
ԵՐԵՎԱՆԻ   ՊԵՏԱԿԱՆ   ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 

 

ВОПРОСЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 

 

JOURNAL OF ORIENTAL STUDIES 

 

 
 
 

№ 19 

 

 

 

 

 

 

 

ԵՐԵՎԱՆ 

ԵՊՀ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ 

2021 



Հրատարակվում է Երևանի պետական համալսարանի 

արևելագիտության ֆակուլտետի  

գիտական խորհրդի որոշմամբ 

 

 

 

Խմբագրական խորհուրդ` 

 
Մելքոնյան Ռուբեն պ.գ.դ., պրոֆեսոր (խմբագիր)  

Մելիքյան Գուրգեն բ.գ.թ., պրոֆեսոր  

Խառատյան Ալբերտ պ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից-անդամ  

Սաֆրաստյան Ռուբեն պ.գ.դ, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս  

Հովհաննիսյան Լավրենտի բ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթ.-անդամ  

Հովհաննիսյան Դավիթ բ.գ.թ., պրոֆեսոր  

Սաֆարյան Ալեքսանդր պ.գ.թ., պրոֆեսոր 

Ոսկանյան Վարդան բ.գ.թ., դոցենտ  

Քոչարյան Հայկ պ.գ.թ., դոցենտ  

Սարգսյան Լևոն պ.գ.դ., պրոֆեսոր  

Կարապետյան Ռուբեն պ.գ.դ. 

Տեր-Մաթևոսյան Վահրամ պ.գ.դ. 

Գրեկյան Երվանդ պ.գ.դ. 

Րեպենկովա Մարիա բ.գ.դ., պրոֆեսոր (Ռուսաստան)  

Կուզնեցով Վասիլի պ.գ.թ., դոցենտ (Ռուսաստան) 

Էքմեքչյան Լեռնա PhD (ԱՄՆ)  

Իլյա Յակուբովիչ բ.գ.դ, պրոֆեսոր (Գերմանիա)  

Ահմադջան Ղուրոնբեկով բ.գ.դ., պրոֆեսոր (Ուզբեկստան) 

 

 

 

© ԵՊՀ հրատ., 2021  



3 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Արաբագիտություն 
 

Հայկ Քոչարյան, Մոհամմեդ Հաջ Իբրահիմ  

«ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ 21-ՐԴ ԴԱՐՈՒՄ. 

ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ, ՏԵՍԱԿԱՆ ՈՒ  

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ» 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԱՍ Ա) 7-23 
 

Սոնա Տոնիկյան  

ՂՈՒՐԱՆԻ ՄԱՍԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԸՍՏ ԲԱԴՐ ԱԴ–ԴԻՆ 

ԱԼ–ԶԱՐԿԱՇԻԻ ԵՎ ՋԱԼԱԼ ԱԼ-ԴԻՆ ԱԼ-ՍՈՒՅՈՒՏԻԻ 

(«ԱՊԱՑՈՒՅՑԸ ՂՈՒՐԱՆԻ ՄԱՍԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ» 

ԵՎ «ԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ՂՈՒՐԱՆԻ ՄԱՍԻՆ 

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ» ՏՐԱԿՏԱՏՆԵՐԻ  

ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁ) 24-34 
 

Սեդա Տիգրանյան  

ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՍՏՎԱԾԱՅԻՆ ԷՈՒԹՅԱՆ ԵՎ «ՍՈՒՐԲ 

ԵՐՐՈՐԴՈՒԹՅԱՆ» ԴԱՎԱՆԱՆՔԻ ՄԵՐԺՈՒՄԸ ԻԲՆ 

ԹԱՅՄԻԱՅԻ (1263-1328) «ՔԻԹԱԲ ԱԼ- ՋԱՎԱԲ» 

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿՈՎ 35-51 
 

Մոհամմեդ Հաջ Իբրահիմ  

«ԱՐԴԱՐԱՑՎԱԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ» 

ԿԻՐԱՌԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ «ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ 

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՅՔԱՐԻ» ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 52-65 
 

Խադիջե Ահմադ Մեհրաբի  

ՀԱՎԵԼՅԱԼ ՀԱՐԱԿՑԱԿԱՆ ՄԱՍՆԻԿՆԵՐԸ ՂՈՒՐԱՆՈՒՄ. 

ԼԵԶՎԱՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ. 66-76 
 

Թյուրքագիտություն 
 

Նաիրա Պողոսյան   

ՀԱԿԱՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ 

ՄԱՄՈՒԼՈՒՄ ԽՈՋԱԼՈՒԻ ԴԵՊՔԵՐԻ ՀԻՇԱՏԱԿՄԱՆ 

ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ (2021Թ. ԱՌՑԱՆՑ ԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ 

ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄ) 77-86 

 

Գոռ Հովհաննիսյան  

ՍԱՆ-ՍՏԵՖԱՆՈՅԻ ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԸ 87-92 



4 

Անուշ Քեխյան 

ՍԻՐԻԱՅԻ ՀՅՈՒՍԻՍՈՒՄ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՌԱԶՄԱԿԱՆ 

ՆԵՐԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 93-104 
 

Անահիտ Քարտաշյան  

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՏՈՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԶՄՅՈՒՌՆԻԱՅԻ ՀԱՅ 

ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՕՍՄԱՆԻԶՄԻ ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ 

ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ 105-114 
 

Աստղիկ Պողոսյան  

ԱՀՄԵԴ ԱՂԱՕՂԼՈՒԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ 

1920-1930–ԱԿԱՆ ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ. ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 

ՄՈՒՍԹԱՖԱ ՔԵՄԱԼԻ ՀԵՏ 115-128 
 

Իրանագիտություն 
 

Արեգ Բագրատյան  

ԳՐԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՐԱՆԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԻ 

ԱՐՁԱԿԱԳԻՐՆԵՐԻ ԱՉՔԵՐՈՎ 129-144 
 

Ալեն Հայրապետյանց  

ԻՐԱՆԻ ԶՐԱԴԱՇՏԱԿԱՆՆԵՐԻ ԼԵԶՎԻ ՈՐՈՇ 

ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 145-156 

 

Աննա Գևորգյան  

ՄԱՐՏԻՐՈՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՐԱՆԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԽՈՍՈՒՅԹՈՒՄ. ԳԵՆԵՐԱԼ ՍՈՒԼԵՅՄԱՆԻՆ՝ 

ՈՐՊԵՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍ 157-164 

 

Արման Սաֆարյան  

ԵԱՏՄ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԵՎ ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ԿՐԹԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԻ՝ ԶԼՄ-ՆԵՐՈՒՄ ՈՒ 

ՄՈՒԼՏԻՄԵԴԻԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՐՏԱՑՈԼՄԱՆ ՇՈՒՐՋ. 

ԻՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ 165-174 

 

Գրախոսություն 

Ամալյա Պետրոսյան  

Լիլիթ Մովսիսյան. Ադրբեջաներենի դասագիրք, Եվրոպրինտ, Երևան, 

2019, 232 էջ 175-177  



5 

CONTENT 

 

Arabic Studies 

 

Hayk Kocharyan, Mohammed Haj Ibrahim  

“PARADIGM OF TERRORISM IN THE 21ST CENTURY: A CRITICAL 

INVESTIGATION INTO THE DEFINITIONAL, THEORETICAL AND 

LEGAL FRAMEWORKS ASSOCIATED WITH TERRORISM” 

SURVEY (PART ONE) 7-23 

 

Sona Tonikyan  

QURANIC SCIENCES ACCORDING TO BADR AD-DĪN AL-

ZARKASHI AND JALĀL AL-DĪN AL- SUYŪTI (COMPARATIVE 

ANALYSIS OF TREATISES “THE EVIDENCE IN THE HOLY 

QUR’ĀN SCIENCES” AND "THE PERFECT GUIDE TO THE 

SCIENCES OF THE QUR'ĀN") 24-34 

 

Seda Tigranyan  

REJECTION OF THE DIVINE ESSENCE OF CHRIST AND THE 

CONCEPT OF THE HOLY TRINITY ON THE EXAMPLE OF IBN 

TAYMIYYAH'S (1263-1328) “KITAB AL-JAWAB” 35-51 

 

Mohammed Haj Ibrahim  

IMPLEMENTATION OF JUST WAR THEORY FRAMEWORKS  

ON THE GLOBAL WAR ON TERRORISM 52-65 

 

Khadija Ahmad Mehrabi  

SUPPLEMENTAL PREPOSITIONS (HURŪF AL-JARR) IN QURAN: 

LINGUO-STATISTICAL ANALYSIS 66-76 

 

Turkic Studies 

 

Naira Poghosyan  

REFLECTIONS OF ARMENOPHOBIA IN THE TURKISH MEDIA IN 

THE CONTEXT OF KHOJALY EVENTS COMMEMORATION 

(BASED ON THE MONITORING OF THE ONLINE MEDIA IN 

FEBRUARY 2021) 77-86 

 

Gor Hovhannisyan 

RUSSIAN MONUMENT IN SAN-STEFANO 87-92 



6 

Anush Kekhyan 

THE MILITARY PRESENCE OF TURKEY IN THE NORTH OF  

SYRIA IN THE CONTEXT OF REGIONAL PROCESSES 93-104 

 

Anahit Kartashyan  

PUBLIC AND COMMUNAL CELEBRATIONS AS A TOOL FOR 

FOSTERING OTTOMANISM AMONG THE ARMENIAN 

COMMUNITY OF SMYRNA (IZMIR) 105-114 

 

Astghik Poghosyan  

AHMET AGHAOGLU'S ACTIVITY IN TURKEY IN THE 1920-30S. 

COOPERATION WITH ATATURK 115-128 

 

Iranian Studies 

 

Areg Bagratyan  

CENSORSHIP THROUGH THE EYES OF IRANIAN DIASPORA 

WRITERS 129-144 

 

Alen Hayrapetyants  

ON SOME LEXICAL UNITS IN THE LANGUAGE OF 

ZOROASTRIANS IN IRAN 145-156 

 

Anna Gevorgyan 

THE MARTYRDOM IN THE POLITICAL DISCOURSE OF MODERN 

IRAN. GENERAL SOLEIMANI AS A MARTYR 157-164 

 

*** 

 

Arman Safaryan  

ON THE PROBLEMS OF EDUCATIONAL SYSTEMS OF THE EAEU 

COUNTRIES AND CHINA IN THE MASS MEDIA AND 

MULTIMEDIA SPACE: REALITIES AND PERSPECTIVES 165-174 

 

 

Review 

 

Amalya Petrosyan  

Lilit Movsisyan. Azerbaycan language. Yevroprint.  

Yerevan, 2019, 232pp. 175-177 



Նաիրա Պողոսյան 

  

77 

Նաիրա Պողոսյան1  

 

ՀԱԿԱՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ 

ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼՈՒՄ ԽՈՋԱԼՈՒԻ ԴԵՊՔԵՐԻ 

ՀԻՇԱՏԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ (2021Թ. ԱՌՑԱՆՑ 

ԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄ)2 

 
Բանալի բառեր՝ Խոջալու, 44-օրյա պատերազմ, թուրքական մամուլ, 

ատելության խոսք, հայատյացություն 

 

Ամեն տարի փետրվարի վերջին՝ Խոջալուի հիշատակի օրերին 

թուրքական մամուլում նկատվում է հայկական թեմատիկայի 

ակտիվացում։ Գրեթե բոլոր թերթերում հայտնվում են հայերի կողմից 

կազմակերպված «ցեղասպանության» մասին «ականատեսների» 

պատմություններ3, Թուրքիայում և դրա սահմաններից դուրս տարբեր 

քաղաքներում անցկացվող հիշատակի միջոցառումների մասին 

տեղեկություններ4, որոնք զուգորդվում են Լեռնային Ղարաբաղի 

հակամարտության մասին կեղծ պատմագիտական 

տեղեկություններով։ Թուրքական թերթերը յուրօրինակ 

մրցակցության մեջ են մտնում մարդկանց խոշտանգումների առավել 

                                                 
1 Նաիրա Պողոսյան, բ․գ․թ․, ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի 

թյուրքագիտության ամբիոնի ասիստենտ, էլ. փոստ՝ nairapoghosyan@ysu.am 
2 Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի տրամադրած 

ֆինանսավորմամբ 19YR-5I043 ծածկագրով գիտական թեմայի շրջանակներում: 
3 Տե՛ս օրինակ Ermeniler Azerbaycan Türklerini Hocalı'da böyle katletmişti! Elini sobaya 

basıp tırnaklarını söktüler https://www.sabah.com.tr/galeri/dunya/ermeniler-azeri-turklerini-

hocalida-boyle-katletmisti-elini-sobaya-basip-tirnaklarini-soktuler/3 (հասանելի է 

08․04․2021) 
4 Նման հոդվածների մի քանի օրինակ տե՛ս Hocalı Şehitleri dualarla anıldı 

https://www.sabah.com.tr/yasam/2021/02/27/hocali-sehitleri-dualarla-anildi հասանելի է 

08․04․2021); Hocalı katliamının yıldönümünde Bayburt Üniversitesinden çevrimiçi karma 

sergi https://www.sabah.com.tr/bayburt/2021/02/27/hocali-katliaminin-yildonumunde-

bayburt-universitesinden-cevrimici-karma-sergi (հասանելի է 08․04․2021); Hocalı 

Katliamı'nın 26. Yılı https://www.sabah.com.tr/gundem/2018/02/21/hocali-katliaminin-26-

yili (հասանելի է 08․04․2021; Hocalı katliamını unutturmayacağız 

https://www.sabah.com.tr/guney/2018/03/05/hocali-katliamini-unutturmayacagiz(հասանելի 

է 08․04․2021); Hocalı katliamı unutulmadı 

https://www.sabah.com.tr/dunya/2020/02/26/hocali-katliami-unutulmadi (հասանելի է 

08․04․2021; Iğdır’da Hocalı soykırımı törenle anıldı 

https://www.sabah.com.tr/igdir/2021/02/24/igdirda-hocali-soykirimi-torenle-

anildi(հասանելի է 08․04․2021); Bartın Üniversitesi’nde “Hocalı Katliamından Karabağ 

Zaferine” konferansı https://www.sabah.com.tr/bartin/2021/03/02/bartin-universitesinde-

hocali-katliamindan-karabag-zaferine-konferansi(հասանելի է 08․04․2021)։ 
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սարսափելի մանրամասներ ներկայացնելու, ամենախիստ 

քննադատություն պարունակող հոդվածներ հրապարակելու համար։ 

Խոջալուի թեմատիկայով գրվող բոլոր հոդվածներում 

անխուսափելիորեն ականատես ենք լինում ոչ միայն Հայաստան 

պետությունը, այլև ողջ հայությանը թիրախավորող բնորոշումների, 

վիրավորական արտահայտությունների և անթաքույց ատելության 

խոսքի կիրառման։ Սույն հոդվածի շրջանակներում ներկայացնելու 

ենք թուրքական ամենախոշոր թերթերից Sabah օրաթերթի առցանց 

տարբերակում 2021 թ․ փետրվարի վերջին օրերին տեղ գտած 

հակահայկական հրապարակումների վերլուծությունը։ Ուշագրավ է, 

որ առավել ընդգծված հայատյացությամբ տարբերվող հոդվածների 

մեծ մասը ներառված են «տեղական նորություններ» բաժնում, որում 

շեշտվում է, որ խմբագրությունը պատասխանատվություն չի կրում 

հոդվածների բովանդակության համար։ Այնուամենայնիվ տարբեր 

քաղաքական ու հասարակական գործիչների, վերլուծաբանների, 

գիտնականների կարծիքները և գնահատականները արտացոլող այդ 

հոդվածները ունենում են միլիոնավոր ընթերցումներ և որոշակիորեն 

ազդում երկրում հայի կերպարի բացասական ընկալման 

ծայրահեղականացմանը։ Խոջալուի դեպքերին նվիրված 

հրապարակումների կարևոր շեշտադրումներից է այս «կոտորածի» 

աննախադեպ դաժան լինելու հանգամանքը։ Օրինակ, Sabah թերթում 

տեղ գտած մի հոդվածում Թուրքիայի Քահրամանմարաշ քաղաքի 

Սյութչու իմամ համալսարանի քաղաքագիտության և միջազգային 

հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Թողրուլ Իլսմաիլը 

հայտարարում է․ «Սրանից առաջ էլ էին կոտորածներ եղել, բայց ոչ 

այսպես պլանավորված և դաժան։ Խոջալուն կարևոր 

ռազմավարական նշանակություն ունեցող, թուրքական հոծ 

բնակչությամբ քաղաք էր։ Ես այդ մասին ասում եմ ոչ միայն որպես 

գիտանական, այլ որպես դեպքերի ականտես, ամբողջ ընտանիքով 

Ադրեջանի անկախության համար պայքարած մարդ։ Խոջալուն 

Ադրբեջանի առաջին ողբերգությունը չէ, բայց աստված տա վերջինը 

լինի»5։ «Eğitim-Bir-Sen» կազմակերպության Սամսունի մասնաճյուղի 

ղեկավար ve «Memur-Sen» համայնքային ներկայացուցիչ Համդի 

Յըլդըզի խոսքերը մեջբերող հոդվածում անդրադարձ է կատարվում 

հայերի կողմից ադրբեջանական մշակութային ժառանգության 

«ոչնչացման» դեպքերին․ «Կոտորածի ժամանակ միայն մարդիկ չեն 

սպանվել։ Պատմական մզկիթներ, աղոթավայրեր, դպրոցներ և այլ 

                                                 
5 Hocalı Katliamı Konferansı düzenlendi https://www.sabah.com.tr/guney/2020/03/03/ 

hocali-katliami-konferansi-duzenlendi (հասանելի է 26․02․2021) 
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մշակութային կոթողներ, պատմական նյութ և ինքնություն է 

վերացվել, վառվել։ Այդ գիշեր, որ պատմության մեջ սև բիծ դարձավ, 

ոչնչացվեց մարդկանց նյութական ու հոգևոր ունեցվածքը։ 

Մարդկությունից, մարդկային արժեքներից գլուխ չհանող դաժան 

ավազակները (çapulcu) թիրախավորել էին մարդկության միտքը, 

խիղճը, մշակույթը, պատիվը։ Հայաստանը կրկնվող ողբերգության և 

կոտորածին հակառակ շարունակում է ցեղասպանության ստով 

խեղաթյուրել պատմական իրողությունները, մյուս կողմից Խոջալուի 

կոտորածն իրականացրած մարդկանց ոչ միայն չի պատժում, այլ 

պարգևատրում է ամենաբարձր պաշտոններով, այդ թվում 

նախագահական։ Այս մարդիկ կարողացել են հպարտությամբ ասել, 

որ կոտորածը վրեժ լուծելու համար են կազմակերպել։ Սրան 

հակառակ ժամանակակից աշխարհում Խոջալուի զանգվածային 

սարսափին իսկական գնահատական չի տրվել..» 6։ Ոչ պակաս կարևոր 

է, որ Խոջալուի դեպքերի մասին խոսելիս պարտադիր անդրադարձ է 

կատարվում նախ տարածաշրջանում հայերի եկվոր լինելու հարցին, 

ապա նաև նոստալգիկ ոճով հիշատակվում են Երևանը, Զանգեզուրը 

և Սևանա լիճը։ Ընդ որում երբեմն այդ պատմությունների 

գեղարվեստականությունն իսկապես ապշեցնող է։ Բալըքեսիրում 

ելույթի ժամանակ Լեֆքեի եվրոպական համալսարանի դասախոս 

Նազըմ Մուրադովը հայտարարել է, որ 1850 թվականից առաջ 

Ղարաբաղում որևէ հայ չի ապրել։ Անդրադառնալով Խոջալուի 

դեպքերին Ն․ Մուրադովը հայտարարել է, որ 1990-ականներից ի վեր 

հայերը 40000 թուրք են սպանել և դա ցեղասպանություն է եղել7։  

Իսկ Թուրքիայի տարածքում գործող թուրք-ադրբեջանական 

բարեկամության կազմակերպությունների մասնակցությամբ 

իրականացվող հիշատակի միջոցառումներին, որոնք լայնորեն 

լուսաբանվում են մամուլում, առանցքային են դառնում հայերի 

հասցեին հնչող բացահայտ սպառնալիքներն ու վտանգավոր խոսքը։ 

Օրինակ, 2021 թ․ փետրվարի 26-ին Իգդիրում ելույթ ունենալիս 

Թուրքիա-Ադրբեջան բարեկամական կազմակերպությունների 

պատվավոր նախագահ Յուջել Արթանթաշը հայտարարեց․ «Հայերի 

իսկական դեմքը Խոջալուում տեսանք։ 1915-1920 թվականներին 

իրագործած ոճրագործությունները 1992 թ․ էլ արեցին։ Խոջալուում 

                                                 
6 Yıldız: “Hocalı’da katledilen kardeşlerimizi unutmayacağız” 

https://www.sabah.com.tr/samsun/2021/02/26/yildiz-hocalida-katledilen-kardeslerimizi-

unutmayacagiz (հասանելի է 26․02․2021) 
7 Ermeni meselesi ve Hocalı Katliamı Balıkesir’de anlatıldı 

https://www.sabah.com.tr/balikesir/2021/02/27/ermeni-meselesi-ve-hocali-katliami-

balikesirde-anlatildi (հասանելի է 26․02․2021) 
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անպաշտպան մարդկանց սպանեցին։ Այսօր հայերի կոտորածից 

փրկված հազարավոր ադրբեջանցիներ դժվար իրադրության մեջ են։ 

Խոջալուում հայերի կազմակերպած ցեղասպանությունն իրականում 

ողջ մարդկության ամոթն է»8։  

Թուրքիա-Ադրբեջան բարեկամական կազմակերպությունների 

դաշնության (TADDEF) նախագահի տեղակալ և մամլո քարտուղար, 

հայտնի հակահայ Սերդար Ունսալը իր ելույթում հայտարարել էր, որ 

անգամ նացիստները Գերմանիայում հրեաների հանդեպ չեն արել այն, 

ինչ արեցին հայերը Խոջալուում։ Ունսալի ելույթում ասվում է․ 

«Քսանինը տարի առաջ կատաղած հայերը հարձակվել են Խոջալուի 

վրա, այնտեղ անպաշտպան, անմեղ մարդկանց սպանել։ Խոջալուում 

հայերի իրական դեմքը տեսանք։ 1915-20 թթ․ պապերի արած 

դաժանություններն, 1992 թ․ նորից արեցին։ Անպաշտպան մարդկանց 

սպանելը հայերի մասնագիտությունն է դարձել։ Այսօր հայկական 

զուլումից փախած հազարավոր ադրբեջանցիները դժվար 

իրավիճակոմ են։ Փետրվարի 26-ը թյուրքական աշխարհի և 

Ադրբեջանի համար ամենացավալի օրերից է, մարդկային 

պատմության բառիս բուն իմաստով ամենամութ էջերից։ …Ամեն 

առիթով հակաթուրքականություն անող հայերը 1992 թ․ փետրվարի 

26-ին իրենց թշնամությունը վերահաստատեցին, ողջ աշխարհի աչքի 

առաջ կոտորելով թուրքերին։ Այս կոտորածը աշխարհը պարզապես 

դիտեց։ Թուրք ժողովուրդը հայերին երբեք չի կոտորել։ Այսպես 

կոչված ցեղասպանության մասին պնդումները զրպարտություն և 

սուտ են։ Այսօր Խոջալուում, Ղարաբաղում հազարավոր մարդկանց, 

կանանց, երեխաների կոտորած հայերի պապերն ու հայրերն 

անցյալում Իգդիրում և շրջակայքում հազարավոր մարդկանց են ողջ-

ողջ այրել։ Սա էլ ցույց է տալիս, որ հայերը թուրքերի արյունախում 

թշնամիներն են։ Հայ հանցագործները մեր նահատակներին 

դաժանաբար, աչքերը հանելով, գանգամաշկը քերթելով և մարմնի 

տարբեր մասերը կտրելով են սպանել։ ․․․Ես կոչ եմ անում բոլոր 

պետություններին ճանաչել Խոջալուում տեղի ունեցածը որպես 

ադրբեջացիների դեմ կատարված ցեղասպանություն։ Ղարաբաղում, 

Խոջալուում զոհվածնե՛ր, խաղաղ քնեք, երեսուն տարի հետո ձեր 

վրեժը լուծված է, օկուպացված հողերը հերոս ադրբեջանական 

բանակի կողմից ազատագրված են։ Մեր հարգելի նախագահ Իլհամ 

                                                 
8 Yücel Artantaş: “Hocalı katliamı Ermenilerin gerçek yüzüdür”, 

https://www.sabah.com.tr/igdir/2021/02/26/yucel-artantas-hocali-katliami-ermenilerin-

gercek-yuzudur (հասանելի է 26․02․2021) 
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Ալիևը թուրքի երկաթե բռունցքով հայի գլխին է խփել։ Խոջալուի 

ցեղասպանությունը չենք մոռացել, չենք մոռանալու»9։  

Առհասարակ, 2021 թ․ Խոջալուի դեպքերը վկայակոչող 

հրապարակումներում վերոնշյալ ավանդական թեզերին զուգահեռ 

կարմիր թելով անցնում էր այն միտքը, որ 44-օրյա պատերազմում 

հաղթանակից հետո ադրբեջանցիները մասամբ լուծել են իրենց վրեժը։ 

Էլ ավելի հատկանշական է, որ դրանցում պարտադիր հնչում էին 

Թուրքիային և անձամբ Ռ․ Թ․ Էրդողանին ուղղված շնորհակալական 

խոսքեր։ Թուրքական Sabah թերթում փետրվարի 26-ին Աղդամ 

ադրբեջանցիների այցը մեկնաբանող հոդվածում նշվում է, որ բոլոր 

ներկաներն ասում էին․ «Խոջալուի ցեղասպանության զոհերին 

քսանինը տարի հետո առաջին անգամ Ղարաբաղի հողերում ենք 

հիշում։ Առաջին անգամ հպարտ ենք կանգնած։ Այս հաղթանակի 

հերոսն Էրդողանն է» 10։ Խոջալուի դեպքերի ականատես Դյուրդանե 

Ագաևան ասում է․ «Ես չկարողացա, բայց աղջկաս իմ ծնված տնից եմ 

սպիտակ հարսի շորով ճանապարհելու։ Թուրքիային ամենայն բարիք 

եմ մաղթում։ Նա մեզ երբեք մենակ չթողեց։ Այս հաղթանակը միասին 

ենք տարել։ Եթե որպես հզոր առաջնորդ Էրդողանը չկանգներ Ալիևի 

մեջքին, չէինք կարողանա հաջողել։ Այս հաղթական պայքարի հերոսը, 

հաղթողն Էրդողանն է։ Սա նույնիսկ հայերն են ասում» 11։ Իր 

ելույթում 44-օրյա պատերազմի մասին էլ խոսելով՝ Բալըքեսիրում 

ելույթի ժամանակ Լեֆքեի եվրոպական համալսարանի դասախոս Ն․ 

Մուրադովն ընդգծել է թուրքական կողմի օգնության 

կարևորությունը․ «Ղարաբաղի երկնքում թուրքական ԱԹՍ-ները 

ջրածիծառ էին։ Եթե նրանք չլինեին, Ղարաբաղյան պատերազմում 

հաստատ չէինք հաղթի»12։ «Eğitim-Bir-Sen» կազմակերպության 

Սամսունի մասնաճյուղի ղեկավար ve «Memur-Sen» համայնքային 

ներկայացուցիչ Հ․ Յըլդըզը ևս անդրադառնում է 2020 թ․ սեպտեմբեր-

նոյեմբեր ամիսներին ադրբեջանա-հայկական պատերազմին․ «Մեր 

                                                 
9 Serdar Ünsal: “Ermenilerin Hocalı’da yaptığını Naziler bile yapmadı” 

https://www.sabah.com.tr/igdir/2021/02/26/serdar-unsal-ermenilerin-hocalida-yaptigini-

naziler-bile-yapmadi (հասանելի է 26․02․2021) 
10 ‘Türkiye bizi hiç yalnız bırakmadı’ 

https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/02/26/turkiye-bizi-hic-yalniz-birakmadi 

(հասանելի է 26․02․2021) 
11 ‘Türkiye bizi hiç yalnız bırakmadı’ 

https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/02/26/turkiye-bizi-hic-yalniz-birakmadi 

(հասանելի է 26․02․2021) 
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ադրբեջանցի եղբայրները 44 օր տևած հաջող պատերազմում 

[հայերին ] պարզ ու հստակ պատասխան տվեցին, ամբողջ 

Ղարաբաղը և, իհարկե, Շուշին ու Խոջալուն օկուպացիայից փրկեցին, 

ազատեցին նաև Թուրքիայի աջակցութամբ, որ ցույց տվեց, որ «Մեկ 

ազգ, երկու պետություն» կարգախոսը դատարկ խոսքեր չեն։ Այս 

ընթացքում Խոջալուի կոտորածում ակտիվ դեր խաղացած և 

Հայաստանի բանակի կողմից բացառիկ ծառայության համար մեդալ 

ստացած գնդապետ Ռուստամ Գասպարյանի մահն ապացուցում է, որ 

խեղճերի ցավն անպատիժ չի մնալու, դաժաններն այս աշխարհում 

վաղ թե ուշ պատասխան են տալու։ Պատմականորեն և իրավական 

տեսանկյունից ադրբեջանական հող հանդիսացող Ղարաբաղն ու 

Շուշին փրկված են Հայաստանի օկուպացիայից։ Խոջալուում տեղի 

ունեցած վայրագության, զուլումի, դաժանության համար 

պատերազմի դաշտում մուսուլմաններին վայել 

արժանապատվությամբ և արդարությամբ պատասխան տվեցին, 

զոհերի վրեժը լուծվեց։ Այս պատերազմը և հաղթանակը թեկուզև 

ուշացումով անիրավության ավարտի, արդարության 

վերականգնման, խեղճերի վրեժն առնելու, դաժաններին պատժելու 

տեսանկյունից պատմական հաջողություն և ձեռքբերում է»13։ Հ․ 

Յըլդըզը, շարունակելով ընդհանուր թրենդը, մյուսներից տարբերվում 

է փաստերի ակնհայտ աղավաղման միտումով, նա մոռացության է 

մատնում այն փաստը, որ Արցախի Հանրապետության մի հատվածը 

շարունակում է անկախ մնալ և պայքարել իր փրկության համար։  

Խոջալուի դեպքերի մասին Կայսերիի համալսարանի ռեկտոր 

Քուրթուլուշ Քարամուսթաֆայի մեկնաբանությամբ․ «Այս տարի այս 

ցավալի դեպքի, այս կոտորածի տարելիցին Աստծոն հազար 

շնորհակալություն ենք ասում, որ կարողացանք Ղարաբաղում 

հաղթանակով փարատել երեխաների, տարեցների, կանանց, 

նորածինների․ մեր 613 անմեղ ազգակցի, եղբոր, զոհի և անցյալի 

դեպքերի ցավը։ Թուրքական-իսլամական տարածքում թուրք 

ժողովրդի դեմ ոչ ոք չի կարող դուրս գալ, չի կարող դավաճանել, նման 

բան անողն ու անողները ուշ թե շուտ շատ խիստ պատասխան 

կստանան և ստանում են։ 1918 թ․ հայերի կողմից Էրզրումում 

սպանված մեր 5000 հայրենակիցներին, Ադրբեջանի Խոջալուում 

սպանված 613 ազգակիցներին, մուսուլմանական աշխարում 

սպանված մեր հազարավոր ազգակիցներին ու եղբայրներին երբեք 

                                                 
13 Yıldız: “Hocalı’da katledilen kardeşlerimizi unutmayacağız” 

https://www.sabah.com.tr/samsun/2021/02/26/yildiz-hocalida-katledilen-kardeslerimizi-

unutmayacagiz (հասանելի է 26․02․2021) 
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չենք մոռացել, չենք մոռանալու, չենք թույլ տալու, որ մոռանան,։ 

Սրանք պատմության սև բծերն են։ Մենք պատմության ընթացքում 

մեր գնացած տարածաշրջաններ բարօրություն, խաղաղություն 

տանող թուրք-մուսուլմանական պետություն ենք։ Երբեք ոչ մեկին 

չենք անհանգստացրել, մարդկանց նսեմացնող նախաձեռնություններ 

չենք արել։ Բայց մեր, մեր ազգակիցների ու խեղճերի հանգստությունը 

խաթարողներից, անհարմարություն պատճառողներից, 

ցեղասպանություն անողներից հաշիվ ենք հարցնում։. Աշխարհում 

խեղճ, օգնության կարիք ունեցողի ընկեր և պահապան մեծ 

թուրքական ազգը իր փառավոր պատմությունից ստացած ուժն ու 

վստահությունը շարունակելու է զարգացնել, մեծացնել, ավելացնել»14։ 

Գիտական բավական լուրջ պաշտոն զբաղեցնող Ք․ 

Քարամուսթաֆան բացահայտ հակագիտական պնդումներ է անում՝ 

նշելով, որ թուրքերն իրենց գրաված տարածաշրջանների բնակիչների 

հանդեպ մեղմ քաղաքականություն են վարել։ Մինչդեռ թուրքերի 

նվաճումներն այնքան արյունահեղ են եղել, որ մինչ օրս էլ թուրք և 

դաժանություն բառերը մի շարք համատեքստերում կարող են որպես 

հոմանիշներ օգտագործվել։  

Ինչպես տեսանք վերոնշյալ օրինակներից Խոջալուի դեպքերի 

մասին խոսելիս սովորաբար օգտագործվում են «ցեղասպանություն», 

«կոտորած» բառերը։ Երբեմն տպավորությունն ուժեղացնելու համար 

մամուլում հայտնվում են Խոջալուի դեպքերը գծանշող այսպիսի 

արտահայտություններ՝ «դաժանություն բառի հոմանիշ», 

«ադրբեջանական ժողովրդի ծանրագույն տրավմա», «հայկական 

դաժանության գագաթնակետ»15։ Ցավակցական ուղերձներւմ և 

ելույթներում էլ ամենից շատ օգտագործվում են «չենք մոռացել», 

«թույլ չենք տալու մոռանալ» արտահայտությունները։ 2021 թ․ 

Խոջալուի դեպքերին նվիրված իր ելույթում նման 

բառակապակցություն էր օգտագործել նաև Թուրքիայի արտաքին 

գործերի նախարար Մևլյութ Չավուշօղլուն․ «Մարդկության դեմ այս 

հանցագործությունը չենք մոռացել, չենք էլ մոռանալու16։  

Խոջալուի մասին տարբեր աստիճանի թուրք քաղաքական 

գործիչների ելույթներն իրենց բնույթով և բովանդակությամբ շատ չեն 

                                                 
14 Rektör Karamustafa’dan ’26 Şubat 1992 Hocalı Katliamı’ Mesajı 

https://www.sabah.com.tr/kayseri/2021/02/25/rektor-karamustafadan-26-subat-1992-hocali-

katliami-mesaji 
15 Vahşetin adı: Hocalı katliamı https://www.yenisafak.com/video-galeri/dunya/vahsetin-

adi-hocali-katliami-2216721 (հասանելի է 26․02․2021) 
16 Can Azerbaycan’ın acısı kalbimizde https://www.sabah.com.tr/dunya/2021/02/27/can-

azerbaycanin-acisi-kalbimizde (հասանելի է 26․02․2021) 
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տարբերվում հասարակական ակտիվիստների և գիտնական 

շրջանակների ելույթներից։ Գրեթե նույն բառպաշարով և նույն 

շեշտադրումներով թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյաները 

փոխանցում են Ադրբեջանին իրենց ցավակցությունը և ընդգծում, որ 

44-օրյա պատերազմում տարած հաղթանակից հետո հայերի հետ 

«հաշիվները մաքրել են»։ Այդընի նահանգապետ ԱՇԿ-ական Հալուք 

Ալըջըքի խոսքերով․ «Խոջալուն չդադարող գոռոց, չավարտվող ցավ, 

անսպառ թուրքական սեր է․․․ 29 տարի առաջ Լեռնային Ղարաբաղի 

Խոջալու ավանում տեղի ունեցածները թյուրքականության խղճի 

ցավն են, ազգային սրտի ցավը։ Խոջալուում միջազգային իրավունքով 

ցեղասպանություն է տեղի ունեցել, մարդկության դեմ 

հանցագործություն, հարձակումներ և խաղաղության դեմ 

հանցագործություններ են բացահայտ արվել, Խոջալուում թուրքերի 

ցեղասպանություն է տեղի ունեցել։ Քսանինը տարի անց Աստծոն 

փառք մեր զոհերի վրեժը լուծված է։ Աստծոն փառք արդարությունը 

վերականգնված է։ Աստծոն փառք թյուրքականություննը մի մեծ 

հաղթանակ է տարել։ Հավատում ենք, որ Ալլահը դաժանին պատժում 

է, բայց խեղճին երբեք չի մոռանում, չի մոռանալու։ Հայաստանը 

վճարեց իր թափած արյան գինը։ Պատմական ռևանշ տեղի ունեցավ։ 

Զոհերի, վիրավորների, խեղճերի, տնից տեղից կտրված անմեղ թուրք 

եղբայրների վրեժը ահաբեկչական պետություն Հայաստանից 

լուծեցինք։ Ինչ երջանիկ են մենք, ինչ երջանիկ են ադրբեջանցիները, 

ինչ երջանիկ է մեծ թուրք ժողովուրդը։ Ղարաբաղը թուրքական է, 

Ղարաբաղն ազատ է, Ղարաբաղն Ադրբեջան է, Ղարաբաղը թուրքի 

պողպատյա բռունցքն է, երկու պետություն մի ազգ ենք, երկու 

մարմնում մի հոգի, մի անգամ բարձրացած դրոշակը չի իջել, չի էլ 

իջնելու17»։ ԱԶԿ խոսնակ Ա․ Չելիքն այս տարվա իր հայտարարության 

մեջ նշել է․ «։Հայ օկուպանտները քսանինը տարի առաջ Խոջալուում 

աշխարհի ամենադաժան կոտորածներից մեկն են արել։ Մեր 613 

ադրբեջանցի եղբայրներ զոհվեցին։ Այս խեղճերին երբեք չենք 

մոռանալու։ Աստված հոգիներին հանգստություն տա։ Հավիտյան 

սիրելի Ադրբեջանի հետ միասին ենք»18։ Անգամ նախագահ Ռ․ Թ․ 

Էրդողանի գրառում-ցավակցությունն էր նույն ոճով․ «Քսանինը տարի 

առաջ Խոջալուում դաժանաբար սպանված ադրբեջանցի 

                                                 
17 MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, "Hocalı dinmeyen çığlık, tükenmeyen Türk sevdasıdır" 

https://www.sabah.com.tr/aydin/2021/02/25/mhp-aydin-il-baskani-alicik-hocali-dinmeyen-

ciglik-tukenmeyen-turk-sevdasidir (հասանելի է 26․02․2021) 
18 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Hocalı paylaşımı 

https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/02/26/ak-parti-sozcusu-omer-celikten-hocali-

paylasimi(հասանելի է 26․02․2021) 
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եղբայրներիս հոգիներին հանգստություն»19։ Բաքու կատարած այցի 

ժամանակ ադրբեջանական մեջլիսում իր ելույթի մեջ Էրդողանը 

առավել հանգամանալի կերպով անդրադարձավ Խոջալուին․ «Երբ 

Նուրի փաշան եկավ Կովկաս, հայերը տասներկու հազարից ավել 

թուրք էին կոտորել։ Թուրք ժողովրդի վրա անհավատալի 

զրպարտությունների ցեխ շպրտողները նախ թող հայացքը Կովկաս 

ուղղեն։ Երեսուն տարի առաջ Խոջալուում, Ղարաբաղում տեղի 

ունեցածները թող տեսնեն։ Բայց սրանք աչքեր ունեն, չեն տեսնում, 

ականջներ ունեն, չեն լսում, սրտերը քարացել են։ Ադրբեջանցիները 

երեսուն տարի առաջ Ղարաբաղից ստիպողաբար հեռանալիս ոչ մի 

բան չեն վառել, չեն քանդել։ Միայն այս վերաբերմունքը ցույց է տալիս, 

թե ում հայրենիքն է Ղարաբաղը։ Ադրբեջանը ոչ մի բան չի քանդել, չի 

վառել, որովհետև մարդն իր տունը չի քանդի, կրակի չի տա։ Նրանց 

քանդածները Ադրբեջանը սարքում է։ Աստված տա միասին 

կնորոգենք, նոր Ղարաբաղ կստեղծենք։ Քաղաքակրթության և 

վանդալիզմի միջև տարբերությունը հասկանալ ցանկացողները թող 

համեմատեն Ղարաբաղի երկու ժամանակափուլերը»20։  

 Այսպիսով, թուրքական ատելության օրացույցում փետրվարի 

վերջն ամենաակտիվ փուլերից է։ Խոջալուի դեպքերի համատեքստում 

ոչ միայն Հայաստանն ու հայկական սփյուռքը, այլ գլոբալ «հայկական 

հանրությունը» ենթարկվում է բացեիբաց վիրավորանքների, 

ատելության խոսք պարունակող հայտարարությունների կրող 

դառնում։ 2021 թ․ փետրվարյան հրապարակումները սակայն 

առանձնանում են 44-օրյա հաղթանակի համար թուրքական կողմի 

աջակցության համար ադրբեջանցիների երախտագիտության 

խոստվանությունների ներառմամբ։ Այսինքն պատերազմի ավարտից 

թուրքական մամուլում տարածված «թուրք-ադրբեջանական 

համատեղ հաղթանակի» պատումն այս օրերին էլ ավելի լայն 

հնչեղություն ստացավ։ Այս կերպ թուրքական մամուլը սեփական 

հասարակության մոտ ավելի է ամրապնդում Ադրբեջանի որպես փոքր 

եղբոր և ամենակարևոր դաշնակցի կերպարն ու հակադրում այդ 

կերպարը «հավերժ թշնամի» Հայաստանի կերպարի հետ։  

 

                                                 
19 Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Hocalı Katliamı mesajı 

https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/02/26/son-dakika-baskan-erdogandan-hocali-

katliami-mesaji (հասանելի է 26․02․2021) 
20Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Milli Meclisi'nde 

açıklamalar!https://www.haberturk.com/cumhurbaskani-erdogan-dan-azerbaycan-milli-

meclisi-nde-aciklamalar-3106044 (հասանելի է 26․02․2021) 
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ПРОЯВЛЕНИЯ АРМЕНОФОБИИ В ТУРЕЦКИХ СМИ В 

КОНТЕКСТЕ ПАМЯТИ СОБЫТИЙ В ХОДЖАЛУ (НА ОСНОВЕ 

МОНИТОРИНГА ОНЛАЙН ГАЗЕТ В ФЕВРАЛЕ 2021 ГОДА) 

 

Наира Погосян 

(Резюме) 

  

В статье сделана попытка представить проявления 

арменофобии, имеющие места в турецких электронных СМИ каждый 

год в конце февраля. Мы постарались представить особенности языка 

вражды, используемого в турецких газетах не только по отношению к 

Республике Армения, но и к армянской диаспоре и армянству в целом. 

Кроме того, мы очертили основные изменения в риторике турецких 

СМИ в 2021 году: тенденцию отмечать радость азербайджанцев от 

победы в 44-дневной войне и их благодарность за это президенту 

Турции Р. Т. Эрдогану. Ткаким образом. Турция усиливает образ 

Азербайджана как младшего брата и противопоставляет ему 

негативный образ вечного врага - Армении.  

 

 

REFLECTIONS OF ARMENOPHOBIA IN THE TURKISH MEDIA 

IN THE CONTEXT OF KHOJALY EVENTS COMMEMORATION 

(BASED ON THE MONITORING OF THE ONLINE MEDIA IN 

FEBRUARY 2021) 

 

Naira Poghosyan 

(Summary) 

 

This paper is an attempt to lence the anti-Armenian manifestations 

appearing in the Turkish digital media at the end of February each year. We 

tried to shed llight on the hate speech vocabulary utilized towards not only 

the Republic of Armenia, but also Armenian diaspora and Armenians in 

general, in the Turkish newspapers. Moreover, we outlined the main 

changes in the rhetoric of the Turkish media about Khojalu in 2021, namely 

the tendency to emphasis happiness of Azerbaijanians after the success in 

the 44-days war as well as their gratitude to the president of Turkey R. T. 

Erdoğan for it. Thus Turkey strenghtens the positive image of “the little 

brother” Azerbaycan and opposed it to the negative image of Armenia as 

“the eternal enemy”. 


