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CHODŽALI TRAGEDIJA – 
PROPAGANDOS ĮRANKIS

1992 m. vasario 26 d. naktį Kalnų Karabacho 
Respublikos (KKR) ginkluoti būriai pradėjo karinę 
operaciją siekdami sunaikinti artilerijos pozicijas ir 

nutraukti Chodžali oro uosto blokadą. Tą pačią naktį už 12 
kilometrų nuo Chodžali, netoli Agdamo miesto, buvo rasti 
negyvi taikūs gyventojai.

Iki pat šios dienos Azerbaidžano valdžios institucijos skelbė 
savo įvykių šalia Agdamo (vadinamųjų „Chodžali įvykių“) 
versiją, kad pakurstytų etninę neapykantą [armėnams] ir 
rasizmą. Tačiau faktiniai įrodymai, kuriuos pateikė, visų 
pirma, keli azerbaidžaniečių šaltiniai ir nepriklausomi 
stebėtojai, privertė suabejoti ta įvykių versija.
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PADĖTIS 
KARINIO KONFLIKTO ZONOJE
1935 m. pirmoji azerbaidžaniečių šeima persikėlė į armėnų 
apgyvendintą Chodžali kaimą buvusioje Kalnų Karabacho 
autonominėje srityje; paskutinė armėnų šeima iš ten 
išsikraustė iki 1969 m.

1992 m. Azerbaidžanas užblokavo visus kelius, vedančius į 
Kalnų Karabacho Respubliką, palikdamas regioną be kuro, 
elektros, vandens ir maisto. Nuo 1991 m. lapkričio mėnesio 
Stepanakertą ir kaimynines armėnų bendruomenes 
kasdien masiškai apšaudydavo artilerija. KKR sostinė buvo 
apšaudoma raketomis „Alazan“, taip pat iš kovinių raketų 
paleidimo įrenginių „Kristal“, reaktyvinių salvinių kovos 
mašinų BM-21 „Grad“, kurias draudžiama naudoti prieš 
civilius.

Azerbaidžano Respublikos valstybės sekretorė Lala Šovket 
Gadžijeva:
„Daugiau nei 100 dienų apšaudėme Stepanakertą, tačiau 
armėnai savo namų nepaliko.“

 Šaltinis: Azerbaidžano valstybinė televizija,   
1994 m. liepos 24 d.

Rusijos žurnalistė ir žmogaus teisių gynėja Anželika 
Čečina:
„Sausio 21–25 d. buvau Stepanakerte. Mieste vis dar 
nebuvo elektros ar vandens. Vandens taip sunku gauti, kad 
gerti arbatą yra tiesiog gėdinga. Trūksta maisto produktų, 
kuriuos būtų galima gauti už maisto korteles. Mieste 
pasitaiko bado sukeltos edemos atvejų. Stepanakertas 
man primena dokumentinius filmus apie nacių vykdytą 
Leningrado blokadą.“

 Šaltinis: žurnalas „Novoje vremia“, 1992 m., Nr. 8 (Rusija)
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Iš Žmogaus teisių centro „Memorial“ (Rusija) ataskaitos:
„1992 m. birželio 13 d. Azerbaidžanas pirmą sykį 
panaudojo reaktyvines salvines kovos mašinas „Grad“ 
Šaumianovske... Nuo vasario „Grad“ mašinos pradėtos 
naudoti Stepanakerto gyvenamiesiems rajonams 
apšaudyti. Miestui padaryta didelė žala, o gyventojai 
praktiškai priversti gyventi rūsiuose.“

 Šaltinis: http://www.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/HOJALY/
CHAPTER1.HTM

Chodžali, vietovė, kurioje buvo įsikūręs vienintelis 
Kalnų Karabacho oro uostas, buvo viena iš šešių 
pozicijų, iš kurių mėnesių mėnesius vykdytas 
Stepanakerto puolimas. Vienintelis būdas išgelbėti 
gyventojus nuo Baku valdžios jiems numatyto 
likimo – mirties nuo šalčio ir bado – buvo pradėti 
karinę operaciją, kuri turėjo nutraukti apgultį ir 
apšaudymą iš sunkiosios artilerijos.
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HUMANITARINIS KORIDORIUS.
KODĖL NEBUVO ORGANIZUOTA 
TAIKIŲ CIVILIŲ GYVENTOJŲ 
EVAKUACIJA?
Karinė operacija, kurios tikslas buvo neutralizuoti 
artilerijos pozicijas Chodžali, vykdyta pagal tarptautinės 
humanitarinės teisės normas. Prieš du mėnesius iki 
karinių veiksmų pradžios Kalnų Karabacho apsaugos 
kariuomenės vadai įvairiais kanalais Chodžali civiliams 
gyventojams ir kariniams vadovams viešai paskelbė 
apie atidarytą humanitarinį koridorių ir naudojimosi 
juo tvarką. Prasidėjus operacijai, be 3 000 civilių, mieste 
buvo ir keli šimtai azerbaidžaniečių kovotojų.

Chodžali miesto meras Elmanas Mamedovas:
„Vasario 25 d. 8.30 val. gavome informacijos, kad šarvuoti 
automobiliai ir kovinės pėstininkų mašinos netoli miesto 
užėmė kovines pozicijas. Visus apie tai informavome 
per radiją. (Be to, vasario 24 d. paskambinau į Agdamą 
pranešti, kad į mūsų rankas pakliuvęs armėnų kareivis 
papasakojo apie planuojamą ataką... Tačiau aš negavau 
jokio atsakymo.) Paprašiau atsiųsti sraigtasparnius, kad 
iš šios zonos galėtume išskraidinti senolius, moteris ir 
vaikus. Pagalba taip ir nepasirodė...“

 Šaltinis: „Chodžali genocido kronika“.  
Azerbaidžano valstybinė leidykla, Baku, 1993, 16 p. 

„Mes žinojome, kad koridorius buvo skirtas civiliams 
evakuoti.“

 Šaltinis: „Russkaja mysl“, 1992 m. kovo 3 d. (Rusija)



8 CHODŽALI TRAGEDIJA – PROPAGANDOS ĮRANKIS

Chodžali gyventojas Salmanas Abasovas:
„Kelios dienos iki tragedijos armėnai pakartotinai 
perspėjo per radiją, kad ketina pulti miestą, ir ragino mus 
pasitraukti. Kurį laiką sraigtasparniai į Chodžali neskrido, 
tad mums beliko tik svarstyti, ar kam nors rūpėjo mūsų 
padėtis. Be to, kai atsirado galimybė evakuoti moteris, 
vaikus ir senolius, jie įtikino mus to nedaryti.“

Šaltinis: „Chodžali genocido kronika“.  
Azerbaidžano valstybinė leidykla, Baku, 1993, 31 p.

 
Pirmasis Azerbaidžano Respublikos prezidentas Ajazas 
Mutalibovas:
„... vis dėlto koridorių, kuriuo žmonės galėjo pabėgti, 
paliko armėnai. Kodėl jie būtų turėję pradėti šaudyti? 
Ypač Agdamo apylinkėse, kur tuo metu buvo pakankamai 
pajėgų padėti žmonėms.“
Šaltinis: „Nezavisimaja gazeta“, 1992 m. balandžio 2 d. (Rusija)

Chodžali įvykių tyrimo komiteto pirmininkas Ramizas 
Fatalijevas:
„Iki įvykių Chodžali liko keturios dienos. Vasario 22 
d. dalyvaujant prezidentui, ministrui pirmininkui, 
KGB vadovui ir kitiems asmenims įvyko Nacionalinės 
saugumo tarybos sesija, kurioje buvo priimtas sprendimas 
neevakuoti žmonių iš Chodžali. Taigi, mes patys 
pakurstėme armėnus pulti; Saugumo tarybos nariai buvo 
įtikinti, kad armėnai nesiims vykdyti genocidą.“

Šaltinis: http://www.azadliq.org/content/article/1818751.html

Azerbaidžano žurnalistas Einula Fatulajevas:
„Tą vietovę mačiau savo akimis, todėl tvirtai pareiškiu, 
kad prielaidos, jog armėnai nesudarė jokio humanitarinio 
koridoriaus, buvo nepagrįstos. Koridorius tikrai buvo, nes 
kitu atveju apsupti ir visiškai nuo išorinio pasaulio atskirti 
Chodžali gyventojai niekada nebūtų galėję prasiveržti pro 
blokadą... Kalbėjausi su šimtais pabėgėlių, kurie patikino 
mane, kad koridorius buvo ir nuo jo priklausė jų galimybės 
išgyventi.“

Šaltinis: „Karabacho dienoraštis“, skelbtas laikraštyje „Realnyj 
Azerbaidžan“, 2005 m. balandžio mėn. (Azerbaidžanas)
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Azerbaidžano Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas Tamerlanas Karajevas:
„... priėjau prie prezidento ir [atitinkamų] valdžios atstovų 
ir paprašiau imtis būtinų priemonių. Kas 2–3 valandas jie 
tikino, kad sraigtasparniai iš Baku jau išskrido į Agdamą.“

Šaltinis:  
laikraštis „Zerkalo“, 1992 m. balandžio 4 d. (Azerbaidžanas)

Iš Žmogaus teisių centro „Memorial“ (Rusija) ataskaitos:
„Planuota Chodžali žmonių evakuacija taip ir neįvyko. Tai 
faktas. Neįvyko, nors Chodžali valdžia ir Azerbaidžano vadai 
žinojo, kad humanitarinis koridorius buvo atidarytas.“

Šaltinis: http://www.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/HOJALY/
CHAPTER1.HTM

Iš Chodžali miesto dėl įvairių priežasčių 
nepasitraukė 734 gyventojai. Užėmus 
Chodžali, jie buvo išvežti į armėnų pusėje 
esantį Stepanakertą, o vasario 28 d. 
besąlygiškai perduoti azerbaidžaniečiams.

Iš Žmogaus teisių centro „Memorial“ (Rusija) ataskaitos:
„Remiantis iš abiejų pusių gautais duomenimis, 1992 
m. kovo 28 d. daugiau nei 700 Chodžali gyventojų buvo 
perduoti azerbaidžaniečiams. Šie žmonės, kurių dauguma 
buvo moterys ir vaikai, buvo paimti į nelaisvę pačiame 
mieste ir pakeliui į Agdamą.“

Šaltinis: http://www.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/HOJALY/
CHAPTER1.HTM
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KUR IR KODĖL  
ŽUVO TAIKŪS GYVENTOJAI?

Chodžali gynėjas Suleimanas Abasovas:
„Kartu su keliais Chodžali gyventojais pasiekiau Nachidževaniko 
kaimą tikėdamasis ten rasti prieglobstį. Prieš tai per radiją iš 
Agdamo buvo skelbiama, kad kaimas buvo atkovotas iš [armėnų] 
kovotojų.“

Šaltinis: „Chodžali genocido kronika“. Azerbaidžano valstybinė leidykla, 
Baku, 1993, 31–32 p.

Zauras Kadimbekovas:
„... žmonės Agdame akivaizdžiai apgavo Chodžali gyventojus, 
nukreipdami juos į armėnų kaimą Nachidževaniką ir 
išprovokuodami susidūrimą su kaimą gynusiais armėnų kariais.“

Šaltinis: „Chodžali tragedija“, „Pravda“, 1992 m. kovo 7 d. (Rusija)

Taip pat žr. „Chodžali genocido kronika“. Azerbaidžano valstybinė leidykla, 
Baku, 1993, 29 p. (Azerbaidžanas)

Einula Fatulajevas:
„Patys Chodžali gyventojai primygtinai reikalavo, kad jiems būtų 
leista pasinaudoti koridoriumi ir kad kitame koridoriaus gale 
buvę armėnų kareiviai nepradėtų šaudyti. Kai kurie Azerbaidžano 
liaudies fronto kariai evakavo keletą Chodžali gyventojų išveždami 
juos Nachidževaniko kaimo kryptimi – nesuprantu kodėl, nes 
tuo metu jį kontroliavo armėniškasis Askerano batalionas. Kiti 
pakliuvo į artilerijos apšaudymą Agdamo apylinkėse.“

Šaltinis: „Karabacho dienoraštis“, skelbtas laikraštyje „Realnyj 
Azerbaidžan“, 2005 m. balandžio mėn. (Azerbaidžanas)

Vasario 29 d. Azerbaidžano televizija parodė šalia Agdamo 
žuvusių Chodžali gyventojų kūnus. Daugiau vaizdų, kuriuose 
buvo matyti tie patys jau apirę ir subjauroti kūnai, buvo 
parodyta kovo 2 d.



1 1 CHODŽALI TRAGEDIJA – PROPAGANDOS ĮRANKIS

KAS NUTIKO KŪNAMS IR KAM 
BUVO REIKALINGA TAIKIŲ CIVILIŲ 
GYVENTOJŲ MIRTIS?

Čekų žurnalistė Dana Mazalova:
„1992 m. kovo mėnesio viduryje azerbaidžaniečių 
operatorius ir žurnalistas Čingizas Mustafajevas savo bute 
Baku man parodė neredaguotą medžiagą, kurią jis vasarį 
nufilmavo Agdamo apylinkėse. Šioje medžiagoje nebuvo 
nieko panašaus į tuos vaizdus, kuriuos pasauliui parodė 
Azerbaidžanas. Čingizas pats tenai nuskrido sraigtasparniu 
ir atskraidino palaidoti keletą kūnų – tai buvo turkų 
meschetų kūnai, rasti 5 km nuo Agdamo, nesudarkyti ir su 
visais drabužiais. Teritoriją kontroliavo azerbaidžaniečiai, 
o tarp kūnų Čingizas pastebėjo karine uniforma vilkintį 
žmogų, kurio nenubaidė azerbaidžaniečių sraigtasparnis. 
Kai po kelių dienų Č. Mustafajevas grįžo prie likusių 
kūnų, vaizdas jį sukrėtė – mirusieji buvo nuskalpuoti... Č. 
Mustafajevo filmuotoje medžiagoje nebuvo nuogų moterų 
ir vaikų ar nuskalpuotų vyrų. Tačiau aš aiškiai prisiminiau, 
kad mirusiesiems buvo šauta į kelius. Č. Mustafajevas 
anksčiau mokėsi medicinos, todėl iškart suprato, kad 
šie žmonės mirė lėta ir skausminga mirtimi visiškai 
nukraujavę. Neabejotina atrodė ir tai, kad į juos šauta iš 
arti, taikantis į kelius. Jie buvo nužudyti sąmoningai. Kas 
tai padarė ir kodėl, aš pasakyti negaliu.“

Šaltinis: http://www.golosarmenii.am/ru/19958/world/2203/

Azerbaidžaniečių žmogaus teisių gynėjas Arifas Junosovas:
„Miestas ir jo gyventojai buvo sąmoningai paaukoti dėl 
politinių motyvų, kad į valdžią neateitų Azerbaidžano 
liaudies frontas.“

Šaltinis: laikraštis „Zerkalo“, 1992 m. liepos mėn. (Azerbaidžanas)
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1992 m. Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas ir 
laikinasis Azerbaidžano Respublikos prezidentas Jakubas 
Mamedovas:
„Per pokalbį su Azerbaidžano televizijos korespondentu 
Jakubas Mamedovas pareiškė, kad tie, kurių sąžinę slegia 
Chodžali tragedija, patys drąsiai jam apie tai prisipažino. 
Jis kalbėjo ne apie armėnus.“

Šaltinis: žurnalas „Ogoniok“, 1992 m., Nr. 14–15 (Rusija)

Chodžali miesto meras Elmanas Mamedovas:
„Mes nežinome, kam priskirti šį žiaurumo aktą, nežinome, 
kas šioje istorijoje yra kaltoji šalis...“

Šaltinis: nufilmuotas pokalbis su Čingizu Mustafajevu, skelbiama 
http://xocali.net/RU/Mamedov-Mustafayev.html

Fotografuodama ir filmuodama konfliktą Kosove, žemės 
drebėjimus, užsieniečius pabėgėlius ir kitus įvykius ir 
pateikdama tai kaip vaizdus Chodžali, Azerbaidžano 
valdžia įsitraukė į beprecedentį įrodymų padirbinėjimą 
ir falsifikavimą. Minėtos nepriklausomos analizės ir 
šaltiniai, susiję su 1992 m. vasario mėnesį šalia Agdamo 
vykusiais įvykiais, skelbiami interneto svetainėje 
(www.xocali.net), kurią 2010 m. sukūrė Ksenofobijos 
prevencijos iniciatyvinė nevyriausybinė organizacija.

Azerbaidžano užkurtos propagandos mašinos pastangos 
išvengti atsakomybės už armėnų žudynes Sumgaite, Baku, 
Maragoje ir kitose gyvenvietėse bei pasinaudoti tragiškais 
įvykiais, kuriuos pats išprovokavo, prieš armėnus nukreiptos 
propagandos tikslais, be abejonės, nueis veltui. Anksčiau ar 
vėliau tie, kurie iš tiesų yra atsakingi už Chodžali įvykdytus 
nusikaltimus, bus išaiškinti ir stos prieš teisingumą.



13 CHODŽALI TRAGEDIJA – PROPAGANDOS ĮRANKIS

Tai „armėnų smurto“, motinų kančių, mirusių vaikų ir kt. iliustracija. 
Tačiau patikrinus nuotraukų tikrumą paaiškėjo, kad jose matomi vaizdai 
yra po 1983 m. pragaištingo žemės drebėjimo Turkijoje.
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Šią nuotrauką galima pamatyti daugelyje svetainių, skirtų 
įvykiams Chodžali.

Apsišaudymas vyko 1992 m. vasario 25–26 d., o kovo 2 d. 
kūnai buvo surinkti ir išvežti (sprendžiant iš vaizdo medžiagoje 
užfiksuotos įvykių sekos, jų buvo apie 30 ar 40).

Kyla klausimas: kaip kūnai „tapo skeletais“ vos per keletą 
šaltų naktų, jeigu žmogaus kūnui ir drabužiams suirti reikia 
ne mažiau kaip 100 metų?
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Kaip Chodžali „aukas“ Zurna.azersayt.com parodė nužudytus „Hamas“ 
narius.
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Įvykiai Chodžali iliustruojami 1999 m. Balkanuose vykdytų pogromų 
nuotraukomis.
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Siaubinga nuotrauka...

Tačiau ji niekaip nesusijusi su įvykiais Chodžali, 
kadangi joje užfiksuoti 1978 m. įvykiai, kai „Pilkieji 
vilkai“ surengė baisius pogromus, nukreiptus prieš 
alevitus (Turkijos šiitus, kurie paprastai rėmė 
politikos kairiuosius), per kuriuos žuvo 111 žmonių.








