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ՋԻՀԱԴԸ ԵՎ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ. 
ՀՐՈՎԱՐՏԱԿՆԵՐ, ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ ՈՒ ԿՈՉԵՐ

 Շու շան Խա չատ րյան

 Ե րիտ թուր քե րի ձեռ քին կրո նը կա րող գոր ծիք դար ձավ՝ ոտ քի հա նե լու օս ման յան իս լա-
մա դա վան խա վին: Վեր ջի նիս կոչ ա րե ցին մաս նակ ցել «ան հա վատ»-քրիս տոն յա նե րի դեմ 
ուղղ ված սր բա զան պար տա կա նու թյան կա տար մա նը՝ ջի հա դին կամ սր բա զան պա տե-
րազ մին: Այդ նպա տա կով գոր ծադր վե ցին կրո նա կան քա րոզ չու թյան լծակ ներ՝ սր բա զան 
պա տե րազ մի, իս լա մը «ան հա վատ նե րից» պաշտ պա նե լու հրա տա պու թյան կո չեր, հրո-
վար տակ ներ, թռու ցիկ ներ ու պար սա վա գրեր՝ մշակ ված ու հրա պա րակ ված օս ման յան 
աշ խար հիկ ու հոգևոր վեր նա խա վի կող մից: Կի րառ վե ցին հա տուկ կրո նա կան եզ րա բա-
նու թյուն ու են թա տեքստ, ո րի պատ ճա ռով ան թա քույց քրիս տոն յա նե րի, ա ռա ջին հեր թին՝ 
հայե րի, կո տո րած նե րին մաս նակ ցու թյուն ու նե ցան կրո նա սո ցիա լա կան բո լոր խա վե րը՝ և՛ 
մու սուլ ման հոգևո րա կան նե րը, և՛ զի նու ժը, և՛ ունևոր նե րը, և՛ շար քային քա ղա քա ցի նե րը:

 Բա նա լի բա ռեր. ջի հադ, սր բա զան պա տե րազմ, սուլ թան, շեյխ ուլ-իս լամ, ֆեթ վա, 
պամֆ լետ-պար սա վա գիր, կո չեր, թռու ցիկ, ան հա վատ-գյա վուր ներ:

*** 

1914 թ. նոյեմ բե րի 14-ին Օս ման յան կայս րու թյունն Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե-
րազմ մուտք գոր ծեց ջի հա դի՝ իս լա մա կան սր բա զան պա տե րազ մի կոչ-հայ տա րա րու-
թյամբ: 1914 թ. նոյեմ բե րյան ջի հա դի և նրա նից ո գեշնչ ված ու հե տա գա յում շր ջա նառ-
ված ջի հա դի կո չե րի շարքն ա ղե տա բեր ե ղավ օս ման յան քրիս տոն յա նե րի, ա ռա ջին 
հեր թին՝ հայե րի հա մար: Ջի հա դի գա ղա փա րի ան մի ջա կան հե ղի նա կը ե րիտ թուր քա-
կան կա ռա վա րու թյունն է ր՝ այդ հար ցում ակ տիվ ա ջակ ցու թյուն ստա նա լով նաև Կայ-
զե րա կան Գեր մա նիայից1: Սա կայն ի վեր ջո օս ման յան ջի հա դը՝ որ պես ռազ մա վա րա-
կան զենք, չծա ռայեց գեր մա նա կան ծրա գրե րին ու շա հե րին, ներ քին կի րա ռու թյուն ու 
ա վե րիչ ներ գոր ծու թյուն ու նե ցավ Օս ման յան կայս րու թյու նում բնակ վող քրիս տոն յա-
նե րի հա մար: 

Ս տորև մեկ տեղ ված և քն նարկ ված են օս ման յան ջի հա դի քա րոզ չու թյան հա մար 
տպագր ված և օս ման յան ա մե նաազ դե ցիկ՝ աշ խար հիկ ու հոգևոր ա ռաջ նորդ նե րի 
կող մից հե ղի նակ ված կամ հաս տատ ված կո չե րի տեքս տե րը և դրանց հայե րեն 
թարգ մա նու թյուն նե րը: « Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սի» նա խորդ եր կու հա մար-
նե րում հոդ վա ծի տես քով ար դեն հրա պա րակ վել են ջի հա դի կո չե րին ու ղեկ ցող 
պատ մա կան հան գա մանք նե րը, հայ տա րա րու թյուն նե րի կա պը, ազ դե ցու թյունն ու 

1 Որոշ գերմանացի մտավորականների ջանքերով տպագրված սրբազան պատերազմի գրքույկ-
պարսավագրերի մասին տե՛ս հոլանդացի իսլամագետ Քրիստիան Ս. Հուրգրոնյեի հետևյալ 
աշխատությունը՝ Hurgronje C. S., The Holy War Made in Germany. New York & London, The 
Knickerbocker Press, 1915՝ էջ 34-ից սկսած, իսկ առհասարակ ջիհադի կոչի մշակման մեջ Գերմանիայի 
մասնակցության վերաբերյալ տե՛ս Lüdke T., Jihad Made in Germany: Ottoman and German Propaganda 
and Intelligence Operations in the First World War, (Studien zur Zeitgeschichte des Nahen Ostens und 
Nordafrikas, 12). Münster: LIT Verlag, 2005:
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հե տա գա կի րա ռու մը հայե րի դեմ ի րա կա նաց ված ցե ղաս պա նու թյան մեջ2: Ներ կա 
աշ խա տու թյամբ ան դրա դարձ է կա տար վում օս ման յան վեր ջին ջի հա դի սկզբ նաղ-
բյուր նե րին՝ ի բրև քա րոզ չա կան ազ դե ցիկ նյու թե րի: 

Օս ման յան կայս րու թյան պատ մու թյան ըն թաց քում բազ միցս ե ղել են ջի հա-
դի կո չեր ու ար շավ ներ, սա կայն 1914-ի ջի հա դի կո չե րը տար բեր վում էին թե՛ ջի հա-
դի գա ղա փա րը հղա ցող նե րի ի նք նու թյան ու զբա ղեց րած դիր քի ի մաս տով, թե՛ 
վերջ նա կան ար դյուն քով: Իս լա մա դա վա նի հա մար պա տե րազմ մղե լը միշտ են թա-
դրում է ջի հա դի դուրս գալ, այն է՝ իս լա մի դեմ ո տնձ գու թյուն ներ (հա ճախ՝ թվա ցյալ) 
կա տա րած այ լա դա վան նե րի դեմ պայ քար մղել կամ, որ նույնն է, որ պես զի իս լա-
մա դա վա նը պա տե րազմ մղի, ան հրա ժեշտ է, որ այն հա մա պա տաս խա նի ջի հա դի 
վե րա բե րյալ ղու րա նյան սկզ բունք նե րին3: Օ րի նա չափ է, որ ե րիտ թուր քե րը, զանգ-
վա ծային մաս նակ ցու թյուն ա պա հո վե լու և օ րի նա կան հիմ քի վրա դնե լու հա մար, 
պետք է օս ման յան իս լա մա դա վան նե րի հետ խո սեին ի րենց ի սկ լեզ վով՝ ար տո նե-
լով կրո նա կան պա տե րազմ մղել, մտ նել նոր պա տե րազ մի թա տե րա բեմ՝ հաս տատ-
ված բո լոր կա նոն նե րի հա մա ձայն և օգ տա գոր ծե լով օս ման յան հոգևոր ու աշ խար-
հիկ իշ խա նու թյուն նե րի հե ղի նա կու թյու նը: Մինչև Գեր մա նիայի կողմն ան ցնե լը 
Ան տան տի ե րկրներն Օս ման յան կայս րու թյու նից պա հան ջել էին չե զոք դիրք բռ նել, 
մինչ դեռ գեր մա նա կան կող մը հան դես էր ե կել ոչ թե պա հանջ նե րով, այլ ա ռա-
ջարկ նե րով ու խոս տում նե րով, ի նչ պես նաև, գի տակ ցե լով ջի հա դի կո չի կարևո րու-
թյու նը, մաս նակ ցել էր տեքս տե րի խմ բագր մա նը, իր ձեռքն էր վերց րել կայս րու թյան 
պա տե րազ մա կան գրաքն նու թյու նը4: Պատ մա բան Մեհ մեդ Բե շիք չին ա սում է. «Ե թե 
սուլ թան-խա լի ֆը պաշ տո նա պես չհայ տա րա րեր « մեծ ջի հա դը» 1914 թ. նոյեմ բե րի 
14-ին, Օս ման յան պե տու թյու նը դրա կա րի քը պի տի ու նե նար ու մղ վեր դե պի ջի հա-
դի հռե տո րա բա նու թյու նը, որ պես զի օ րի նա կա նաց ներ մար դու ժի ներ քին կենտ րո-
նա ցու մը… ջի հա դի այս հռե տո րա բա նու թյու նը չհայտ նա գործ վեց Ա ռա ջին աշ խար-
հա մարտ մտ նե լու հա մար, այն ար դեն գո յու թյուն ու ներ, գրե թե ա ռօ րյա ֆե նո մեն էր, 
ե րբ պե տու թյու նը կր կին գոր ծա ծում էր ջի հա դը… Սա կայն Ա ռա ջին աշ խար հա մար-
տում ու ժի կենտ րո նաց ման աս տի ճա նը դր դեց Օս ման յան կայս րու թյա նը ուժգնաց նել 
ջի հա դի հռե տո րա բա նու թյու նը՝ ներ գրա վե լով նոր կրո նա կան քա րոզ չա կան մո տիվ-

2 Խաչատրյան Շ., «Կրոնի հիմնահարցը Մեծ եղեռնին վերաբերող ուսումնասիրություններում», 
Ցեղասպանագիտական հանդես 5 (1), 2017, էջ 111-127։ Նույնի, «Իթթիհատական ջիհադը և Հայոց 
ցեղասպանությունը. ջիհադի ունեցած հետևանքները քրիս տոն յաների համար», Ցեղասպա նա գիտա-
կան հանդես 5 (2), 2017, էջ 7-17:
3 Տե՛ս օրինակ Гилязов И. А., «Священная война–джихад» как инструмент военно-политической 
стратегии Германии в годы Первой мировой войны», Сборник статей участников Международной 
конференции «Тюрко-мусульманский мир: идентичность, наследие и перспективы изучения» 
(Казань, 27-28 мая 2014г.), 2015, с. 317, էլ. տարբերակը տե՛ս 
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/113189/_Holy_War__and_jihad_as_part2014_310_321.
pdf?sequence=-1&isAllowed=y (դիտվել է 08.12.2017):
4 Այս մասին տե՛ս օրինակ Миллер А. Ф., Краткая история Турции. М., Государственное 
издательство политической литературы, 1948, с. 150:



Ցեղասպանագիտական հանդես 6 (1), 2018

11

ներ ու գործիքներ և վե րա կեն դա նաց նե լով նրանք, ո րոնք ար դեն ի սկ գո յու թյուն 
ու նեին»5: 

Ար դյուն քում ջի հա դը՝ որ պես կարևոր լծակ, գոր ծա ծե լի ե ղավ ե րիտ թուր քե րի՝ 
պա տե րազմ մղե լու ցան կու թյան հա մար, ուղղ վեց ո ղջ աշ խար հի իս լա մա դա վան նե-
րին, սա կայն լսե լի ե ղավ հիմ նա կա նում ու լայ նո րեն միայն Օս ման յան կայս րու թյան 
տա րած քում, և ջի հա դի թի րա խը ե ղան օս ման յան քրիս տոն յա նե րը:

 Ջի հա դի հրա մա յա կա նով, բա ցի հան րա հայտ հինգ ֆեթ վա նե րից, կրո նա կան 
պա տե րազմ հայ տա րա րե լու առ թիվ հրա պա րակ վեց նաև պաշ տո նա կան բրո շյուր, մի 
լայ նա ծա վալ ա րա բե րեն պամֆ լետ, ռու սա խոս մու սուլ ման նե րի հա մար թո ղարկ վե-
ցին ե րկ լե զու թռու ցիկ ներ՝ ռու սե րեն և ա րա բա տառ թուր քե րեն, և այլ նյու թեր: Քիչ թե 
շատ ամ բող ջա կան տե ղե կու թյուն ջի հա դի վե րա բե րյալ տպագր ված գրա կա նու թյան՝ 
գր քույկ նե րի, թռու ցիկ նե րի և այլ քա րոզ չա կան նյու թե րի մա սին, կա րե լի է քա ղել Oս մա-
նյան կայս րու թյու նում Ա ՄՆ-ի դես պան Հեն րի Մոր գեն թաուի հու շե րից. նա այդ մա սին 
խո սում է իր հու շե րի XIV գլ խում՝ նվի րե լով դրանց 6–7 է ջ6: Ստորև հեր թով ան դրա-
դարձ է կա տար վե լու ջի հա դի կո չե րի գրա վոր ար ձա նա գրու թյուն նե րին՝ մի քա նիսն 
ա ռա ջին ան գամ թարգ մա նե լով հայե րեն, վեր հա նե լով դրանց բո վան դա կային նշա նա-
կու թյու նը, ան դրա դառ նա լով այլ հայտ նա բեր ված աղ բյուր նե րում դրանց հի շա տա կում-
նե րին, կա տա րե լով հա մա պա տաս խան դի տար կում ներ ու եզ րա կա ցու թյուն ներ: 

ա) Սուլթանի պատերազմական կոչերը.  
հայտարարագիր-կոչը և հրովարտակը՝ ուղղված օսմանյան  

բանակին ու նավատորմին

1914 թ. նոյեմ բե րի 11-ին սուլ թա նի հա տուկ հայ տա րա րա գրով Օս ման յան կայս րու-
թյու նը պա տե րազմ հայ տա րա րեց Ռու սա կան կայս րու թյա նը. « Նոյեմ բե րի 11-ի սուլ թա-
նա կան հայ տա րա րա գի րը գա լիս էր միայն հե տին թվով հաս տա տե լու պա տե րազ մի 
սկս վե լը... Դեռևս հոկ տեմ բե րի 27-ին և 29-ին գեր մա նա թուր քա կան միա ցյալ նա վա-
տոր մը Սև ծո վում հար ձակ վել էր ռու սա կան նա վե րի, ի նչ պես նաև Օ դե սա, Սևաս տո-
պոլ, Թե ո դո սիա և Նո վո ռո սիյսկ նա վա հան գիստ նե րի վրա: Նույն օ րը միա ժա մա նակ 
հրա պա րակ վեց սուլ թա նի դի մու մը բա նա կին և նա վա տոր մին»7: Մեհ մեդ V Ռե շա դի 
այդ եր կու կո չերն էլ ա ռա ջինն էին սր բա զան պա տե րազ մի կո չե րի շար քում:

1914 թ. նոյեմ բե րի 14-ին սուլ թա նի ը նդ հա նուր հայ տա րա րա գիր-կո չը հինգ ֆեթ-
վա նե րի հետ միա սին ըն թերց վեց Ֆա թիհ մզ կի թի դի մաց Ա լի Հայ դար է ֆեն դիի կող-

5 Beşikçi M., “Domestic Aspects of Ottoman Jihad. The Role of Religious Motifs and Religious Agents in 
the Mobilization of the Ottoman Army,” Jihad and Islam in World War I. Studies on the Ottoman Jihad on 
the Centenary of Snouck Hurgronje’s “Holy War Made in Germany”, edited by Erik-Jan Zürcher, Leiden 
University Press, 2016, p. 96.
6 Տե՛ս Մորգենթաու Հ., Դեսպան Հենրի Մորգենթաուի պատմությունը, Երևան, 2012, էջ 127-133:
7 Սիմոնյան Հր., Թուրք ազգային բուրժուազիայի գաղափարաբանությունը և քաղաքականությունը, 
Երևան, 1986, էջ 329:



Շուշան Խաչատրյան

12

մից, ի սկ շատ տեքս տե րում նշ վող նոյեմ բե րի 11-ը մեր կար ծի քով մե շի խա թի8 կող-
մից ջի հա դի հրա պա րա կային հայ տա րա րու թյու նը պատ րաս տե լու օ րն է9: Քսա նի նը 
իս լա մա կան ա ստ վա ծա բան նե րի ստո րա գրու թյու նը կրող այդ կո չի ա րևմ տա հայե-
րեն թարգ մա նու թյան մի փորձ տե ղա դրել ե նք այս հոդ վա ծի վեր ջում10: Այս կո չի մեջ 
հս տակ երևում են հա կաք րիս տո նե ա կան տրա մա դրու թյուն ներ բոր բո քե լու միտ ված 
մի քա նի հատ ված ներ: Օ րի նակ՝ կո չի հենց սկզ բում սուլ թա նի, Օս ման յան կայս-
րու թյան իս լա մա կան հոգևոր և ե րիտ թուրք ա ռաջ նորդ նե րի կող մից ձևա կերպ ված 
տեքստն սկս վում է հետևյալ խո սուն ար տա հայ տու թյամբ, ո րով ի սկզ բա նե ծայ րա-
հեղ թշ նա մա կան ու հատ կա պես կրո նի թշ նա մի են ներ կա յաց վում հա կա ռա կորդ 
ե րկր նե րը. «Կ րօ նա կից նե՛ր, այ սօր ան հա ւատ նե րու հետ մու հա մե դա կա նու թիւ նը վեր-
ջին ան գամ լի նե լով դէմ դի մի ե կած է, դա րե րէ ի վէր Ա նգ ղի ո, Ռու սի ո միւս լի ման-
նե րը ճն շե լու կրօն քի ա զա տու թիւ նը աշ խար հէն վերց նե լու հա մար բո լոր ու ժով կ’աշ-
խա տին»11: 

Շեշ տադր վում են ֆրան սիա ցի նե րի ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն ներն ը նդ դեմ տար-
բեր ե րկր նե րում բնակ վող կրո նա սեր ու երևե լի մու սուլ ման նե րի, ո րոնք իս լա մա դա-
վան լսա րա նին ներ կա յաց վում են ի բրև հա տուկ մտած ված ար շավ ը նդ դեմ իս լա-
մի: Ի սկ մյուս թշ նա մու՝ Ռու սա կան կայս րու թյան մա սին աս վում է. « Ռուս նե րը, ո խե-
րիմ, Կաւ կա զը, Թուր քես տա նը ու Պարս կաս տա նը ի րար խառ նե ցին. իս լա մի ա րիւ-
նը եր կու հա րիւր տա րի նե րէ ի վէր գե տի նման հո սե ցու ցին. ուր որ մի լու սա միտ, 
իր ա զգն ու հայ րե նի քը սի րող իս լամ մը տե սան, ճզ մե ցին, մի լի ո նա ւոր իս լամ նե րու 
մու խը մա րե ցին»: 

Ա պա նշ վում է, որ «ան հա վատ նե րի» ձեռ քով մու սուլ ման նե րի սպա նու թյուն նե րը 
մե ծա գույն հա ճույ քով կա տար վե ցին, ի սկ Մու հա մեդ մար գա րեի Ղու րանն ա մեն 
տեղ ճնշ ված է ու ա նարգ ված, հետևա բար՝ հրա ման է տր վում, որ յու րա քան չյուր մու-
սուլ ման «ան հա վատ» կոչ վող հա կա ռա կոր դի բռ նու թյուն նե րը պետք է վե րաց նի: Եվ 

8 Մեշիխաթ - շեյխ ուլ-իսլամի գրասենյակը:
9 Տե՛ս «Յենի Շաֆաք» թերթի “Osmanlı’yı savaşa sokan fetva” «Օսմանյան պատերազմը բռնկող 
ֆեթվան» վերնագրով հոդվածը նույն թերթի պաշտոնական կայքում՝ http://www.yenisafak.com/
gundem/osmanliyi-savasa-sokan-fetva-2027939 (դիտվել է 21.11.2017): Տե՛ս նաև հոդվածի վերջում 
կցված Հավելվածում պատկեր 1. Թուրքերեն այս և մյուս տեքստերի թարգմանության համար մեր 
շնորհակալությունն ենք հայտնում ՀՑԹԻ գիտաշխատող, թուրքագետ Էլինա Միրզոյանին:
10 Տե՛ս սույն հոդվածին կից Հավելվածում. Թարգմանություն 1: Արևմտահայերեն «Թուրքիայում 
կրօնական պատերազմ յայտարարելու առթիւ հրատարակուած պաշտօնական պրօշիւրի թարգմա-
նութիւնը» ընդհանուր վերնագրի ներքո կատարված այս թարգմանությունը տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 57, ց. 5, 
գ. 149, էջ 2-4, պատճենը՝ ՀՑԹԻ-ի ֆոնդեր, Բ-10, ֆ. 1097-1098: Հմմտ. հետևյալ կայքում տեղադրված 
ֆրանսերեն ավելի ընդարձակ մի տեքստի հետ. “Proclamation de la Guerre Sainte (Djihad) à 
Constantinople le 14 (23) novembre 1914”, http://www.imprescriptible.fr/documents/djihad.htm (դիտվել է 
16.11.2017): Կոչի անգլերեն տարբերակը տե՛ս A “Jihad” Appeal to Moslems: Translation of a Recent Call 
Distributed to the Millions of Islams, The Missionary Review of the World, Vol. 38, New York-London, July, 
1915, էջ 520:
11 Այս կոչի արևմտահայերեն «Թուրքիայում կրօնական պատերազմ յայտարարելու առթիւ 
հրատարակուած պաշտօնական պրօշիւրի թարգմանութիւնը» վերնագրով այս և մյուս մեջբերումները 
տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 57, ց. 5, գ. 149, էջ 2-4, պատճենը՝ ՀՑԹԻ-ի ֆոնդեր, Բ-10, ֆ. 1097-1098:
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ա պա ար վում է կո չի բա նա լի ար տա հայ տու թյու նը. «Ա հա ւա սիկ ա կն կա լուած օ րը 
հա սաւ, մեր տէրն ու իս լա մու թե ան վե հա փառ խա լի ֆան Աս տու ծոյ հրա մա նին ու մեր 
սուրբ Մար գա րէի բա րո յա կան ցուց մունք նե րուն հպա տա կե լով, միւ սիւլ ման նե րուն 
կրօ նա կան պա տե րազմ մղե լու կը հրա ւի րէ»: 

Անդ րա դարձ է կա տար վում այդ սր բա զան պա տե րազ մից սպաս վող ար դյունք նե-
րին. մու սուլ ման նե րը գե րու թյու նից ու թշ վա ռու թյու նից կա զատ վեն, Ղու րա նը պի տի 
պահ պան վի, ի սկ կրո նա կան պա տե րազ մին չմաս նակ ցո ղը նզո վյալ է հայ տա րար վում՝ 
Ալ լա հի բար կու թյանն ու պա տիժ նե րին են թա կա: Ի սկ նրանք, ով քեր ի րենց սր բա-
զան պար տա կա նու թյու նը կկա տա րեն՝ ռուս նե րին ու նրանց օգ նող ժո ղո վուրդ նե րին 
ո չն չաց նե լով, հա վի տե նա կան ե րա նու թյան պի տի ար ժա նա նան. «.... դուք ալ ներ-
քուստ մեր կրօն քի հի ման հա մա ձայն Ճի հա տի (կ րօ նա կան պա տե րազ մի) սկ սե ցէք, ... 
Աս տու ծոյ հրա մանն, Մար գա րէի կամ քը, ու խա լի ֆայի բաղ ձան քը կա տա րե ցէք... Ոչ 
մի ժա մա նակ վասն Աս տու ծոյ, մի մոռ նաք որ դուք էք կրօ նա կան պա տե րազ մի վա րիչ-
նե րը. վա զե ցէք յա ւի տե նա կան եր ջան կու թիւն վաստ կե լու օ րե րը հա սած են»:

 Հարկ է նշել, որ այս հայ տա րա րա գիր-կո չի մեկ այլ հայե րեն թարգ մա նու թյուն 
հնա րա վոր չե ղավ գտ նել մեր ու սում նա սի րու թյան ըն թաց քում: Կո չի ա մե նա վերևում 
գր ված է Մեհ մեդ Ռե շա դի ա նու նը, ո րը ցու ցիչ է այն բա նի, թե ում ա նու նից է ե ղել 
տվյալ կո չը, այն թո ղարկ վել է 4 Մու հար րեմ [1]333 թվա կա նին12, այն է՝ 1914 թ. նոյեմ-
բեր 22-ին: 

Սուլ թա նի կո չի հրա պա րակ ման մա սին տար բեր ամ սաթ վեր են շր ջա նառ վում. 
դրան ցից մե կը 1914 թ. նոյեմ բե րի 11-ն է, ի սկ ը ստ Հեն րի Մոր գեն թաուի հա ղորդ ման՝ 
սուլ թանն այն հրա պա րա կեց նոյեմ բե րի 13-ի ն13: Հա մե մա տե լով ա րևմ տա հայե րեն 
ներ կա յաց ված թարգ մա նու թյու նը, ա րա բե րեն փաս տա թուղթն ու նշ ված կայ քի՝ ֆրան-
սե րե նով լույս տե սած՝ նոյեմ բե րի 14-ի ջի հա դի կո չի թարգ մա նու թյու նը, ա ռա ջար կում 
ե նք հետևյալ նախ նա կան կար ծիքն առ այն, որ ա ռա ջի նը հատ ված է շեյխ ուլ-իս լամ 
Հայ րի է ֆեն դիի հե ղի նա կու թյամբ տպագր ված մի բրո շյու րից, որ տեղ տե ղադրվել 
են Մեհ մեդ Ռե շա դի այս կո չը, ի նչ պես նաև հինգ ֆեթ վա նե րը, ի սկ բուն՝ նոյեմ բե րի 
14-ին ըն թերց ված հայ տա րա րու թյան տեքստն ա վե լի ըն դար ձակ է ե ղել, սա կայն 
դրա նից մոտ 10 օր ան ց ար դեն հրա տա րակ ված նույն տեքս տե րը, այդ թվում՝ «Յե նի 
Շա ֆաք»-ի կայ քում տե ղադր ված կո չի ա րա բե րեն տար բե րա կը, ա վե լի հա կիրճ են 
ե ղել ու ա վե լի մշակ ված14:

 Հեն րի Մոր գեն թաուն ա սում է, որ « Սուլ թա նի հռ չա կա գի րը պաշ տո նա կան հան-
րային փաս տա թուղթ էր և ա ռա ջարկ վող «սր բա զան պա տե րազ մի» մա սին խո սում 

12 Մուսուլմանական հիջրի թվականով են տրված այս տարեթիվը և ամսաթիվը:
13 Մորգենթաու Հ., նշվ. աշխ., էջ 127:
14 Այս մասին տե՛ս “Call for Holy War Issued to Moslems: Sultan and 28 Priests Sign Proclamation against 
the Triple Entente,” The Brooklyn Daily Eagle, November 27, 1914, էջ 2, նաև “Holy War Proclamation is 
Published in Turkey,” Buffalo Morning Express and Illustrated Buffalo Express, November 28, 1914, էջ 
1: Ամսաթվերի վերաբերյալ նմանատիպ բացատրություն ունի պատմաբան Մուստաֆա Աքսաքալը. 
Aksakal M., “‘Holy War Made in Germany’? Ottoman Origins of the 1914 Jihad,” War in History 18 (2), 2011, 
p. 186.
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էր միայն ը նդ հա նուր գծե րով...»15: Սա կայն մեր կար ծի քով հրա պա րա կումն ե րին 
հետևած տպագր ված տար բե րակ նե րը ո րո շա կի փո փո խու թյուն նե րի են թարկ վե-
ցին, քա նի որ շեյխ ուլ-իս լամ Հայ րի է ֆեն դիի հու շե րից երևում է, որ հրա պա րա կու-
մից հե տո հե տա գա մշա կումն եր են կա տար վել տեքս տի վրա: Նա պատ մում է սուլ-
թա նի հայ տա րա րա գրի տպա գրու թյան նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րի 
մա սին. մաս նա վո րա պես հետևյալ հատ վա ծից երևում է, որ ջի հա դի հայ տա րա րու-
թյա նը մեծ կարևո րու թյուն է տր վել, ի նչ պես նաև նոյեմ բե րի կե սե րին հրա պա րակ ված 
հայ տա րա րա գրից հե տո այն հա վա նա բար են թարկ վել է հե տա գա մշակ ման. «Այ սօր 
(նոյեմ բե րի 21-ին, 1914) մի գի տա կան հա վաք կազ մա կեր պե ցի. նախ՝ Մե շիխա թի կրո-
նա վոր ներ Զիաէթ թին, Մու սա Քյա զըմ և Է սադ է ֆեն դի նե րին հրա վի րե ցի, ե րեքն էլ 
ե կան: Օս ման յան պատ մու թյան մեջ Բյաբ-ի Ֆեթ վա յում նմա նա տիպ հա վաք ա ռա-
ջին ան գամ ե ղավ: Քա զաս կեր նե րից16 և կայ սե րա կան հո ջա նե րից17 ներ կա յա ցու ցիչ-
ներ կային: Հրա վի րյալ նե րից Թիք Վեշ լի Յու սուֆ է ֆեն դին (քա զաս կեր նե րից) ներ կա 
չէր…»18, ո րից հե տո Հայ րի է ֆեն դին պատ մում է հայ տա րա րա գի րը սուլ թա նին ներ-
կա յաց նե լու ո րոշ ման րա մաս ներ. «1914-ի նոյեմ բե րի 22-ի ն՝ եր կու շաբ թի օ րը՝ կե սօ-
րից հե տո, կայ սե րա կան պա լատ գնա ցի և հրա մա նա գի րը Ա լի ֆուադ բեյի միջ նոր-
դու թյամբ Փա դի շա հին ներ կա յաց րինք: Վրան գր ված՝ «Ա հա վա սիկ՝ սույն հայ տա-
րա րա գի րը՝ ամ բողջ իս լա մա կան տի րույ թում տա րա ծե լու և լսե լի դարձ նե լու հրա ման 
եմ տա լիս, թվով 4 Մու հար րեմ 333 թվա կան (1914 թ., նոյեմ բե րի 22)»19: Կայ սե րա կան 
հրա մա նա գիրն ի րենք ի րենց ի սկ ձեռ քով են գրում՝ նշե լով Մեհ մեդ Ռե շա դի ա նու նը, 
և ա պա հա ղորդ վում է, որ « Բաշ քա թիփ բեյի կող մից (Ա լի Ֆուադ բեյ) հայ տա րա րա-
գի րը գո հու նա կու թյամբ ըն դու նե լուց հե տո փա դի շահն ի նձ ըն դու նեց պատ րաս տա-
կա մու թյամբ: Փա դի շա հի ա ռա ջին խոսքն է ր՝ « Հայ տա րա րա գի րը հրա շա լի է ստաց-
վել, հա զա՛ր կեց ցես»20:

 Հայ րի է ֆեն դին իր հու շե րում գրում է, որ այս հայ տա րա րա գրի հա մար սուլ թանն 
ի րեն՝ ի բրև փա դի շա հի շնոր հա կա լա կան նվի րատ վու թյուն՝ ու րիշ նե րից ծա ծուկ, 1.000 
լի րա է տա լիս21:

***

 Սուլ թա նի մյուս   ուղղ ված օս ման յան բա նա կին ու նա վա տոր մին, ևս շատ կարևոր է, 
քա նի որ այն տեղ կրո նա կան շեշ տա դրում նե րը նույն պես մեծ նշա նա կու թյուն ու նեն: 
Կո չի տեքս տում նշ վում է հրա պա րակ ման թվա կա նը՝ 330 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 

15 Մորգենթաու Հ., նշվ. աշխ., էջ 128:
16 Քազասկեր՝ բարձրաստիճան կրոնավոր:
17 Հոջա՝ մուսուլման ուսուցիչ:
18 Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi’nin Meşrutiyet, Büyük Harp ve Mütareke Günlükleri. 
Istanbul, İş Bankası Kültür Yayınları, 2015, s. 361.
19 Նույն տեղում, էջ 365:
20 Նույն տեղում:
21 Նույն տեղում:
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29-ը, ո րը օս ման յան մա լի թվա կա նով հա մա պա տաս խա նում է նույն 1914 թ. նոյեմ-
բե րի 11-ին: Այն ա րևմ տա հայե րե նով տպագր վել է «Ա զա տա մարտ» օ րա թեր թում 
և ու նի կարևոր կրո նա կան շեշ տա դրում ներ22: Ա մե նասկզ բում, ի նչ պես մյուս կո չե րի 
դեպ քում, խոս վում է մու սուլ մա նա կան խա լի ֆա յու թյան դեմ այ լա դա վան նե րի հար-
ձա կում նե րի մա սին, ո րոնք, ը ստ տեքս տի, ուղղ վում էին խա լի ֆա յու թյան փառ քի ու 
վե հա պե տա կան ի րա վունք նե րի դեմ: Օս ման յան բա նա կին ու նա վա տոր մին ուղղ ված 
այս կո չի հան գու ցային միտ քը հետևյալն է. « Դիւ ցազն զի նուոր նե՛ր, մեր նուի րա կան 
կրօն քին եւ մեր սի րե լի հայ րե նի քին սպառ նա ցող թշ նա մի նե րուն դէմ մեր բա ցած այս 
նուի րա կան ճի հա տի ճան բուն վրայ... ձեր յաղ թա նա կէն կա խուած է թէ՛ մեր պե տու-
թե ան եւ թէ՛ ֆեթ վայի շե րի ով իմ կող մէ գե րա գոյն ճի հա տի հրա ւի րուած ե րեք հա րիւր 
մի լի ոն Իս լամ նե րուն կե անքն ու ա պա գան»23:

 Տեքս տից երևում է, որ սուլ թա նի այս կո չը ևս ջի հա դի կոչ է, օս ման յան զին վոր-
նե րի վրա այն նաև կրո նը պաշտ պա նե լու պար տա կա նու թյուն է դնում, ը նդ ո րում 
հա կա մար տու թյու նը ներ կա յաց վում է որ պես քա ղա քակր թա կան պա տե րազմ, քա նի 
որ, ը ստ կո չի, զին վոր նե րի վրա դր վում է պար տա կա նու թյուն՝ պաշտ պա նե լու ոչ 
միայն Օս ման յան կայս րու թյու նը, այլև ո ղջ աշ խար հի իս լա մա դա վան նե րին, քա նի որ 
սուլ թա նի խոս քի մեջ նշ վում է 300 մի լի ոն թի վը՝ XX դա րի սկզ բի իս լա մա դա վան նե րի 
մո տա վոր թիվն ամ բողջ աշ խար հում: Հա կա ռա կոր դը ներ կա յաց վում է որ պես իս լա մի 
թշ նա մի. «.... որ պէս զի մեր կրօն քին եւ տէ րու թե ան թշ նա մին չյանդգ նի ո տնձ գու թիւն 
ը նել մեր ե րկ րին մէջ»: Նշ վում է, որ ո ղջ աշ խար հի մու սուլ ման նե րին պաշտ պա նե լու 
հնա րա վո րու թյունն ու պար տա կա նու թյու նը ե զա կի է, քա նի որ ոչ մի այլ բա նա կի չի 
վի ճակ վել կա տա րել նման գործ. սա, ի հար կե, մե ծա գույն կարևո րու թյան, ոգևո րիչ ու 
բոր բո քիչ խոսք էր օս ման յան զին վո րա կան նե րի հա մար, քա նի որ ար տա հայտ վել էր 
սուլ թան– խա լի ֆի կող մից:

 Զին վո րա կան նե րին ի բրև ա ջակ ցող ու ժեր են ներ կա յաց վում մզ կիթ նե րում, ա ղո-
թա տե ղի նե րում և ուխ տա տե ղի նե րում ա ղո թող ո ղջ աշ խար հի մու սուլ ման նե րը, ի սկ 
ի բրև գերբ նա կան զո րու թյուն ներ նրանց թի կուն քում կանգ նած են պատ կեր վում 
Ալ լա հը և Մու հա մե դը. «.... այդ թշ նա մի նե րը ո չն չաց նե լու հա մար Բար ձե ալն Աս տու-
ծոյ շնորհքն ու Մար գա րէին բա րո յա կան օգ նու թիւ նը մե զի օ ժան դակ պի տի հան դի-
սա նան»: 

Եվ վեր ջում օ րհ նու թյան ձևով խոս վում է ան ցյա լում հա նուն կրո նի նա հա տակ-
ված նե րի հետ հետ մա հու հա վի տե նա կան ե րա նու թյանն ար ժա նա նա լու վե րա բե րյալ. 
« Ձեր նա հա տակ նե րը թող յաղ թու թե ան ա ւե տի սը տա նին նա խորդ նա հա տակ նե-
րուն....»:

22 Ամբողջական տեքստը տե՛ս Թարգմանություն 2:
23 Այս կոչի այս և մյուս մեջբերումները հետևյալ օրաթերթից են. Խմբագրական, «Ազատամարտ» 
օրաթերթ (Կ.Պոլիս), 1914, 31 հոկտեմբեր/13 նոյեմբեր, թիւ 1665, էջ 1:
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բ) Օսմանյան շեյխ ուլ-իսլամի հինգ ֆեթվաները

1914 թվա կա նի նոյեմ բե րի 14-ին Կոս տանդ նու պոլ սի Ֆա թիհ մզ կի թի դի մաց պե տա-
կան պաշ տո նյա նե րի ներ կա յու թյամբ և հա վաք ված ժո ղովր դի ա ռջև ըն թերց վե ցին 
Օս ման յան կայս րու թյան սուն նի հոգևոր ա ռաջ նորդ  շեյխ ուլ-իս լամ Հայ րի է ֆեն դիի և 
մի շարք հայտ նի իս լա մա կան ա ստ վա ծա բան նե րի կազ մած  հինգ ֆեթ վա նե րը24: Ֆեթ-
վա նե րով  հաս տատ վում էր Մեհ մեդ V-ի սր բա զան պա տե րազ մի հայ տա րա րա գիր-
կո չը, ի նչ պես նաև կոչ էր ար վում աշ խար հի բո լոր մու սուլ ման նե րին ջի հա դի դուրս գալ 
ը նդ դեմ Ռու սաս տա նի, Ա նգ լիայի, Ֆրան սիայի և նրանց զի նա կից նե րի՝ սե փա կան 
հա վա տը և իս լա մա կան « խա լի ֆա յու թյու նը» պաշտ պա նե լու հա մար: 1914 թ. նոյեմ-
բե րի 14-ին թո ղարկ ված  ֆեթ վան գր վել էր հա կիրճ՝ թվով հինգ  հարց ու պա տաս խա նի 
տես քով: Ֆեթ վա նե րի շեշ տա դրու մը ևս կրո նա կան էր, որ տեղ ար դեն բո լոր իս լա մա-
դա վան նե րին ան կախ տա րի քից ու պաշ տո նա կան դիր քից ի բրև պար տա կա նու թյուն 
կոչ էր ար վում մաս նակ ցել Ռու սաս տա նի, Ֆրան սիայի, Ա նգ լիայի ու նրանց զի նակ ցող 
ե րկր նե րի դեմ հայ տա րար վող սր բա զան պա տե րազ մին: 

Ֆեթ վա նե րի բնա գի րը ևս սկս վում է թշ նա մի նե րին զա տո րո շե լով: Ա ռա ջին ֆեթ-
վա յում ներ կա յաց վող թշ նա մի նե րը միա վոր ված են ը նդ դեմ իս լա մի, այ սինքն՝ վեր-
ջին նե րիս ցան կա ցած քայլ ու գոր ծո ղու թյուն պետք է դի տարկ վեր ի բրև իս լա մի դեմ 
ուղղ ված: Մու սուլ ման բնակ չու թյու նը, ա ռա ջին ֆեթ վայի հա մա ձայն, կո տոր վում կամ 
գե րե վար վում էր: Այս ա մե նը նշե լուց հե տո ձևա կերպ վում է ֆեթ վա նե րին բնո րոշ 
բա նաձևը. բարձ րաց վում է ա ռա ջին հար ցը, ո րին տր վում է դրա կան պա տաս խան: 
Ա ռա ջին ֆեթ վայի հար ցը հետևյալն էր. «.... ա րդյո՞ք բո լոր՝ թե՛ ծեր և ե րի տա սարդ, 
թե՛ հե ծե լա զո րային և հետևա կային մու սուլ ման նե րի մաս նակ ցու թյունն այս պա տե-
րազ մում պար տա կա նու թյուն է: Ա րդյո՞ք պետք է, որ իս լա մա կան բո լոր ե րկր նե րի 
մահ մե դա կան նե րը շտա պեն՝ ան ձնա պես և նյու թա պես ջա թի (ի մա՝ ջի հադ, սր բա զան 
պա տե րազմ–Շ. Խ.) մաս նակ ցե լու»25: 

24 Ֆեթվա (արաբ. թարգմ.՝ «որոշում») – իսլամական կրոնաիրավական որոշում՝ կայացված 
բարձրագույն հոգևոր հեղինակություն ունեցող անձի (մուֆթիի, ղադիի, շեյխ ուլ-իսլամի) կողմից: 
(ֆեթվայի օսմաներեն տեքստը՝ ՀԱԱ, ֆ. 57, ց. 5, գ. 80, պատճենը՝ ՀՑԹԻ-ի ֆոնդեր, Բ-10, ֆհ 1103, 
տե՛ս նաև Großer Bilder-Atlas des Weltkrieges, München, Bruckmann, 1915, S. 369, որտեղ ֆեթվայի 
տեքստը գրված է 4 լեզվով՝ օսմաներեն, արաբերեն, պարսկերեն և գերմաներեն, հմմտ.՝ ֆրանսերեն 
թարգմանության հետ՝ http://www.imprescriptible.fr/documents/djihad.htm (դիտվել է 16.11.2017): 
Ֆեթվայի արևմտահայերեն թարգմանության փորձ է ՀԱԱ, ֆ. 57, ց. 5, գ. 149, էջ 1-2 (պատճենը՝ 
ՀՑԹԻ-ի ֆոնդեր, Բ-10, ֆհ 1097) համարի տակ՝ Մեհմեդ Ռեշադի վերը նշված կոչից առաջ գրված 
միևնույն թարգմանչի կողմից թարգմանված հինգ ֆեթվաների տեքստը:
25 Ֆեթվայի տեքստի անգլերենից թարգմանությունը կատարվել է մեր կողմից՝ Peters R., Jihad in 
Classical and Modern Islam: A Reader (Princeton Series on the Middle East). Princeton: Markus Wiener 
Publishers, 1996, pp. 56-57 գրքից՝ համեմատելով գերմաներեն տեքստի հետ՝ տե՛ս Großer Bilder-Atlas 
des Weltkrieges, München, Bruckmann, 1915, S. 369: Հոդվածին կից ներկայացված են ֆեթվաների 
բնագիրը (տե՛ս Պատկեր 2), արևելահայերենով մեր թարգմանությունը (տե՛ս Թարգմանություն 3), 
սրբազան պատերազմ հայտարարելու օրվա՝ 1914 թ. նոյեմբերի 14-ի մեկ լուսանկար (տե՛ս Պատկեր 
3) և փոստային բացիկներ (տե՛ս Պատկեր 4 և Պատկեր 5):
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Երկ րորդ ֆեթ վա յում կա տար վում է կենտ րո նա ցում թշ նա մու նպա տա կի վրա. 
Օս ման յան կայս րու թյան թշ նա մի նե րի՝ Ռու սաս տա նի, Ֆրան սիայի, Ա նգ լիայի նպա-
տա կը ներ կա յաց վում է իս լա մը ո չն չաց նե լու տես քով: Այս ֆեթ վայի հար ցա դրումն 
ա ռնչ վում է նշ ված ե րկր նե րի իս լա մա դա վան բնակ չու թյա նը՝ ա րդյո՞ք նրանք ևս 
պետք է մաս նակ ցեն սր բա զան պա տե րազ մին՝ ի րենց ե րկր նե րի հա մա պա տաս խան 
կա ռա վա րու թյուն նե րի դեմ: Պա տաս խանն ի նչ պես նա խորդ, այն պես էլ հա ջորդ ֆեթ-
վա նե րում ան փո փոխ «այո՛»-ն է: 

Եր րորդ ֆեթ վան իր բնույ թով նա խազ գու շա կան է և վե րա բե րում է այն բո լոր 
իս լա մա դա վան նե րին, ով քեր, չնա յած կոչ ված լի նե լով հա նուն իս լա մի պայ քա րե լուն, 
հրա ժար վում են միա նալ սր բա զան պա տե րազ մին: Բո լոր այդ իս լա մա դա վան նե րը, 
այս ֆեթ վայի հա մա ձայն, են թա կա են Ալ լա հի խիստ զայ րույ թին ու պատ ժին:

 Չոր րորդ ֆեթ վան եր րոր դի տրա մա բա նա կան շա րու նա կու թյունն է, ո րով հաս-
տատ վում է, որ ե թե վե րը նշ ված ե րկր նե րի մու սուլ ման նե րը զենք վերց նեն այլ իս լա-
մա դա վան նե րի դեմ, ան նե րե լի մեղք կգոր ծեն:

 Հին գե րորդ՝ եզ րա փա կիչ ֆեթ վան նա խորդ եր կու՝ նա խազ գու շաց նող ու պա տիժ-
նե րի լեզ վով խո սող ֆեթ վա նե րի շա րու նա կու թյունն է: Վե րը նշ ված ե րեք տե րու թյուն-
նե րի կող քին ա վե լա նում է Սեր բիայի, Մոն տե նեգ րոյի և նրանց հա րած ե րկր նե րի 
սահ ման նե րում բնակ վող մու սուլ ման նե րին ուղղ ված կրո նա կան սպառ նա լի քը: Այս 
ֆեթ վայի հա մա ձայն՝ նրանք կդի տարկ վեն ի բրև պա տե րազ մի ըն թաց քում իս լա մի 
կրած ան հա ջո ղու թյուն նե րի պատ ճառ: 

Ըստ թուր քա կան աղ բյուր նե րի՝ ֆեթ վա ներն ըն թեր ցո ղը Ա լի Հայ դար է ֆեն դին26 
էր:

Տ րա պի զո նի թե մի հայ կա թո ղի կե ա ռաջ նորդ Հով հան նես ար քե պիս կո պոս Նազ-
լյա նը ֆեթ վա նե րի՝ մու սուլ ման նե րի վրա ու նե ցած ազ դե ցու թյան վե րա բե րյալ հա մա-
կար ծիք է մյուս ա կա նա տես նե րի հետ առ այն, որ ջի հա դի կո չե րին լուրջ վե րա բեր վե-
ցին միայն օս ման յան թուր քե րը. «Այս պո ռոտ «Այո՛» նե րը, թուրք բա նա կին և ի րենց 
զի նա կից նե րուն գրա ւած սահ ման նե րէն ան դին չկր ցան թա փան ցել և մի միայն Թուր-
քի ոյ մէջ ար ձա գանգ գտան....»27: Ը ստ նրա՝ ջի հա դի կո չե րը ծա ռայե ցին օս ման յան 
քրիս տոն յա նե րին ո չն չաց նե լուն. «Այս ճի հա տը, ը նդ հա կա ռակն, ծա ռայեց կա տա ղու-
թե ան աս տի ճան գրգ ռե լու իս լամ Թուր քե րու ա տե լու թիւ նը՝ ը նդ դէմ ի րենց հայ րե նա-

26 Ալի Հայդար Քյուչյուկ էֆենդի (1853-1935), եղել է սուֆի՝ հավանաբար նաքշբանդիների միա-
բա  նությունից: Ծնվել է 1853 թ. Բաթումում հոգևորականի ընտանիքում: Հայտնի է եղել «գյուրջի»՝ 
վրա ցի, Ալի Հայդար էֆենդի անունով: 1902 թվականից Ֆաթիհ մզկիթում հոջայի պար տա կա-
նու թյուններն է կատարել, նաև այս է պատճառը, որ ինքն է ընթերցել ֆեթվաների տեքստը. տե՛ս 
Իսլամի հանրագիտարանի հետևյալ կայքը. http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno 
=020396&idno2=c020391 (դիտվել է 16.11.2017), տե՛ս նաև՝ Kasap M., Osmanlı Gürcüleri. İstanbul: 
Gürcistan Dostluk Derneği, 2010, s. 276, 277:
27 Նազլեան Յ. Եպս., Տրապիզոնի թեմին վիճակաւոր Յովհաննէս արք. Նազլեանի յուշերը Մերձաւոր 
Արեւելքի 1914-1928 շրջանի քաղաքական-կրօնական դէպքերուն մասին, Ա հատոր, թարգմ. ֆրանս.՝ 
Ստեփանեան Հ., Պէյրութ, 1960, էջ 14:
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կից քրիս տո նե ա նե րու, մաս նա ւո րա պէս Հայե րու: Ա նոր հա մար է, որ ե թէ այս զի նա-
թափ ե ղած ցե ղին բնաջնջ ման ծրա գրին դր դա պատ ճառ նե րը, սկիզ բէն մի միայն 
քա ղա քա կան էին, ա նոր գոր ծա դրու թիւ նը, սա կայն, տո գո րուած ու ո գե ւո րուած էր 
ճի հա տի ո գե կո չած զուտ կրօ նա կան շար ժա ռիթ նե րով»28: 

Հայ րի է ֆեն դին պատ մում է այն մա սին, որ հե տա գա յում իր ջան քե րով ֆեթ վա-
նե րը թարգ ման վե ցին այլ լե զու նե րով. 1914 թ. նոյեմ բե րի 20-ի ն՝ ուր բաթ օ րը, ի նքն էլ 
գնում է Բյաբ-ի ֆեթ վա յա՝ Է բու լու լու բեյին (նա մա կա տար) է կան չում՝ ջի հա դի ֆեթ վա-
նե րի թուր քե րեն, ա րա բե րեն, պարս կե րեն, հնդ կե րեն և թա թա րե րեն լե զու նե րով հրա-
տա րակ ված օ րի նակն աչ քի ան ցկաց նե լու հա մար29: 

գ) Էնվեր փաշայի կոչն օսմանյան բանակին

 Ջի հա դի կայ սե րա կան հայ տա րա րա գիր-կո չե րի ու հինգ ֆեթ վա նե րի հետ միա ժա-
մա նակ օս ման յան զոր քին դի մե լու ան հրա ժեշ տու թյուն զգաց նաև պա տե րազ մա կան 
նա խա րար Էն վեր փա շան: Էն վե րի կո չի մեջ նույն պես ակ նա ռու է կրո նա կան են թա-
տեքս տը: Նկա տե լի է, որ Էն վե րի կո չի մեջ Ղու րա նից մեջ բե րում ներ չկան, սա կայն 
եր կու ան գամ հղում է կա տար վում Մու հա մեդ մար գա րեին, մեկ ան գամ գոր ծած ված 
է Ա ստ ված՝ Ալ լահ բա ռը. «....Օ րհ նու թե ամբ Բար ձե ալն Աս տու ծոյ, նուի րա կան օգ նու-
թե ամ բը Մար գա րէին եւ բա րի ա ղօթ նե րո վը մեր թա գա ւո րին, մեր բա նա կը թշ նա մին 
պի տի ո չն չաց նէ»30: 

Ել նե լով կո չի ա ռա ջին՝ « Մեր սի րե լի ը նդ հա նուր հրա մա նա տար Ն. Խա լի ֆա յա-
կան մե ծա փա ռու թե ան կայ սե րա կան ի րա տէն կը հա ղոր դեմ ձեզ» նա խա դա սու թյու-
նից՝ կա րե լի է ա նել հետևյալ եր կու նախ նա կան դի տար կու մը. գու ցե հենց Էն վերն է 
ե ղել Մեհ մեդ Ռե շա դի՝ օս ման յան բա նա կին ու նա վա տոր մին ուղղ ված հրո վար տակն 
ըն թեր ցո ղը զանգ ված նե րի հա մար: 

Էն վե րի այս կո չի մեջ հատ կա պես ը նդ գծ ված է կրո նի հա մար նա հա տա կու թյու նը 
«.... ե րա նի՜ յա ռաջ ըն թա ցող նե րուն, ե րա նի՜ կրօն քի ու հայ րե նի քի սի րուն նա հա տակ 
ե ղող նե րուն...» և կր կին, ի նչ պես մյուս կո չե րում, հա տուկ նշ վում են իս լա մա դա վա-
նին զո րակ ցող նե րը. «Ա մէնքս մտա ծե լու ե նք որ մեր գլուխ նե րուն վրայ մար գա րէին եւ 
ա նոր ըն կեր նե րուն հո գի նե րը կը սա վառ նին»: 

Զին վո րա կան նե րին պա տաս խա նա տու պար տա կա նու թյան ի րա կա նաց մա նը մղե-
լու հա մար Էն վե րը հի շա տա կում է ո ղջ աշ խար հի իս լա մա դա վան նե րին՝ սուլ թա նի 

28 Նույն տեղում:
29 Տե՛ս Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi’nin Meşrutiyet, էջ 360:
30 Էնվերի կոչի այս և մյուս մեջբերումներն արվում են ըստ հետևյալ հրապարակման. Խմբագրական, 
«Ազատամարտ» օրաթերթ, 1914, 31 հոկտեմբեր/13 նոյեմբեր, թիւ 1665, էջ 1: Ամբողջական տեքստը տե՛ս 
Թարգմանություն 4: Հայտարարության հրապարակման մասին տե՛ս հետևյալ հաղորդագրությունը 
PROCLAMATION BY ENVER, Says Turks with Allah’s Help Will Destroy Their Enemies, “The New York 
Times,” 1914, November 15, p. 5:
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նշած թվով՝ ե րեք հա րյուր մի լի ոն, ով քեր, ը ստ նրա, հե ծե ծա լով շղ թա նե րի տակ, 
օս ման յան զին վոր նե րի հաղ թա նա կի հա մար մաղ թանք ներ են կար դում: 

Փաս տո րեն ի նչ պես մյուս կո չե րը, ռազ մա կան կո չե րը ևս կա ռուց ված էին կրո նա-
կան քա րոզ չու թյամբ. «Ողջ օս ման յան պա տե րազ մա կան քա րոզ չու թյունն ի րա կա-
նաց վեց կրո նա կան մո տիվ նե րով: Մա հա ցած նե րը հա մար վում էին « մար տի րոս ներ»31:

դ) Ջիհադի պամֆլետ/պարսավագիր

 Սո վո րա բար պե տու թյան հրա հանգ նե րը՝ հայե րի տե ղա հա նու թյուն նե րը, կրո նա փո-
խու թյան են թար կե լը և այլ ցու ցում ներ, տր վում էին մզ կիթ նե րում32: Սա կայն Օս ման-
յան կայս րու թյու նում Ա ՄՆ-ի դես պան Հեն րի Մոր գեն թաուն խո սում է մի գաղտ նի 
պար սա վա գրից, ո րը հա վա տա ցյալ նե րին ա վե լի հս տակ ցու ցումն եր էր տա լիս: Ը ստ 
Հ. Մոր գեն թաուի՝ այն մզ կիթ նե րում չէր ըն թերց վում և գաղտ նի տա րած վել էր մու-
սուլ մա նա կան բո լոր ե րկր նե րում, օ րի նակ՝ Ե գիպ տո սում, Մա րոկ կո յում, Սի րիա յում 
և այ լուր: Պար սա վա գի րը ման րակր կիտ ներ կա յաց նում էր բո լոր քրիս տոն յա նե րի, 
բա ցա ռու թյամբ գեր մա նա ցի նե րի, ֆի զի կա կան ո չն չաց ման ծրա գի րը: Հ. Մոր գեն-
թաուն նաև ը նդ գծում է, որ այն ա րա բե րեն՝ Ղու րա նի լեզ վով էր գր վել կան խամ տած-
ված: Դես պան Մոր գեն թաուն նաև մեջ բե րումն եր է ա նում այդ փաս տաթղ թից33: 

Հա մոզ ված կա րող ե նք ա սել, որ այդ նույն պար սա վա գրի մա սին է խո սում 
նաև Ա րամ Ան տո նյա նը: Ան տո նյա նի հա ղոր դած տե ղե կու թյան հա մա ձայն՝ այն 
տպագրվել էր Գեր մա նիա յում, բո լոր գեր մա նա ցի ներն ու գեր մա նու հի նե րը պար տա-
վոր էին այն տա րա ծել ա րաբ նե րի շր ջա նում34: Նա կար ծում է, որ պամֆ լե տը հա տուկ 
էր գր վել ա րա բե րե նով՝ ոչ թե իր շուրջ սր բա զան դաշտ ստեղ ծե լու նպա տա կով (Ղու-
րա նի լեզ վով գր ված լի նե լու պատ ճա ռով), այլ որ պես զի տա րած վեր ա րաբ նե րի շր ջա-
նում ու գրգ ռեր նրանց ը նդ դեմ ան գլիա ցի նե րի, քա նի որ հենց վեր ջին ներս էին այն 
քրիս տոն յա նե րը, որ ապ րում էին ա րաբ նե րի մեջ, ու հենց նրանց դեմ էր ուղղ ված այդ 
պար սա վա գիր– պամֆ լե տի «առն վազն չորս քրիս տոն յա սպա նե լու» բա ցա ռիկ հրա-
հան գը: Ը ստ Ան տո նյա նի՝ այդ գր քի 10-րդ է ջի վեր ջին պար բե րու թյան հա մա ձայն (է ջը 
լու սան կար ված տպագր վել է Ան տո նյա նի գր քում)՝35 մու սուլ մա նը կա րող է իր կրո նա-
կան պարտ քը կա տա րել և հար թել փր կու թյան ճամ փան ա ռն վազն չորս քրիս տոն յայի 

31 Rogan E., A War to End Jihad, “The New York Times,” 2015, May 1 https://www.nytimes.com/2015/05/02/
opinion/a-war-to-end-jihad.html (դիտվել է 20.01.2018):
32 Տե՛ս օրինակ. «Այսօր բոլոր մզկիթներէն կը յայտարարուէր թէ բոլոր հայերը պիտի աքսորուէին: 
Հայերը չորս օր միայն ժամանակ ունէին իրենց ինչքերը ծախելու…. »։ Ճէյքըպսըն (Եագոպսըն) Մ., 
Օրագրութիւն: 1907-1919: Խարբերդ, դանիերէն ձեռագիր բնագրէն թարգմանեցին՝ Բախտիկեան Ն. 
եպս., Սիմոնեան Մ., Անթիլիաս, 1979, էջ 107: 
33 Տե՛ս Մորգենթաու Հ., նշվ. աշխ., էջ 128:
34 Տե՛ս Անտոնեան Ա., Մեծ ոճիրը: Հայկական վերջին կոտորածները և Թալեադ փաշա, Երևան, 
1990, էջ 75:
35 Անտոնեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 76-ում զետեղված է այդ բնագիրն արաբերենով, պատկեր թիվ 9:
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(պամֆ լե տի ա րա բե րեն տեքս տում՝ ան հա վա տի) սպա նե լով36: Սա կայն կար ծում ե նք, 
որ Ան տո նյա նը ոչ թե ան հա վատ–քրիս տոն յա մի տումն ա վոր փո փո խու թյուն է կա տա-
րել իր գր քում, այլ ճշգ րիտ ի մաս տային թարգ մա նու թյունն է տվել հրա հան գի թի րա-
խային հաս ցե ա տի րոջ. ե րիտ թուր քե րի ծրա գրած ջի հադն ուղղ ված էր քրիս տոն յա-
նե րի դեմ:

 Պար սա վա գրից Ա րամ Ան տո նյանն է օ գտ վել և, ի նչ պես վե րը նշ վեց, է ջի լու-
սանկա րը տե ղա դրել է իր գր քում: Պար սա վա գրի մա սին մի հի շա տա կում տպագր-
ված գտ նում ե նք Վոլֆ գանգ Գուս տի հա վա քած փաս տաթղ թե րի ժո ղո վա ծուում՝ 
Հա լե պում Գեր մա նիայի նախ կին հյու պա տոս Վալ տեր Ռյոս լե րի՝ Յո հան նես Լեփ սի-
ու սին ուղղ ված նա մա կում. «Սր բա զան կռ վի կոչ ա նող ա րա բա կան գր քույկ իմ ձեռ-
քով չի ան ցել, ո րից մի էջ լու սան կար ված է Ան տո նյա նի գր քի 60–րդ է ջում37 (ա րևմ-
տա հայե րեն տպագր ված « Մեծ Ո ճի րը» գր քի 76-րդ է ջում–Շ. Խ.): Բայց կա րող 
էր պա տա հել, որ այս տեղ գեր մա նա կան կողմն ան շնորհ քու թյուն է դրսևո րել, և 
կա րող էր պա տա հել, որ Հյու սի սային Աֆ րի կայի հա մար նա խա տես ված մի բրո շյուր 
հայտնվել է Հա լե պում»38: 

Այս պամֆ լետ-պար սա վա գրի բնօ րի նակ տեքստն իր կարևոր ու լույս սփ ռող 
բո վան դա կու թյամբ շատ եր կար ժա մա նակ, հա մե նայն դեպս մեզ հա մար, մնում էր 
ան հայտ, սա կայն եր կար փնտ րե լուց հե տո մենք այն հայտ նա բե րե ցինք, ը նդ ո րում 
պար սա վա գրի եր կու օ րի նակ նե րի լու սա պատ ճեն նե րը գրե թե միա ժա մա նակ39: Պար-
սա վա գրի մեկ օ րի նակ պահ վում է Վա շինգ տո նի ազ գային ար խի վում՝ RG 59, No. 
867.00/762 ֆոն դային հա մա րի տակ40: Ա րա բե րեն այդ պամֆ լետ-գր քույ կից բա ցի, 
առ կա է Հեն րի Մոր գեն թաուի ստո րա գրած նա մակ– բա ցատ րա գի րը՝ ուղղված 
Ա ՄՆ-ի պետ քար տու ղա րին առ այն, որ Հա լե պում Ա ՄՆ-ի հյու պա տոս Ջես սի Բ. 
Ջեք սոնն41 է ի րեն ու ղար կել այդ գր քույ կը, և ի նքն էլ իր հեր թին՝ պետ քար տու ղա րին՝ 
նշե լով, թե ի նչ կտոր նե րից է բաղ կա ցած իր ու ղար կած փաս տաթղ թային փա թեթը՝ 

36 Նույն տեղում, էջ 75-77: Արամ Անտոնյանը պատմում է, որ, անշուշտ, գերմանական այդ քայլն 
ուղղված էր հատուկ անգլիացիների դեմ, քանի որ արաբական միջավայրում գտնվող նրանց 
հակառակորդներն անգլիացիներն էին: Դրանից մեծ աղմուկ է բարձրանում, որի պատճառով 
թուրքական կառավարությունն առգրավում և ոչնչացնում է գրքի բոլոր օրինակները:
37 Նկատի ունի Արամ Անտոնյանի գրքի ֆրանսերեն թարգմանությունը:
38 Գուստ Վ., Հայերի ցեղասպանությունը 1915-1916, Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարա րու-
թյան քաղաքական արխիվի փաստաթղթերից, Երևան, 2008, էջ 710-711:
39 Դրանց պատճենները մեզ տրամադրեց ՀՑԹԻ ավագ գիտաշխատող պարոն Միհրան Մի-
նասյանը, ում հայտնում ենք մեր խորին երախտագիտությունը:
40 “A Universal Proclamation to All the People of Islam,” published by the National Society of Defense, 
The Seat of the Caliphate, printed in the Mutba’at el-Haireyet (1333), United States National Archives, 
Washington D. C., Record Group 59, No. 867.00/762, Morgenthau to Secretary of State, May 11, 1915, 
encl., Jackson to Morgenthau, April 8, 1915. Պարսավագրի արաբերեն և անգլերեն տիտղոսաթերթերը 
տե՛ս համապատասխանաբար Պատկեր 6 և Պատկեր 7:
41 Ջեսսի Բենջամին Ջեքսոն (1871-1947), 1908-1923 թթ. ԱՄՆ-ի հյուպատոսը Հալեպում, Հայոց 
ցեղասպանության օտարերկրյա կարևոր ականատեսներից, որը հազարավոր հայերի է փրկել 
մահից: Նրա հայանպաստ գործունեության մասին տե՛ս SAVED BY AMERICAN CONSUL: Armenian 
Refugees Hope Others Will Be Saved from Slavery, “The New York Times,” 1916, January 18, p. 4: 



Ցեղասպանագիտական հանդես 6 (1), 2018

21

1) Միստր Ջեք սո նի նա մա կը Մոր գեն թաուին՝ ապ րի լի 8, 1915 թ., 2) Պամֆ լե տը,  
3) Պամֆ լե տի թարգ մա նու թյու նը42: 

Ջես սի Ջեք սո նի կար ծի քով պամֆ լե տը Հա լե պում տա րած վել էր գեր մա նա ցի տեր 
և տի կին Քո խե րի43 ու հնա րա վոր է նաև Օս կար Ֆլեխ սի գի կող մից: Մոր գեն թաուն 
նշում է, որ ա րա բե րե նից ան գլե րեն թարգ մա նու թյու նը կա տա րել էր ո մն Dr. C. F. 
Gates-ն իր խնդ րան քով: Հա մոզ ված կա րե լի է ա սել, որ խոս քը վե րա բե րում է դոկ տոր 
Քա լեբ Ֆրենկ Գեյթ սին44՝ սկզ բում Եփ րատ քո լե ջի և ա պա Ռո բերտ քո լե ջի նա խա գա-
հին: Պամֆ լե տին մեծ ու շա դրու թյուն է հատ կաց վել՝ հաշ վի առ նե լով այն, թե ի նչ ո դի-
սա կան է այն ու նե ցել մինչև Ա ՄՆ հաս նե լը, ում ձեռ քով է այն ան ցել. սկզ բում Հա լե-
պում Ա ՄՆ-ի հյու պա տո սի, ա պա Օս ման յան կայս րու թյու նում Ա ՄՆ-ի դես պա նի, 
միա ժա մա նակ պամֆ լե տի թարգ ման չի, ա մե րի կյան կարևո րա գույն եր կու քո լեջ նե րի 
նա խա գա հի, և հա սել է Ա ՄՆ-ի պետ քար տու ղա րու թյուն: 

Իր կցա գիր նա մա կում Ջ. Ջեք սո նը գրե թե մար գա րե ա կան նա խազ գու շա ցում է 
ա նում պամֆ լե տի հե տա գա հնա րա վոր կոր ծա նա րար ազ դե ցու թյան մա սին հետևյալ 
խոս քե րով. «Ան պայ ման ի նչ-որ բան պետք է ար վի՝ կան խե լու հա մար այս պի սի 
քա րոզ չու թյուն նե րի շա րու նա կու թյունն ա պա գա յում, այ լա պես մի օր հե տապնդ վող 
ար դյուն քը կի րա կա նա նա, և այն կոր ծա նա րար կլի նի»45: 

ԱՄՆ-ի հյու պա տո սի նա մա կից երևում է, որ նա պամֆ լետն ու ղար կել է 1915 թ. 
ապ րի լի 8-ին: Մոտ մեկ ա միս ան ց՝ մայի սի 11-ին, Հ. Մոր գեն թաուն, ար դեն իր գրած 
բա ցատ րա կան նա մա կին կցե լով հյու պա տո սի նա մա կը, ա րա բե րեն պամֆ լետն ու 
դրա ան գլե րեն թարգ մա նու թյու նը, այն ու ղար կել է պետ քար տու ղա րու թյուն, վեր-
ջինն էլ այն ստա ցել կամ ար խի վաց րել է հու նի սի սկզ բին: Եվ հա վա նա բար հենց այդ 
թարգ մա նու թյան հի ման վրա էլ Հ. Մոր գեն թաուն ար դեն իր հու շե րում վե րը նշ ված 
դի տար կում նե րին հա վե լում է. « Կան խամ տած ված այն տպագր ված էր ա րա բե րեն՝ 
Ղու րա նի լեզ վով: Դա մի եր կա րա շունչ փաս տա թուղթ էր, ո րի ան գլե րեն տար բե րա կը 

42 Հենրի Մորգենթաուի այս նամակի պատճենը տե՛ս Պատկեր 8:
43 Ջեսսի Ջեքսոնը կարծում է, որ Հալեպում պամֆլետի տարածման մեջ ավելի հավանական 
մեղավորը տիկին Քոխն էր, իսկ նրա ամուսինը՝ Հալեպում գերմանական “Luticke” առևտրական 
տան ներկայացուցիչը, գուցե և որևէ կապ չուներ այդ ամենի հետ: Արամ Անտոնյանը հաղորդում 
է, որ տիկին Քոխը սկզբում զարհուրելի ատելություն էր տածում հայերի նկատմամբ, սակայն 
Եղեռնի ժամանակ նա, ազդված հայերի հանդեպ կիրառվող դաժանություններից, փոխում է իր 
վերաբերմունքը. «… միջոց մը ձեռքը խարազան մը առած Հալէպի փողոցներուն մէջ կը ծեծէր հայ 
խոշտանգող ոստիկանները»։ Տե՛ս Անտոնեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 75:
44 Քալեբ Ֆրենկ Գեյթս (1857-1946), ամերիկացի այս միսիոները ճանաչված էր թե՛ միսիոներների, 
թե՛ տեղացիների շրջանում, տիրապետում էր հայերենին, արաբերենին ու թուրքերենին, 1883-ին 
Օտարերկրյա առաքելությունների լիազորների ամերիկյան խորհուրդը (անգլ. American Board of 
Commissioners for Foreign Missions) նրան ուղարկում է Մարդին՝ միսիոներություն անելու, իսկ 1894-
ին նա Խարբերդ քաղաքի Եփրատ քոլեջի նախագահն էր: 1903-1932 թթ. նա ստանձնում է մեկ 
այլ՝ Կոստանդնուպոլսում գործող հանրահայտ Ռոբերտ քոլեջի նախագահի պաշտոնը: Լոզանի 
կոնֆերանսի ընթացքում նա եղել է ԱՄՆ-ի ներկայացուցչության խորհրդական. տե՛ս An Appreciation: 
Dr. Caleb Frank Gates-President of Robert College 1903-1932, Published by The Robert College, Herald 
Board of 1931-1932, Istanbul.
45 A Universal Proclamation to All the People of Islam, Jackson to Morgenthau, 1915, April 8, p. 2. 
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պա րու նա կում էր տա սը հա զար բառ: Տեքստն ա ռա տո րեն հա մեմ ված էր Ղու րա նից 
բեր ված մեջ բե րում նե րով, ո րոնց ո ճն ամ բող ջո վին միտ ված էր ռա սա յա կան ու կրո նա-
կան ա տե լու թյուն ա րթ նաց նե լուն: Այն ման րակր կիտ ներ կա յաց նում էր հա մայն քրիս-
տոն յա նե րի, բա ցա ռու թյամբ գեր մա նա ցի ազ գի, սպա նու թյան ֆի զի կա կան ո չն չաց ման 
ծրա գի րը»46 (ը նդգ ծումն ե րը մերն ե ն–Շ. Խ.):

 Փաս տա թուղ թը գր վել է պա թե տիկ կրո նա կան քա րո զի ո ճով, նե րա ռում է կո չեր և 
ու ղիղ հրա ման ներ: 

Մուտ քի ան վեր նա գիր հատ վա ծում մեջ բեր վում են եր կու ղու րա նյան ա յաթ իս լա-
մա դա վան նե րի եղ բայ րու թյան վե րա բե րյալ, հի շեց վում է, որ տար բեր լե զու նե րով 
խո սող ազ գե րը, ո րոնք մի մյանց թշ նա մի էին մինչև իս լա մի ի հայտ գա լը, միա վոր վե-
ցին Ալ լա հի կամ քով մեկ հա վա տի շուրջ, և նրանց սր բա զան պար տա կա նու թյունն է 
ա տել դժ վա րու թյուն նե րը՝ ո ղջ ու ժով նպաս տե լով եղ բայ րա կից նե րի ա զա տագրմա նը 
«ան հա վատ նե րի» իշ խա նու թյու նից, որ պես զի նրանք ա զատ վեն ճն շում նե րից, և ով 
որ խախ տում է այդ պար տա կա նու թյու նը, մեծ ա նի րա վու թյան մեջ կմե ղադր վի և 
Ալ լա հից են թա կա կլի նի գե հե նի պա տիժ նե րին: Շեշտ վում է խա լի ֆին (կո չե լով Ալ լա-
հի ա ռա քյալ) ու խա լի ֆա թի կենտ րո նը, այ սինքն՝ Ստամ բու լը, պաշտ պա նե լու պար-
տա վո րու թյու նը, պատ րաստ լի նել դի մա կայե լու թշ նա մուն, դառ նա լու զին վոր, 
ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում մաս նակ ցե լու սր բա զան պա տե րազ մի՝ ժա մա նա կա վո-
րա պես դա դա րեց նե լով ա մեն գործ՝ բա ցի Ալ լա հի կրո նը փր կե լու և սր բա զան պա տե-
րազմ մղե լու գոր ծից: 

Երկ րորդ հատ վա ծը վեր նագր ված է «Անկ ման աս տի ճա նը, ո րին հա սել է իս լա մա-
կան աշ խար հը», որ տեղ խոս վում է, թե ի նչ ող բեր գա կան աս տի ճա նի է հա սել, ի նչ 
օր հա սա կան դրու թյան մեջ է մահ մե դա կան աշ խար հը՝ թվար կե լով ժա մա նա կի մու-
սուլ ման տե րու թյուն ներն ու այն տեղ ապ րող մահ մե դա կան նե րի ծանր վի ճա կը ան հա-
վատ նե րի լծի տակ, քա նի որ դա դա րել էին հետևել Ղու րա նի խոս քին՝ այդ պի սով 
ան ցնե լով մի տա րա բախ տու թյու նից դե պի մյու սը: Վեր ջում կր կին ը նդ գծ վում է ոտ քի 
կանգ նե լու հրա մա յա կա նը: 

Եր րորդ հատ վա ծի վեր նա գիրն է «Այ սօր սր բա զան պա տե րազ մը սուրբ պար տա-
կա նու թյուն է դար ձել յու րա քան չյուր մու սուլ մա նի հա մար», որ տեղ տր վում են այն 
հա ջոր դա կան քայ լե րը, որ իս լա մա դա վան նե րը պետք է ա նեն՝ հա ջո ղու թյան հաս-
նե լու հա մար. օ րի նակ՝ ստեղ ծեն գաղտ նի մի ու թյուն ներ՝ ը նդ դեմ այն կա ռա վա րու-
թյուն նե րի, ո րոնք դի մա դար ձում են իս լա մա կան աշ խար հին: Այս տեղ նշ վում է, որ 
բա ցա ռու թյուն են կազ մում այն ան հա վատ նե րը, ո րոնք զի նակ ցում են իս լա մա դա-
վան նե րին՝ ի նկա տի ու նե նա լով Գեր մա նա կան և Ա վստ րո-հուն գա րա կան կայս-
րու թյուն նե րը: Այս վեր նա գրի ներ քո հրա մայ վում է սպա նել ա ռն վազն 3–4 ան հա-
վա տի: Այս հատ վա ծից մեջ բե րում է կա տա րում Հ. Մոր գեն թաուն. «....իս լա մի վրա 
իշ խող ան հա վատ նե րի սպա նու թյու նը դար ձել է սր բա զան պարտք՝ ան կախ նրա-
նից՝ դա կկա տար վի բա ցա հա՞յտ, թե՞ գաղտ նի, ի նչ պես հրա մա յում է Ղու րա նը. 
«Ս պա նե՛ք նրանց, որ տեղ էլ գտ նեք»: ....Աշ խար հի ցան կա ցած վայ րում գտնվող յու-

46 Մորգենթաու Հ., նշվ. աշխ., էջ 128:
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րա քան չյուր մահ մե դա կան պի տի հան դի սա վոր եր դում տա, որ կս պա նի ա ռն վազն 
ե րեք կամ չորս ան հա վա տի, ով քեր իշ խում են ի րենց վրա, քան զի այդ պի սիք Ալ լա-
հի հա վատ քի թշ նա մի ներն են.... Այդ պես վար վող ա մեն մի մահ մե դա կան կա զատ վի 
Ա հեղ դա տաս տա նի սար սափ նե րից, ե րբ ա րթ նա նան հան գու ցյալ նե րը: Ո ՞ր մի ան հա-
տը կա րող է նման պարգևը մեր ժել այդ պի սի չն չին ա րար քի դի մաց»47:

 Չոր րորդ հատ վա ծը՝ « Մու սուլ ման նե րի ի րա վունք նե րը» վեր նա գրով, շեշ տա դրում 
է « Պա տե րազ մի տան»՝ դար ուլ-հար բի ու «Իս լա մի տան»՝ դար ուլ-իս լա մի գա ղա-
փա րը՝ կապ ված ջի հադ մղե լու պար տա կա նու թյան հետ:

 Հին գե րորդ հատ վա ծը՝ «Սր բա զան պա տե րազ մի տե սակ նե րը», բաղ կա ցած է 
հետևյալ մա սե րից.

ա. սր տի պա տե րազմ, ո րի ժա մա նակ մու սուլ մա նը պետք է հա վա տա իր սր տով, 
որ ան հա վատ ներն իր և իր կրո նի թշ նա մի ներն են, և ո ղջ սր տով պետք է ցան կա նա 
նրանց ան հե տա նալն ու նրանց ու ժի ո չն չա նա լը,

բ. պա տե րազմ խոս քով, ե րբ խոս քի ու գր չի իս լա մա դա վան վար պետ նե րը պետք է 
պա խա րա կեն ան հա վատ նե րի խա վա րամ տու թյունն ու ան հա վա տու թյու նը: Այս են թա-
կե տում հղում է կա տար վում Կով կա սի ու Ռու սաս տա նի իս լա մա դա վան նե րին՝ շեշ տե-
լով, որ հատ կա պես նրանք պետք է մաս նակ ցեն սր բա զան պա տե րազ մի այս ձևին,

գ. ի րա կան պա տե րազմ՝ փոքր՝ տե ղա կան կամ ներ քին, և մեծ՝ ար տա քին, բաղ կա-
ցու ցիչ նե րով:

 Վե ցե րորդ հատ վա ծը՝ « Մար տի րո սու թյուն» վեր նա գրով, ը նդ գծում է, որ նկա-
րագր ված պա տե րազ մում մա հա ցած ցան կա ցած իս լա մա դա վան մար տի րոս կլի նի: 

Իսկ յո թե րորդ հատ վա ծում նկա րագր վում են « Ջի հա դի ձևե րը»՝ ա. ան ձնա պես, բ. 
խմ բե րով, գ. ար շավ նե րով: 

Այս պամֆ լե տի բո վան դա կու թյա նը կա տար ված ան դրա դարձ նե րի հան դի պել ե նք 
շատ քիչ տեքս տե րում. դրանց թվում են Ա ռա քել Պատ րի կի կազ մած « Պատ մա գիրք 
յու շա մա տե ան Սե բաս տի ոյ եւ գա ւա ռի հա յու թե ան» Ա հա տո րը, Տրա պի զո նի թե մի 
վի ճա կա վոր Հով հան նես ար քե պիս կո պոս Նազ լյա նի, Գառ նիկ Ստե փա նյա նի և ի նչ-
պես նշե ցինք, Հեն րի Մոր գեն թաուի հու շե րը: 

Ա ռա քել Պատ րի կի կազ մած « Պատ մա գիրք յու շա մա տե ան Սե բաս տի ոյ եւ գա ւա ռի 
հա յու թե ան» Ա հա տո րում կա րե լի է գտ նել հետևյալ մեկ նա բա նու թյուն ներն ու մեջ-
բե րում նե րը, «1914 թուա կա նի Հոկ տեմ բե րին «ար դէն պատ րաս տուած էր Ճի հա տը, 
հա յաս պա նու թե ան գլ խա ւոր գոր ծիք նե րէն մին, 5,000 բա ռե րէ բաղ կա ցած ա րիւ նոտ 
վա ւե րա թուղթ մը, ո րուն ա րա բե րէն բնա գրին մէջ կան բառ առ բառ հե տե ւե ալ քա նի 
մը տո ղե րը.

« Մաք րել եր կի րը ան բաղ ձա լի նե րէն: Ա սի կա միակ ա ռիթն է» (Լե պա սա նու ավ 
տա նի հիմ մին: Ղայի լէթ էլ զե ւալ):

«Ան հա ւատ նե րու ա րիւ նը ա նար ժէք է» (Վա էն նէ տէմ էլ քի ֆար էս պահ հէ տէ րէն):
«Եր դում տուէք սպան նե լու առ նուազն ե րեք կամ չորս ան հատ ներ» (ֆէյէն պը զի 

է նն ա հետ քիւլ լիւ):

47 Նույն տեղում, էջ 127-128:
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«Ատ կէ ա ւե լի բա րի գործ չկայ» (Վա իի լէ մի է քիւն լէ հու մինն ա մէլ էլ խայ րը սի վա 
հա տա)» 48: 

Եվ հե տա գա կապ է ար ձա նագր վում, թե ի նչ պես պա տե րազ մի սկզ բում հայ տա-
րար ված ջի հա դը 1914 թ. նոյեմ բե րից մինչև 1915 թ. գա րու նը պա հեց իր նպա տա-
կայ նու թյունն ու ար տա ցոլ վեց հայե րի դեմ ի րա կա նաց ված ցե ղաս պա նու թյան մեջ. 
«Ն ման ա րիւն ռուշտ հրա հանգ նե րուն զու գա հեռ է, Փետ րուար 2/15, 1915 Թա լէ ա թի 
տե սակ ցու թիւ նը գեր ման դես պան Վան կեն հայ մի հետ, հայե րը բնաջն ջե լու մա սին, 
ուր Թա լէ աթ « Ճի հա տի բա ռե րով, հայ կա կան խն դի րը վեր ջաց նե լու մա սին կ’ը սէր. 
« Միակ յար մար ա ռիթն է հի մա». Ֆրան սե րէն՝ իր բա ռե րով. « Սէ լը սէ օլ մո ման փռո-
փիս»: Էն վե րի հե ռա գրին մէջ յի շուած Ճի հա տը և Թա լէ ա թի տե սակ ցու թիւ նը ֆրան սե-
րէ նով նոյն ա րիւ նոտ բա ռե րը կը պա րու նա կեն»49:

 Հով հան նես Նազ լյա նի հա ղորդ մամբ պամֆ լետն իս կա պես ա ղե տա լի նշա նա կու-
թյուն ու նե ցավ օս ման յան քրիս տոն յա նե րի հա մար՝ հա վե լե լով, որ այդ « տետ րա կով» 
ե րիտ թուր քե րը քրիս տոն յա նե րի հետ կապ ված ի րենց գա ղա փար ներն ու քա ղա քա-
կան դիրքն էին ար տա հայ տել. «Ա րա բե րեն լե զուով գրուած և բո վան դակ իս լա մա-
կան աշ խար հի մէջ ցրուած տետ րա կի մը մէջ, ջար դը և ա նոր հրա մա նա կար գը սահ-
մա նող վար դա պե տու թիւ նը, բո լոր քրիս տո նե ա նե րու վրայ տա րա ծուած էր, ուր մաս-
նա ւո րա պէս կ’ը սուէր «Թ շուա ռա կան նե րուն (ք րիս տո նե այ) փճա ցու մը, ը ստ Գու րա նի 
պա տուէ րին, նուի րա կան գործ մ’է՝ կա տա րուի այն գաղտ նի կամ հրա պա րա կաւ, ուր 
ալ որ գտ նէք, զա նոնք սպան նե ցէք, բա ցար ձակ իշ խա նու թիւն կու տանք ձեզ»50:

 Հա վա նա բար սուլ թա նի կո չի ու ֆեթ վա նե րի՝ դե ղին թղ թի մա սին է նշել, ի նչ պես 
նաև այս պամֆ լե տի51 մա սին է գրել Գառ նիկ Ստե փա նյա նը «Մղ ձա վան ջային օ րեր» 
գր քում: Նա փո խան ցում է մի վե րապ րո ղի պատ մու թյունն այն մա սին, որ օս ման յան 
բա նակ զո րա կոչ վե լուց հե տո Հա սան ա նու նով մի թուրք տաս նա պետ Ե րզնկայից 
Դա բաղ խա նա յում նրան ցույց է տա լիս մի « դե ղին թուղթ»՝ ի բրև շեյխ ուլ-իս լա մի 
գաղտ նի հրա հանգ: Վե րապ րող հայն այն նկա րա գրում է ի բրև մի ըն դար ձակ կոչ, 
ո րի սկզ բում ներ կա յաց վում էր, թե ի նչ պես են իս լա մա դա վան նե րը տա ռա պում 
«ան հա վատ նե րի» իշ խա նու թյան տակ, և այդ պատ ճա ռա բա նու թյամբ հրա հանգ վում 
է ա նո ղոք լի նել նրանց նկատ մամբ. «… Սոս կու մով լսե ցի հատ կա պես հետևյալ բա ռե-
րը. – Այս սր բա զան պա տե րազ մը նվի րա կան պար տա կա նու թյուն է յու րա քանչ յուր 
մահ մե դա կա նի վրա՝ սպա նել, ան խնա սպա նել ան հա վատ նե րին: Ան հա վատ նե րի 
ա րյու նը կա րող է թափ վել ա ռանց պատ ժի: Բռ նե ցեք նրանց և սպա նե ցեք, որ տեղ որ 
հան դի պեք, գաղտ նա բար, թե հայտ նա պես: Դուք ան սահ ման ի րա վունք ու նեք նրանց 
վրա: Նա ով գո նե մի ան հա վատ է սպա նում, լի ո վին վար ձատր վում է ա ստ ծուց: Ո ՞վ 

48 Պատմագիրք յուշամատեան Սեբաստիոյ եւ Գաւառի հայութեան, հատոր Ա, կազմեց՝ Պատրիկ Ա. 
Ն., Պէյրութ, 1974, էջ 727:
49 Նույն տեղում:
50 Նազլեան Յ. Եպս., նշվ. աշխ., էջ 15:
51 Այս եզրակացությանն ենք հանգել նրա կոչի ստորև մեջբերված բովանդակությունից. այն 
համապատասխանում է միայն պամֆլետ-պարսավագրին, որն արաբերենով է:
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կա րող է մեր ժել այդ պի սի մի չն չին գործ կա տա րել, այդ պի սի մի մեծ վար ձատ րու թյու-
նով»52: 

Ն րան հա վե լյալ զգու շաց նում են նաև հետևյա լը.
« –Ա րամ, լսե՞լ ես, հայե րին կա րող են սպա նել:
–Ին չու՞:
–Շեյխ Ո ւլ Իս լա մը սր բա զան պա տե րազմ է հայ տա րա րել և կար գա դրել է, որ 

ա մեն մի հա վա տա ցյալ գո նե մի ան հա վատ սպա նի»53:
 Կա րող ե նք պն դել, որ պար սա վա գրի նշա նա կու թյունն իս կա պես մեծ է ե ղել և՛ 

հրա պա րա կու մից ի վեր՝ ը նդ հուպ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ծրա գրի ի րա գոր ծու մը՝ 
հաշ վի առ նե լով դրա տա րած վա ծու թյու նը, գաղտ նի փո խանց վե լը, և՛ Թա լե ա թի կող-
մից հղում ներ ա նե լը պար սա վա գրին, ի նչ պես նաև այն հան գա ման քը, որ ար դեն 
1915 թ. գար նանն այն Ա ՄՆ-ում Հա լե պի հյու պա տո սի կող մից ձեռք բեր վե լուց հե տո 
ու ղարկ վել է Հ. Մոր գեն թաուին, ո րն իր հու շե րում բա ռա ցի, մի քա նի էջ զբա ղեց նող 
մեջ բե րում ներ է ա նում այդ պար սա վա գրից: Ա րամ Ան տո նյա նի կող մից պար սա-
վագրին ու շա դրու թյուն դարձ նե լը ևս վկա յում է փաս տաթղ թի կարևո րու թյան մա սին:

ե) Օսմաներեն և ռուսերեն թռուցիկը54

Թ ռու ցիկն սկս վում է Ռու սաս տա նի՝ Ա վստ րիայի ու Գեր մա նիայի դեմ պա տե րազմ հայ-
տա րա րե լու ի րո ղու թյու նը պատ մե լով և հիմ նա վո րե լով, թե ին չու Օս ման յան սուլ թան 
Մեհ մեդ V-ն իր հեր թին պա տե րազմ հայ տա րա րեց Ռու սաս տա նին ու նրա դաշ նա կից-
նե րին՝ Ֆրան սիային ու Ա նգ լիային: Հե տա գա նա խա դա սու թյուն նե րում շր ջա դարձ է 
կա տար վում օս ման յան զոր քե րի հա ջո ղու թյուն նե րին ու Սև ծո վում ռու սա կան նա վա-
տոր մի շր ջա փակ մա նը, Կով կա սում մու սուլ ման նե րի հաղ թա կան մուտ քին, և թե ի նչ պես 
են կով կա սյան մու սուլ ման նե րը կռ վում ի րենց օս ման յան եղ բայր նե րի կող մից: Տեքս տի 
հե ղի նա կը, հղում կա տա րե լով Մեհ մեդ V-ի՝ սր բա զան պա տե րազ մի ֆեթ վային, ո րն 
ուղղ ված էր ը նդ դեմ ռուս նե րի, ան գլիա ցի նե րի ու ֆրան սիա ցի նե րի, ի նչ պես նաև մեկ 
այլ սր բա զան պա տե րազ մի կո չի, որ տեղ աս վում էր, որ չի կա րե լի շար ժել Ալ լա հի զայ-
րույթն ու մաս նակ ցել իս լա մի բա րե կամ ե րկր նե րի դեմ հայ տա րար ված պա տե րազ մին, 
ա սում է. « Հայ տա րա րում եմ խա լի ֆի այդ հրա մա նը և ֆեթ վայի բո վան դա կու թյու նը ռու-
սա կան զոր քե րում գտնվող մու սուլ ման սպա նե րին ու զին վոր նե րին»: 

Իբրև եզ րա փա կիչ խոսք՝ նա հրա մա յում է իս լա մա դա վան նե րին լքել ռու սա կան 
բա նա կի շար քե րը: Նա Ռու սաս տա նը կո չում է իս լա մի, խա լի ֆա թի և Օս ման յան 
կայս րու թյան ա մե նաո խե րիմ և ան հաշտ թշ նա մի ու հոր դո րում միա նալ Ա վստ րիայի 
ու Գեր մա նիայի՝ օս ման յան « խա լի ֆի» բա րե կամ ե րկր նե րի զոր քե րին»55: 

52 Ստեփանյան Գ., Մղձավանջային օրեր, Երևան, 1945, էջ 20-21:
53 Նույն տեղում, էջ 22:
54 Ամբողջությամբ տե՛ս Թարգմանություն 5: Թռուցիկի ռուսերեն և օսմաներեն դարձերեսները տե՛ս 
համապատասխանաբար Պատկեր 9 և Պատկեր 10:
55 Հայերեն թարգմանությունը կատարել ենք թռուցիկի մի օրինակի ռուսերեն տեքստից, որի 
ֆոնդային համարը հետևյալն է՝ ՀՑԹԻ-ի ֆոնդեր, Բ-31, թպ 14, ֆհ 26:
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Օս ման յան ջի հա դի կո չից ու ֆեթ վա նե րից ազ դե ցու թյուն կրած այս ան ստո րա գիր 
թռու ցի կի բո վան դա կու թյու նից պարզ է դառ նում, որ այն գր վել է Ա ռա ջին աշ խար-
հա մար տի մեջ Օս ման յան կայս րու թյան մտ նե լուց հե տո, սա կայն վկա յու թյուն նե րի, 
հե տա զո տու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով մեզ դեռևս ան հայտ է մնում 
թռու ցի կի հե ղի նա կը: Այ նուա մե նայ նիվ, կա րող ե նք պն դել, որ նա ե ղել է բարձր հե ղի-
նա կու թյուն վայե լող մու սուլ ման ա ռաջ նորդ, ի սկ թռու ցի կի պատ րաստ ման թվա կա նը 
1914 թ. ա շունն է56, հաս ցե ա տե րե րը՝ ռու սա կան բա նա կում ծա ռայող իս լա մա դա վան-
նե րը: Հե տաքր քիր է, որ թռու ցի կի մի օ րի նակ57 ի նք նա թի ռից դուրս է նետ վել 1915 թ. 
փետր վա րի 23-ին Սի բի րի 6-րդ բա նա կային կոր պու սի 12-րդ հրե տա նային ջո կա տի 
դիր քում: Նշ ված տա րե թի վը խիստ կարևոր է՝ հաս կա նա լու հա մար, որ 1914 թ. նոյեմ-
բե րյան ջի հա դի կո չե րը չմ նա ցին միայն 1914 թ. մեջ, այլ շա րու նա կե ցին ի րենց կի րա-
ռու թյունն ու նե նալ 1915 թ. ևս: Այ սինքն՝ ջի հա դի կո չե րը կարևոր ռազ մա վա րա կան 
նշա նա կու թյուն ու նեին, տվյալ դեպ քում ռու սա կան բա նա կի կազ մում մարտն չող մու-
սուլ ման նե րի վրա ազ դե ցու թյուն գոր ծե լու նպա տակ ու նեին58: 

Ա լեք սանդր Աս տա շո վի գր քի հա մա ձայն՝ ե ղել են ևս եր կու նմա նա տիպ թռու ցիկ-
ներ՝ նույն պես կրո նա կան շեշ տա դրում նե րով, ո րոն ցից մե կը ևս նե տել են ի նք նա թի-
ռից59:

*** 

Այս պի սով, ջի հա դի տար բեր կո չե րի տեքս տե րը մշակ վե ցին քրիս տոն յա–«ան հա-
վատ նե րի» թի րա խա վոր մամբ, նրանց դեմ պայ քարն ու պա տե րազ մը դի տարկ վե ցին 
որ պես սր բա զան կրո նա կան պար տա կա նու թյուն: Այդ կո չե րի տեքս տե րը միտ ված 
էին ա պա հո վե լու մու սուլ ման նե րի զանգ վա ծային ար շավն ը նդ դեմ թի րա խա վոր ված 
խմ բե րի:

56 Տե՛ս http://propagandahistory.ru/books/Aleksandr-Astashov_Propaganda-na-Russkom-fronte-v-gody-
Pervoy-mirovoy-voyny/228 (դիտվել է 28.11.2017) կայքը, որտեղ տեղադրված է Ալեքսանդր Աստաշովի 
ռուսերեն գիրքը. Асташов А. Б. Пропаганда на Русском фронте в годы Первой мировой войны. М., 
2012։ Այստեղ ներկայացված է թռուցիկի ռուսերեն տեքստը, իսկ արխիվային տվյալներից պարզ է 
դառնում թռուցիկի պատրաստման թվականը: 
57 Ֆոնդային համարը՝ РГВИА. Ф. 2110. Oп. 1. Д. 1431. Л. 101 (տե՛ս նույն կայքում):
58 Ռուսական կայսրության զորքերի զբաղեցրած դիրքերում հայտնաբերված են ևս երկու 
օրինակներ՝ երկուսն էլ 4-րդ բանակի (մեկը՝ Դաղստանի 21-րդ հետևակային) դիվիզիայի դիրքում` 
1914 թ. դեկտեմբերի 30-ին). տե՛ս նույն կայքում: 
59 Տե՛ս http://propagandahistory.ru/books/Aleksandr-Astashov_Propaganda-na-Russkom-fronte-v-gody-
Pervoy-mirovoy-voyny/230 (դիտվել է 28.XI.2017) և http://propagandahistory.ru/books/Aleksandr-Astashov 
Propaganda-na-Russkom-fronte-v-gody-Pervoy-mirovoy-voyny/229 (դիտվել է 28.11.2017):
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ

 Պատ կեր 1. Ձախ մա սի բնա գի րը Մեհ մեդ Ռե շա դի ը նդ հա նուր ջի հա դի  
հայ տա րա րա գիր-կոչն է, ի սկ ա ջա կող մյա նը շեյխ ուլ-իս լա մի 5 ֆեթ վա ներն են:  

Այս տես քով այն թո ղարկ վել է «4 Մու հար րեմ [1]333 թվա կա նին, այն է՝ 22 նոյեմ բեր, 1914-ին: 

Աղ բյու րը՝ «Յե նի Շա ֆաք» թեր թի կայք60:

60 Աղբյուրը՝ «Յենի Շաֆաք» թերթի կայքում տեղադրված լուսանկարը http://www.yenisafak.com/
gundem/osmanliyi-savasa-sokan-fetva-2027939 (դիտվել է 16.11.2017):
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Թարգմանություն 1. Սուլթան Մեհմեդ V Ռեշադի ջիհադի հայտարարագրի 
արևմտահայերեն թարգմանությունը

«Կոչ իսլամներուն
Կ րօ նա կից նե՛ր, այ սօր ան հա ւատ նե րու հետ մու հա մե դա կա նու թիւ նը վեր ջին ան գամ 

լի նե լով դէմ դի մի ե կած է, դա րե րէ ի վէր Ա նգ ղի ո, Ռու սի ո միւս լի ման նե րը ճն շե լու 
կրօն քի ա զա տու թիւ նը աշ խար հէն վերց նե լու հա մար բո լոր ու ժով կ’աշ խա տին: Ֆրան-
սա ցի նե րը Ճէ զայի րի, Թուն նու սի, Ֆա սի իս լամ կրօ նա սէր նե րը ու երևե լի ան ձնա ւո րու-
թիւն նե րը, թն դա նօ թի բե րան կա պե լով կտոր կտոր ը րին. Միւ սիւլ մա նի աղ ջիկ ներն 
զւար ճու թե ան հա ւա քոյթ նե րու մէջ խաղ ցու ցին և իս լամ նե րու պա տիւն կոխկր տե ցին: 
Ռուս նե րը, ո խե րիմ, Կաւ կա զը, Թուր քես տա նը ու Պարս կաս տա նը ի րար խառ նե ցին. 
իս լա մի ա րիւ նը եր կու հա րիւր տա րի նե րէ ի վէր գե տի նման հո սե ցու ցին. ուր որ մի լու-
սա միտ, իր ա զգն ու հայ րե նի քը սի րող իս լամ մը տե սան ճզ մե ցին, մի լի ո նա ւոր իս լամ-
նե րու մու խը մա րե ցին:

Կ րօ նա կից նե՛ր, ձեզ մէ կը հարց նեմ. ո ՞ւր են Կաւ կա զի մե ծա տուն պէյե րը, ուր են 
Խրի մի համ բա ւա ւոր խա նե րը, ո ՞ւր գնա ցին Թուր քես տա նի զօ րա ւոր կա ռա վա րու-
թիւն նե րը: Բո լոր ա մէն քը Մոս քո վի բռ նա կալ ու ա րիւ նոտ ճի րան նե րու ներ քո ո չն չա-
ցան: Ո ՞ւր են այն հա զա րա ւոր մի նա րէ նե րը ո րոնց վրայ օ րա կան հինգ ան գամ Աս տու-
ծոյ մի ու թե ան մինչև եր կինք ներ կը բարձ րա ցուէր: Նւի րա կան ուխ տա տե ղի ներ կրօ-
նա կան դպ րա նոց ներ ո ՞ւր են. այս ա մէն քը մի՞ թէ ան հա ւատ նե րու ոտ քե րի տակն չե՞ն 
Միւ սիւլ ման եղ բայր ներ, Ա նգ ղիա ցի նե րը տա րե կան մի մի լի օն իս լամ նե րու ա րիւ նը կը 
քա մեն, Ե գիպ տո սի մե ծա հա րուստ նե րը այժմ մէյ մէկ մու րաց կա նի վի ճա կի հա սած են: 
Հնդ կաս տա նի զո րա ւոր նա պապ նե րը (մի լի օ նա տե րեր)՝ Ա նգ ղի ոյ ձե ռաց մէջ մէյ մէկ 
խա ղա լիք դար ձեր են: Վեր ջա պէս միւ սիւլ մա նու թիւ նը ճզ մե լու, փչաց նե լու աշ խա տան-
քէն մի վայր կե ան ի սկ ետ չմ նա ցին: Միւ սիւլ մա նի սպա նու թիւ նը այս ան գութ ան հա-
ւատ նե րու հա մար ա մէ նա մեծ հա ճոյ քի կար գը ան ցաւ: Այս վի ճա կով մեր Մար գա րէի 
օ րէն քը Գու րա նը (կ րօ նա գիր քը) ա մէն տեղ կը ճն շուի ու կ’ա նար գուի, միւ սիւլ ման ե ղող 
ա մէն ան հատ ու ժո ղո վուր դը, ան հա ւատ նե րու այս բռ նու թիւն ներ վե րաց նե լու պար-
տա կան է. հա ւա տա ցե ալ նե րը այս ա նօ րէն նե րու թե ւե րը կոտ րե լու են: 

Ա հա ւա սիկ ա կն կա լուած օ րը հա սաւ, մեր տէրն ու իս լա մու թե ան վե հա փառ խա լի-
ֆան Աս տու ծոյ հրա մա նին ու մեր սուրբ Մար գա րէի բա րո յա կան ցուց մունք նե րուն 
հպա տա կե լով, միւ սիւլ ման նե րուն կրօ նա կան պա տե րազմ մղե լու կը հրա ւի րէ. Իս լա մի 
այս վտան գա ւոր օ րե րուն ա մէն մէկ ան հա տը, կյան քով ու ստա ցուած քով կրօ նա կան 
պա տե րազ մի մաս նակ ցե լու կը հրա մայուի: Այս պա տե րազ մը կրօ նա կան սուրբ պա տե-
րազմն է, աշ խար հի բո լոր միւ սիւլ ման նե րը գե րու թե նէ ու թշուա ռու թիւ նէ պի տի ա զա-
տուին: Սր բա զան Գու րա նը պի տի պահ պա նուի, ուր որ լի նենք, այս կրօ նա կան պա տե-
րազ մին կե ան քով ու ստա ցուած քով չ’ մաս նակ ցո ղը նզո վուած է Բարձ րե ալ Ա ծոյ [ պա-
տիվ նշա նով է գր ված-Շ. Խ.] բար կու թե ան ու պա տիժ նե րին ար ժա նի: 

Ա հա ւա սիկ ո ՛վ կրօ նա կից ներ, մեր խա լի ֆայի բա նակ նե րը մինչև Կաւ կա զը և 
պա տե րազ մա կան նա ւե րը մինչև Սե ւաս տա պոլ հա սած, դուք ալ ներ քուստ մեր կրօն քի 
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հի ման հա մա ձայն Ճի հա տի (կ րօ նա կան պա տե րազ մի) սկ սե ցէք, Ռուս նե րին ու ա նոնց 
օգ նող ժո ղովր դին ո չն չաց րէք... իս լամ բա նակ նե րուն օգ նու թյան փու թա ցէք... Աս տու ծոյ 
հրա մանն, Մար գա րէի կամ քը, ու խա լի ֆայի բաղ ձան քը կա տա րե ցէք... Ձեզ ու առ հա-
սա րակ բո լոր միւ սիւլ ման նե րի հա մար եր ջան կու թե ան դռ նե րը բա ցուած են, մի վախ-
նաք, ո րով հետև Աս տուա ծը մեզ հետ է, ո րով հետև Գու րա նը յա ւի տե նա կան է, և դրա 
հա մար ալ միւ սիւլ ման նե րը միշտ յաղ թող կը լի նեն: Ոչ մի ժա մա նակ վասն Աս տու ծոյ, 
մի մոռ նաք որ դուք էք կրօ նա կան պա տե րազ մի վա րիչ նե րը վա զե ցէք յա ւի տե նա կան 
եր ջան կու թիւն վաստ կե լու օ րե րը հա սած են»61: 

Տեքս տի տակ՝ ի հա մա ձայ նու թյուն և ի հաս տա տումն սուլ թան-խա լի ֆի խոս քի՝ 
առ կա են թվով 29 մու սուլ ման ա ստ վա ծա բան նե րի ու կրո նա կան հե ղի նա կու թյուն-
նե րի ստո րա գրու թյուն նե րը.

1. Շէյ խու լիս լամ (իս լա մաց կրօ նա պետ) եւ միւֆ թի (իս լա մա կան օ րէն քի վճ ռա տու)՝ 
Խայ րի (Հայ րի), 2. Նախ կին շէյ խու լիս լամ եւ միւֆ թի՝ Զիաուտ տին, 3. Նախ կին շէյ-
խու լիս լամ եւ միւֆ թի՝ Մու սա Քա զըմ, 4. Նախ կին շէյ խու լիս լամ եւ միւֆ թի՝ Է սաատ, 
5. Է մին ֆէթ վա (շէյ խու լիս լա մու թե ան մէջ ֆէթ վան գրի առ նող պաշ տօ նե այ)՝ Ա լի 
Հայ տար, 6. Գա զաս քէր (շէ րիի դա տա ւոր)՝ Է օ մէր Խու լու սի (Հու լու սի), 7. Գա զաս-
քէր՝ Ա թաուլ լահ է ֆէն տի զա տէ Մէհ մէտ Շիւք րի, 8. Գա զաս քէր՝ Իպ րա հիմ Է սաատ 
9. Գա զաս քէր՝ Մուս թա ֆա Թէվ ֆիգ, 10. Գա զաս քէր՝ Ահ մէտ Խու լու սի (Հու լու սի), 11. 
Գա զաս քէր՝ Մէհ մէտ Է սաատ, 12. Գա զաս քէր՝ Նէճ մէտ տին, 13. Գա զաս քէր՝ Մահ-
մուտ Է սաատ, 14. Նախ կին գա զաս քէր եւ է մին ֆէտ վա՝ Թէվ ֆիգ, 15. Գա զաս քէր՝ 
Իս մէթ, 16. Շէյ խու լիս լա մի խորհր դա կան՝ Էվ լիա զա տէ Իպ րա հիմ Էվ լիա, 17. Կ.Պոլ-
սոյ շէ րիի դա տա ւոր՝ Մուս թա ֆա Րը զա, 18. Փո խա նորդ դա սի՝ Ա լի, 19. Շէ րիի քննչա-
կան ժո ղո վի նա խա գահ՝ Հիւ սէին Քա միլ, 20. Նո րին վսե մու թիւն սուլ թա նի մօտ ա. 
ո րո շող (գոր ծա կա տար)՝ Մէհ մէտ Էշ րէֆ, 21. Նո րին վսե մու թիւն սուլ թա նի մօտ գ. 
ո րո շող (գոր ծա կա տար)՝ Նա սուհ Է ֆէն տի զա տէ Մուս թա ֆա Ա սըմ, 22. Նո րին վսե-
մու թիւն սուլ թա նի մօտ դ. ո րո շող (գոր ծա կա տար)՝ Թուր նո վա լը Մէհ մէտ Հիլ մի 23. 
Նո րին վսե մու թիւն սուլ թա նի մօտ ե. ո րո շող (գոր ծա կա տար)՝ Վէլ տան, 24. Նո րին 
վսե մու թիւն սուլ թա նի մօտ զ. ո րո շող (գոր ծա կա տար)՝ Այ տոս լու Սաա տահ, 25. Նո րին 
վսե մու թիւն սուլ թա նի մօտ ը. ո րո շող (գոր ծա կա տար)՝ Էյիւպ, 26. Շէյ խե րու ժո ղո վի 
նա խա գահ՝ Մէհ մէտ Է սաատ, 27. Սե ւա գրու թե անց նա խա գահ՝ Ահ մէտ Է սաատ, 28. 
Շէ րիի վճ ռա գրե րու տնօ րէն՝ Ա լի, 29. Շէյ խու լիս լա մու թե ան դի ւա նա պետ՝ Մար տի նի 
Յու սուֆ Սըտ գը է ֆէն տի զա տէ Էպ ’իւլ Ա լա62:

61 Արևմտահայերեն «Թուրքիայում կրօնական պատերազմ յայտարարելու առթիւ հրատարակուած 
պաշտօնական պրօշիւրի թարգմանութիւնը» ընդհանուր վերնագրի ներքո կատարված այս 
թարգմանությունը տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 57, ց. 5, գ. 149, էջ 2-4, պատճենը՝ ՀՑԹԻ-ի ֆոնդեր, Բ-10, ֆհ. 1097-1098: 
Հմմտ. հետևյալ կայքում տեղադրված ֆրանսերեն ավելի ընդարձակ մի տեքստի հետ. “Proclamation 
de la Guerre Sainte (Djihad) à Constantinople le 14 (23) novembre 1914”, http://www.imprescriptible.fr/
documents/djihad.htm (դիտվել է 16.11.2017): Կոչի անգլերեն տարբերակը տե՛ս A “Jihad” Appeal to 
Moslems: Translation of a Recent Call Distributed to the Millions of Islams, The Missionary Review of the 
World, Vol. 38, New York-London, July, 1915, p. 520:
62 Նշված իսլամական աստվածաբանների անունները նախընտրեցինք թողնել արևմտահայերենով՝ 
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Թարգմանություն 2. Սուլթան Մեհմեդ V-ի հրովարտակի հայերեն 
թարգմանությունը՝ ուղղված օսմանյան բանակին ու նավատորմին

«ԿԱՅՍԵՐԱԿԱՆ ՀՐՈՎԱՐՏԱԿ՝ ՈՒՂՂՈՒԱԾ ԲԱՆԱԿԻՆ ԵՒ ՆԱՒԱՏՈՐՄԻՆ

« Բա նակ եւ նա ւա տորմ,
 Հա մաեւ րո պա կան պա տե րազ մը ծա գե լուն վրայ, միշտ յան կար ծա կի եւ ա նի-

րաւ յար ձա կում նե րու են թար կուող մեր հայ րե նի քին ի րա ւունք նե րը եւ գո յու թիւ նը մեր 
դա րա նա կալ թշ նա մի նե րուն հան դէպ ի հար կին պաշտ պա նել կա րե նա լու հա մար, ձե զի 
զէն քի տակ կան չե ցի: Այս պէ սով զի նե ալ չէ զո քու թիւն մը պահ պա նած ժա մա նակ, Վոս-
փո րի նե ղու ցին առ ջեւ ա կան ներ դնե լու նպա տա կով ճամ բայ ել լող ռուս նա ւա տոր մը 
յան կար ծա կի կեր պով կրակ բա ցաւ մեր նա ւա տոր մին վրայ, որ նոյն պա հուն ռազ մա-
փոր ձե րով զբա ղած էր: Մինչ դեռ կը սպա սուէր որ Ռու սիա՝ մի ջազ գային ի րա ւուն քի 
հա կա ռակ ե ղող իր այս քայ լը ուղ ղէ, թէ՛ յի շե ալ կա ռա վա րու թիւ նը եւ թէ՛ իր դաշ նա կից-
ներն ե ղող Ա նգ լիա եւ Ֆրան սա ետ կան չե ցին ի րենց դես պան նե րը եւ այս պէ սով խզե-
ցին ի րենց դի ւա նա գի տա կան յա րա բե րու թիւն նե րը մեր պե տու թե ան հետ: Ան կէ յե տոյ 
ռու սա կան բա նա կը մեր ա րե ւե լե ան սահ մա նը ան ցաւ եւ ան գլեւֆ րան սա կան միա ցե ալ 
նա ւա տոր մը Տար տա նէ լը եւ ան գլիա կան մար տա նա ւերն ալ Ա գա պան ռմ բա կո ծե ցին: 
Ի րա րու յա ջոր դող այս պի սի թշ նա մա կան ստոր ա րարք նե րու վրայ, ստի պուե ցանք 
բաժ նուիլ մեր այն քան փա փա քած խա ղա ղու թե նէն եւ Գեր մա նի ոյ ու Ա ւստ րի ոյ հետ 
միա սին զէն քի փա րիլ՝ մեր օ րի նա կան ի րա ւունք նե րը պաշտ պա նե լու հա մար:

 Ռու սիա ե րեք դա րէ ի վեր հո ղային տե սա կէ տով մե ծա մեծ վնաս ներ հաս ցու ցած է 
մե զի եւ պա տե րազ մով ու հա զար տե սակ խա բե բա յա կան մի ջոց նե րով աշ խա տած է որ 
ա մուլ ան ցնին վե րա զարթ նու մի այն փոր ձե րը, ո րոնք նպա տակ ու նէին մեր փառքն ու 
ու ժը ա ւելց նել: 

Անգ լիա, Ռու սիա եւ Ֆրան սա, ո րոնք ի րենց բռ նա կալ ռէ ժի մին տակ հե ծե ծող եւ 
կրօն քով ու սր տով մեր մե ծա փառ Խա լի ֆա յու թե ան հետ կա պուած մի լի ո նա ւոր իս լամ 
հպա տակ ներ ու նին, ոչ մէկ ա տեն թշ նա մա կան զգա ցում ներ սնու ցա նե լէ ետ չկե ցան եւ 
դր դիչ ու պատ ճառ ե ղան մե զի դէմ ուղ ղուած ա մէն տե սակ փոր ձանք նե րուն: 

Ա հա ւա սիկ այս ան գամ մեր բա ցած նուի րա կան ճի հա տով ին շալ լահ մշտն ջե նա պէս 
վերջ մը պի տի տանք այն յար ձա կում նե րուն, ո րոնք շա րու նակ կ’ուղ ղուին մեր Խա լի ֆա-
յու թե ան փառ քին եւ վե հա պե տա կան ի րա ւունք նե րուն դէմ: Բար ձե ալն Աս տու ծոյ օ րհ-
նու թե ամբ եւ Մար գա րէին նուի րա կան օգ նու թե ամբ՝ մեր նա ւա տոր մին Սեւ Ծո վու մէջ 
ու մեր քա ջա րի բա նա կին՝ Տար տա նէ լի նե ղու ցին, Ա գա պայի եւ կով կա սե ան սահ մա-
նին վրայ թշ նա միին զար կած ա ռա ջին հա րուած նե րը կ’ա ւելց նէին մեր այն հա ւատ քը թէ 
ի րա ւուն քի հա մար մեր բա ցած այս պա տե րազ մը յաղ թու թե ամբ պի տի պսա կուի: 

թարգմանական ճշգրտությունը պահպանելու խնդրից ելնելով: Այս փաստաթղթի բովանդակությունն 
ընդհանուր գծերով հաղորդելու և նշված 29 մուսուլման աստվածաբանների անունները թարգմանելու 
համար մեր խորին շնորհակալությունն ենք հայտնում հալեպահայ օսմանագետ Գայանե Նալբանդ-
յանին:
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Այ սօր մեր թշ նա մե աց եր կիր նե րուն ու բա նակ նե րուն՝ մեր դաշ նա կից նե րու յաղ թա-
կան քայ լե րուն տակ ճզ մուի լը մեր այս հա ւատ քը հաս տա տող պա րա գայ մը կը կազ մէ: 

Դիւ ցազն զի նուոր նե՛ր, մեր նուի րա կան կրօն քին եւ մեր սի րե լի հայ րե նի քին սպառ-
նա ցող թշ նա մի նե րուն դէմ մեր բա ցած այս նուի րա կան ճի հա տի ճան բուն վրայ վայր-
կե ան մը ի սկ չի թե րա նաք կո րո վի, հաս տա տամ տու թե ան եւ զո հա բե րու թե ան մէջ: 
Ա ռիւ ծի պէս գրոհ տուէք թշ նա միին դէմ, ո րով հե տեւ ձեր յաղ թա նա կէն կա խուած է թէ՛ 
մեր պե տու թե ան եւ թէ ֆեթ վայի շե րի ով իմ կող մէ գե րա գոյն ճի հա տի հրա ւի րուած 
ե րեք հա րիւր մի լի ոն Իս լամ նե րուն կե անքն ու ա պա գան: Մզ կիթ նե րու, ա ղօ թա տե ղի-
նե րու, եւ ուխ տա տե ղի նե րու մէջ բար ձե ա լին ա ղեր սող ե րեք հա րիւր մի լի ոն ան մեղ ու 
ար դար հա ւա տա ցե ալ նե րուն սր տե րուն ա ղօթ քը ու մաղ թանք նե րը ձե զի հետ են:

 Զի նուոր զա ւակ նե՛րս, այ սօր ձե զի վի ճա կուած պար տա կա նու թիւ նը ցայժմ աշ խար-
հիս մէջ ոչ մէկ բա նա կի վի ճա կուած է: Այս պար տա կա նու թիւ նը կա տա րած ա տեն նիդ 
ցոյց տուէք որ ար ժա նա ւոր յա ջորդ ներն էք այն օս մա նե ան բա նակ նե րուն, ո րոնք ա տեն 
մը աշ խար հը դո ղա ցու ցին. որ պէս զի մեր կրօն քին եւ տէ րու թե ան թշ նա մին չյանդգ նի 
ո տնձ գու թիւն ը նել մեր ե րկ րին մէջ եւ վր դո վել հան գիս տը Հի ճա զի նուի րա կան հո ղե-
րուն որ ի րենց մէջ կը պա րու նա կեն նուի րա կան ուխ տա տե ղի նե րը եւ ա ղօ թա տե ղի-
նե րը, ազ դու օ րի նա կով մը ցոյց տուէք թշ նա միին թէ իր կրօն քը, հայ րե նի քը, զի նուո-
րա կան պա տի ւը զէն քով պաշտ պա նել եւ իր թա գա ւո րին սի րուն մեռ նի լը նա խընտ րել 
գիտ ցող օս մա նե ան բա նակ մը եւ նա ւա տորմ մը գո յու թիւն ու նի: Քա նի որ ի րա ւունքն 
ու ար դա րու թիւ նը մեր, ի սկ ա նի րա ւու թիւնն ու ա նար դա րու թիւ նը թշ նա միին կողմն 
են, տա րա կոյս չի կա որ այդ թշ նա մի նե րը ո չն չաց նե լու հա մար Բար ձե ալն Աս տու ծոյ 
շնորհքն ու Մար գա րէին բա րո յա կան օգ նու թիւ նը մե զի օ ժան դակ պի տի հան դի սա նան:

Վս տահ եմ թէ այս պա տե րազ մէն դուրս պի տի գանք իբ րեւ փա ռա ւոր եւ զօ րա ւոր 
տէ րու թիւն մը՝ որ դար մա նած է ան ցե ա լի իր կո րուստ նե րը: Մի մոռ նաք որ այ սօ րուան 
պա տե րազ մին մէջ աշ խար հիս ա մէ նէն հզօր եւ փա ռա պանծ եր կու բա նակ նե րուն հետ 
է որ կը գոր ծակ ցինք եւ ըն կե րակ ցու թիւ նը կ’ը նենք: Ձեր նա հա տակ նե րը թող յաղ թու-
թե ան ա ւե տի սը տա նին նա խորդ նա հա տակ նե րուն, եւ թող ող ջե րուն կռի ւը սուրբ եւ 
սու րը կտ րուկ ըլ լայ:

 Մեհ մետ Րե շատ
330, հոկտ. 29»63:

63 Այս թվականը տրված է օսմանյան պետության կողմից օգտագործվող մալի թվականով. 330 
թվականի հոկտեմբերի 29-ը համապատասխանում է 1914 թ. նոյեմբերի 11-ին:
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 Պատ կեր 2. Օս ման յան շեյխ ուլ-իս լա մի՝ 1914 թ. նոյեմ բե րի 14-ի ջի հա դի հինգ ֆեթ վա նե րը՝ 
օս մա նե րե նով: Աղ բյու րը՝ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րան-ի նս տի տու տի կայք64:

64 http://genocide-museum.am/arm/14.11.2017.php (դիտվել է 16.11.2017):
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Թարգմանություն 3. Օսմանյան շեյխ ուլ-իսլամի հայտարարած ջիհադի հինգ 
ֆեթվաները

«Ե թե    մի քա նի թշ նա մի ներ միա վոր վել են ը նդ դեմ իս լա մի, ե թե իս լա մի ե րկր նե րը 
մեջ տե ղից հե ռաց վում են, ե թե մու սուլ ման բնակ չու թյու նը կո տոր վում կամ գե րե վար-
վում է, և ե թե այս դեպ քում Փա դի շա հը Ղու րա նի սուրբ խոս քե րին հա մա պա տաս-
խան կոչ է ա նում Սր բա զան պա տե րազ մի, ա րդյո՞ք բո լոր՝ թե՛ ծեր և ե րի տա սարդ, թե՛ 
հե ծե լա զո րային և հետևա կային մու սուլ ման նե րի մաս նակ ցու թյունն այս պա տե րազ-
մում պար տա կա նու թյուն է: Ա րդյո՞ք պետք է, որ իս լա մա կան բո լոր ե րկր նե րի մու սուլ-
ման նե րը շտա պեն՝ ան ձնա պես և նյու թա պես ջա թի (Ի մա՝ ջի հադ, սր բա զան պա տե-
րազմ-Շ. Խ.) մաս նակ ցե լու:

 Պա տաս խան. «Այո՛»:
 Ռու սաս տա նի, Ֆրան սիայի, Ա նգ լիայի և դրանց հետ ծո վային կամ ցա մա քային 

սահ ման ու նե ցող բո լոր ե րկր նե րի մու սուլ ման հպա տակ ներն ա ռնչ վե ցին Խա լի ֆա թի 
դեմ ուղղ ված հար ձա կում ե րին, ո րոնց նպա տակն իս լա մը ո չն չաց նելն էր: Ա րդյո՞ք 
պետք է, որ այդ հպա տակ նե րը նույն պես մաս նակ ցեն Սր բա զան պա տե րազ մին հա մա-
պա տաս խան կա ռա վա րու թյուն նե րի դեմ, ո րոն ցից նրանք կա խյալ վի ճա կում են:

 Պա տաս խան. «Այո՛»:
Ն րանք, ով քեր այն ժա մա նակ, ե րբ բո լոր մու սուլ ման նե րը պայ քա րե լու են կոչ ված, 

խու սա փում են պայ քա րե լուց և հրա ժար վում են միա նալ Սր բա զան պա տե րազ մին, 
ա րդյո՞ք են թա կա են Ալ լա հի խիստ զայ րույ թին, մեծ դժ բախ տու թյուն նե րի և ի րենց 
ար ժա նի պատ ժի:

 Պա տաս խան. «Այո՛»:
 Ե թե նշ ված ե րկր նե րի մու սուլ ման հպա տակ նե րը զենք վերց նեն իս լա մի իշ խա նու-

թյան դեմ, ա րդյո՞ք նրանք ան նե րե լի մեղք գոր ծած կլի նեն, նույ նիսկ այն դեպ քում, 
ե րբ նրանք պա տե րազ մի մեջ են ներ քաշ վել ի րենց և ի րենց ըն տա նիք նե րի բնաջնջ ման 
սպառ նա լիք նե րի հետևան քով:

 Պա տաս խան. «Այո՛»:
 Մու սուլ ման նե րը, ո րոնք այս պա տե րազ մի ժա մա նակ Ա նգ լիայի, Ֆրան սիայի, Ռու-

սաս տա նի, Սեր բիայի, Մոն տե նեգ րոյի և նրանց հա րած ե րկր նե րի կազ մում գոր ծակ-
ցում են նրանց՝ ը նդ դեմ Գեր մա նիայի և Ա վստ րիայի՝ Թուր քիայի դաշ նա կից նե րի, 
ա րդյո՞ք նրանք ար ժա նի են Ալ լա հի բար կու թյան պատ ժին՝ լի նե լով խա լի ֆա յու թյան և 
իս լա մի դեմ ուղղ ված վնաս նե րի և կո րուստ նե րի պատ ճառ:

 Պա տաս խան. «Այո՛»65:

65 Ֆեթվայի տեքստի անգլերենից թարգմանությունը կատարվել է մեր կողմից՝ Peters R., Jihad in 
Classical and Modern Islam: A Reader (Princeton Series on the Middle East). Princeton: Markus Wiener 
Publishers, 1996, pp. 56-57 գրքից՝ համեմատելով գերմաներեն տեքստի հետ՝ տե՛ս Großer Bilder-Atlas 
des Weltkrieges, München, Bruckmann, 1915, էջ 369:
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 Պատ կեր 3. 1914 թ. նոյեմ բե րի 14-ին Կոս տանդ նու պոլ սի Ֆա թիհ մզ կի թի դի մաց պե տա կան 
պաշ տո նյա նե րի ներ կա յու թյամբ և հա վաք ված ժո ղովր դի ա ռջև ջի հա դի կո չի ըն թեր ցու մը: 

Աղ բյու րը՝ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րան –ինս տի տու տի կայք66:

 Պատ կեր 4. Տե սա րան Կոս տանդ նու պոլ սում սր բա զան պա տե րազ մի հայ տա րա րու-
թյան հա վա քից: Վի են նա յում տպագր ված փոս տային բա ցիկ “Sultan Kriegsichauplaß 

Kriegsfundgebungen in Konstantinopel,”  
Աղ բյու րը՝ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րան –ինս տի տու տի հա վա քա ծու, Բ-13, թպ 952, ֆհ 4469:

66 http://genocide-museum.am/arm/14.11.2017.php (դիտվել է 16.11.2017):
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 Պատ կեր 5. Ֆեթ վայի թո ղարկ մա նը նվիր ված բա ցիկ` գեր մա նե րեն հետևյալ գրու թյուն նե րով. 
«Օգ նու թյու նը գա լիս է Ա ստ ծուց, և մեր հաղ թա նա կը մոտ է», « ՖԵԹ ՎԱ», « Սուլ թա նը ջի հադ՝ 
մեծ, սր բա զան պա տե րազմ է հայ տա րա րում Ա նգ լիայի, Ռու սաս տա նի և Ֆրան սիայի դեմ»: 

« Հա նուն կար միր մա հի կի»:  
Աղ բյու րը՝ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րան –ինս տի տու տի հա վա քա ծու, Բ-13, թպ 952, ֆհ 

4572:

Թարգմանություն 4. Էնվեր փաշայի կոչն օսմանյան բանակին

«ԷՆՎԵՐ ՓԱՇԱՅԻ ԿՈՉԸ ՕՍՄ. ԲԱՆԱԿԻՆ
Ընդ հա նուր հրա մա նա տա րի փո խա նորդ Էն վեր փա շա հետևյալ շր ջա բե րա կա նը 

ուղ ղած է բա նա կին.– 
Ըն կեր նե՛ր,
 Մեր սի րե լի ը նդ հա նուր հրա մա նա տար Ն. Խա լի ֆա յա կան մե ծա փա ռու թե ան կայ-

սե րա կան ի րա տէն կը հա ղոր դեմ ձեզ: Օ րհ նու թե ամբ Բար ձե ալն Աս տու ծոյ, նուի րա-
կան օգ նու թե ամ բը Մար գա րէին եւ բա րի ա ղօթ նե րո վը մեր թա գա ւո րին, մեր բա նա կը 
թշ նա մին պի տի ո չն չաց նէ: Մին չեւ այ սօր ծո վու եւ ցա մա քի վրայ մեր եղ բայր սպա նե-
րու ու զօր քե րու ցոյց տւած քա ջա գոր ծու թիւն նե րը ա մե նա մեծ ա պա ցոյց ներն են թէ մեր 
թշ նա մի նե րը ցի րու ցան պի տի ըլ լան:

 Միայն թէ իւ րա քան չիւր սպայ եւ զի նուոր մոռ նա լու չէ՞, որ պա տե րազ մի դաշ տը 
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ան ձնա զո հու թե ան վայր մըն է: Այն տեղ ա մէ նէն ա ւե լի ա ռաջ նե տուող, եւ ա ռանց 
թշ նա միին շրափ նէ լէն ու գն դակ նե րէն վախ նա լու մին չեւ վեր ջը հաս տա տա կա մու թիւն 
ցոյց տուող զօր քը ան պատ ճառ կը շա հի յաղ թա նա կը: Պատ մու թիւ նը ցոյց կու տայ որ 
օ սմ. Զօր քէն ա ւե լի հաս տա տա կամ եւ ան ձնա զոհ զօրք գո յու թիւն չու նի: Ա մէնքս մտա-
ծե լու ե նք որ մեր գլուխ նե րուն վրայ մար գա րէին եւ ա նոր ըն կեր նե րուն հո գի նե րը կը 
սա վառ նին: Մեր փա ռա պանծ նախ նի քը մեր գլուխ նե րուն վրայ կանգ նած կը դի տեն 
թէ ի ՛նչ պի տի ը նենք մենք: Ե թէ կ’ու զենք ցոյց տալ որ մենք ար ժա նի զա ւակ ներն ե նք 
ա նոնց, ե թէ կ’ու զենք ա պա գայ սե րուն դին ա նէծ քէն ա զա տիլ, պէտք է որ աշ խա տինք:

Շղ թա նե րու տակ հե ծե ծող ե րեք հա րիւր մի լի ոն մեր իս լամ եւ հին հայ րե նա կից-
նե րը մեր յաղ թու թե ան հա մար մաղ թանք ներ կը կար դան: Ոչ ոք մա հէն չպի տի ա զա-
տի, ե րա նի՜ յա ռաջ ըն թա ցող նե րուն, ե րա նի՜ կրօն քի ու հայ րե նի քի սի րուն նա հա տակ 
ե ղող նե րուն...

Յա ռա՜ջ, մի՛շտ յա ռաջ, ո րով հե տեւ հոն է յաղ թու թիւն, փառք, նա հա տա կու թիւն, 
դրախտ, ի սկ մահ ու ստոր նու թիւն ե տին կը մնան: Օ րհ նե ալ ըլ լան մեր սուրբ ու նուի-
րա կան նա հա տակ նե րուն հո գի նե րը:

Յա ւէտ կեց ցէ՛ մեր թա գա ւո րը: 
Ընդ հա նուր հրա մա նա տա րի փո խա նորդ 
ԷՆ ՎԷՐ»67:

67 Խմբագրական, «Ազատամարտ» օրաթերթ, 1914, 31 հոկտեմբեր/13 նոյեմբեր, թիւ 1665, էջ 1:
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 Պատ կեր 6. Ջի հա դի պամֆ լետ-պար սա վա գրի տիտ ղո սա թեր թը՝ ա րա բե րե նով:  
Աղ բյու րը՝ Ա ՄՆ ազ գային ար խի վի (Վա շինգ տոն) հա վա քա ծու, RG 59, No. 867.00/762:
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 Պատ կեր 7. Ջի հա դի պամֆ լետ-պար սա վա գրի ան գլե րեն թարգ մա նու թյան տիտ ղո սա թեր թը:  
Աղ բյու րը՝ Ա ՄՆ ազ գային ար խի վի (Վա շինգ տոն) հա վա քա ծու, RG 59, No. 867.00/762:
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 Պատ կեր 8. Ա ՄՆ դես պան Հեն րի Մոր գեն թաուի՝ Ջես սի Ջեք սո նի նա մա կին, ա րա բե րեն 
պար սա վա գրին ու դրա ան գլե րեն թարգ մա նու թյա նը կից ու ղարկ ված նա մակն Ա ՄՆ պետ-
քար տու ղար Վի լյամ Ջե նինգս Բրա յա նին: Աղ բյու րը՝ Ա ՄՆ ազ գային ար խի վի (Վա շինգ տոն) 

հա վաքա ծու, RG 59, No. 867.00/762:
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 Պատ կեր 9. Կով կա սի մու սուլ ման նե րին ուղղ ված թռու ցի կի ռու սե րեն հատ վա ծը: Աղ բյուր՝ 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րան –ինս տի տու տի հա վա քա ծու, Բ-31, թպ 14, ֆհ 26:
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Պատ կեր 10. Կով կա սի մու սուլ ման նե րին ուղղ ված թռու ցի կի օս մա նե րեն հատ վա ծը: Աղ բյուր՝ 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րան –ինս տի տու տի հա վա քա ծու, Բ-31, թպ 14, ֆհ 26:
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Թարգմանություն 5. Կովկասի մուսուլմաններին ուղղված թռուցիկի 
թարգմանությունը68

« Ռու սիան պա տե րազմ է հայ տա րա րել Ա վստ րիային ու Գեր մա նիային. նա հան-
գիստ չի թո ղել նաև Օս ման յան կայս րու թյա նը՝ ներ խու ժե լով մու սուլ մա նա կան հո ղեր: 
Դա հար կա դրեց օս ման ցի նե րի կայ սե րը՝ բո լոր մու սուլ ման նե րի խա լի ֆին՝ Նո րին 
Կայ սե րա կան Մե ծու թյուն սուլ թան Մահ մուդ V խա նին, մեզ հետ հա մա ձայ նեց նե լով, 
պա տե րազմ հայ տա րա րել Ռու սիայի և նրա դաշ նա կից նե րի՝ Ֆրան սիայի ու Ա նգ լիայի 
դեմ: 

Եվ ա հա մեր և օս ման յան զոր քերն ա մե նուր ո չն չաց նում են մեր ը նդ հա նուր թշ նա-
մի նե րին: 

Օս ման յան զոր քե րը մո տե նում են Բա թու մին, նրանք ներ թա փան ցել են Կով կաս 
տար բեր ուղ ղու թյուն նե րից: Կով կա սի մու սուլ ման ցե ղե րը կռ վում են ի րենց օս ման յան 
եղ բայր նե րի կող մից: Ռու սա կան ռազ մա կան նա վա տոր մը շր ջա փակ ված է Սև ծո վի 
նա վա հան գիստ նե րում և ի վի ճա կի չէ այդ տե ղե րից դուրս գա լու:

 Սուլ թան-խա լի ֆը ՍՐ ԲԱ ԶԱՆ ՊԱ ՏԵ ՐԱԶՄ է հայ տա րա րել ֆեթ վա-ի շե րի ֆով՝ ը նդ-
դեմ ռուս նե րի, ան գլիա ցի նե րի և ֆրան սիա ցի նե րի: 

Մեկ այլ ֆեթ վայով ա խո յան ե րկր նե րում գտնվող մու սուլ ման նե րին հի շեց վում է, 
որ չի կա րե լի ի րենց վրա բե րել Ա ստ ծու զայ րույ թը՝ մաս նակ ցե լով իս լա մի բա րե կամ-
նե րի՝ Ա վստ րիայի ու Գեր մա նիայի դեմ պայ քա րին, այ սինքն՝ դրա նով գոր ծե լով իս լա-
մի շա հե րի դեմ: 

Հայ տա րա րում եմ խա լի ֆի այդ հրա մա նը և ֆեթ վայի բո վան դա կու թյու նը ռու սա-
կան զոր քե րում գտնվող մու սուլ ման սպա նե րին ու զին վոր նե րին: 

Լ քե՛ք ռու սա կան բա նա կի՝ իս լա մի, խա լի ֆա թի և Օս ման յան կայս րու թյան այդ 
ա մե նաո խե րիմ և ան հաշտ թշ նա մու շար քե րը: Միա ցե՛ք Ա վստ րիայի ու Գեր մա նիայի՝ 
մեր խա լի ֆի բա րե կամ նե րի զոր քե րին, ո րոնք ձեզ գր կա բաց կըն դու նեն»:

68 Հայերեն թարգմանությունը կատարել ենք ռուսերեն տեքստից:
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JIHAD AND THE ARMENIAN GENOCIDE:  
PROCLAMATIONS, INSTRUCTIONS AND CALLS

Shushan Khachatryan

SUMMARY

In the hands of the Young Turks religion became a tool to rise up Ottoman Muslim 
class for war. They urged them to take part in the Jihad –the holy war – a sacred duty 
against the infidel –giaours, i. e. the Christians of the Ottoman Empire. To this end, some 
levers of religious propaganda such as proclamations, calls, leaflets and pamphlets were 
issued stressing on urgency to protect Islam from “infidels”, designed and published by 
the Ottoman secular and spiritual elite. Specific religious terminology and subtext was 
implemented, as a result thereof the massacres of Christians, primarily Armenians, were 
widely attended by almost all strata of religious and social classes–Muslim clergy, the 
military, the wealthy and ordinary citizens.

Keywords: Jihad, holy war, sultan, sheikh ul-Islam, fetwa, pamphlet, calls, leaflet, 
infidel–giaours.

ДЖИХАД И ГЕНОЦИД АРМЯН:  
МАНИФЕСТЫ, ИНСТРУКЦИИ И ПРИЗЫВЫ

Шушан Хачатрян

РЕЗЮМЕ

Религия стала в руках младотурков инструментом для вовлечения мусульманского 
населения Османской империи в войну. Они призывали мусульман принять участие 
в джихаде-священной войне против неверных-гявуров, т.е. против христиан 
Османской империи. С этой целью использовалась религиозная пропаганда, османской 
светской и духовной элитой разрабатывались и публиковались манифесты, призывы, 
листовки и памфлеты, в которых делался акцент на необходимость защитить ислам 
от «неверующих». Применялась специальная религиозная терминология и подтекст, 
результатом чего стали массовые убийства христиан, и в первую очередь армян, в 
которых приняли широкое участие почти все религиозные и социальные слои 
населения – мусульманское духовенство, военные, богатые и простые граждане. 

Ключевые слова: джихад, священная война, султан, шейх-уль-ислам, фетва, 
памфлет, призывы, листовка, неверные–гявуры.


