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ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ

 Գայանե Խ. Չոբանյան

ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՎԱՐՁԿԱՆՆԵՐԸ ՂԱՐԱԲԱՂՅԱՆ 
ՊԱՏԵՐԱԶՄՈՒՄ* 

Մուտք

Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ հասունացող ռազմական ընդհարման հե-
ռանկարը, իշխանության համար ծավալվող ներքին պայքարը և մի շարք 
այլ խորքային խնդիրներ պատճառ դարձան 1980-ականների վեր ջերին 
Ադրբեջանում իսլամական գործոնի քաղաքականացման և վերա իմաս-
տա վորման համար: 

Ղարաբաղան հիմնախնդրի ուժային լուծման ձգտումները դարձան 
Ադրբեջանի քաղաքական հայեցակարգի անկյունաքարը և մեծապես խթա-
 նեցին քաղաքական իսլամի մուտքը Ադրբեջան: Այդ երկրի քաղա քա  կան 
գործիչները սկսեցին կրոնն օգտագործել որպես կապող օղակ՝ իսլամական 
աշխարհի հետ ավելի սերտ հարաբերություններ կառուցելու և նրա աջակ-
ցությամբ Ղարաբաղան հակամարտությանը ադրբեջանանպաստ լուծում 
տա լու համար։ 

Անկախության առաջին տարիներից սկսած Ադրբեջանը դիվա նա գի-
տական հարաբերություններ հաստատեց սկզբում՝ Թուր քիայի ու Իրանի, 
այնուհետև Սաուդյան Արաբիայի, Քուվեյթի, ԱՄԷ-ի, Եգիպտոսի, Իրաքի, 
Սիրիայի, Պակիստանի հետ: 1991 թ. դեկտեմբերի 8-ին Ադրբեջանը դար ձավ 
առաջին հետխորհրդային իսլամական հան րապետությունը, որն ընտր վեց 
«Իսլամական կոնֆերանս» կազմա կերպության (ԻԿԿ)1 լիիրավ անդամ, իսկ 
1992 թ. անդամակցեց «Տնտեսական համագործակցության կազ  մա կեր պու-
թյանը»2, որոնց ամբիոններն օգտագործվում էին Հայաս տանի «զավ թո-
ղական քաղաքա կանությունը» դատա պարտող տարբեր ձևաչափի փաս-
տաթղթերի ըն դունման համար: 

* Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 12.06.2013:
1 «Իսլամական կոնֆերանս» կազմակերպությունը, որը 2011 թ. վերանվանվեց «Իսլամական հա-
մագործակցության կազմակերպության», ստեղծվել է 1969 թ., հանդիսանում է ամենամեծ ու 
ա մենաազդեցիկ մուսուլմանական միջազգային կազմակերպությունը և միավորում է 57 երկիր: 
Մանրամասն տե՛ս http://www.oic-oci.org/page_detail.asp?p_id=52, http://ipripak.org/factfiles/ff46.
shtml 
2 «Տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունը» տարածաշրջանային միջպետա-
կան տնտեսական կազմակերպություն է, որը ձևավորվել է 1985 թ.: Անդամ երկրներն են Իրանը, 
Թուրքիան, Պակիստանը, Ղազախստանը, Ադրբեջանը, Ղըրղզստանը, Աֆղանստանը, Տա-
ջիկս  տանը, Թուրքմենստանը, Ուզբեկստանը: Մանրամասն տե՛ս http://www.ecosecretariat.org/
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Այն պայմաններում, երբ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը 
խարսխված էր ոչ թե կրոնական, այլ ազգային-քաղաքական խնդիրների 
վրա, Ադրբեջանի իշխանությունները փորձում էին նրան հաղորդել կրո-
նա կան ուղղվածություն: Դրանով նպատակ ունեին Ղարաբաղան պատե-
րազմի մեջ ներ գրավել ողջ իսլամական աշխարհի «ջիհադի մարտիկնե-
րին»։ Արդյունքում օտար երկրյա կրոնական կազմակերպությունները, բա-
րեգործական միու թյուն ները, իսլամական ծայրահեղական կառույցները 
կարողացան հեշ տու թյամբ ներթափանցել Ադրբեջան և ամրապնդվել 
այն տեղ՝ այդ երկիրը դարձնելով ահաբեկչության «որջ»:

Այս գործընթացին նպաստեց նաև այն իրողությունը, որ Ղարաբաղ ան 
պատերազմի տարիներին սկսվեց Աֆղանստանից, Պա կիստանից, Թուր-
քիայից, Չեչնիայից վարձկան մոջահեդների3 մեծ հոսք դեպի Ադր բեջան՝ 
հայերի դեմ պայքարի կարգախոսով: 

 1.Չեչեն վարձկանները Ղարաբաղում

 Երբ 1992 թ. Աբուլֆազ Էլչիբեյի գլխավորած Ադրբեջանի Ժողովրդա-
կան ճակատը եկավ իշխանության, ինքնահռչակված Իչկերիայի և Ադրբե-
ջանի միջև ձևավորվեցին բարիդրա ցիական հարաբերություններ: 1992 թ. 
գարնանը Ադրբեջանի իսլամական առաջ նորդները և այդ երկրի պաշտ-
պանության նախարարության պատ վի րակությունը հանդիպում ունեցան 
Չեչ նիայի նախագահ Ջոհար Դու դաևի հետ: Երկկողմ հանդիպումների ժա-
 մանակ, բացի երկու երկրների դիվանագիտական, տնտեսական և մշա  կու-
թային համագոր ծակցության խնդիրներից, քննարկվեցին նաև ռազ մա կան 
փոխօգնու թյան հեռա նկար ները, մասնավորապես՝ Լեռնային Ղարա  բաղում 
ըն թացող ռազմական գործողություններին Չեչ նայի զինված ուժերի մաս-
նակցության հարցը, որոնց ռազմամթերքի և սպառազինության մատա կա-
րարումը ադրբեջանական կողմը վերցրել էր իր վրա4: 1992 թ. չեչեն գրոհա-
յինների խումբը՝ հրամանատար Շամիլ Բասաևի գլխա վորությամբ, ժամա-
նեց Ադրբեջան և մայիսին մասնակցեց Շուշիի, իսկ 1993 թ. ամռանը՝ Աղդամի 
ռազմական գործողություններին: Բասաևի խմբավորումը վեր ջին ներից 
էր, ով կրելով ծանր պարտություններ՝ հայերի ճնշմամբ լքեց ռազմական 
դիրքերը5: 

Հետագայում իր հարցազրույցներում Բասաևը նշել է, որ իր կարիերայի 
ընթացքում նա և իր գումարտակը միայն մեկ անգամ են պարտություն 
կրել՝ Ղարաբաղում: Չեչենական գումարտակը կարևոր դեր է խաղացել 
նաև 1993 թ. Հորադիզ քաղաքի վերագրավման գոր ծո ղու թյան մեջ՝ հայե-
րի վրա հարձակվելով Իրանի սահմանի եր կայն քով: Չնա յած ադրբեջանա-
կան կողմի հերքումներին, որոշ աղբյուրներ հավաս տում են, որ 1992-1993 
թթ. Բասաևի հետ միասին ղարաբաղան մարտերին մասնակցել է նաև 

3 «Մոջահեդ» բառը, որը ծագում է արաբական «ջահադա» արմատից, նշանակում է հանուն 
Աստծո և հավատի կռվող մարտիկ (ջիհադի մարտիկ): 
4 Տե՛ս «Экспресс-хроника», N 28. 1992. Մեջբերումն ըստ՝ Г. Демоян, Турция и Карабахский 
конфликт: в конце XX- начала XXI веков, Историко-сравнительный анализ, Ереван, 2006, с. 182.
5 Տե՛ս Thomas de Waal, Black Garden: Armenia nad Azerbaijan through Peace and War, New York and 
London, 2003, p. 179.



165

Վ
ԷՄ

 հ
ա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
Ե
 (
Ժ
Ա
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 3
 (
43

) 
հու

լի
ս-

սե
պ

տ
եմ

բե
ր,

 2
01

3

հայտնի մոջահեդ Ալ-Խաթաբը6: 
Ղարաբաղի և Աֆղանստանի մարտերի վետերան, ադրբեջանցի գնդա-

    պետ Ազեր Ռուստամովի պատմածներից պարզ է դառնում, որ չեչեն հայտնի 
ահաբեկիչ Սալման Ռադուևը, ով 1992 թ. հիմնեց և գլխավորեց Իչկերիայի 
նախագահի «նախագահա կան բերետներ» զինված խմբավո րումը, իսկ հե-
տագայում դարձավ «գեներալ Դուդաևի բանակի» հրամա նա տարը, նույն-
պես մասնակցել է Ղարաբաղում ծավալված կռիվներին: Մասնա վորա պես՝ 
խոսելով 1992 թ. ամռան մար տերի մասին՝ Ռուստամովը նշել է. «Այս կռիվ-
ներում անգնահատելի օգնություն են մեզ ցուցաբերել մոտ հարյուր չեչեն 
կամավորներ՝ Շամիլ Բասաևի և Սալման Ռադուևի գլխա վորությամբ: Մեծ 
կորուստների պատ ճառով նրանք ստիպված էին թողնել մարտի դաշտը և 
հեռանալ»7: 

Հայ կամավորականների «Երկրա պահ» միության շտաբի նախկին ղե-
կավար, գեներալ-մայոր Աստվածատուր Պետրոսյանի հայտնած տեղե-
կատ վության համաձայն՝ 1992 թ. ամռանը ադրբեջանցիների կողմից կռվել 
են մոտ չորս հարյուր չեչեն գրոհայիններ՝ Բասաևի գլխավորությամբ: 1992 
թ. հուլիսի 3-ին՝ Կարմիրավան գյուղի ազատագրման գործողության ժա-
մանակ, նրանցից շատերը սպանվեցին, իսկ 120-ը գերի ընկան, ինչից հե-
տո Բասաևը այլևս չվերադարձավ Ղարաբաղ8: 

Մերձավոր Արևելքի և ահաբեկչության գծով մասնագիտացած ամե րի-
կացի լրագրող Ջոն Քենթ Քուլին (John Kent Cooley) նշում է, որ մինչև 1994 
թ. ամառը չեչեն մոջահեդների թիվը ղարաբաղան ռազմա ճակա տում 
հասել է 2500-ի, որոնց մեծ մասը տեղակայված էր սահմանին կից՝ հա-
րավային ճակատում9: Չեչենական ստորաբաժանումները ղարաբաղան 
փորձը և ձեռք բերված զինամթերքը հետագայում օգտագործեցին չեչե-
նական պատերազմների ժամանակ:

2. Աֆղան մոջահեդների դերակատարությունը

Աֆղանական մոջահեդների անմիջական ներկայությունը զգացվեց 
ինչ պես Տաջիկստանում, այնպես էլ Լեռնայի Ղարաբաղում և Չեչնիայում 
ծավալված ռազմական գործողությունների ժամանակ: Ինչպես նշում է 
միջազգային ահաբեկչության գծով փորձագետ Ռոհան Գունարատնան 
(Rohan Gunaratna), Խորհրդային Միության փլուզումից հետո «Ալ-Քաիդա» 
կազմա կերպությունը առաջինը Բաքվում հիմն եց իր մասնաճյուղը, որն 
աջակցում էր ադրբեջանցի մոջահեդներին Լեռնային Ղարաբաղի վիճելի 
անկլավի համար քրիստոնյա հայերի դեմ 1988-1994 թթ. վարած պա տե-
րազ մում10: Պակիստանի, Իրանի, Սաուդ յան Արաբիայի, Սուդանի, Թուր-
քիայի ազ գա յին անվտանգության ծառա յությունների հովանավորությամբ 

6 Տե՛ս EurasiaNet, Chechen fighter’s death reveals conflicted feelings in Azerbaijan. May 14, 2002.
7 Азербайджанский ветеран карабахской войны: Басаев и Радуев оказали нам неоценимую 
помощь: Нагорный Карабах за неделю, http://www.regnum.ru/news/393591.html 
8  Տե՛ս Аствацатур Петросян: Шуши был освобожден благодаря грамотной самообороне, http://
www.panarmenian.net/rus/politics/news/48361/ 
9 Տե՛ս J. K. Cooley, Unholy Wars: Afganistan, America and International Terrorism, London (New 
edition), 2000, p. 180.
10 Տե՛ս R. Gunaratna, Inside Al Qaeda: Global Network of Terror, New York, 2002, p. 134. 
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մոջահեդ ների ջոկատները կրթություն էին ստանում Պակիստանում և Աֆ-
ղանստանում տեղակայված «Ալ-Քաիդայի» հատուկ ճամբարներում՝ ողջ 
աշխարհով մեկ սրբազան պատերազմի տարածման համար: 

1993 թ. հուլիսին Ադրբեջանի ներքին գործերի փոխնախարար Ռովշան 
Ջավադովի Քաբուլ այցելությունից հետո11 Աֆղանստանի վարչապետ, 
«Իս լամական կուսակցության» («Հիզբ-ի-Իսլամի») հիմնադիր Գուլբուդդին 
Հեքմաթյարը համաձայնեց տրամադրել աֆղան և արաբ մոջահեդներ՝ 
Լեռնային Ղարաբաղի դեմ պատերազմին մաս նակ ցելու նպատակով: 
Հեք մաթյարին, ով աֆղանական պատերազմից հետո կորցրել էր Սաուդ-
յան Արաբիայի ֆինանսական աջակցությունը, Ղարա բաղ ան պատերազ-
մին մասնակցությունը հնարավորություն կտար ոչ միայն շարունակել իս-
լամական հեղափոխության «արտահանումը», այլև վերականգնել ֆի նան-
սական ռեսուրսները: Սակայն հայկական առաջին հետա խուզադիվերսիոն 
ջոկատի հիմնադիր-հրամանատար Վլադիմիր Վար դանովի համոզմամբ, 
իրականում Հեքմաթյարը իր բարձ րակարգ «Սև արագիլներ» դիվերսիոն-
կործանիչ ջոկատից բավականին քիչ մարդ է ուղարկել ղարաբաղան 
ռազ մաճակատ: Ուղղակի նա դեմ էր թալիբան շարժմանը և «թալիբների 
շրջանում որոշակի քարոզ էր տանում և հնա րավորինս շատ մարդ վաճա-
ռելով այդ ժամանակվա «Բաքվի խաներին»՝ փորձեց թուլացնել թալիբների 
ճնշումը Քաբուլի վրա: Դրանով Հեքմաթ յարը լուծում էր նաև ներքին 
հարց»12:

Ռուսաստանի արտաքին հետախուզական ծառայության տեղեկու-
թյուն ների համաձայն՝ 1993 թ. սեպտեմբերին 1500 աֆղան մարտիկներ են 
մուտք գործել Ադրբեջան13: Իրանից Ադրբեջան եկած աֆղան մոջահեդ-
ներից Բախտիար Վերբալլահ Վաբերզաիդի հաղորդած տեղեկությունների 
հա մա ձայն, ով 1994թ. ապրիլի 22-ին հայկական ուժերի կողմից գերի էր 
վերցվել, վարձկանները օրական վճարվում էին 1000 մանաթ, սակայն 
Ադրբեջանի զինվորական շտաբը խոստացել էր պայմանագրի ավարտից 
հետո յուրաքանչյուրին հատկացնել 5000 դոլար հավելավճար: Աֆղան-
ների կենսապայմաններն ավելի բարեկարգ էին, քան ադրբեջանցի զին-
վորներինը, և նրանք իրենց արձակուրդը Բաքվում կամ Աֆղանստանում 
էին անցկացնում: Մոջահեդները ապրում էին առանձին, քանի որ ադր-
բեջանցիները չէին հետևում շարիաթի օրենքներին, չէին աղոթում, սա-
կայն ադրբեջանական զինվորները պահպանում էին շփումը վարձ-
կանների հետ՝ Աֆղանստանից բերված թմրանյութի պատճառով: Ադրբե-
ջանի զինվորական շտաբի և մոջահեդների կապող օղակը աֆղան Վայ-
դալլահն էր, ով Բաքվում կազմակերպում և համակարգում էր մոջահեդ-
ների հետ կապված աշխատանքները14: Ադրբեջանցի զինվորների և մոջա-
հեդների միջև հաճախ էին տեղի ունենում դաժան ընդհարումներ, ներառ-

11 Տե՛ս Islamic Mercenaries in Nagorno Karabakh War Afghan Fighters Aiding Azerbaijan in the War 
against NKR, The Washington post, August 11, 1993, http://www.nkrusa.org/nk_conflict/islamic_
mercenaries.shtml
12 Գայանե Չոբանյանի հարցազրույցը Վ. Վարդանովի հետ, Եր., մարտի 19, 2013թ., Գայանե 
Չոբանյանի անձնական արխիվ: 
13 Տե՛ս J. K. Cooley, նշվ. աշխ., էջ 180։
14 Տե՛ս «Moscow News», N 23, June 5-12, 1994. 
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յալ քաղաքացիների գլխատումն ու ծիսական անդամահատումը15: Այս 
անհանդուրժողականությունը պայմանավորված էր ինչպես կրոնա կան, 
այնպես էլ հոգեբանական գործոնով. ադրբեջանցի զինվորների մի մասը 
Աֆղանստանի պատերազմի ժամանակ խորհրդային բանակի կազ մում 
կռվել էր մոջահեդների դեմ, ուստի նրանց համար դժվար էր մեկը մյուսին 
ընկալել որպես դաշնակիցներ: Ադրբեջանի իշխանությունները մինչ օրս 
հերքում են ռազմական գործողություններին մոջահեդների մաս նակ ցու-
թյու նը, և խնդրին հնչեղություն չտալու համար ոչ բոլոր մահացած ների աճ-
յուն ներն են Աֆղանստան ուղարկվել՝ թաքցնելով զոհերի իրական թիվը16: 

 3. Իսլամական այլ ուժերի աջակցությունն Ադրբեջանին 

Հայկական առաջին հետախուզադիվերսիոն ջոկատի հիմնադիր-հրա-
մանատար Վլադիմիր Վարդանովը փաստում է, որ բացի չեչենական ստո-
րաբաժանումներից, Արցախյան պատերազմին մասնակցել են Ուզ-
բեկստանի, Տաջիկստանի իսլամական կազմակերպությունների, ինչ պես 
նաև «Կովկասի ժողովուրդների համադաշնություն» կազմա կերպության 
ռազմական խմբավորումները, որոնք ավելի շուտ գալիս էին ոչ թե հայերի 
դեմ կռվելու, այլ գործնական վարժանքների՝ ապագայում «Կովկասի Էմի-
րաթ» ստեղծելու նպատակով: Ղարաբաղան պատերազմի ընթացքում 
Աբ խազիա ուղարկված սույն ստորաբաժանումը հայերի հետ նույն զորքի 
կազմում կռվել է Վրաստանի դեմ17: Սա ապացուցում է, որ քրիստոնյա աշ-
խարհի դեմ ընդհանուր իսլամական դրոշի տակ համախմբվելու կրոնա-
կան քարոզները ունեին մանիպուլյատիվ քաղա քական նպա տակ ներ: 
Վլադիմիր Վարդանովի վկայությամբ՝ «Այս ամենը ուներ ընդգծված հա-
կառուսական ուղղվածության դիմագիծ՝ ԱՄՆ հո վանու ներքո: 1992 թ. 
տեղեկատվություն ստացանք, որ Իսլամական հեղա փոխության պահա-
պան ների կորպուսը ապահովել է Իրանի տարածքով մոջահեդների փո-
խադրումը Ադրբեջան, ինչպես նաև ԱՄՆ հրահանգիչներին զուգահեռ՝ 
ռազ   մական պատրաստականության կուրսեր էին անցկացնում Ադրբեջա-
նում»18: Վերոնշյալ տեղեկատվությունը հետագայում հաստատվել է 2011 
թ. մայիսի 9-ին Արդեբիլում Իրանի հոգևոր առաջնորդ այաթոլլահ Ալի 
Համենեիի ներկայացուցիչ, իմամ-ջումա այաթոլլահ Սեիդ Հասան Ամելիի 
հայտարա րությամբ: Նա նշել է, որ Ղարաբաղան պատերազմի ժամանակ 
Իրանը Ադրբեջանին մատակարարել է զենք և զինամթերք, ինչպես նաև 
ցուցա բերել է կազմակերպչական օգնություն, այդ թվում՝ աֆղանցի մոջա-
հեդ ների տեղափոխումը ռազմաճակատ: Շուշիի մարտերի ժամանակ 
Ռահիմ Ղազիևի (1992-1993 թթ. Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար) 
և Ռովշան Ջավադովի (1992-1994 թթ. Ադրբեջանի ոստիկանության հա-

15 Տե՛ս M. Taarnby, The Mujahedin in Nagorno-Karabakh: A Case Study in the Evolution in Global Jihad, 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_eng/Content?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/
elcano/elcano_in/zonas_in/international+terrorism/dt20-2008 
16 Տե՛ս H. Demoyan, Karabakh Drama. Hidden Acts, Yerevan, 2003, pp. 91-92.
17 Տե՛ս Գայանե Չոբանյանի հարցազրույցը Վ. Վարդանովի հետ, Եր., մարտի 19, 2013թ., նույն 
տեղում: 
18 Նույն տեղում: 
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տուկ նշանակության ջոկատի հրամանատար) խնդրանքով ստեղծվել էր 
ընդ հանուր ադրբեջանա-իրանական պաշտպանական շտաբ, որի շրջա-
նա  կաներում Թավրիզի և Արդեբիլի գեներալները օգնում էին Ադրբե ջա-
նին19: 

2013 թ. ապրիլին նման հայտարարություն է արել նաև Ղարաբաղան 
պատերազմի ժամանակ Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահա-
պանների կորպուսի նախկին հրամանատար Մոհսեն Ռեզային, ով անձամբ 
է հրամայել իր զորքին ռազմական օգնություն ցուցաբերել Ադրբեջանի 
Հանրապետության բանակին20: Սակայն ռազմական և հումանիտար օգ նու-
թյուն ցուցաբերելով՝ Իրանը սոսկ կրո նական ակտիվ քարոզչություն էր ծա-
վալում՝ Ադրբեջանի ներսում իր ազդեցությունը տարածելու և երկրի քա-
ղաքական գործընթացներին ներ ազ դելու լծակներ ստեղծելու նպատա կով: 
Մինչդեռ, Ղարաբաղան հակամարտության սկզբնական շրջանից սկսած՝ 
Ադրբեջանին բազմակողմանի ռազմական, քաղաքական, դիվա նա  գիտա-
կան, տնտեսական օգնություն տրամադրած հիմնական երկիրը եղել է 
Թուրքիայի Հանրապետությունը21: 

4. Ղարաբաղան ճակատում իսլամական վարձկանների 
առկայությունը փաստող տվյալներ

Թեև ո՛չ մուսուլմանական երկրները, ո՛չ էլ իսլամական ծայրահեղա կան 
խմբա վորումները պաշտոնապես չեն արձանագրել Ղարաբաղան պա տե-
րազմին իրենց մասնակցության փաստը, սակայն կան բավական թվով 
ապացույցներ, որոնք հիմնված են մարտերի ժամանակ սպանված մոջա-
հեդների դիակների առկայության, նրանց մոտ հայտնաբերված տեղեկատ-
վության, նաև պատերազմական գործողություններին ականատես օտար-
երկրյա լրագրողների և բարձրաստիճան պաշտոնյաների հրապարակած 
տեղեկությունների վրա: 

1993 թ. գարնան-աշնան ամիսներին Լեռնային Ղարաբաղի հարա վ -
արևմտ յան հատվածում Հորադիզի և Զանգելանի ուղղություններով ծա-
վալ ված մարտերի ընթացքում հայկական կողմի ձեռքն են ընկել Աֆ ղանս-
տանում տպագրված գրականություն, տետրեր, քարտեզներ, գծա գրեր, 
պա կիստանյան և աֆղանական հասցեներով անձնական նամակ ներ, Բաք-
վում արված աֆղանցի գրոհայինների լուսանկարներ։ Փաս տաթղթերը 
կազմ ված էին դարի և փուշթու լեզուներով, իսկ դրանցից որոշներն էլ 
տպա գրված էին Աֆղանստանի իսլամական գիտական միության բլանկ-
ների վրա22:

19 Տե՛ս «Иран снабжал оружием Азербайджан и доставлял в Карабах бойцов из Афганистана», 
http://www.xn--c1adwdmv.xn--p1ai/news/polit/1402476.html 
20 Տե՛ս Iran aided Rep of Azerbaijan militarily against Armenia, says former Revolutionary Guards 
commander, http://en.irangreenvoice.com/article/2013/mar/04/3946
21 Սույն հոդվածում որևէ անդրադարձ չի կատարվում Ղարաբաղան հակամարտության ըն-
թացքում Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանին տրամադրված օգնությանը, քանզի այն խարսխված 
էր ոչ թե իսլամական համերաշխության, այլ էթնիկ հիմքի վրա:
22 Որոշ լուսանկարների և փաստաթղթերի պատճենները կարող եք տեսնել И. Харалампидис, 
Спонсорированные на убийство наемники и террористические сети в Азербайджане, Москва, 
2013, с. 9-13.
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1994 թ. Աֆղանստանի նախագահ Բուրհանուդդին Ռաբբանին Հայաս-
տանի Հանրապետության նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ուղարկած 
պաշտոնական նամակում նշում էր, որ Աֆղանստանի կառավարությունը 
հավանություն չի տալիս Աֆղանստանի քաղաքացիների անընդունելի և 
աննախադեպ մասնակցությանը Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գոր-
ծողություններին և մտահոգություն էր հայտնում, որ որոշ արկածախնդիր 
խմբեր, հետապնդելով անձնական ֆինանսական շահեր, նպաստում են Հա-
յաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների վատթարացմանը՝ միևնույն 
ժամանակ վտանգի տակ դնելով Աֆղանստանի սոցիալ-քաղա քական 
կայունությունը23: 

«Աֆղանստանի կանանց հեղափոխական միությունը» իր 1994 թ. մա-
յիսի 23-ի զեկույցում նշում էր, որ «Հեզբ-ի Իսլամին» ակտիվացրել է 
Ադրբեջանի համար մոջահեդների հավաքագրումը և միայն վերջին հոս-
քով Բաքու է ուղարկել մոտ 500 աֆղանցի24: Ուշագրավ էր նաև 1999 թ. 
մարտի 17-ին Մեծ Բրիտանիայի Լորդերի պալատում գրաֆ Շեննոնի 
ելույթը, որտեղ նշվում էր թուրք սպաների կողմից ղեկավարվող Ադրբե-
ջանի բանակի կազմում մոջահեդների առկայության փաստը, որոնք 
ամսական 500 դոլարով կռվում էին Ադրբեջանի կողմից25: Ադրբեջանա-
կան բանակում վարձկանների առկայության փաստը հետագայում հաս-
տա տել է նաև իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսովան, ով 1992-1993 թթ. 
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվական-վեր-
լու ծական կենտ  րոնի ղեկավարն էր: Ադրբեջանական «Զերկալո» թեր թում 
տպա գրված իր հոդվածում նա նշել է, որ Ադրբեջանի կողմից կռվում էին 
մոտավորապես 2500 վարձկաններ Աֆղանստանից26: 

1994 թ. դեկտեմբերի 21-ին Հայաստանի արտգործնախարարությունը 
նամակ է ուղարկել «ՄԱԿ-ի Վարձկանների գծով մարդու իրավունքների 
հանձնաժողով»-ի հատուկ զեկուցողին, որում արտահայտել է Հայաստանի 
իշխանությունների դժգոհությունը Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմում 
Ադրբեջանի կողմից տարբեր երկրների վարձկանների ներգրավվածու թյան 
կապակցությամբ27: Նամակում մանրամասն տեղեկություններ էին պա -
րունակվում հիմնականում Աֆղանստանից, Թուրքիայից, Իրանից, Ռու -
սաստանից, Ուկրաինայից Ադրբեջանի կողմից կռված վարձկանների վե-
րաբերյալ: Վարձկանները ամսական ստանում էին 700-1000 դոլար, իսկ 
օդաչուներն ամեն հաջող գործողության համար՝ 5000 դոլար վարձավճար: 
Նրանք ծառայում էին 860-րդ և 723-րդ մոտոհրաձգային բրիգադներում, 
օդային, ցամաքային, հրետանային ուժերում և անվտանգության ծա ռա-
յությունում: Նամակում նշվում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղում պա տե րազմի 
մեջ ներգրավված աֆղան մոջահեդների թիվը հասնում էր 3000-ի, որոնք 

23 Տե՛ս Afghan «Wild Goose» in Karabakh Cage, Moscow News, N 23, June 5-12, 1994. 
24 Տե՛ս «Women’s Revolutionary Organization of Afganistan», «Hekmatyar sending troops to Azerbaijan», 
http;//www.rawa.org/reports3.html#Hek (մեջբերված է И. Харалампидис, Спонсорированные на 
убийство наемники и террористические сети в Азербайджане, Москва, 2013, с. 8.)
25 Տե՛ս http://www.publications.parliament.uk/pa/ld199899/ldhansrd/vo990317/text/90317-08.
htm#90317-08_head0
26 Տե՛ս Лейла Юнус, Будущее за профессиональной Армией, «Зеркало», 10 август, 2002, http://
miacum.am/forum/politics/millitary/1445
27 http://www.un.org/documents/ga/docs/50/plenary/a50-390add1.htm
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կատարում էին նաև «հատուկ առաջադրանքներ». ադր բեջանցի դասա-
լիքների դեմ իրականացնում էին պատժիչ և վերահսկիչ գործո ղություններ: 
Այս զորախմբերը կազմավորել էին առանձին ճամբարներ, որոնք տեղա-
կայված էին Դոլիբուրուն (Ժդանովի շրջան), Սեյֆուլի (Շամխ որի շրջան) և 
Ալի-Բայրամլի (Եվլախի շրջան) գյուղերում: Բաքվի կենտրոնում՝ «Ապշե-
րոն» հյուրանոցում, ստեղծված էր գրասենյակ, որը հա վաքագրում էր 
վարձ կաններին և նրանց տեղավորում մինչև համա պատասխան զորա-
մասեր ուղարկելը28: 

5. Ղարաբաղան պատերազմում իսլամական ահաբեկիչների 
մասնակցության հետևանքները

Չեչեն, աֆղան և արաբ մոջահեդներին հայերի դեմ պատերազմի մեջ 
ներգրավելը ժամանակի ընթացքում Ադրբեջանի կառավարության հա-
մար մեծ խնդիր դարձավ: Ռազմաճակատում պար տություններ կրելով՝ 
մոջահեդների խմբավորումները 1994 թ. զորացրվե ցին և տեղափոխվեցին 
տարածաշրջանային հակամար տու թյունների այլ կիզակետեր, իսկ նրանց 
որոշ մասն էլ մնալով Ադրբեջանում՝ նպաստեց թմրանյութերի մաքսանեն-
գությանն ու ծայրահեղական գա ղափարների տարածմանը՝ երկիրը 
դարձնելով միջազգային ահաբեկչական կառույց ների հենարան: Արդեն 
1993 թ. Ադրբեջանում գործում էին «Ալ-Քաիդա» («Հիմք»), «Ալ-Ջիհադ» 
(«Սրբա զան պատերազմ»), «Ջամաա ալ-իսլամիա» («Իսլամական ահաբեկ-
չություն») և այլ արմատական կրոնաքաղա քական կազմակերպություններ: 
Հեյդար Ալիևը սերտ կապեր էր հաստատել այս ահաբեկչական խմբա-
վորումների հետ և Ադրբեջանում անվտանգ ապաստարան տրամադրելու 
պայմանով նրանցից աջակցություն էր ստա նում հայերի դեմ պայքարում29: 

Միայն այն բանից հետո, երբ ամերիկյան հատուկ ծառայությունները 
Քե նիայի և Տանզանիայի ԱՄՆ դեսպանատների 1998 թ. օգոստոսի 7-ի 
պայ թեցման գործի հետաքննության արդյունքում պարզեցին, որ Ուսամա 
բեն Լադենը իր ահաբեկչական գործողությունները կար գավորել է «Ալ-
Քաիդայի» ադրբեջանական մասնաճյուղից30, Ադրբե ջանի իշխա նու թյուն-
ները ստիպված էին լուրջ քայլեր ձեռնարկել երկրում արմատավորված 
ծայ րահեղա կան կառույցների անդամներին ձերբա կալելու ուղղությամբ: 

Ադր բե ջանում ակտիվ գործունեություն էր ծավալում նաև «Ջեյշուլլահ» 
(«Ալլահի բանակ») ահաբեկչական կազմակերպությունը, որի հիմնադիր 
Մուբարիզ Ալիևը սերտ կապեր ուներ չեչեն գրոհայիններ Իբն Խաթթաբի 
և Շամիլ Բասաևի հետ: Այս կազմակերպությունը «Ալ-Քաիդա» և «Ֆեդաի 
իսլամ» կազմակեր պությունների հետ համատեղ իրականացրել է նաև մի 
շարք ահաբեկչական գործողություններ, որոնց նպատակն էր Ադրբեջանը 

28 ՀՀ ԱԱՆ հասարակության և մամուլի հետ կապերի ծառայություն, մոջահեդների և չեչենների 
հատուկ զորախմբեր պահած Ադրբեջանն ինքն է զառանցում «հակաահաբեկչության» մասին, 
«Ազգ» օրաթերթ, Եր., N 203, 07-11-2001։
29 Տե՛ս Y. Bodansky, The new Azerbaijan Hub: How Islamist operations are targeting Russia, Armenia 
and Nagorno-Karabakh, «Strategic Policy», 10/99.
30 Մանրամասն տե՛ս Н. Алиев, Терактом против пасольства США в Кении руководили из Баку, 
«Эхо», 18 августа 2001, Н. Алиев, Нити сходятся в Баку?, «Эхо», 29 августа, 2001, Б. Бродский, 
Почему в Баку звонил король терроризма?, «Ежедневные новости», 14 сентября, 2001. 
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«մաքրել» օտար երկրյա ազդեցությունից, շեղել աշխարհիկ զարգացման 
ուղուց և երկիրը վերադարձնել դեպի «մաքուր իսլամ» 31: 

Ակներև է, որ Աֆղանստանի, Ղարաբաղի, Չեչնիայի, Բոսնիայի հա-
կամարտությունները և Տաջիկստանի ու Ուզբեկստանի քաղաքացիական 
պատերազմները փոխկապակցված էին միմյանց հետ, քանի որ ԱՄՆ 
հովանավորությամբ նրանցում մասնակցում էին մոջահեդների միևնույն 
փորձված հրամանատարները: Ռուսաստանյան լրագրող Սանոբար Շեր-
մատովան, ով բազմիցս գտնվել է հակամարտությունների գոտիներում, 
գրում է. «Չեչեն և աֆղան զինվորները շարունակել են կռվել Լեռնային 
Ղա րա բաղում մինչև 1994 թ.: Ուշադրության է արժանի այն փաստը, որ 
Քաբուլ-Բաքու թռիչքը տանում էր աֆղան զինվորներին, միևնույն ժամա-
նակ վերադարձի ճանապարհին չեչեններին հասցնում էր Քունդուզ և 
Թա լոքան քաղաքներում գտնվող վերապատրաստման ճամբարները, որ-
տեղ նաև հաստատվել էին տաջիկ ընդդիմադիրները»32: 

Ղարաբաղան պատերազմը զինադադարի փուլ թևակոխելուց հետո 
Ադրբեջանը դարձավ տարանցիկ ճանապարհ Չեչնիայի պատերազմին 
աջակցություն ցուցաբերող երկրների ու կազմակերպությունների համար։ 
Արդյունքում ահաբեկչական ցանցի հանգույցներից մեկը վերածվելուց 
բացի, երկրում տարածվեցին վահաբական գաղափարները՝ ժամանակի 
ըն թացքում դառնալով ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին համախմբող 
քողածածկույթ: 1990-ականների սկզբին Թուրքիա, Հյու սիսային Կիպրոսի 
չճանաչված թուրքական հանրապետություն և մի շարք Մեր ձավոր արևել-
յան երկրներ կատարած իր այցերի ժամանակ Իչկերիայի նախագահ Ջո-
հար Դուդաևին հաջողվեց համաձայնության գալ այդ երկր ներից Չեչնիա 
զինամթերքի ներկրման հարցի շուրջ: Արդեն 1992 թ. սկզբից սկսվեց Ղա-
րաբաղան ռազմական գործողություններում օգ տագործված ռազմա-
մթերքի մեծաքանակ տեղափոխումը Չեչնիա: Հատ կապես 1994 թվականին՝ 
չեչենական առաջին պատերազմի սկզբնական շրջանում, Ադրբեջանում 
իրենց գործունեությունը ծավալեցին այնպիսի իսլամական կազմակեր-
պություններ և բարեգործական ընկերություններ, ինչպիսիք են «Ջամիաթ 
ախյա աթ-թուրազ ալ-իսլամի» («Իսլամական ժառանգության վերածնման 
միություն»), «Ռաբիթա ալ-ալամ ալ-իսլամի» («Համաշխար հային իսլա-
մական լիգա»), «Հեյաթ ալ-իղասա ալ իսլամիա ալ-ալամիա» («Իսլամական 
օգնության միջազգային կազմակերպությունը»), «Հեյաթ ալ-ղաուս վա ալ-
մուսաադա լի մուսլիմի ալ-Քաուքազ» («Կովկասի մու սուլմանների օգնու-
թյան և աջակցության կազմակերպությունը»), և այլն33: Այս կազմակեր-
պությունները ռազ մական, նյութական և հու մանիտար օգնություն էին 
փոխանցում չեչեն վա հաբականներին, ինչ պես նաև չեչենական պատե-
րազմն երից հետո Ադր բեջան ներթա փանցած գաղթականներին, որոնց 
քանակը արդեն 1996 թ. հասնում էր 5 հազարի34: 

1994 թ. աշնանը չեչանական ազգային ավիաուղիների ինքնաթիռները 

31 Տե՛ս Следство по делу «Джейшуллах» («Армия Аллаха») завершено, http://neweurasia.info/
archive/2000/ka_press/08_28_caspian-28.html
32 S. Shermatova, «Khattab and Central Asia», Moscow News, 13 September, 2000.
33 Տե՛ս А. Юнусов, Ислам в Азербайджане, Баку, 2004, с. 260. 
34 Տե՛ս А. Юнусов, Миграционные процессы в Азербайджане, Баку, 2009, с. 237. 
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իրականացնում էին Խարտում-Բաքու ուղղությամբ չվերթներ՝ չնշված 
բեռով: Իսկ Արևելյան Գերմանիայում Թուրքիայի կողմից գնված ռուսական 
արտադրության զենքերը Բիթլիս քաղաքի վրայով օդային ճանապարհով 
ուղարկվում էին Բաքվից ոչ հեռու գտնվող Ադրբեջանի ռազմական «Նա-
սոս նայա» օդանավակայան35, այնտեղից էլ՝ Չեչնիա: 1994-1995 թթ. չեչե-
նական ուժերի զինման և կամավորների տրամադրման գործում ակ տիվ 
դեր խաղացին «Գորշ գայլեր» («Բոզ քուրթլար») թուրքական ազ գայնական 
կազմակերպության ադրբեջանական թևը և նրա ղեկավար Իսքենդեր 
Համիդովը36: «Ալ-Քաիդայի» հովանավորությամբ չեչեն գրոհա յինների 
գլխա վոր հրամանատար Խաթթաբի հիմնած մոջահեդների պատ րաստ-
ման բազմաթիվ ռազմական կենտրոններում վերապատրաստություն էին 
անցնում նաև ադրբեջանցի վահաբականների ռազմական խմբավորում-
ները: 1995 թ. սկզբին Չեչնիայի իսլամական հրամանատարները հայտա-
րարեցին, որ «Ադրբեջանցիները և կովկասցի այլ կամավորներ լեռներում 
գտնվող վերապատրաստման ճամբարներում սպասում են իրենց հերթին 
հարձակում իրականացնելու ռուսական թշնամու և վրացական ռազմա-
կան ստորաբաժանումների վրա, եթե նրանք փորձեն միջամտել» 37: 

Ադրբեջանի իշխանություններին այդ երկրի Ազգային անվտանգության 
նախարարության հայտնած տեղեկատվության համաձայն՝ այդ երկրի 
մոտավորապես 300 քաղաքացի ուսում է ստացել Հյուսիսային Կովկասի 
վահաբական կենտրոններում, իսկ չեչենական երկրորդ պատերազմի ըն-
թացքում մահացել են 13 ադրբեջանցիներ, որոնք հաճախում էին Բաքվում 
վա հաբականների կենտրոն համարվող «Աբու Բաքր» մզկիթ: 1999-2003 
թթ. Ադրբեջանի իշխանությունները դատապարտել են ավելի քան 70 տե-
ղա ցի վահաբականների՝ Չեչնիայում ռազմական գործողություններին 
մաս նակցելու համար38: 

Ավելին՝ Ադրբեջանի նախագահ Հեյդար Ալիևի արտաքին քաղա քա-
կանության հարցերով խորհրդական Վաֆա Գուլուզադեն հայտարարել է, 
որ «չեչենական և դաղստանյան պայքարը պետք է դիտարկել որպես ազ-
գային-ազատագրական պայքար, այլ ոչ թե ահաբեկչություն, ինչպես փոր-
ձում են ներկայացնել ռուսական իշխանությունները»39: 

Հատկանշական է նաև այն փաստը, որ Մոսկվայի չեչենական մաֆիայի 
պարագլուխ, առաջին չեչենական պատերազմի տարիներին Ջ. Դուդաևի 
կողմից ներքին հետախուզական ծառայության ղեկավարի պաշտոնում 
նշա նակված Խոժ-Ահմեդ Նուխաևի մշտական նստավայրը Բաքուն էր: Չե-
չեն գրոհայիններին օգնություն տրամադրելու համար նա արտերկրից 
իրա կանացնում էր դրամահավաք, իսկ ավարներով և լեզգիներով բնա-

35 Տե՛ս В. Авьюцкий, Северный Кавказ как «внутреннее зарубежье» России, «Центральная Азия 
и Кавказ», N 5 (23), 2002, с. 75.
36 Տե՛ս Тодуа, Азербайджанский пасьянс, Москва, 2001, с. 45, http://fpmail.friends-partners.org/
friends/news/omri/1995/06/950608I.html%28opt,graphics,unix, russian, kio8,new%29, З. 
37 Y. Bodansky, Chechnya. The Mujahedin factor, http://www.freeman.org/m_online/bodansky/
chechnya.htm
38 Տե՛ս А. Юнусов, Азербайджан в начале XXI века: Конфликты и потенциальные угрозы, Баку, 
2007, с. 117.
39 Y. Bodansky, The new Azerbaijan Hub: How Islamist operations are targeting Russia, Armenia and 
Nagorno-Karabakh, «Strategic Policy», 10/99.
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կեցված Զաքաթալա քաղաքը դարձրել էր անցակետ, որտեղից մոջա-
հեդները կարող էին Դաղստանով մտնել Չեչնիա40: 

 Չեչենական առաջնորդները բազմիցս իրենց հավատարմությունն են 
հայտնել Ադրբեջանի կառավարությանը և հավաստիացրել են, որ «ներքին 
խնդիրները» լուծելուց հետո կտեղափոխվեն ղարաբաղան գոտի՝ Ադրբե-
ջանի «օկուպացված տարածքները» ազատագրելու համար: Ինչպես նշել է 
չեչեն վահաբականների գլխավոր գաղափարախոս Մովլադի Ուդու գովը 
1999 թ. հուլիսին «Մեդիամաքս» լրատվական ընկերությանը տրված հար-
ցազրույցում՝ «Դաղստանի ազատագրումից հետո շատ չեչենական ռազ-
մական խմբերի թիվ 2 հարցը Ղարաբաղն է... » 41: 

Summary

THE ISLAMIC MERCENARIES IN NAGORNO-KARABAKH 
WAR

                                
Gayane  Kh. Chobanyan

Soon after its independence Azerbaijan changed its foreign policy course 
towards the Islamic world. Making religious accents in Nagorno-Karabakh war 
Azerbaijani government was trying to get military aid from Muslim countries 
and Islamic terrorist organizations. In 1991-1994 mercenaries who were enlisted 
in different countries especially from Afganistan, Pakistan, Chechnya, Turkey 
and Iran, fought on the side of Azerbaijanis in the war in Nagorno-Karabakh. 
The Azerbaijani authorities still deny the involvement of mojahideen in the 
military actions, but it is a proved fact, which is based on the bodies of killed 
people during the war, the religious literature, documents in their traditional 
languages, and other proves found by the defense forces of Nagorno-Karabakh. 
After the war the majority of the mojahideen left Karabakh front and were 
involved in other regional conflicts where they used the experience from Na-
gorno-Karabakh war. The territory of Azerbaijan had been often used to supply 
weapons, financial, material and other means and fighters to Chechnya and 
Dagestan. The other part of mojahideen that stayed in Azerbaijan influenced on 
establishment of radical Islam structures and branches of international Islamic 
terrorist organizations, wհich used the territory of Azerbaijan as a strong hold 
of terrorist network.

40 Տե՛ս И. Ротар, Чеченский плацдарм в Грузии, «Независимая газета», 21 апреля, 2000, http://
www.ng.ru/cis/2000-04-21/1_platsdarm.html 
41 «Չեչեն մոջահեդները կուտակում են հայկական քաղաքականության հետևանքով առաջացած 
չարությունը», 9/2011, http://www.mediamax.am/printpage.php?lang=am&nid=2349
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