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Երևան, ապրիլ 2021 

Հրապարակումը լույս է տեսնում Քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի 
կողմից Բաց հասարակության հիմնադրամներ - Հայաստանի ֆինանսական 
աջակցությամբ իրականացվող «Ապատեղեկատվության վերլուծություն և 
փորձագիտական կարողությունների զարգացում» ծրագրի շրջանակում: 

 

Վիրտուալ ապատեղեկատվությունը և 
հասարակությունը. մեդիադաշտի 
քրոնիկոնը Ղարաբաղյան երկրորդ 

պատերազմի օրերին 

Սյուզաննա Սիմոնյան 



Քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի կողմից Բաց հասարակության 
հիմնադրամներ-Հայաստանի ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող 
«Ապատեղեկատվության վերլուծություն և փորձագիտական կարողությունների 
զարգացում» ծրագրի շրջանակում կազմակերպվել են դասընթացներ 
քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների (մասնավորապես 
մարզային և տարածաշրջանային հասարակական ու երիտասարդական 
կազմակերպություններից), երիտասարդ վերլուծաբանների, ինչպես նաև 
ուսանողների համար։ Դասընթացներում ներառված էին հետևյալ թեմաները. 
 
- Հետազոտության դիզայն և մեթոդներ, 
- Մեդիագրագիտություն. արշավ արդի լրատվական մանիպուլյացիաների դեմ, 
- Արդյունավետ հաղորդակցության կազմակերպում ճգնաժամային պայմաններում, 
- Ճգնաժամային իրավիճակներում սոցիալական ԶԼՄ-ներում ատելության խոսքի 
դրսևորումները: 
 
Դասընթացների նպատակն էր նպաստել մասնակիցների կարողությունների 
զարգացմանը՝ հետագայում արդյունավետ հետազոտական աշխատանքներ 
իրականացնելու և հասարակության լայն շերտերում մեդիագրագիտությունը 
խթանող նախաձեռնություններով հանդես գալու համար: Մասնակիցները նաև 
ունեցել են գործնական աշխատանք կատարելու հնարավորություն՝ 
դասընթացները վարած փորձագետների խորհրդատվությամբ 
նախապատրաստելով իրենց հոդվածները։ 
 
Ծրագրի մասնակիցների հրապարակումները չեն արտահայտում 
Քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի, Բաց հասարակության 
հիմնադրամներ-Հայաստանի կամ որևէ այլ կառույցի տեսակետը: 
 
 
 
 
 
 
 
Հոդվածաշարի խմբագիրներ՝ Արմեն Գրիգորյան, Վիկտորյա Մելքոնյան 
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Սյուզաննա Սիմոնյանը սովորում է Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական 
պետական մանկավարժական համալսարանի «Անձի հոգեբանություն և 
հոգեբանական խորհրդատվություն» բաժնում։ 

 

Հեղինակը շնորհակալություն է հայտնում Քաղաքականության հետազոտական 
կենտրոնի թիմին՝ նախաձեռնությունն իրականացնելու, մենթորներին՝ իրենց 
թանկարժեք ժամանակը տրամադրելու, և հատկապես Ռաֆայել Աֆրիկյանին՝ 
խորհուրդների և աջակցության համար։ 

 

 

Վիրտուալ ապատեղեկատվությունը և հասարակությունը. 
մեդիադաշտի քրոնիկոնը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի օրերին 

 

Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության դեմ 
տեղեկատվական պատերազմ մղող երկու հիմնական երկրներն Ադրբեջանը և 
Թուրքիան են։ 

Ժամանակակից աշխարհում տեղեկատվական  պատերազմներն առաջ են բերում 
լրջագույն մարտահրավերներ, որոնք էլ պայմանավորված են այն վարելու մի շարք 
հմտություններով և մեթոդներով։ Մեր օրերի քարոզչական գործիքներից մեկը 
համացանցն է, որի շնորհիվ մեծածավալ ու զանազան բովանդակության 
ապատեղեկատվություն է տարածվում։ 

Պատերազմի ժամանակ ցանցային սոցիալական ԶԼՄ-ներում տեղ գտած 
ապատեղեկատվությունը գործիք էր՝ նպատակաուղղված ընդդեմ հանրության 
(մարտական ոգու թուլացում, հանրության շրջանում խուճապի առաջացում և 
այլն)։ 

Ապատեղեկատվությունը հակառակորդին մոլորեցնելու համար ծառայում է 
որպես քողարկման հնարք՝ սեփական զորքերի, նրանց խմբավորման, կազմի, 
սպառազինության, մարտունակության, ռազմական գործողությունների մասին 
կանխամտածված սուտ լուրեր տարածելու միջոցով։ 

2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին, երբ սկսվեցին Արցախի դեմ սանձազերծված 
ռազմական գործողությունները, զուգահեռաբար ակտիվացավ նաև 
ադրբեջանական պետական քարոզչամեքենան։ Տարածվում էին այնպիսի կեղծ 
տեղեկություններ հայ բարձրաստիճան զինվորականների սպանության, 
հայկական դիրքեր գրավելու և այլնի մասին։ 

Ստեղծվել էր նաև ArmNews TV-ի նմանությամբ կեղծ armnews.am էջը։ Ֆեյսբուքի 
հայկական տիրույթում Հանրային հեռուստաընկերության «Լուրեր» լրատվականի 
անունով նույնպես կեղծ էջ էր տարածվել։1 

                                                           
1 Տե՛ս https://fip.am/13369 
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Ժամանակակից մեդիան հանրային մտածողություն է ձևավորում։ Դա 
անխուսափելի է` հաշվի առնելով դրա մեծ պահանջարկը որպես 
տեղեկատվության ստացման աղբյուր և հաղորդակցության հարթակ։ Ուստի, եթե 
ստացված տեղեկատվությունը հավաստի չէ, հանրային մտածողության մաս 
կազմող դիրքորոշումներն ու պատկերացումները խեղվում են։ 

 

Պատերազմ՝ նաև տեղեկատվական ճակատում 

 

Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտի ռմբակոծությամբ 2020 թ. սեպտեմբերի 
27-ին սկսվեց ադրբեջանական կողմի հարձակումը։ 

Պատերազմի երկրորդ օրը՝ սեպտեմբերի 29-ի առավոտյան, Ադրբեջանի 
պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն տարածեց՝ մեղադրելով 
ՀՀ իշխանություններին Վարդենիսի շրջանից Ադրբեջանի Դաշքեսանի շրջանը 
հրթիռակոծելու համար։ 

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունն անմիջապես հերքեց դա՝ նշելով. «Այս 
ապատեղեկատվությունը բացարձակ սուտ է և նպատակ ունի հող 
նախապատրաստել մարտական գործողությունների աշխարհագրության 
ընդլայնման, այդ թվում՝ ագրեսիա իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության 
դեմ», – գրել էր ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը։2 

Բացի այդ, առկա փաստերը ապացուցում են, որ Ադրբեջանը դեռ օրեր առաջ էր 
թիրախավորել ՀՀ խաղաղ բնակչությանն ու գյուղերը։ 

Այսպես, թեև Ադրբեջանը 2020 թ. սեպտեմբերի 27-ի վաղ առավոտյան ռազմական 
բուն գործողությունները սկսել էր Արցախի շփման գծի ողջ երկայնքով, սակայն 
առաջին իսկ օրվանից ադրբեջանական զինուժը թիրախավորել էր նաև ՀՀ 
տարածքը՝ նույն Վարդենիսի շրջանը։ 

ՊՆ ներկայացուցիչ Արծրուն Հովհաննիսյանը սեպտեմբերի 27-ին 
պատերազմական գործողությունների մեկնարկից հետո լրագրողների հետ 
ճեպազրույցի ժամանակ տեղեկացրել էր, որ վաղ առավոտից Վարդենիսի 
տարածաշրջանը հրետակոծվել էր։3 

Հոկտեմբերի 8-ին ժ. 13:00-ի մոտակայքում Ադրբեջանը թիրախավորել էր Շուշիի 
Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցին։ Առաջին հարվածից վնասվել էր եկեղեցու տանիքը։ 
Մի քանի ժամ անց՝ 17:30-ի մոտակայքում, եկեղեցուն երկրորդ հարվածը հասցվեց։ 

Բաքուն հերքեց եկեղեցուն հարվածելու մասին լուրերը, նախ՝ պաշտոնապես, 
հետո արդեն պետական ապատեղեկատվական հարթակներում։ Ավելին, 
ադրբեջանական պետական լրատվական գործակալությունը 
պատասխանատվությունը դրեց հայկական կողմի վրա։ Ավելի ուշ ադրբեջանցի 
փորձագետները հայտարարեցին, թե պայթյունի պահին եկեղեցու շրջակայքում 
                                                           
2 Տե՛ս https://fip.am/12930 
3 Տե՛ս https://factor.am/287502.html 
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եղել են ռազմական օբյեկտներ, իսկ ներսում՝ զինվորներ։4 Նմանատիպ բազմաթիվ 
օրինակներ կարելի է բերել: 

Պատերազմական գործողությունների ընթացքում քաղաքացիների շրջանում նաև 
տարածում էին ապատեղեկատվություն, իբրև ճառագայթում էր լինելու և 
տեխնիկական սարքերը պետք էր անջատել։ Մեկ այլ օրինակ. տարածվում էր, որ 
սև մեքենայով մարդ է շրջում, սահմանի համար սնունդ հավաքում՝ թմրեցնող 
հավելումներ ավելացնելու նպատակով։ 

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը լրատվամիջոցների և պաշտոնյաների հետ 
հանդիպման ժամանակ պնդել էր, թե իրենք խաղաղ բնակչությանը չէին 
թիրախավորում։ 

Մասնավորապես, այդպիսի հայտարարություն հոկտեմբերի 22-ին Ալիևն արել էր 
Թուրքիայի մարդու իրավունքների պաշտպան Շարաֆ Մալքոչի հետ հանդիպման 
ժամանակ և ճապոնական խոշորագույն թերթերից մեկի՝ «Nikkei»-ն տված 
հարցազրույցում։5 «Մենք երբեք չենք ձեռնարկել և չենք ձեռնարկելու ինչ-որ քայլեր 
ընդդեմ խաղաղ բնակչության։ Չնայած նրան, որ նրանք գնդակոծում են մեր հին 
պատմական քաղաք Գյանջան, մենք չենք գնդակոծել ո՛չ Հայաստանի, ո՛չ Լեռնային 
Ղարաբաղի քաղաքները», – հայտարարել էր Ալիևը։ 

 

Օտարերկրյա վարձու զինյալները ադրբեջանական բանակի կազմում 

 

Արցախում  Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական 
և թուրքական քարոզչական հիմնական թեզերից մեկը Հայաստանի կողմից իբր 
քուրդ զինյալների ներգրավումն էր պատերազմական գործողություններում։ Խոսքը 
մասնավորապես Թուրքիայի դեմ տասնամյակներ շարունակ զինված պայքար 
վարող Քրդական բանվորական կուսակցության (PKK) զինյալների մասին էր։ Բացի 
այդ, տարածվում էին նաև Իրաքից Հայաստան զինամթերք բերելու մասին 
տեղեկություններ։ 

Փոխարենն Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ կռվող զինյալ վարձկանների 
ներկայության ապացույցները մեծաթիվ էին։6 Մասնավորապես, սեպտեմբերի 28-
ին Հայաստանը Թուրքիային մեղադրեց օտարերկրյա վարձու զինյալներին 
Ադրբեջան տեղափոխելու համար։ Ռուսաստանում ՀՀ դեսպան Վարդան 
Տողանյանը հայտնեց, որ վարձկանները տեղափոխվել էին հյուսիսային Սիրիայից։7 

Media.am-ը ուսումնասիրել էր տարածվող տեղեկությունները և պարզել, որ արդեն 
մի քանի ամիս է տարբեր միջազգային աղբյուրներ հաղորդում էին զինյալների 
մասին։ 

                                                           
4 Տե՛ս https://fip.am/13270 
5 Տե՛ս https://fip.am/13445 
6 Տե՛ս https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3320060048030132&id=100000785095088 
7 Տե՛ս https://media.am/hy/verified/2020/09/28/24289/ 
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 Տեղեկությունն այն մասին, որ Թուրքիան զինյալներին Սիրիայից 
տեղափոխում էր Ադրբեջան, տարածվում էր դեռ ամռանը՝ հայ-ադրբեջանական 
սահմանին տեղի ունեցած հուլիսյան մարտերից  հետո։ Արաբական մամուլը գրեց, 
որ Սիրիայի հյուսիսում՝ Աֆրին և Ռաջո քաղաքներում զինյալների գրանցման 
կետեր էին բացվել։ Աֆրինը գտնվում է Թուրքիայի հսկողության տակ։ Թե՛ 
Թուրքիայի, թե՛ Ադրբեջանի կառավարությունները հերքեցին լուրը։ 

 Սեպտեմբերի 1-ին նույն տեղեկությունը տարածեց ռուսական «Независимая 
газета»-ն՝ նշելով զինյալ խմբավորումների անվանումներ՝ «Սուլթան Մուրադ» և 
«Համզաթ»։ Ադրբեջանը կրկին հերքեց դա։ 

 Սեպտեմբերի 21-ին ամերիկացի լրագրող Լինդսի Սնելը Թվիթերում 
հրապարակեց մի ձայնագրություն, որտեղ, ըստ նրա, սիրիացի զինյալը պատմում 
էր, որ սեպտեմբերի 27-30-ը ընկած ժամանակահատվածում նրանց  տեղափոխելու 
էին Ադրբեջան։ Լ.Սնելն ավելացրեց, որ բազմաթիվ աղբյուրներից լսել էր, որ 
Ադրբեջանում արդեն կային զինյալներ Սիրիայից։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Սեպտեմբերի 24-ին Syrian Observatory for Human Rights-ը (SOHR) գրել էր, որ 
Թուրքիան տեղափոխում է շուրջ 300 վարձու զինյալների Աֆրին շրջանից։ Ըստ 
SOHR-ի՝ զինյալները հիմնականում «Սուլթան Մուրադ» և «Ալ-Ամշաթ» 
խմբավորումներից էին։ Երկու խմբավորումն էլ կռվել էին Սիրիայի 
քաղաքացիական պատերազմում և աջակցություն են ստանում Թուրքիայից։ 
SOHR-ը գրել էր, որ մարտիկները կարծում էին, որ իրենց տեղափոխում էին 
Ադրբեջան՝ «պետական սահմանը պաշտպանելու համար», և պետք է ամսեկան 
վճարեին 1.500-2.000 ԱՄՆ դոլար։ 

 Սեպտեմբերի 27-ին արդեն SOHR-ի նոր հրապարակումների հետ մեկտեղ 
Աֆրինում տեղակայված Մարդու իրավունքների պաշտպանության 

Ամերիկացի լրագրող Լինդսի Սնելի հրապարակած 
լուսանկարը, որում ենթադրաբար պատկերված են Բաքու 

ուղևորվող «Համզա» խմբավորման անդամները 
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կազմակերպությունը տարածեց Սիրիայից ժամանած որոշ զինյալ 
խմբավորումների անունները, նրանց կրած զոհերի քանակը և մի քանի առանձին 
զինյալների անուններ։ 

 

Արդեն սեպտեմբերի 28-ի առավոտյան ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը 
պաշտոնապես մեղադրեց Թուրքիային օտարերկրյա ահաբեկիչների Ադրբեջան 
տեղափոխելու համար։ Ավելին՝ Ռուսաստանում ՀՀ դեսպան Վ.Տողանյանը 
հայտնեց, որ Ադրբեջան էին տեղափոխվել 4.000 զինյալներ Սիրիայի հյուսիսից։ 
Ադրբեջանը նորից հերքեց տեղեկությունը։ 

Նույն օրը երեկոյան Ադրբեջանում կռվող զինյալների մասին տեղեկությունը 
հրապարակեց արդեն հեղինակավոր «Reuters» գործակալությունը։8 

Սա առաջին անգամը չէր, երբ Թուրքիան օգտագործում էր սիրիացի վարձու 
զինյալներին երրորդ երկրում ռազմական գործողությունների ժամանակ։ 
Զինյալները պատկանում էին տարբեր խմբավորումների, որոնք կենտրոնացված 
էին Սիրիայի ազգային բանակ (Syrian National Army, SNA) անվանման տակ։ ՍԱԲ-
ն աջակցություն է ստանում Թուրքիայից և կռվում է Սիրիայի նախագահ Բաշար 
Ասադի դեմ։ 

Իր հերթին, Ադրբեջանը լուր էր տարածել, որ Հայաստանն իբր հարվածել էր 
Մինգեչաուրին, ինչը հերթական կեղծիքն էր։9 

 

Պատերազմի ամբողջ ընթացքում Ֆեյսբուք սոցիալական ցանցում գործող հետևյալ 
էջերը տարածել են ակնհայտ ապատեղեկատվություն․ 

 Armenian TL 

 Armenia.Az 

 Armenian Soldier 

 ՀՀ ազգային հերոսներ 

 Republic of unrecognized Artsakh News 

 ՀՀ ազգային հերոսներ 

 ՉԵԶՈՔ ԳՈՏԻ 

 Ազնիվ Ճանապարհ 

 Son söz 

Մասնավորապես, Հանրային հեռուստաընկերությունը հոկտեմբերի 10-ին 
տեղեկացրեց, որ լրատվական ծառայության տարբերանշանով և անվամբ բացվել 
էր ֆեյսբուքյան կեղծ օգտահաշիվ: 

                                                           
8 Տե՛ս https://www.reuters.com/article/us-armenia-azerbaijan-turkey-syria-idUSKBN26J25A 
9  Տե՛ս https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3302518816450922&id=100000785095088 
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Իրական և կեղծ օգտահաշիվներն այս դեպքում բավական հեշտ էր տարբերակել։ 
Թեև որպես գլխավոր նկար օգտագործված էր «Լուրերի» հայտնի տարբերանշանը, 
սակայն ուշադրություն դարձնենք էջում առկա տեղեկությանը․ 

✅իրական էջն ստեղծված էր ավելի վաղ՝ 2018 թ. սեպտեմբերին, 

❌կեղծ էջը՝ 2020-ի հոկտեմբերի 10-ին, 

✅իրական էջն ուներ ավելի մեծ լսարան՝ մոտ 180.000 հավանումներով, 

❌կեղծ էջը՝ 6 հավանում (հոկտեմբերի 10, 22։00-ի դրությամբ), 

✅«Մեր մասին» (“About”) բաժնում կային կոնտակտային տվյալներ, կայքի և 
սոցցանցային այլ հաշիվների հղումներ, 

❌կեղծ էջում չկային կոնտակտային տվյալ, բայց կար խայծ նկարագրություն՝ 
«Հետևեք «Լուրեր» լրատվականի էջին՝ կարևոր ու հավաստի տեղեկատվություն 
ստանալու համար»։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Եզրակացություն 

 

Մարտական գործողությունների ընթացքում Ադրբեջանի կողմից հայկական կողմի 
ուղղությամբ բազմաթիվ մեղադրանքներ էին հնչում, սոցիալական ցանցերում 
ակտիվորեն տարածվում էր ապատեղեկատվություն, համանման կեղծ էջեր էին 
ստեղծվում։ Իհարկե, ոլորտի մասնագետ մեդիափորձագետների կողմից դրանք 
բացահայտվում էին, սակայն մեծամասամբ հասցնում էին թիրախավորել որոշակի 
լսարանի։ 

Պատերազմական գործողությունները պատճառեցին ոչ միայն ֆիզիկական 
կորուստներ, այլև բարոյահոգեբանական։ Մարդիկ պատերազմի ողջ ընթացքում 
համակարգչի դիմաց էին և չէին ուզում բաց թողնել որևէ լուր, շատերին էլ նույնիսկ 
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հետաքրքիր չէր տվյալ նյութը հրապարակած աղբյուրի հավաստիությունը, կամ էլ 
տեղեկացված լինելու մեծ ցանկությունն ստիպում էր անտեսել կարևորը։ 
Պատերազմական գործողությունների ընթացքում հասարակության 
հոգեբանական ընկճվածությանն, այնուամենայնիվ, ուղեկցում էր ամուր կամքը  և 
վճռականությունը։ 

Ապատեղեկատվությունը միտում ուներ հոգեբանորեն ազդելու մարդկանց վրա, 
թուլացնելու նրանց հավատը, փոխելու մտքերի ուղղությունը, ազդելու 
զգացմունքների վրա։ Չենք կարող ասել, որ դա Ադրբեջանին և Թուրքիային 
լիարժեք կերպով հաջողվեց, սակայն ունեցավ որոշակի ազդեցություն, քանի որ 
հասարակությունը  մեծ է և բազմաշերտ։  

Մեդիագրագիտության անհրաժեշտությունն ակնհայտ է՝ կեղծիքից խուսափելու 
համար։ Կեղծիքից խուսափելը թերևս հնարավոր է իրականությունից այն 
տարբերակելու ունակության զարգացման միջոցով։ Ապատեղեկատվությանը զոհ 
չգնալու համար անհրաժեշտ է քննադատական և ոչ կտրական մտածողություն 
ցուցաբերել։ 

Այսպիսով, ապատեղեկատվությունից հոգեբանորեն պաշտպանված լինելու 
համար, պետք է այնքան հմտանալ, որ հնարավորինս արագ կարողանանք 
զանազանել կեղծիքը կամ անորակ նյութը։ Գուցե այս ամենը մեծ էներգիա 
պահանջի, սակայն դա կօգնի չշարունակել կարդալ դրանք, չմեկնաբանել, 
չվերլուծել և չկիսվել դրանցով։ 


