դի տա վո րյալ են սպա նել էդ մարդ կանց։ Ես դրան չեմ 
հա վա տում։ Բայց այ ին չի՞ ի րենք շեղ վե ցին ու ղիղ ճա նա պար հից ու 
ե կան էս տեղ, դա ի նձ հա մար հա նե լուկ մնաց. ի մա՞ս տը։ Չէր կա րող 
էս տե ղի ապ րո ղը չի մա նար, որ սա հայ կա կան գյուղ է ։

 Հե տո դի ակ նե րը տե ղա փոխ վել են այն վայր, որ տեղ մենք է ինք 
թաքն ված այդ ժա մա նակ։ Պարզ է` հայե րը էդ տեղ ոչ մի գոր ծո
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ղու թյուն չէ ին կա րող ի րա կա կա նաց նել, Նա խիջ ևա նի կի դիր քե րի 
տղերքն էլ էն պի սի զենք չու նե ին, որ հե ռու կրա կե ին։ Թուր քա կան 
պոս տը ու ներ տենց զեն քեր, որ ան գամ կա րող էր Նա խիջ ևա նի կի 
վրա կրա կեր։ Ի սկ մեր ու նե ցած բո լոր լուրջ զեն քերն այդ ժա մա նակ 
Խո ջա լուն ա զա տագ րե լուն է ին ծա ռա յում։ Էդ գոր ծո ղու թյա նը մաս
նակ ցեց Ղա րա բա ղի ու ժե րի 50%ը22. թու լաց ված է ին բո լոր ո ւղ ղու
թյուն նե րը՝ բա ցի Աս կե րա նից»։ 

Իսկ ա հա Խո ջա լո ւի բնա կիչ Սու լեյ ման Աբ բա սո վը, ո րն այդ խմ
բի մեջ էր, պա տաս խա նում է բո լո րին այդ քան հու զող հար ցին, թե 
ին չու բնա կիչ նե րի այս փոքր հատ վա ծը մինչև վերջ չգ նաց հայե րի 
տրա մադ րած մար դա սի րա կան մի ջանց քով, որ Խո ջա լուն Աղ դա մին 
կա պող ա մե նա կարճ ու հարթ ճա նա պարհն էր. « Մենք բնա կիչ նե րի 
մի մա սի հետ հա սանք Նա խիջ ևա նիկ` հույս ու նե նա լով, որ այս տեղ 
ա պաս տան կգտ նենք։ Մինչ այդ մեզ ռա դի ո կա պով հայտ նում է ին, որ 
այս գյու ղը հետ է վերց ված գրո հային նե րի ձեռ քից։ Ա ռա ջին կրա կոց
նե րը հն չե ցին... Շատ մար դիկ, չհասց րած ի նչոր բան հաս կա նալ, 
ըն կան մա հա ցու խոց ված։ Կար ճատև մարտ տե ղի ու նե ցավ, ո րի ըն
թաց քում մեզ հա ջող վեց դուրս գալ թա կար դից և հաս նել Աղ դամ տա
նող ճա նա պարհ...»23։ 

Աբ բա սո վի վկա յու թյու նից պարզ է դառ նում, որ Խո ջա լո ւի բնա
կիչ նե րին դի տա վո րյալ շե ղել են ճա նա պար հից ու հրահ րել նոր բա
խում հայ կա կան կող մի հետ։ Հարց է ա ռա ջա նում սա կայն, թե ո ւմ 
էր սա ձեռն տու։ Ա դր բե ջա նի նախ կին նա խա գահ Մու թա լի բո վը չեխ 
լրագ րո ղու հի Դա նա Մա զա լո վային տված հար ցազ րույ ցում ու շագ
րավ մի հայ տա րա րու թյուն է ա նում. «Ինչ պես նշում են Խո ջա լո ւի 
փրկ ված բնա կիչ նե րը, ա մեն ի նչ կազ մա կեր ված է ե ղել իմ հրա ժա
րա կա նի հա մար։ Ի նչոր ո ւժ գոր ծում էր նա խա գա հին վար կա բե կե լու 
ո ւղ ղու թյամբ։ Ես չեմ կար ծում, որ այս պի սի ի րադ րու թյուն նե րի ժա
մա նակ շատ խե լա ցի և հս տակ կողմ նո րոշ վող հայե րը թույլ կտային, 
որ ի րենց ֆա շիս տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը մեր կաց նող փաս տաթղ

22 Սույն հոդվածի շրջանակներում ականատեսների՝ մեջբերվող անուղղակի 

խոսքերի պարագայում մեր առջև խնդիր չենք դրել քննելու և ստուգարկելու դրանց 

պատմագիտական իսկությունը, փոխարենը նախընտրել ենք հավատարիմ մնալ 

այլոց կամ մեր կողմից հարցված ականատեսների սկզբնօրինակ վկայություններին՝ 

վերջիններս օգտագործելով որպես ուսումնասիրության հատուկ աղբյուրատեսակ։ 
Բաբայան Ա., Հարցազրույց Վլադիմիր Վարտանովի հետ, Երևան, 15.06.2017 թ.:
23 Ходжалы. Хроника геноцида, Баку, 1993, с. 22.
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թե րը հայտն վե ին ա դր բե ջան ցի նե րի ձեռ քե րում։ Կա րե լի է են թադ րել, 
որ ի նչոր մե կին ձեռն տու էր հե տա գա յում ցույց տալ այս կադ րե րը 
ԶՈՒ նիս տի ժա մա նակ և կենտ րո նաց նել ա մեն ի նչ իմ ան ձի շուրջ»24։

 Գաղտ նիք չէ, որ Խորհր դային Մի ու թյան փլու զու մից հե տո քա
ղա քա կան պայ քարն Ա դր բե ջա նում կտ րուկ սր վեց։ Իշ խա նու թյան 
հա մար պայ քա րում է ին ե րկ րի նա խա գահ Ա յազ Մու թա լի բովն ու 
ը նդ դի մա դիր ազ գայ նա կան «Ադր բե ջա նի ժո ղովր դա կան ճա կա տը», 
ո րը ղե կա վա րում էր թուր քա մետ Ա բուլ ֆազ Էլ չի բեյը։ Այս պայ քա րում 
ղա րա բա ղյան հար ցը հա ջո ղու թյան հաս նե լու ա մե նա կար ևոր խա
ղաթղ թե րից էր և՛ իշ խա նու թյան, և՛ ը նդ դի մու թյան հա մար25։ Փաս տո
րեն, քա ղա քա կան այս մր ցա վազ քում հաղ թող դուրս գա լու մար մա ջի 
ար դյուն քում գր վեց Ա դր բե ջա նի պատ մու թյան տխուր է ջե րից մե կը։ 

Լար վա ծու թյունն իր գա գաթ նա կե տին հա սավ փետր վա րի               
26ին, ե րբ Խո ջա լո ւի ան կման լու րը հա սավ Բա քու։ Կա ռա վա րու
թյան մա մու լի ծա ռա յու թյու նը, լավ գի տակ ցե լով, որ Խո ջա լո ւի կո
րուս տը կն շա նա կեր Մու թա լի բո վի իշ խա նու թյան տա պա լում, նույն 
օ րը ե րե կո յան հայ տա րա րու թյուն է տա րա ծում, որ տեղ աս վում է. 
« Հայ գրո հային նե րի և նախ կին Սո վե տա կան մի ու թյան 366րդ գնդի 
հար ձա կու մը հետ է մղ վել, և բնա կա վայ րը կր կին ա դր բե ջա նա կան 
ու ժե րի վե րահս կո ղու թյան տակ է»26։ Սա կայն այս տե ղե կու թյու նը 
հերք վում է Ժո ղովր դա կան ճա կա տի տե ղե կատ վա կան կենտ րո նից 
պա տաս խան հայ տա րա րու թյամբ. « Խո ջա լո ւի բնա կիչ նե րի դի ակ նե
րով լի 2 բեռ նա տար հա սել է Աղ դամ։ Մար տում զոհ վել է նաև Խո ջա
լո ւի օ դա նա վա կա յա նի տնօ րե նը, դա տա խազն ու քա ղա քա պե տը»27։ 

Ինչ պես տես նում ե նք, եր կու հայ տա րու թյուն ներն էլ չէ ին հա մա
պա տաս խա նում ի րա կա նու թյա նը։ Մինչ իշ խա նու թյու նը, այդ լու րը 
թաքց նե լով, փոր ձում էր փր կել իր դեմ քը, ը նդ դի մու թյու նը շտա պեց 
զո հե րի մա սին հայտ նել նախ քան դի ակ նե րի Աղ դամ հաս նե լը։ Շտա

24 Տես Мазалова Д., Я гумануст. В душе, Интервью с бывшим президентом 
Азербайджана Аязом Муталибовым, «Независимая газета»,  № 64 (235), 02 апреля 
1992 г.
25 Տես Էլբակյան Է., Հայադրբեջանական պատերազմը և մերօրյա հերոսները, 

Երևան, 2015, էջք 6162։
26 Ходжалы. Хроника геноцида, Азербайджанское государственное издательство, 
Баку, 1993 г., с. 11-12.
27 Նույն տեղում:



16

պել է ին նաև` «ս պան ված» հռ չա կե լով քա ղա քի պաշ տո նա տար ան
ձանց, մաս նա վո րա պես՝ քա ղա քագ լուխ Էլ ման Մա մե դո վին։

 Խո ջա լո ւի կորս տից հե տո Մու թա լի բո վին մե ղադ րե ցին ղա րա բա
ղյան հար ցում ան վճ ռա կա նու թյուն ցու ցա բե րե լու ու բազ մա թիվ ան
մեղ զո հե րի հա մար և պա հան ջե ցին նրա հրա ժա րա կա նը։ Ը նդ դի մու
թյան ճնշ ման տակ Մու թա լի բո վը մար տի 6ին հրա ժա րա կան տվեց, 
ի սկ մի քա նի ա միս ան ց քա ղա քա կան հե տապն դում նե րից խույս 
տա լու և իր ու իր ըն տա նի քի ան վտան գու թյու նը ա պա հո վե լու նպա
տա կով, ա պաս տան գտավ Ռու սաս տա նում։ Հրա ժա րա կա նից օ րեր 
ան ց ա դր բե ջան ցի հայտ նի լրագ րող Չին գիզ Մուս թա ֆա ևը, որ եր
կու ան գամ էր ե ղել դի ակ նե րի գտն վե լու վայ րում (փետր վա րի 29ին 
և մար տի 2ին), նախ կին նա խա գա հին հայտ նում է, որ Խո ջա լո ւում 
ին քը ոչ մի դի ակ չի տե սել։ Դի ակ նե րը ե ղել է ին Աղ դա մի մա տույց նե
րում, ո րն այդ ժա մա նակ դեռևս գտն վում էր Ա դր բե ջա նի ժող ճա կա
տային նե րի հս կո ղու թյան տակ։ Բայց նրան ա վե լի շատ զար մաց րել 
էր այն, որ ա ռա ջին նկա րա հան ման ժա մա նակ դի ակ նե րը պղծ ված 
չէ ին, սա կայն ե րկ րորդ նկա րա հան ման ժա մա նակ ար դեն վեր ջին նե
րիս մար մին նե րի դիր քե րը փոխ վել է ին և զգա լի ո րեն այ լան դակ վել։ 
Մու թա լի բո վը, կռա հե լով այս ող բեր գու թյան ի րա կան պատ ճա ռը, 
խոր հուրդ է տա լիս լրագ րո ղին աղ մուկ չբարձ րաց նել։ Սա կայն Մուս
թա ֆաևն ան կախ լրագ րո ղա կան հե տաքն նու թյուն է նա խա ձեռ նում։ 
Ա կն հայտ է, որ նրա գոր ծու նե ու թյու նը ան հանգս տաց րել էր այդ ոճ
րա գոր ծու թյան ի րա կան հե ղի նակ նե րին, քա նի որ դրա նից 4 ա միս 
ան ց նա սպան վում է ան հայտ հան գա մանք նե րում այն նույն վայ
րում, որ տեղ նկա րա հա նել էր ող բեր գա կան կադ րե րը28։

 Հարկ է նշել, որ զոհ ված նե րի թվի մա սին Բաք վի տրա մադ րած 
տվյալ նե րը բա վա կա նին տար բեր են և այս 23 տա րի նե րի ըն թաց քում 
ա նընդ հատ փո փո խու թյան են են թարկ վել։ Չնա յած որ ան գամ Բաք
վի պաշ տո նա կան տվյալ նե րում զո հե րի թի վը մոտ 600 հո գի է նշվում, 
այդ ող բեր գու թյան մա սին խո սե լիս շատ պաշ տո նյա ներ, ի րենց 
ե լույթն ա վե լի ազ դե ցիկ դարձ նե լու հա մար, սգում են 1000ա վոր ան
մեղ զո հե րի մա հը։ Մինչ այ սօր սպան դի են թարկ ված խա ղաղ բնակ
չու թյան ի րա կան թի վը մնում է ան հայտ։ Բաք վի կող մից պաշ տո նա

28 Տես Mustafayev V., Çingiz və Mübariz. jurnalist və əsgərin şücaəti, “ANSPRESS”, 
26.02.2011, http://www.anspress.com/siyaset/26-02-2011/vahid-mustafayev-cingiz-ve-
mubariz-jurnalist-ve-esgerin-sucaeti, հղվել է 05.03.2017 թ.։
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պես հաս տատ ված 617 զոհ ված նե րի ցան կում ա դր բե ջան ցի նե րը կա
րող է ին հրա պա րա կել նաև քա ղա քի պաշտ պա նու թյան ժա մա նակ 
զոհ ված ՄՀՆՋա կան նե րի, ի նչ պես նաև այն թուրքմես խեթ ցի նե րի 
ա նուն նե րը, ո րոնց Խո ջա լուն քա ղաք դարձ նե լու ժա մա նակ գրան ցել 
է ին, սա կայն վեր ջին ներս եր բեք մշ տա կան հի մունք նե րով այդ տեղ 
չէ ին բնակ վել։ 

Ինչ պես նշ վում է « Մե մո րի ալ» մար դու ի րա վուն քի կենտ րո նի զե
կույ ցում, խա ղաղ բնա կիչ նե րից շա տե րը մա հա ցել է ին ցր տա հա րու
թյու նից, ոչ թե հրա զե նային վեր քե րից29։ Սա պայ մա նա վոր ված էր 
նրա նով, որ գրո հի սկս վե լուց ան մի ջա պես հե տո բնա կիչ նե րը խու
ճա պա հար փա խել են` մո ռա նա լով ի րենց հետ վերց նել ան գամ ա մե
նաանհ րա ժեշտ ի րե րը։ Սա կայն ան գամ այս պա րա գա յում վեր ջին
նե րիս մա հը կր կին ծան րա նում է ա դր բե ջա նա կան կող մի վրա, քա նի 
որ հա մա պա տաս խան մար մին նե րը ժա մա նա կին չէ ին կազ մա կեր
պել նրանց տար հա նու մը։ Սրա մա սին բազ մա թիվ վկա յու թյուն ներ 
կան ի նչ պես հայ կա կան ու ռու սա կան, այն պես էլ ա դր բե ջա նա կան 
բաց աղ բյուր նե րում։ Ա հա դրան ցից մե կը՝ Խո ջա լո ւի բնա կիչ Սալ ման 
Աբ բա սո վի հու շե րը, որ տեղ են գտել 1993 թ. Բաք վում հրա տա րակ
ված « Խո ջա լու. ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նա կագ րու թյուն» գր քում. 
«Ող բեր գու թյու նից մի քա նի օր ա ռաջ հայերն ա մեն օր ռա դի ո կա պով 
հա ղոր դում է ին մեզ, որ գրա վե լու են քա ղա քը և պա հան ջում է ին լքել 
այն։ Ո ւղ ղա թիռ նե րը եր կար ժա մա նակ Խո ջա լու չէ ին գա լիս, և պարզ 
չէր` ի նչոր մե կն ա րդյոք մտա ծում է մեր ճա կա տագ րի մա սին։ Ոչ մի 
օգ նու թյուն մենք չէ ինք ստա նում։ Ա վե լին, ե րբ հնա րա վո րու թյուն կար 
կա նանց, ե րե խա նե րին ու ծե րե րին դուրս բե րե լու, նրանք մեզ հա մո
զում է ին սպա սել։ Խոս տա նում է ին, որ մոտ ժա մա նակ ներս Աս կե
րա նի գրավ ման և շր ջա փա կու մից դուրս գա լու գոր ծո ղու թյուն է նա
խա պատ րաստ վում։ Ին չո՞ւ է ին մեզ խա բում։ Ին չի՞ հա մար զոհ վե ցին 
մեր ե րե խա նե րը, ո ՞վ է տա լու դրա պա տաս խա նը»30։

 Մինչ օ րս այս հար ցե րին պա տաս խան չի տր վել։ Ող բեր գու թյան 
ի րա կան պատ ճա ռը բա ցա հայ տե լու փո խա րեն Բա քուն պե տա կան 
բյու ջե ից մի լի ո նա վոր դո լար ներ է ծախ սում ան դա դար պա տե րազ մի 
սպառ նա լի քի տակ ապ րե լուց հոգ նած ա դր բե ջան ցի նե րի մոտ հա կա

29 Տես Доклад правозащитного центра «Мемориал»…,
 http։//www.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/HOJALY/, հղվել է 10.09.2017 թ.։
30 Ходжалы…, с. 28-29.
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հայ տրա մադ րու թյուն ներ ա րթ նաց նե լու ու բոր բո քե լու նպա տա կով։ 
Սրան ակ տի վո րեն ա ջակ ցում է Թուր քի ան։ Խո ջա լո ւի բնա կիչ նե րի 
հետ պա տա հած ող բեր գու թյու նը ոգ ևո րու թյան մեծ ա լիք էր բարձ
րաց րել նաև այս տեղ։ 1992 թ. փետր վա րի 26ին թուր քա կան հե ռուս
տա տե սու թյու նը, հեն վե լով Ա դր բե ջա նի ներ քին գոր ծե րի նա խա րա
րու թյան տվյալ նե րի վրա, հա ղոր դեց, որ « Խո ջա լո ւում սպան վել են 
ա վե լի քան 100 ա զե րի ներ»։ Հե տա գա հա ղոր դում նե րում սպան ված
նե րի թիվն ը նդ հուպ բարձ րա ցավ մինչև 1230ի։ Հե տա գա յում այդ 
թի վը մաս նա կի ո րեն կր ճատ վեց և հաս տատ վեց՝ ա վե լի քան 1000 
կին, ե րե խա և տղա մարդ31։ 1992 թ. մար տի 2ին վե րա դառ նա լով Ար
ցա խից՝ Ֆրան սի այի հե ռուս տա տե սու թյան 5րդ կա յա նի թղ թակ ցու
հի Ֆլո րանս Դա վիդն իր կա յա նին հա ղոր դեց, թե որ տե ղից էր թուր
քա կան մա մու լը վերց րել սպան ված հա զա րա վոր ա դր բե ջան ցի նե րի 
լու սան կար նե րը։ Բանն այն է, որ կի րա կի՝ մար տի 1ին, տե ղի էր ու
նե ցել ի րա նա կան Կար միր մա հի կի նա խա ձեռ նու թյամբ հայե րի և 
ա դր բե ջան ցի նե րի դի ակ նե րի՝ նա խա պես հա մա ձայ նեց ված փո խա
նա կու մը։ Այն պա հին, ե րբ բաց դաշ տում առ կա են ե ղել բազ մաթիվ 
դի ակ ներ, մո տե ցել է ա դր բե ջա նա կան մի ո ւղ ղա թիռ՝ ա դր բե ջան ցի և 
օ տա րերկ րյա թղ թա կից նե րով լե ցուն, ո րոնք օ դից լու սան կա րել են 
փո խա նակ ման գոր ծո ղու թյու նը։ Հա ջորդ օ րը թուր քա կան հե ռուս
տա տե սու թյունն ու մա մու լը, այդ նկար ներն օգ տա գոր ծե լով, ներ կա
յաց րին Խո ջա լո ւի գոր ծո ղու թյան ժա մա նակ « հայե րի կող մից սպան
ված հա զա րա վոր ա զե րի նե րի սպան դը»32։

 Մե ղադ րե լով ա րև մուտ քին հա յա մետ դիր քո րոշ ման հա մար, ո րն 
ի բր թե պայ մա նա վոր ված էր քրիս տո նե ա կան հա մե րաշ խու թյամբ, 
թուր քա կան « Բա րօ րու թյուն» կու սակ ցու թյան նա խա գահ Նեջ մեթ
թին Էր բա քանն իր ե լույթ նե րից մե կում դի մեց իս լա մա կան աշ խար հի 
օգ նու թյա նը, ի սկ ժո ղովր դա վա րա կան ձա խա կող մյան կու սակ ցու
թյան նա խա գահ Բյու լենթ Է ջե վի թը կոչ ա րեց դա դա րեց նել Թուր
քի այի տա րած քով մար դա սի րա կան օգ նու թյան ա ռա քու մը Հա յաս
տան, մինչև հայե րը չդա դա րեց նեն ի րենց ոճ րա գոր ծու թյուն ները33։ 

31 Տես Չաքրյան Հ., Թուրքազերիների քարոզչությունը «ցեղասպան» հայերի դեմ, 

«Ազգ», 1992  մարտի 4,  թիվ 16 (108 ): 
32 Ինչպե՞ս են ծնվում Խոջալուի հազարավոր զոհերը, «Ազգ», 1992  մարտի 4,  թիվ 

16 (108 ): 
33 Տես Չաքրյան Հ., Թուրքիան բողոքի ալիք է բարձրացնում, «Ազգ», 1992  մարտի 
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Ակն հայտ էր, որ թուր քա կան այս հա կա հայ կա կան քա րո զար շա
վը ծա ռա յում էր ոչ թե «ադր բե ջան ցի ի րենց եղ բայր նե րի փր կու թյանն 
ու օ ժան դա կու թյա նը», այլ հենց ի րենց շա հե րին. թուր քե րը ջանք ու 
ե ռանդ չխ նայե ցին՝ ցե ղաս պան հայի կեր պար ձևա վո րե լու հա մար34։ 

Խո ջա լո ւի բնա կիչ նե րի հետ պա տա հած ող բեր գու թյու նը թե՛ թուր
քա կան, թե՛ ա դր բե ջա նա կան կող մը կա րո ղա ցան հմ տո րեն օգ տա
գոր ծել հա նուն ի րենց հե ռա հար նպա տակ նե րի։ Ա ռա ջին հեր թին այս 
ող բեր գու թյու նը ծա ռայեց քա ղա քա կան կեղ տոտ շա հե րին։ Ա դրբե
ջա նա կան ը նդ դի մու թյու նը, կան խա տե սե լով դեպ քե րի նման ըն
թաց քը, նախ՝ սառ նասր տո րեն կազ մա կեր պեց սե փա կան ժո ղովր դի 
սպան դը, ա պա, շա հար կե լով այն, հա սավ իշ խա նու թյան հրա ժա րա
կա նին։ Շատ քա ղա քա գետ ներ Ժող ճա կա տի մեջ քի հետ ևում տես
նում են Թուր քի ային։ Ան կա րային, Ա դր բե ջա նում իր իշ խա նու թյու նը 
հաս տա տե լու հա մար, մի ան շա նակ խան գա րում էր ռու սա մետ հա
յացք ներ ու նե ցող Մու թա լի բո վը։ Փո խա րե նը՝ մի ան գա մայն վստա հե
լի էր ժող ճա կա տային նե րի ղե կա վար Ա. Էլ չի բեյը, ո րը չէր էլ թաքց
նում իր թուր քա մետ դիր քո րո շու մը։ Ե րկ րորդ` հայե րին ցե ղասպա նու
թյան մեջ մե ղադ րե լը լուրջ հա կակ շիռ էր տար բեր ժա մա նակ նե րում 
հայե րին կո տո րած թուր քե րի և ա դր բե ջան ցի նե րի հա մար։

 Ծա վալ ված ստա հոդ քա րոզ չու թյու նը` կեղծ ված փաս տե րով ու 
նկար նե րով, շար ժել է նաև չեխ լրագ րո ղու հի Դա նա Մա զա լո վայի 
զայ րույ թը։ Իր մա մու լի ա սու լիս նե րից մե կում նա Ա դր բե ջա նի գոր ծու
նե ու թյու նը ո րա կում է որ պես «սև PR» ու խս տո րեն դա տա պար տում 
այն։ Մի քա նի տա րի ա ռաջ լրագ րո ղու հին պա տա հա բար ի մա ցել էր, 
որ չե խա կան Լե դի ցե գյու ղի` նա ցիզ մի զո հե րի հի շա տա կը հա վեր
ժաց նող հու շար ձա նը տե ղի ա դր բե ջա նա կան հա մայն քն օգ տա գոր
ծում է իր քա րոզ չու թյան հա մար` փետր վար ամ սին կազ մա կեր պե լով 
« Խո ջա լո ւի ցե ղաս պա նու թյան» մա սին պատ մող ցու ցա հան դես ներ 
ու կի նո դի տում ներ։ Ի նչ պես նշում է Մա զա լո վան, ին քը մտե րիմ էր 
ա դր բե ջան ցի լրագ րող Չին գիզ Մուս թա ֆա ևի հետ, ո րն ի րեն ցույց էր 
տվել հայտ նի նկա րա հա նում նե րի ան մշակ կադ րե րը, ու ցու ցադ րու
թյան մեջ տեղ գտած դա ժան նկար նե րից մի այն մեկն էր, որ իս կա
պես կապ ու ներ այդ ող բեր գու թյան հետ35։ 

7,  թիվ 17 (109): 
34 Տես Էլբակյան Է.,, Թուրքիայի Հանրապետությունը և Արցախյան հիմնահարցը, 

Գիտական հոդվածների ժողովածու, հ. 3, Երևան, 2012, էջ 135։
35 Տես Press Conference Dana Mazalova Justice for Khojaly правда о ходжали, 10.03.2010, 
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Ի րա կա նում նմա նա տիպ հա կա հայ քա րո զար շավ ներ ի րա կա
նաց վում են աշ խար հի տար բեր ե րկր նե րում, որ տեղ հա մաշ խար
հային հան րու թյու նը, հա ճախ ա ռանց ճշ տե լու ի րո ղու թյուն նե րը, ըն
դու նում է դրանք որ պես բա ցար ձակ ճշ մար տու թյուն։ Բա ցը գա լիս 
է թերևս հայ կա կան կող մից։ Ե թե ժա մա նա կին հա մա պա տաս խան 
մի ջոց ներ ձեռք ա ռն վե ին և տե ղե կատ վա կան պա տե րազ մին նույն
քան կար ևո րու թյուն տր վեր, որ քան ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին, 
ա պա այ սօր պատ կերն ամ բող ջո վին այլ կա րող էր լի նել։ 

Այս պի սով, ը նդ հան րաց նե լով վե րո հի շյալ փաս տե րը՝ կա րե լի է 
եզ րա կաց նել, որ Խո ջա լո ւի բնա կիչ նե րը պար զա պես զոհ գնա ցին 
Բաք վի քա ղա քա կան ի նտ րիգ նե րին։ Սպան դի ի րա կան կազ մա
կեր պիչ նե րը ոչ մի այն հա սան իշ խա նու թյան գա լու ի րենց գլ խա վոր 
նպա տա կին, այլև փոր ձե ցին օգ տա գոր ծել սա ամ բողջ աշ խար հում 
հա կա հայ կա կան տրա մադ րու թյուն ներ տա րա ծե լու նպա տա կով։ 
Թաքց նե լով, կեղ ծե լով, խե ղա թյու րե լով փաս տերն ու հա ճախ կա շա
ռե լով կամ այլ մի ջոց նե րով լռեց նե լով ա կա նա տես նե րին՝ ա դր բե ջա
նա կան կող մը շա րու նա կում է կեր տել « ցե ղաս պան» հայի կեր պա րը։ 

Բա նա լի բա ռեր - Հա յաս տան, Ա դր բե ջան, Ար ցախ, « Խո ջա լո ւի դեպ քեր»

АННА БАБАЯН - ОБ АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ИСТОРИОГРАФИЧЕ-
СКОМ МИФЕ “ХОДЖАЛИНСКОГО ГЕНОЦИДА”

В статье рассматривается искажение событий, произошедших в Арцахе 
в феврале 1992 г. в окрестностях азербайджанонаселённого посёлка Ход-
жалы. Обсуждаются социально-мобилизационные цели данной политики 
Азербайджана и одновременно приводятся сообщения из азербайджанских 
и армянских источников, которые проливают свет на данные события. В 
статье также приводятся ранее неопубликованные сведения очевидцев.

Ключевые слова: Армения, Азербайджан, Арцах, «События Ходжалы»

https://www.youtube.com/watch?v=jzFRC2sB1R8, հղվել է 01.02.2017 թ.։
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ANNA BABAYAN - A MYTH BY THE AZERBAIJANI 
HISTORIOGRAPHY: “GENOCIDE IN KHOJALY”

The article discusses the falsification of the events that took place in the 
vicinities of the Azerbaijani-populated Artsakh (Karabakhi) village of Khojaly in 
February, 1992. Pointing out the social-mobilizational objectives of such a state 
policy by Azerbaijan, the author grounds her work on Azerbaijani and Armenian 
sources which shed light on those events. Previously untaped and unpublished 
memoirs of witnesses have been used in the current article.

Key words: Armenia, Azerbaijan, Artsakh, «Khojaly events»
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