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Նարինե Մարգարյան

Ցե ղաս պա նութ յու նը մարդ կութ յան դեմ ուղղ ված ծան րա գույն հան ցա գոր ծութ յուն 
է, ո րը դա տա պարտ վում է ոչ միայն մի ջազ գա յին ի րա վուն քի (1948 թ. ՄԱԿ-ի Ցե ղաս-
պա նութ յան հան ցա գոր ծութ յու նը կան խե լու և դ րա հա մար պատ ժի մա սին կոն վեն-
ցիա, 1968 թ. « Ռազ մա կան հան ցա գոր ծութ յուն նե րի և մարդ կութ յան դեմ ուղղ ված 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րի նկատ մամբ վա ղե մութ յան ժամ կետ չկի րա ռե լու մա սին» 
ո րո շում), այլև դավանանքի տե սանկ յու նից: 

Ն շենք, որ ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ժա մա նակ կրո նա կան տար բե-
րութ յու նը երբեմն դառնում է բնո րոշիչ, որը տարբերակում է զո հին և դահ ճին։ Կա լի-
ֆոռ նիա յի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր, սո ցիո լոգ, Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան հար ցե-
րով զբաղ վող Լ. Կու պե րը ցե ղաս պա նութ յան ընդ հա նուր բնու թագ րիչ նե րից մե կը 
հա մա րում է զո հե րի և հան ցա գոր ծութ յու նը կա տա րողների ռա սա յա կան, էթ նիկ 
կամ ազ գա յին խմբե րի միջևկրո նա կան տար բե րութ յա ն առկայությունը1։

Կ րո նա կան տար բե րութ յու նը հա ճախ դրվում է տար բե րակ ման այլ տար րե րի՝ 
ռա սա յա կան, էթ նի կա կան, մշա կու թա յին ժա ռան գութ յան, տնտե սա կան և քա ղա քա-
կան կյանքում մաս նակ ցութ յան, մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան հարցում 
ան հա վա սա րութ յան, և սեգրե գա ցիա յի կամ տա րած քա յին կենտ րո նաց ման վրա: 
Կ րո նա կան պատ կա նե լութ յու նը դառ նում է տար բե րա կիչ սո ցիա լա կան կար գա վի-
ճա կի մաս և հա ճախ նպաս տում է հա սա րա կութ յան բազ մա շերտ կա ռուց ված քում 
այլ խմբե րից օ տար մա նը2։

Հարկ է փաս տել, որ պատ մութ յան ըն թաց քում ար ձա նագր վել են ի րա դար ձութ-
յուն ներ, երբ կրո նա կան զգաց ում ներն օգ տա գործ վել են զանգ վա ծա յին սպա նութ-
յուն նե րի ար դա րաց ման, իսկ ո րոշ դեպ քե րում կրոնն օգ տա գործ վել է նաև հրահր-
ման նպա տա կով: Կ րո նա կան գոր ծո նի շա հարկ մամբ կա տար ված նմա նա տիպ օ րի-
նակ ներ են XI-XIII դա րե րում ի րա կա նաց ված Խա չակ րաց ար շա վանք նե րը: Ար դեն 
ուշ միջ նա դա րում եվ րո պա կան տե րութ յուն նե րի գա ղու թա յին նվա ճում նե րը եր բեմն 
հիմ նա վոր վում էին որոշ ժո ղո վուրդ նե րի շրջա նում քրիս տո նեութ յան տա րած ման 
անհ րա ժեշ տութ յամբ: Հ րեա նե րի հան դեպ քրիս տոն յա նե րի շրջա նում առ կա բա ցա-
սա կան պատ կե րա ցում ներն օգ տա գործ վե ցին նա ցիստ նե րի կող մից Հո լո քոս թի 
ի րա կա նաց ման ըն թաց քում: 

Կ րո նա կան գոր ծո նի շա հարկ ման ուղ ղա կի օ րի նա կը XX դա րի սկզբին Օս ման յան 
կայս րութ յու նում հա յե րի դեմ ի րա գործ ված ցե ղաս պա նութ յունն է: Դեռևս XVII դա րի 
երկ րորդ կե սից Օս ման յան կայս րութ յան տի րա պե տութ յան տակ հայտն ված Արևմտ-
յան Հա յաս տա նում հայ ազ գաբ նակ չութ յան հան դեպ կի րառ վող խտրա կա նութ յան 

1 Տե՛ս Leo Kuper, Theological Warrants for Genocide: Judaism, Islam and  Ch ri st ia nit y,  Confronting Geno-
cide Judaism, Christianity, Islam, Edited Steven Leonard Jacobs, Lanham, Boulder, New York Lexington 
Books, 2009, էջ 4: 
2 Նույն տեղում։
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հիմ քում ի սկզբա նե առ կա էր կրո նա կան գոր ծո նը: 1908 թ. հե ղաշրջ ման արդ յուն-
քում իշ խա նութ յան ե կած « Միութ յուն և  ա ռա ջա դի մութ յուն» կու սակ ցութ յու նը սկզբում 
փորձում էր ա ռաջ նորդ վել հա վա սա րութ յան, եղ բայ րութ յան և  ա զա տութ յան կար գա-
խոս նե րով` հույ սեր ա ռաջ բե րե լով կայս րութ յան ճնշված ժո ղո վուրդ նե րի, այդ թվում 
նաև հա յե րի շրջա նում: Սա կայն շու տով ակն հայտ է դառ նում, որ ե րիտ թուր քա կան 
քա ղա քա կան կո չե րը և  ի րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը քիչ ընդ հան րութ յուն ներ ու նեին, 
և հա յե րի նկատ մամբ հա միդ յան ջար դե րից մինչև ե րիտ թուր քա կան ցե ղաս պա նութ-
յուն թուր քե րի հա մար ըն դա մե նը մեկ քայլ էր: 

Շա րիա թի կա նոն նե րը համաձայն՝ ի րա վա կան տե սա կե տից ի սկզբա նե ո րո շա-
կիաց վել է մու սուլ ման նե րի և  ոչ մու սուլ ման նե րի կար գա վի ճա կը: Դեռևս VII դա րում` 
ա րա բա կան ար շա վանք նե րի ժա մա նակ, նրանք, ով քեր իս լամ չէին ըն դու նում, պայ-
մա նա գիր էին կնքում` Ակդ ալ- Զիմ մա, ո րով ա րաբ կա ռա վա րի չը պար տա վոր վում 
էր պահ պա նել քրիստոնյայի ան հա տա կան, քա ղա քա կան և սո ցիա լա կան ա զա-
տութ յու նը, ո րի դի մաց վերջինս պետք է հարկ վճա րեր: Այ սինքն՝ ին քը` Ղու րա նը, չէր 
կա րող իր հա մա կար գում հա վա սա րութ յուն թույլ տալ մու սուլ ման նե րի և  ոչ մու սուլ-
ման նե րի միջև: Փաս տո րեն ստեղծ վում էր երկ շերտ հա սա րա կութ յուն` մի կող մից 
մու սուլ ման նե րը, որոնք պատ կա նում էին ում մա յին, իշ խող ազգ էին, և  ոչ մու սուլ-
ման նե րը, ո րոնք մի աս տի ճան ցածր էին կանգ նած: Հետ ևա բար, երբ 1908 թ. ե րիտ-
թուր քա կան ուժերն իշ խա նութ յան ե կան հա վա սա րութ յան կար գա խոսն ա ռաջ քա շե-
լով, որն ի սկզբա նե չէր հա մա պա տաս խա նում իս լա մի սկզբունք նե րին: Եվ այդ նույն 
ար դա րութ յան, հա վա սա րութ յան սկզբունք նե րով իշ խա նութ յան ե կած ե րիտ թուր-
քե րը կրկին հաս տա տում են ի րենց` թուր քե րի իշ խող ազգ լի նե լու փաս տը, ան գամ 
նրանց պաշ տո նա կան եր դու մը տպագր վել է «Իթ թի հադ վե թե րա քիի» կի սա պաշ-
տո նա կան « Թա նին» թեր թում: Վեր ջի նիս գլխա վոր խմբա գի րը` Հու սեյն Քա հի դը, 
խմբագ րա կան հոդ վա ծում հայ տա րա րել է, որ ան կախ դեպ քե րի ըն թաց քից և  ել քից 
թուր քե րը «ե ղել և մ նում են իշ խող ազգ»3:

Տե սա կետ նե րը հա կաբ ևեռ են. ե րիտ թուր քե րի ու ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղութ-
յուն նե րի հա կա սութ յուն ներն իս լա մա կան դրույթ նե րով հիմ նա վո րե լը բարդ է` հաշ վի 
առ նե լով Ղու րա նի, սու նա յի, հա դիս նե րի4 տա րաբ նույթ մեկ նա բա նութ յուն նե րը։ 
Իս լա մում առ կա են ո րոշ հա մայնք նե րին հա տուկ կար գա վի ճակ տա լու, նրանց 
նկատ մամբ բար յա ցա կամ լի նե լու, նրանց կյան քի անվ տան գութ յունը ե րաշ խա վո րե-
լու դրույթ ներ։ 

Հարկ է մեջ բե րել Ղու րա նի մի քա նի սու րա նե րից հատ ված ներ, ինչ պի սիք են օ րի-
նակ. «Ե կե՛ք, ես կկար դամ այն, ինչ ար գե լել է ձեր Աստ վա ծը ... Մի՛ սպա նեք որ ևէ 
մե կին, ում Ալ լահն ար գե լում է, միայն մի բա ցա ռութ յամբ` ի րա վուն քով» ( Ղու րան, 

3 Dadrian V., The History o f the Armenian Genocide. Ethnic Confl ict from the Balkans to Anatolia to th 
Caucasus, NY, Oxford, Ber ghahn Books, 1995, p. 5.
4 Հա դիս` արա բե րե նից թարգ մա նա բար նշա նա կում է պատ մու թյուն, որը սուն նա յի մի մասն է կազ-
մում: Բաղ կա ցած է հիմ նա կան տեքս տից, որն ընդգր կում է Մու համ մադ մար գա րեի գոր ծու նե ու-
թյու նը, նրա պատ մու թյուն նե րը, և հեն քից, որն այդ պատ մու թյու նը փո խան ցող նե րի անուն նե րի 
չընդ հատ վող շղթա է, որոնց միջ ոցով տեքս տը փո խա նցվել է մին չև գրի առն վե լը: Հիմ նա կա նում 
հա դիս նե րը գր ի են առն վել VII դ. վեր ջե րին ու VIII դ. սկզ բնե րին: 
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6:152)5: 
«Ն րանք` իս կա կան մու սուլ ման նե րը, չեն սպա նում հա կա ռակ Ալ լա հի կամ քին 

հակառակ, բա  ցա ռութ յամբ, ե թե դրա ի րա վուն քը չու նեն և  ինք նա գոր ծու նեութ յուն 
չեն ծա վա լում, իսկ նրանք, ով քեր այդ պես են վար վում, ի րենց պա տի ժը կստա նան 
Ա հեղ դա տաս տա նի օ րը» ( Ղու րան, 25:68): 

Ըստ իս լա մի սկզբունք նե րի՝ հան ցա գոր ծութ յու նը հան ցա գոր ծութ յուն է` ան կախ 
այն բա նից, թե ինչ քան մարդ է տու ժում։ « Նա, ով սպա նում է մե կին ու դա սպա նութ-
յան դի մաց կամ էլ երկ րում չա րի քը կան խե լու հա մար չէ, ա պա նշա նա կում է, որ նա 
սպա նում է ողջ մարդ կութ յա նը, իսկ նա, ով խնա յում է մե կի կյան քը, ա պա նա խնա-
յում է ողջ մարդ կութ յան կյան քը» ( Ղու րան, 5։ 32):

Ն մա նա տիպ մտքեր հան դի պում ենք նաև Բու խա րիի6 հա դիս նե րում.
«Երբ Մու համ մադ մար գա րեի քա րան ձավ նե րից մե կում սպան ված կին է հայտ-

նա բեր վում, նա ար գե լում է սպա նել ե րե խա նե րին ու կա նանց»:
Մու համ մադ մար գա րեն ա սում է. «Ես ձեզ հրա մա յել եմ չայ րել մարդ կանց, քա նի 

որ կրա կով կա րող է պատ ժել միայն Աստ ված»7: 
Ա բու Բաքր Աս- Սադ դի կը8 իր զո րահ րա մա նա տար նե րից մե կին ար շա վանք նե րի 

վե րա բեր յալ գրա վոր տե ղե կաց րել է. «Ե թե թշնա մուն ըն դա ռաջ եք գնում, մի՛ սպա-
նեք նրանց, ե թե հաղ թում եք, մի՛ սպա նեք ծե րե րին, կա նանց ու ե րե խա նե րին, ե թե 
վա նա կան ներ տես նեք ի րենց մե նաս տան նե րում, թո ղե՛ք նրանց` ապ րե լու այն կյան-
քով, որ ի րենք են ընտ րել, քա նի որ նրանք Աստ ծուն են ծա ռա յում»9: 

Ի հա կակ շիռ նմա նա տիպ սու րա նե րի, ըստ ո րի՝ Ղու րա նը կոչ է ա նում հան դուր-
ժո ղա կա նութ յան, գո յութ յուն ու նի մի այլ տե սա կետ, ո րը նույն պես ու նի իր հիմ նա-
վո րում նե րը: Ղու րա նում կա րե լի է հան դի պել մի շարք այլ սու րա նե րի, որ տեղ կոչ է 
ար վում սպա նել ան հա վատ նե րին, ջի հադ սկսել «ճշմա րիտ կրո նը» չդա վա նող նե րի 
դեմ և ս պա նել նրանց10: 

Մեջ բե րենք Ղու րա նից մեկ ա յա, որ տեղ կոչ է ար վում կռվել թշնա մի նե րի դեմ. 
«Ս պա նի՛ր հա նուն Ալ լա հի նրանց, ով քեր քեզ սպա նում են, բայց նա խա հար ձակ 
մի՛ ե ղիր, քա նի որ Ալ լա հը չի սի րում նա խա հար ձակ ե ղող նե րին» ( Ղու րան, 2:190): 
Իսկ դրա հա ջորդ ա յա յում նշվում է. «Ս պա նի՛ր նրանց, որ տեղ կհան դի պես, հա նի՛ր 

5 Ամ բող ջու թյամբ` «Եկե՛ք, ես կկար դամ ձեզ հա մար այն, ինչ ար գե լել է Ձեր Աստ վա ծը. հեռ ու մնա-
ցե՛ք ստոր արարք նե րից` լի նեն դրանք ակն հայտ կամ թաքն ված: Մի՛ սպա նեք մե կին, ում Ալ լահն ար-
գե լել է սպա նել, մի այն մի բա ցա ռու թյամբ, եթե դուք դրա իրա վունքն Ալ լա հի կող մից չու նեք, այ սինքն՝ 
բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ դա պա հան ջում է ար դա րու թյու նը»:
6 Հա վաս տի և հա մա կա րգ ված հա դիս նե րի 6 ժո ղո վա ծու նե րից մե կի հե ղի նակն է Իս մա յիլ Ալ-Բու-
խա րին, ում «Ալ-Ջա միի աս-Սա հի հ» հա դիս նե րի ժո ղո վա ծուն պա րու նա կում է մոտ 7275 հա վաս տի 
հա դիս ներ:
7 Ֆայեզ Ալ-Ղուսեյն, Ջարդերը Հայաստանում, Հալեպ, Արևելք-Հալեպ, 1991, էջ 60 (արաբերեն):
8 Աբ ու Բաքր Աս-Սա դդի կը Մու համ մա դից հե տո եղել է առա ջին խա լի ֆը: Հա մար վել է արա բա կան 
խա լի ֆա յու թյա ն հո գև որ և աշ խար հիկ ղե կա վա րը: Նա ռազ մա կան առա ջին հրա ման ներն է տվել, 
որոնք պատ վի րա նին (պատ գա մին) հա մար ժեք նշա նա կու թյուն են ու նե ցել:
9 Ֆայեզ Ալ-Ղուսեյն, նշվ. աշխ., էջ 60-61:
10 Dadrian V., նշվ. աշխ., էջ 4։



Նարինե Մարգարյան



նրանց այն տե ղից, որ տե ղից նրանք են քեզ դուրս ա րել, քա նի որ ա ղետն ա վե լի վատ 
է, քան մա հը» ( Ղու րան, 2:191): «Ան հա վատ նե րին Ալ լա հի մոտ չեն փրկի ո՛չ ի րենց 
բա րութ յուն նե րը, ո՛չ ի րենց ե րե խա նե րը և ն րանք կայր վեն կրա կում» ( Ղու րան, 3:10):

Օ րի նակ նե րը բազ մա թիվ են, և կա րե լի է ա նել մի եզ րա կա ցութ յուն, որ քրիս տոն-
յա նե րը կամ մու սուլ ման նե րը, Ղու րա նի նույն սու րան կամ ա յան կար դա լով, կա րող 
են տար բեր մեկ նա բա նութ յուն ներ ա նել: Ղու րա նի լեզ վա կան ու ո ճա կան ճկու նութ-
յու նը թույլ է տա լիս նույն նա խա դա սութ յու նը կամ ար տա հայ տութ յու նը բազ մա թիվ 
տե սանկ յուն նե րից քննար կել և հա կաբ ևեռ մեկ նա բա նութ յուն ներ անել. դա են վկա-
յում մինչև այժմ գո յութ յուն ու նե ցող Ղու րա նի մեկ նա բա նութ յուն նե րի բազ մա հա զար 
հա տոր յակ նե րը: 

Այս պա րա գա յում մենք տես նում ենք իս լա մի երկ փեղկ վա ծութ յու նը. մի եր ևույթ, 
ո րը միշտ ե ղել է իս լա մա կան հա սա րա կութ յան` ում մա յի մեջ: Խոսքն իս լա մի` որ պես 
կրո նի և  իս լա մի` որ պես քա ղա քա կան ֆե նո մե նի կամ այս պես ա սած քա ղա քա-
կան իս լա մի մա սին է: Ա ռա ջին հեր թին իս լա մը որ պես կրոն հա մադր վում է Սուրբ 
գրքով, ի րեն հա տուկ ա րա րո ղա կար գե րով, իսկ մյուս դեպ քում էլ մի շարք քա ղա-
քա կան և կ րո նա կան նպա տակ նե րով իս լա մի օգ տա գործ ման մա սին է: Այ սինքն՝ 
հարկ ե ղած դեպ քում իս լա մը վե րա փոխ վում է՝ դառ նա լով գոր ծոն, դուրս է գա լիս 
հա վատ քի իր սահ ման նե րից` ան ցում կա տա րե լով քա ղա քա կան ո լորտ, և հա ճախ 
նաև ծա ռա յում որ պես գոր ծիք, շա հարկ վում` ո րոշ քա ղա քա կան նկա տա ռում նե րից 
ել նե լով: 

Իր քա ղա քա կան նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման հա մար ե րիտ թուր քա կան կա ռա-
վա րութ յու նը չէր խու սա փում կրո նա կան գոր ծո նի շա հար կու մից: Ա ռա ջին հա մաշ խար-
հա յին պա տե րազ մի մեջ մտնե լուց մի քա նի օր անց` 1914 թ. նո յեմ բե րին, շեյխ ուլ-իս-
լամ Հայ րի է ֆեն դին Ֆա թիհ Սուլ թան Մեհ մեդ մզկի թից սրբա զան պա տե րազմ` ջի հադ11 
հայ տա րա րեց, ո րը Օս ման յան կայս րութ յան սուլ թան Մեհ մեդ V-ի ստո րա գրութ յամբ 
տպագր վեց Կոս տանդ նու պոլ սի օ րա թեր թե րում։ Ջի հա դի այս կոչն ամ բող ջութ յամբ 
ներծծ ված էր կրո նա կան մո լե ռան դութ յամբ, որ տեղ կոչ էր ար վում. «Ա մեն մահ մե դա-
կան, աշ խար հի որ մա սի մէջն ալ բնակ վի, թող հան դի սա վոր եր դում ը նէ, որ զինք 
շրջա պա տող քրիս տոն յա նե րէն պի տի սպա նէ առն վազն ե րեք կամ չորս հատ, քան զի 
ա նոնք Ալ լա հի թշնա մի ներն են: Թող ձեզ մէ ա մեն մէ կը գիտ նա, որ իր վարձ քը պի տի 
կրկնա պատ կուի Աստ ծոյ կող մէն»: Նույն տար վա նո յեմ բե րի 23-ին հրա պա րակ վել է 
նոր մա նի ֆեստ, ո րը պա հան ջում էր աշ խար հի մու սուլ ման նե րին են թարկ վել Ղու րա նի 
պա հանջ նե րին ու պաշտ պա նել իս լա մը և ն րա սրբա վայ րե րը12: Կ րո նա կան մո լե ռա ն-
դութ յունն օգ տա գործ վեց նաև Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ի րա կա նաց ման ըն թաց քում, 
երբ ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րութ յու նը շա հար կում էր կրո նի գոր ծոնը, ընդ ո րում այն 

11 Ջի հադ` արա բե րե նից թարգ մա նա բար նշա նա կում է ջանք գոր ծադ րել: Սկզբնա կան շրջա նում ջի-
հադ հաս կա ցու թյունն ու նե ցել է մի այն հա նուն իս լա մի պայ քա րե լու և վեր ջինս տա րա ծե լու իմաստ: 
Իս լա մում գո յու թյուն ու նի փոքր ջի հադ, որ են թադ րում է ջանք գոր ծադ րել ան հա վատ նե րին ճշմա-
րիտ հա վատ քին` իս լա մին բե րե լուն: Փոքր Ջի հա դը ճա նա պարհ է հար թում մեծ ջի հա դին հաս նե լու 
ճա նա պար հին: Վեր ջինս բա րո յա կան ջանքն է և են թադ րում է յու րա քան չյուր մու սուլ մա նի ներ քին 
հո գև որ պայ քա րը` ինք նա մաքր վե լու և Ալ լա հին ավե լի մոտ լի նե լու հա մար:
12 Hovhannisyan N., The Armenian Gen oc id e, Yerevan, Zangak-97, 2009, p. 446.
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ար վում էր պե տա կան մա կար դա կով: Կայս րութ յան ռազ մա կան նա խա րար Էն վե րի` 
դեռևս 1914 թ. հոկ տեմ բե րի 9-ի հե ռագ րի բնագ րում նշվում է. « Մաք րել եր կի րը ան բաղ-
ձա լի նե րէն, ան հա վատ նե րի ա րիւ նը ա նար ժէք է, ատ կէ ա ւե լի բա րի գործ չկայ»13: Նո յեմ-
բե րի 16–ին ջի հա դի կո չին ան մի ջա պես հետ ևել է Էն վե րի «ի րա դե»-ն (հրա ման ագիր), 
որ տեղ օս ման յան բա նա կի ու շադ րութ յու նը հրա վի րեց սրբա զան պա տե րազ մի վրա ու 
կոչ ա րեց ար դա րաց նել 300 մի լիոն մու սուլ ման նե րի հույսն ու հա վա տը, ով քեր ջեր մե-
ռան դո րեն ա ղո թում են հաղ թա նա կի հա մար։ « Մենք պետք է հի շենք, որ մեր մար գա-
րե նե րի և բո լոր սուրբ մարդ կանց հո գի նե րը մեզ հետ են, և մեր փա ռա վոր նախ նի նե րը 
մեր գոր ծո ղութ յուն նե րի վկա ներն են»14։

Հարկ է նշել, որ իս լա մա կան սկզբունք նե րի հա մա ձայն՝ Դար ուլ-Իս լա մի15 տա- 
րածք նե րի նկատ մամբ ցան կա ցած ոտնձ գութ յուն կամ հար ձա կում թույլ է տա լիս մու-
սուլ ման նե րին ջի հադ հայ տա րա րել հար ձակ վող նե րի դեմ16: 

Փաս տո րեն, ջի հա դի հիմ նա կան նպա տա կը Ռու սա կան կայս րութ յու նում բնակ-
վող մու սուլ ման նե րի շրջա նում հա կա ռու սա կան հու զում նե րի հրահ րումն էր, ո րը 
պետք է հեշ տաց ներ թուր քա կան բա նա կի ա ռաջ խա ղա ցու մը կով կաս յան ռազ մա ճա-
կա տում, սա կայն հռչակ ված ջի հա դը հմտո րեն օգ տա գործ վում է նաև Հա յոց ցե ղաս-
պա նութ յան ի րա կա նաց ման ըն թաց քում: Ջի հա դի հիմ քի վրա բարձ րաց րած կրո-
նա կան մո լե ռան դութ յան ա լիքը նե րա ռեց հոծ զանգ ված ներ` ա պա հո վե լով Հա յոց 
ցե ղաս պա նութ յան գոր ծում նրանց ան մի ջա կան մաս նակ ցութ յու նը:

Ջի հա դի հայ տա րա րումն ան մի ջա կան կապ ու ներ ա րաբ նե րի հետ` որ պես սուն-
նի մու սուլ ման ներ17: Սի րիա ցի քա ղա քա կան ու մշա կու թա յին գոր ծիչ Մու համ մադ 
Քուրդ Ա լին այն կար ծիքն է հայտ նում, որ ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րութ յու նը ցան-
կա նում էր ա րաբ նե րի մոտ շա հար կել իս լա մի գոր ծո նը` դրդե լով նրանց հա յե րի դեմ, 
ո րի արդ յուն քում պետք է ա րաբ ներն ի րենց կի սատ թո ղած գործն ա վար տեին18:

Մու համ մադ Քուրդ Ա լիի այս դրույ թը հան դի պում ենք նաև 1913-1916 թթ. 
Կ. Պոլ սում ԱՄՆ-ի դես պան Հ. Մոր գեն թաուի հու շե րում, ով ևս մեկ ան գամ փաս-
տում է, որ ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րութ յու նը 2 մի լիոն հա յութ յա նը ո րո շում է 
տե ղա փո խել ա նա պատ` գի տակ ցե լով, որ «հայ տա րա գիր նե րի մեծ մա սը սահ-
ման ված վայ րը չէր կա րող հաս նել. ծա րա վից, քաղ ցից կմա հա նա յին կամ զոհ 
կդառ նա յին ա նա պատ նե րի վայ րե նի մու սուլ ման ցե ղե րին»19:

13 Ղազարեան Հ., Ցեղասպան թ րքը, Պէյրութ, Համազգային, 1968, էջ 27:
14 Lüdke T. Jihad made in Germany, Ottoman and German Propaganda and Intelligence Opera tions in the 
First Word War, Münster, 2005, p. 53.
15 Դար ուլ-Իս լամ` բա ռա ցի նշա նա կում է իս լա մի տուն: Կր ոնա կան տե սան կյու նից վեր ջինս հա մար-
վում է «իս լա մա կան մշա կու թա յին տա րած ք», որ տեղ մու սուլ ման նե րը մե ծա մաս նու թյուն են կազ-
մում, ազատ դա վա նում են իրենց կրո նը և գե րիշ խող են: 
16 Lüdke T. ն շվ. աշխ., էջ 33։
17 Շեյխ ուլ-Իս լա մի սրբա զան պա տե րազ մի ֆեթ վա նե րը վե րա բե րում էին սուն նի մու սուլ ման նե րին, 
քա նի որ շի ա նե րի վրա չէր տա րած վում սուլ թան-խա լի ֆի կրո նա կան հե ղի նա կու թյու նը:
18 Մուհամմադ Քուրդ Ալի, Շամի տեղագրությունը, Դամասկոս, 1983, Ան-Նուրի, հ. 3, էջ 163:
19 Morgenthau Henry, Amb as sador Morgenthau’s Story, 1918, p. 309.
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Դեռ ա վե լին, Մոր գեն թաուն նշում է, որ ե րիտ թուր քե րը հա յե րին տա րագ րում 
էին սի րիա կան ա նա պատ` «նվա զա գույն չա փով ան գամ մտադ րութ յուն չու նե նա լով 
հա յե րին այդ երկ րում հաս տա տե լու»20:

Ե րիտ թուր քե րի ղե կա վա րութ յու նը հստակ գի տակ ցում էր, որ ջի հա դը կա- 
րող է հա ջո ղութ յան հաս նել, ե թե դրան միա նան նաև ա րաբ նե րը՝ հե տա գա-
յում ի րենց գոր ծե րին ա ջակ ցե լու և դ րանք շա րու նա կե լու հա մար: Դ րա հա մար 
նրանք դի մում են Մեք քա յի շե րիֆ ու է միր Հու սեյն իբն Ա լիին21, սա կայն վեր ջինս 
չի ար ձա գան քում, քա նի որ նա խա պատ րաստ վում էր ապս տամ բելու Օս ման յան 
կայս րութ յան դեմ: 

Հարկ է նշել, որ Հու սեյ նը մի քա նի ան գամ մեր ժել էր թուր քա կան կա ռա վա րութ-
յան` ջի հադ հայ տա րա րե լու պա հանջ նե րը: Դ րա նից հե տո թուր քա կան կա ռա վա-
րութ յու նը կրո նա կան հաս տա տութ յուն նե րի և մա մու լի մի ջո ցով հայ տա րա րել է, թե 
իբր Հու սեյնն օրհ նել է ջի հա դը22: Հու սեյ նի` շե րի ֆի պատ վա վոր տիտ ղո սը, նրան 
ուղղ ված ջի հադ հայ տա րա րե լու պա հան ջը վկա յում են նրա հոգ ևոր և քա ղա քա կան 
մեծ հե ղի նա կութ յան մա սին: 

Նշ ված ժա մա նա կա հատ վա ծում բարդ էր Սի րիա յի և ընդ հան րա պես Օս ման-
յան կայս րութ յան տի րա պե տութ յան տակ գտնվող ա րաբ նե րի ի րա վի ճա կը: Սկս-
ված Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մը, ջի հա դի հայ տա րա րու մը, Սի րիա-
յում Ջե մալ փա շա յի վա րած քա ղա քա կա նութ յունն աս տի ճա նա բար ժո ղովր դի մեջ 
ամ րապն դում էին ապս տամ բութ յան գա ղա փա րը։ Դեպ քե րի ա կա նա տես և մաս-
նա կից ա րաբ փաս տա բան, Խար բեր դի գա վառ նե րից մե կի նախ կին կայ մա կամ 
Ֆա յեզ Ալ- Ղու սեյնն իր «Բռ նութ յուն ներ Սի րիա յում, Ի րա քում և Հի ջա զում» գրքի 
« Սի րիա ցի նե րի կա խա ղան նե րը և ն րանց ոչն չա ցու մը» գլխում գրում է. « Թուր քա կան 
կա ռա վա րութ յան ո րո շու մը` ժխտել ցան կա ցած ազ գա յին զգաց մունք ոչ թուրք ժո ղո-
վուրդ նե րի մեջ տար բեր ձևե րով է իր դրսևո րում նե րը ստա նում: Հա յե րին` ֆի զի-
կա կան ոչն չաց մամբ, ա րաբ նե րի պա րա գա յում նրանք ո ճի բազ մա զա նութ յունն են 
հիմք ըն դու նել»23: Թուր քա կան կա ռա վա րութ յունն ա րաբ զին վոր նե րին հնա րա վո-
րինս հե ռու տե ղեր էր զո րա կո չում, ժո ղովր դին սո վի էր մատ նում, հայտ նի ու ան վա-
նի ըն տա նիք նե րին Ա նա տո լիա յի խոր քերն ու ղար կում: Սո վի մատ նե լով Սի րիա յի և 
Լի բա նա նի բնակ չութ յա նը՝ Ջե մալ փա շան հեգ նան քով հայ տա րա րել է մա մու լում. 
«Չ կա սով Սի րիա յում»24: Ջե մալն ա ռա վել դա ժան է վար վում ա րաբ ազ գա յին-ա զա-

20 Նույն տեղում:
21 Նա կրում էր շե րիֆ (ազն վա կան տոհ մի ց սեր ված) տիտ ղո սը, քա նի որ Հա շիմ յա ն ցեղ ից էր ու 
Մու համ մադ մար գա րեի ան մի  ջա կան հե տև որդ նե րից: Երիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը, մե  ծա-
պես տպա վոր վե լով Հու սեյ նի ազն վա կա ն ծա գու մի ց և նպա տակ ու նե նա լով նրան օգ տա գոր ծել իր 
ծրագ րե րի իրա կա նաց ման հա մար, 1908 թ. նշա նա կում է Հի ջա զի` մու սուլ ման նե րի հա մար կա րև որ 
այդ նա հան գի կա ռա վա րիչ` էմի ր:
22 Տե՛ս Лазарев М. С., Крушение турецкого господства на Арабском востоке 1914-1918, Москва, Вост. 
Лит., 1960, с. 96-97.
23 Ֆայեզ Ալ-Ղուսեյն, Բռնությունն եր Սիրիայ մ, Իրաք մ և Հիջազ մ, Ակաբա, 1918, էջ 41 
(արաբերեն):
24 Նույն տեղում, էջ 81:
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տագ րա կան գոր ծիչ նե րի հետ` վեր ջին նե րիս 1916 թ. մա յի սին Դա մաս կո սի, Բեյ րու թի 
կենտ րո նա կան հրա պա րակ նե րում կա խա ղան բարձ րաց նե լով25: 

Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի տա րի նե րին Հու սեյ նը, ակն կա լե լով 
Մեծ Բ րի տա նիա յի ռազ մա կան օգ նութ յու նը, նա մա կագ րա կան կապ է հաս տա տում 
Կա հի րեում բ րի տա նա կան գլխա վոր հանձ նա կա տար և Ե գիպ տո սի փաս տա ցի 
կա ռա վա րիչ Կիթ չի նե րի, իսկ 1915 թ. նրան փո խա րի նած Մակ- Մա հո նի հետ։ Տեղ յակ 
չլի նե լով Սայքս- Պի կո յի պայ մա նագ րի մա սին, ո րը բա ցա հայտ հա կա սում էր ա րաբ-
նե րին տրված Բ րի տա նիա յի խոս տում նե րին, ան գամ վեր ջին նե րիս կող մից չստա-
նա լով որ ևէ փաս տա թուղթ` Հու սեյ նը 1916 թ. հու նի սի 5-ին զին ված ապս տամ բութ-
յան կոչ է ա նում` հայ տա րա րե լով. «Ապս տամ բութ յան նպա տա կը ոչ թե մի տի րա պե-
տութ յան փո խա րի նումն է մյու սով, այլ ա րա բա կան երկր նե րի ա զա տագ րու մը, ա րաբ 
կա ռա վա րութ յան ստեղ ծու մը, ո րը կվե րա կանգ նի մեր նախ նի նե րի փառ քը»26: 

1916 թ. հու նի սի 26-ին Հու սեյ նը հա տուկ ու ղեր ձով27 ա րա բա կան տա րածք ներն 
Օս ման յան կայս րութ յու նից ան կախ է հռչա կում: Այս ու ղերձ նե րի կար ևորութ յունն 
այն է, որ նա բա ցի ի րա վի ճա կը ներ կա յաց նե լուց ու վեր լու ծե լուց, անդ րա դառ նում է 
թուր քա կան քա ղա քա կա նութ յա նը՝ ա ռան ձին դրույթ նե րով Ղու րա նից ու հա դիս նե-
րից մեջ բե րում ներ կա տա րե լով, դա տա պար տում թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րին 
ու նրանց վա րած քա ղա քա կա նութ յու նը` հա վաս տիաց նե լով, որ իս լա մի սկզբունք-
նե րը հա կա սում են ե րիտ թուր քա կան գոր ծո ղութ յուն նե րին: 

Հու սեյն իբն Ա լին նշում էր, որ ան կախ այն բա նից, թե ջի հադն ուղղ ված է Ռու-
սաս տա նի, Անգ լիա յի կամ Ֆ րան սիա յի դեմ, և  ինչ քա ղա քա կան են թա տեքստ ու նեին 
ե րիտ թուր քե րի գոր ծո ղութ յուն նե րը, միև նույնն է, նրանց կա տա րած ոճ րա գոր ծութ-
յուն նե րը դա տա պարտ վում են իս լա մի գա ղա փա րա կան և հա վատ քի տե սանկ յու նից, 
քա նի որ նման գոր ծո ղութ յուն նե րը հա կա սում են Ղու րա նի սու րա նե րին, Շա րիա-
թին, բազ մա թիվ հա դիս նե րին ու պատ մա կան վկա յութ յուն նե րին: 

Մու սուլ ման նե րին ուղղ ված իր այս ու ղեր ձում նա հիմ նա վո րում է իս լա մի և  ե րիտ-
թուր քե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի հա կա սութ յուն նե րի տե սա կե տը՝ բազ միցս հի շա տա կե-
լով.

« …նրանք պետք է ի րենց պե տութ յու նը կա ռու ցեին Շա րիա թի հի ման վրա, այ նինչ 
շեղ վե ցին օ րի նա կան ուղ ուց:

…Ն րանք հա զա րա վոր մարդ կանց կյանք են խլում Ռու սաս տա նի սահ ման նե րում: 
Ղու րա նում աս վում է, որ յու րա քանչ յուրն իր ա րած բա րի քի չա փով կգնա հատ վի 
Ա հեղ դա տաս տա նի օ րը: Այդ օ րը նրանք պա տաս խան կտան մու սուլ ման նե րի ու 
զիմ մի նե րի28 սպա նութ յուն նե րի հա մար` ա ռանց կողմ նա կի դա տի ու դա տա վոր նե րի: 

25 Նույն տ եղ ում, էջ 50-51:
26 Саид А., Восстание арабов в XX веке, Москва, Прогресс, 1964, с.  61.
27 Արա բա կան աղ բյ ր նե րը հա յե րի ցե ղաս պա ն  թյան վե րա բե րյալ, Բեյ րութ, Հայ դա տի կենտ րո-
նա կան հանձ նա խումբ, 1988, էջ 11-26  (արա բե րեն):
28 Ահլ ալ-Զիմ մա` թարգ մա նա բար նշա նա կում է հո վա նա վո րյալ ներ: Դրանք այն այ լա դա վան ներն էին, ով-
քեր ըն դու նել էին մու սուլ ման նե րի իշ խա նու թյու նը և ջի զյե (գլխա հարկ) վճա րել` թշնա մի  նե րից պաշտ պան-
վե լու, ան ձի և գույք ի ան ձեռնմխ  ե լի ու թյան հարցերում  մու սուլ ման նե րի հո վա նա վո րու թյու նը ստանալու 
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… Թուր քա կան իշ խա նութ յունն Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի ժա մա-
նակ ի րա կա նաց րեց հա յե րի ոչն չա ցու մը` կեն դա նի թո ղնե լով նրանց մեկ տաս նե րորդ 
մա սը: Աստ ծո Մար գա րեն ա սում է. «Ով ցավ պատ ճա ռի մու սուլ ման նե րի հո վա նա-
վո րութ յան տակ գտնվող զիմ մի նե րի, ես նրա թշնա մին կդառ նամ»:

…Որ մու սուլ մա նը կամ մահ կա նա ցուն կգո հա նա, ե թե տես նի իր ժո ղովր դին նման 
դժբախ տութ յան ու նվաս տաց ման մեջ: Ալ լա հը թույլ է տվել. «Ն րանք, ով քեր սպա-
նում են ա նար դար նե րին, Տե րը նրանց սա տար է կանգ նում»: Ալ լա հը պա հան ջում է 
ոչ մու սուլ ման նե րի նկատ մամբ ար դար գոր ծել. « Մի՛ սպա նեք նրանց ի րենց կրո նի 
հա մար, մի՛ վտա րեք ի րենց տնե րից և  ար դար ե ղե՛ք նրանց նկատ մամբ»: 

…Վ տան գը գնա լով ա վե լի սպառ նա լի է դառ նում: Մենք հայտն վել ենք մի վտան-
գի մեջ, որն իս լա մում իր նա խա դե պը չի ու նե ցել: 

…Ե կել է ե րիտ թուր քե րի պե տութ յան վեր ջը … Իս լա մում չկան նմա նօ րի նակ 
ա րարք ներ, ինչ պի սիք ի րա կա նաց րին Թա լեա թը, Էն վե րը և Ջե մա լը: Մենք տե սել 
կամ լսել ենք նրանց ոճ րա գոր ծութ յուն նե րը, մեկ նա բա նութ յուն նե րի կա րիք չկա: 
Ն րանց պե տութ յան մեջ ոտ նա հար վել են կրո նի սրբութ յուն նե րը...»29: 

Հու սեյնն իր` 1917 թ. մար տի 3-ի հրա պա րա կած ու ղեր ձում կրկին անդ րա դառ նում 
է վե րոնշ յալ հա կա սութ յուն նե րին.

« Մենք ցան կա նում ենք տե ղե կաց նել Ձեզ ե րի տա սարդ Իթ թի հա դա կան նե րի 
մեղ սա գոր ծութ յուն նե րի մա սին. իրագործվել են սպա նութ յուն ներ` նույ նիսկ մու սուլ-
ման նե րի նկատ մամբ: Դա ար դեն բա ցա ռում է նրանց օ րի նա կան, մա քուր մու սուլ-
ման լի նե լը:

…Իս լա մա կան աշ խար հը պետք է գի տակ ցի, որ ե րիտ թուր քե րի մեղ սա գոր ծութ-
յուն նե րը դա տա պարտ վում են մեր կրո նով: Եվ ե թե որ ևէ մու սուլ ման երկմ տի մեր 
այս հայ տա րա րութ յան ճշմար տա ցիութ յա նը, թող վկա ներ փնտրի, ո րոնք կա պա ցու-
ցեն մեր ա սած նե րի իս կութ յու նը: Իսկ դրանք հաս տա տո ղը հար յուր հա զա րա վոր 
տա րա գիր ներն են ու տե ղա ցի նե րը»30: 

Հու սեյնն իր ու ղերձ նե րում հստակ շեշ տում է այն հան գա ման քը, որ ե րիտ թուր-
քա կան կա ռա վա րութ յու նը ոտ նա հա րում է իս լա մի սկզբունք նե րը: Եվ դա Հու սեյնն 
ա նում էր մի քա նի նկա տա ռում նե րից ել նե լով. շեշ տը դրվում էր իս լա մի գոր ծո նի 
վրա` նշե լով, որ թուր քե րը լրիվ շեղ վել են իս լա մի ուղ ուց, և ն րանց ա րած նե րը դուրս 

պայմանով: Զիմ մի  նե րի վե րա բերյալ Մու համ մադ մար գա րեն ասել է. «Ով նրան ցից թե կուզ մի  պա րան 
վերց նի, ես նրա հա կա ռա կոր դը կլ ին եմ  Դա տաս տա նի օրը: 

Զիմմի  համարվող համայնքներին թույլատրվում էր կարգավորել իրենց սոցիալական և կրոնական 
կյանքը, սակայն քրեական խնդիրներում պարտավոր էին ենթարկվել իսլամակա ն կանոններին: 
Օսմանյան կայսրությունում մուսուլման և ոչ մուսուլման ժողովուրդների հարաբերությունների 
մասին առավել հանգամանորեն տե՛ս Akçam T., A Shameful Act, The Armenian Genocide and Question 
of Turkish Responsibility, London, Constable, 2007, էջ 7-8։ 

Հա րկ է նշել, որ հայ երը, Ահլ ալ-Զիմմա լինելուց բացի, համարվում էին նաև Ահլ ալ-Քիթաբ, 
այսինքն` Սուրբ Գիրք ունեցող ժողովուրդ, որի մե ջ մտնում էին քրիստոն յաներն ու հրեաները: Այս 
երկու պարագայում էլ հայերը, մուսուլման ժողովուրդների կողմի ց իսլամի  սկզբ ունքներից ելնելով, 
հովանավորյալ ժողովուրդ էին համարվում:
29 Արաբական աղբյ րները հայերի ցեղասպան թյան վերաբերյալ, էջ 12-22:
30 Նույն տեղում, էջ 23-26:
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են իս լա մի սկզբունք նե րից: Հուս եյնն ա րաբ նե րին հայ տա րա րում է իս լա մի ի րա վա-
կան հա ջորդ ներ` որ պես ա պա ցույց մեջ բե րե լով Ղու րա նը, որ տեղ Ալ լա հը «Ամպ-
րո պը» սու րա յի մեջ ա սել է. « Մենք ի մաս տութ յունն ա րա բե րե նով ենք ներշն չում»: 
Հու սեյ նը հա տուկ նպա տակ ու ներ` հա մախմ բել ա րաբ նե րին, նրանց մեջ բարձ րաց-
նել ազ գա յին ինք նա գի տակ ցութ յու նը, ապս տամ բել Օս ման յան կայս րութ յան դեմ ու 
ան կա խութ յուն ձեռք բե րել: Այս գոր ծում նրա գլխա վոր խա ղա թուղ թը ե րիտ թուր-
քե րի ու ա րաբ նե րի` իս լա մի նկատ մամբ ու նե ցած վե րա բեր մուն քի տար բե րութ յունն 
էր: Հու սեյնն ա մեն կերպ փոր ձում էր թուր քե րի նկատ մամբ ա տե լութ յունն ար մա-
տաց նել` մատ նան շե լով նրան ցից սպաս վող բո լոր վտանգ նե րը: 

Խո սե լով թուր քա կան կա ռա վա րութ յան վայ րագ քա ղա քա կա նութ յան մա սին` 
նա անդ րա դառ նում է Մի ջա գետ քի ա նա պատ նե րում հայտն ված հայ ժո ղովր դի 
տա րա գիր հատ վա ծին: Մեք քա յի ա ռաջ նորդ Հու սեյն իբն Ա լին, ի պաշտ պա նութ-
յուն հա յե րի, 1918 թ. ապ րի լի 28-ին ( Ռա ջաբ 18, 1336, հիջ րա) իր որ դի Ֆեյ սա լին և 
Աբդ ալ Ա զիզ ալ- Ջար բա յին է ու ղար կում հրո վար տակ, որ տեղ կոչ է ար վում հայ 
տա րա  գիր նե րին պաշտ պա նել, հո վա նա վո րել և  ա մեն տե սակ օգ նութ յուն ցույց 
տալ. «…պաշտ պա նել և հոգ տա նել ձեր տա րածք նե րի սահ ման նե րում և ցե ղե րի 
մեջ ապ րող Հա կո բիկ յան31 հայ հա մայն քից յու րա քանչ յու րին, օգ նել նրանց ի րենց 
բո լոր գոր ծե րում և պաշտ պա նել նրանց այն պես, ինչ պես կպաշտ պա նեք ձեզ, ձեր 
ու նեց վածքն ու ե րե խա նե րին, տալ նրանց անհ րա ժեշտ ա մեն բան, ան կախ այն 
բա նից` նրանք կմնան նույն տե ղում, թե կգնան տե ղից տեղ, քանի որ նրանք զիմ մի 
են հա մար վում»32: 

Չ նա յած Հի ջա զի կա ռա վա րի չը հայ տա րա րում է, որ ին քը թուր քե րի դեմ պա տե-
րազմ է հայ տա րա րել «ոչ միայն ա րաբ նե րուն, այլ նաև Հայ ազ գին հա մար ալ»33, 
սա կայն ան հեր քե լի է, որ ա րաբ նե րի կող մից հա յե րին պաշտ պա նե լու պատ ճառ նե-
րից էր, որ ա րաբ նե րը, ի դեմս հա յե րի, դաշ նա կից էին տես նում ընդ հա նուր թշնա մու` 
թուր քա կան բռնա պե տութ յան դեմ մղվող պայ քա րում: Այս քայ լով նա ցան կա նում էր 
հա յե րին իր կող մը պա հել` հե տա գա յում նրանց ա ջակ ցութ յունն ստա նա լու հա մար: 

Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան տա րի ներին մյուս քա ղա քա կան գոր ծի չը, ով նույն պես 
փաս տել է իս լա մի և  ե րիտ թուր քա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ան հա մա տե ղե լիութ-
յու նը, Ֆա յեզ Ալ- Ղու սեյնն է: Նա իր « Ջար դե րը Հա յաս տա նում» գրքում34 ամ փո-
փել է ա կա նա տե սի հի շո ղութ յուն նե րը, որ տեղ այն մտա վա խութ յունն է հայտ նել, որ 
հե տա գա յում Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ի րա գործ ման ողջ մեղ քը կա րող է ընկ նել 
իս լա մի վրա: 

31 Հակոբիկյան անվանաձևն ամե նայն հավանականությամբ գալիս է Երուսաղեմի  Ս. Հակոբ 
վանքի արաբերեն Տեր Յակուբ անվանումի ց:
32 Նայիմ Ալ-Յաֆի,  Հայոց ցեղասպան թյ նը և արաբական հասարակական կարծիքի դիր քո րո-
շ մը, Լաթակիա, Դար ալ-Հիուար, 1992, էջ 68 (արաբերեն): 
33 «Հայ ձայն», 29.11.1918: 
34 Գիրքն առա ջին ան գամ ֆրան սե րե նով լույս է տե սել 1917 թ. Բոմ բե յում, այ նու հե տև թարգ ման վել 
և տպագր վել է անգ լե րեն (Նյու-Յորք, 1918), գեր մա նե րեն (Ցյու րիխ, 1918) և հա յե րեն (Նոր Ջու ղա, 
1920): 
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Գր քի վեր ջա բա նում նա գրում է. «Ես հաս տա տում եմ, որ հա յե րի հետ կա տար-
վա ծը միայն « Միութ յուն և Ա ռա ջա դի մութ յուն» կու սակ ցութ յան պատ ճա ռով է ե ղել: 
Ն րանք այդ պես են վար վել հա յե րի հետ` ել նե լով ի րենց ազ գա յին մո լե ռան դութ յու-
նից ու նրանց նկատ մամբ նա խան ձից: Իս լա մը չի ար դա րաց նում նրանց գոր ծո ղութ-
յուն նե րը»35: Նա կոչ է ա նում բո լոր մու սուլ ման նե րին մեր ժել ե րիտ թուր քա կան կա ռա-
վա րութ յա նը, այ լա  պես նրանք էլ մաս նա կի ցը կդառ նան այդ ոճ րա գոր ծութ յա նը, ո րի 
հա վա սա րը չկա պատ մութ յան մեջ: Ֆա յեզ Ալ- Ղու սեյնն իր հու շերն ա վար տում է 
հետև յալ մտքով. « Մի կա ռա վա րութ յուն, ո րը գոր ծում է նման ձևով, չի կա րող իս լա-
մա կան հա մար վել, ոչ էլ ի րա վունք ու նի դրան հա վակ նե լու»36: Ն րա կար ծի քով ե րիտ-
թուր քա կան կա ռա վա րութ յան ոճ րա գոր ծութ յուն նե րը չեն կա րող հա մար վել ո՛չ կրո-
նա կան մո լե ռան դութ յան, ո՛չ էլ իս լա մա կան ար մա տա կա նութ յան դրսևոր ման ձև: 

Հեն վե լով մի շարք փաս տե րի վրա` կա րե լի է պնդել, որ իթ թի հա դի ողջ ղե կա վա-
րութ յունն ի րեն իս լա մի հետ ևորդ չէր հա մա րում: Փաս տո րեն ստաց վում է այն պես, որ, 
ի րա կա նում ա թեիստ լի նե լով հան դերձ, նրանք «ընտ րե ցին երկ րի կա ռա վար ման ինս-
տի տու ցիոն իս լա մի տար բե րա կը, և ն րանց նման մո տե ցու մը բա ցատր վում է նրա նով, 
որ այս կերպ կա րող էին իս լամը որ պես գոր ծիք օգ տա գոր ծել»37: Դես պան Հ. Մոր-
գեն թաուն Թա լեա թի հետ իր ու նե ցած զրույց նե րի հի ման վրա հա վաս տիաց նում է. 
« Թա լեա թի հա մար լրիվ միև նույնն էր իս լա մը, կու սակ ցութ յան ա ռաջ նորդ նե րի մե ծա-
մաս նութ յու նը ծաղ րում էին բո լոր կրոն նե րը»38: Այս պի սով, ե րիտ թուր քե րը չկա րո ղա-
ցան տար բե րել իս լա մը պե տա կան գոր ծե րից և մինչև վերջ փոր ձե ցին ֆեթ վա նե րի 
մի ջո ցով օգ տա գոր ծել կրո նն ի րենց պե տա կան գոր ծերն ի րա կա նաց նե լու հա մար: 
Փաս տո րեն մենք ա կան ատես ենք լի նում իս լա մի` որ պես կրո նի իս պառ ան տես մա նը: 

Մի փաստ ան հեր քե լի է, որ ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րութ յու նը կա րո ղա ցել 
է շա հար կել կրո նի գոր ծո նը: Օգտ վե լով այն հան գա ման քից, որ մու սուլ ման նե րի 
հա մար իս լա մը ոչ միայն զուտ հա վատ է, այլ նաև կեն սաձև, փոր ձել է հե տամ նաց 
զանգ ված նե րի վրա ազ դել կրո նի փի լի սո փա յա կան տե սանկ յու նով` Ալ լա հի այն-
կողմ նա յին (տրանս ցեն դեն տալ) բնույթն ա ռաջ բե րե լով. ան հա վատ նե րի նկատ մամբ 
նման ձևով վար վե լը նրանց ա զա տում էր Ա հեղ դա տաս տա նից, Ալ լա հին ա վե լի մոտ 
էին կանգ նե լու, և, ին չու չէ, նաև նա հա տակ վելն այդ «սուրբ գոր ծի» հա մար խրա-
խուս վում էր: Ն ման հե տամ նաց զանգ վա ծը հստակ չէր էլ գի տակ ցում իս լա մի բուն 
էութ յունն ու իր կրո նա կան պար տա կա նութ յուն նե րը: 

Իս լա մա կան այն գա ղա փա րը, որ մու սուլ ման նե րը, հա յե րին սպա նե լով, կա տա-
րում էին ի րենց կրո նա կան պարտ քը, գու ցեև  ո րո շում ներ ըն դու նող նե րի մա կար դա-
կում մո տիվ չէր, բայց կար ևոր գոր ծոն էր 1915 թ. ցե ղաս պա նութ յուն ի րա գոր ծող նե րի 
հա մար39: 

35 Ֆայեզ Ալ-Ղուսեյն, Ջարդերը Հայաստան մ..., 1991, էջ 58:
36 Նույն տեղում, էջ 62:
37 Dadrian V., նշվ. աշխ., էջ 5:
38 Նույն տեղում: 
39 Akçam T., A Shameful Act, p. 34-35.
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ԱՄՆ Մա սա չու սեթ սի նահանգի Հեմփ շիր քո լե ջի պրո ֆե սոր Լեո նարդ Գ լի կի կար-
ծի քով ան կախ թուր քե րի կրո նա կան զգաց ում նե րից, թուրք ոճ րա գոր ծնե րը իս լա մը 
դի տար կում էին ի րենց կո լեկ տիվ ինք նութ յան բաղ կա ցու ցիչ մաս, միա ժա մա նակ քրիս-
տո նեութ յու նը հա վա սա րա չափ կար ևոր տարր էր նրանց զո հե րի ինք նութ յան մեջ40: 

Այ նու հան դերձ, նույ նիսկ այս կերպ հո գե բա նա կան ճնշում գոր ծադ րե լով ժո ղովր դի 
վրա, հարկ է նշել, որ ե րիտ թուր քա կան` իս լամն իր քա ղա քա կան շա հե րին ծա ռա յեց-
նե լու ծրա գի րը միշտ չէ, որ գոր ծել է: Ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րութ յու նը հա մոզ-
ված էր, որ սի րիա կան ա նա պատ նե րում տե ղի մու սուլ ման ա րաբ նե րը, քրդերն ու 
թուր քե րը կշա րու նա կեն ի րենց կի սատ գոր ծը` վերջ նա կա նա պես բնաջն ջե լով հա յե-
րին, սա կայն նրանք սխալ վե ցին ի րենց ծրա գրե րում: Փաս տո րեն, ան կախ թուր քա-
կան կա ռա վա րա կան օ ղակ նե րի վա րած քա ղա քա կա նութ յու նից, նրանց հրա ման նե-
րից ու վե րահսկու մից, որ հնա րա վո րինս ան շե ղո րեն ի րա կա նաց վեն այդ հրա ման-
նե րը բազ մա թիվ են դեպ քե րը, երբ մու սուլ ման նե րը, մաս նա վո րա պես ա րաբ նե րը, 
ան տե սե լով ջի հա դի հռչա կու մը, կա ռա վա րութ յան խիստ հսկո ղութ յու նը, ի րենց 
սպառ նա ցող մա հա պա տի ժը, փրկել են հա յե րին կոր ծա նու մից:

Հայոց ցեղասպանության իրականացման գործընթացում իսլամի գործոնի
հարցի շուրջ
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Ամփոփում

Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված է Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ի րա կա նաց ման գոր ծըն-
թա ցում ե րիտ թուր քե րի՝ իս լա մը որ պես գոր ծիք օգ տա գոր ծե լու քա ղա քա կա նութ-
յու նը: Թուրք քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րը կրո նա կան մո լե ռան դութ յան սեր ման մամբ 
փոր ձում էին ու ժե ղաց նել ի րենց հա կա հայ կա կան հռե տո րա բա նութ յու նը: Հա յե րը 
ներ կա յաց վում էին որ պես իս լա մի թշնա մի ներ, և դ րա նով փորձ էր կա տար վում 
ամ րապն դել հայ ազ գի ոչն չաց ման հիմ նա վո րում նե րը: Ջի հա դի գա ղա փա րը ևս 
շա հարկ վում էր հա կա հայ կա կան զգաց ում նե րի ու ժեղացման նպա տա կով:

Միև նույն ժա մա նակ ա րաբ ա ռաջ նորդ նե րը, այդ թվում՝ շե րիֆ Հու սեյնը, ուժգ-
նո րեն հա կադր վում էին այս մո տեց մա նը՝ կաս կա ծի տակ դնե լով ե րիտ թուր քե րի 
գա ղա փար նե րը: Ն րանք կոչ էին ա նում ե րիտ թուր քե րին չօգ տա գոր ծել իս լա մը 
քա ղա քա կան նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար և հայ տա րա րում էին, որ իս լա-
մի հիմ նա կան սկզբունք նե րն ուղ ղա կի հա կադր վում էին Օս ման յան կայս րութ յան 
իշ խա նութ յուն նե րի՝ հա յե րի դեմ ուղղ ված ցե ղաս պա նա կան քա ղա քա կա նութ յա նը: 

Բա նա լի բա ռեր` Հա յոց ցե ղաս պա նութ յուն, ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րութ-
յուն, ա րաբ ներ, պե տա կան քա ղա քա կա նութ յուն, իս լա մի շա հար կում, իս լա մա կան 
գա ղա փար ներ, կրո նա կան մո լե ռան դութ յուն, ջի հադ:

40 Տե՛ս Glick L. B., Religion and Genocide, The Widening Circle of Genocide. Genocide: A Critica l Bibliog-
raphic Review, vol. 3, Edited by Israel W. Charny, New Brunswick and London Transaction publishers, 
1994, էջ 54։
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On the Factor of Islam in the Perpetration of the Armenian Genocide

Narine Margaryan 

Summary

This paper deals with the Young Turks’ policy to use Islam as a tool in implementing the 
Armenian Genocide. Turkish politicians were trying to foster their anti Armenian rhetoric 
through triggering religious bigotry. Armenians were portrayed as a foe of Islam thus 
trying to substantiate their arguments for annihilation of the Armenian nation. Jihad was 
also exploited to further bolster anti-Armenian feelings. Meanwhile Arab religious leaders, 
among them Sheriff Hussein, were vehemently opposing this line by directly challenging 
Young Turks’ approach. They were urging Young Turks not to use Islam to achieve their 
political goals and declaring that main postulates of Islam were in sharp contradiction with 
Ottoman Empire's authorities' Genocidal policy against Armenians. 

Keywords: Armenian genocide, Young Turk government, Arabs, government policy, 
manipulating Islam, Islamic ideas, religious intolerance, Jihad.

К вопросу о факторе ислама в деле осуществления Геноцида армян

Нарине Маргарян 

Резюме

Анализируется политика младотурок по использованию ислама как средства в 
рамках осуществления Геноцида армян. Турецкие политики старались поддержать 
свою антиармянскую риторику путём инициирования религиозной нетерпимости в 
турецком обществе. Армяне представлялись врагами ислама, и таким образом обо-
сновавалось по уничтожение армянского народа. 

Джихад также был использован для поддержания антиармянских настроений. 
Между тем арабские духовные лидеры, среди них шериф Хусейн, противились тако-
му подходу, открыто бросая вызов позиции младотурок. Они призывали младотурок 
не использовать ислам для достижения своих политических целей и объявляли, что 
основные постулаты ислама находятся в остром противоречии с геноцидальной по-
литикой властей Османской империи по отношению армян. 

Ключевые слова: Геноцид армян, правительство младотурок, арабы, государ-
ственная политика, манипуляция исламом, исламские идеи, религиозный фанатизм.


