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Ռուբեն Միրաքյան1 Հարություն Մաթևոսյան2  
 

ՈՒՍԱՄԱ ԲԵՆ ԼԱԴԵՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՋԻՀԱԴԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄԸ 

ԸՆԴԴԵՄ ԱՄԵՐԻԿԱՑԻՆԵՐԻ 

 

Բանալի բառեր` ալ-Կաիդա, Ուսամա բեն Լադեն, ջիհադ, ԱՄՆ, 

իսլամ, Ֆաթվա, մուսուլման 
 

2001 թ. սեպտեմբերի 11-ին տեղի ունեցած ահաբեկչական 

գործողությունները ԱՄՆ-ում փոխեցին միջազգային հանրության 

վերաբերմունքը ահաբեկչության նկատմամբ: Համաշխարհային 

հանրությունը սկսեց ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել այս չարիքի 

դեմ պայքարում, որը իրենից ներկայացնում էր միջազգային 

ահաբեկչությունը3: 2001 թ.-ի ահաբեկչական գործողությունների 

պատասխանատվությունը ստանձնեց «ալ-Կաիդա»4» կոչվող 

ահաբեկչական կազմակերպությունը՝ ղեկավար Ուսամա բեն 

Լադենի5 գլխավորությամբ:  

                                                 
1 ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի դոցենտ, 

բ.գ.թ., էլ փոստ` ruben_mirakyan@ysu.am 
2 ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի ուսանող, էլ 

փոստ harutmatevosyan9@gmail.com 
3 ՄԱԿ ԳԱ-ի կողմից մշակած «Ահաբեկչություն» տերմինի սահմանումը հետևյալն է՝ 

«Ահաբեկչությունը» բնորոշվում է որպես յուրաքանչյուր անհատի կամ խմբի 

անօրինական և դիտավորյալ գործողություն, որը հանգեցնում է անհատի մահվան 

կամ ծանր մարմնական վնասվածքների, պետական և մասնավոր սեփականության 

ծանր կորուստների, այդ թվում նաև հասարակական և պետական տարածքների, 

հասարակական տրանսպորտի ենթակառուցվածքների օբյեկտներին և այլն:  
4 «Ալ-Կաիդա» (արաբ․՝ القاعدة «հիմք», «հենակետ»), ծայարահեղ-արմատական 

ահաբեկչական կազմակերպություններից: Ստեղծվել է 1988 թվականին՝ Ուսամա բեն 

Լադենի, Աբդուլլահ Ազամմի և մի քանի այլ հայտնի գործիչների կողմից: 
5 Ուսամա բեն Մոհամեդ բեն Աուատ բեն Լադեն (արաբ․՝ أسامة بن دمحم بن عوض بن الدن , 

(մարտի 10, 1957 - մայիսի 2, 2011), հայտնի նաև որպես՝ Ուսամա բեն Լադեն կամ 

Օսամա բեն Լադեն, «Ալ-Կաիդա» ահաբեկչական կազմակերպության հիմնադիրներից 
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Ուսամա բեն Լադենը դեռևս 1996 թ.-ին և 1998 թ.-ին հանդես 

եկավ երկու ֆաթվաներով6, որոնք ուղղված էին աշխարհի 

մուսուլմաններին, որպեսզի իրականացնեն ռազմական, 

տնտեսական տարատեսակ գործողություններ ուղղված Միացյալ 

Նահանգների և նրա շահերի դեմ, ավելի պարզ Ուսամա բեն 

Լադենը ջիհադ7 հայտարարեց Միացյալ Նահանգների դեմ8: 

Առաջին ֆաթվան, որը Ուսամա բեն Լադենի հեղինակությամբ 

հրապարկվեց 1996 թ.-ին ուներ հետևյալ վերնագիրը «Ջիհադի 

հայտարարումը ընդդեմ ամերիկացիների» (“Declaration of Jihad 

against Americans”): Այս տեքստը առաջին անգամ հրապարակվեց 

Al-Quds-Al-Arabi (արաբերեն՝ القدس العربي) կոչվող թերթում9, որը 

տպագրվում է Լոնդոնում դեռևս 1980-ականների վերջից: 

Ընդհանրապես, բեն Լադենի հայտարարությունները կամ կոչերը 

սկզբում հրապարակվում էին հենց այս օրաթերթում:  

Ջիհադի հայտարարման այս տեքստը բովանդակային առումով 

ներկայացնում էր 19 դ. վերջին և 20 դ.-ի մի քանի մուսուլման 

քաղաքական և գաղափարական հայտնի գործիչների մտքերի 

խառնուրդ: Այսինքն խիստ կրոնական հայացքներ ունեցող 

անձնանց գաղափարների ամբողջություն էր ներկայացնում: 

                                                                                                                 
է: Ծնվել է Սաուդյան Արաբիայում: Հանդես է եկել Աֆղանստանում կռվող 

մուսուլմանական կազմակերպությունների գլխավոր ֆինանսավորողներից մեկը:  
6 Աստծող կողմից մուսուլմանական համայնքին տրված պատգամ՝ հիմնված 

իռացիոնալ, կրոնական դոգմաների վրա: 
7 Ջիհադ (արաբ․՝ الجهاد-ից «ջանք»), հասկացություն իսլամում, որը նշանակում է 

ջանասիրություն, ջանք թափել Ալլահի ճանապարհին։ 
8 Osama bin Laden’s “Declaration of Jihad against Americans,” 1996 (abridged English 

translation) https://www.gilderlehrman.org/sites/default/files/inline-pdfs/Declaration% 

20of%20Jihad%20abridged.pdf  
9 Bernard Lewis, License to Kill: Usama bin Ladin's Declaration of Jihad, 

November/December 1998, https://www.foreignaffairs.com/articles/saudi-arabia/1998-11-

01/license-kill-usama-bin-ladins-declaration-jihad?fbclid=IwAR38LLczcCW-

1UyNxRuT1LK-Fbd6PVWj1VWR7iKPFqlJkMVejEOUnmO6NDs 
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Ընդհանրապես, 1970-ականների վերջից սկսվեց, այսպես 

կոչված, իսլամական «վերածնունդը», այն իրենից ենթադրում էր 

մուսուլմանական երկրներում իսլամական ուժերի ակտիվացում, 

ինչպես օրինակ իսլամական հեղափոխությունը, որը տեղի 

ունեցավ Իրանում, «Մուսուլման եղբայրներ» կազմակերպության 

ակտիվացումը արաբական և մուսուլմանական երկրներում և 

այլն: Այս իրադարձությունները արդյունքն էին այն իրողության, որ 

իսլամի քաղաքական գործընթացներում առաջնահերթ դեր էր 

ստանձնել: Ըստ մուսուլման քաղաքական գործիչների, իսլամը 

պետք է ապահովեր որոշակի քաղաքական դիմադրություն ընդդեմ 

արևմտյան ուժերի: Այսինքն արևմտյան արժեքները պետք է 

հակադրվեին իսլամականին: 

Իսլամի պատմությունը ցույց է տվել, որ ջիհադի 

հայտարարումը որպես ռազմական որոշակի գործողություններ 

իրականացնելու միջոց, ունեցել է երկու բացատրություն, կամ 

գրավել նորանոր շրջաններ և այնտեղ տարածել իսլամը, կամ 

պաշտպանել մուսուլմանական տարածքները անահավատների 

հարձակումներից10: Առաջին օրինակը դեռ ուղղափառ խալիֆների 

օրոք իրականացված արշավանքներն էին, իսկ երկրորդ 

ճանապարհի վառ օրինակ է հանդիսանում Աֆղանական 

պատերազմը: 

Աֆղանական պատերազմը ևս մեկ իրադարձությունն էր ջիհադ 

հայտարարելու ընդդեմ անհավատների, սակայն այստեղ 

հիմնական սլաքները ուղղված էին ԽՍՀՄ-ի դեմ, այն ավելի 

ակնհայտ երևում է, երբ Աֆղանստանում՝ տեղի կոմունիստական 

ուժերին, որոնք գրավել էին իշխանությունը, օգնության հասան 

սովետական զինված ուժերը և ԽՍՀՄ-ը փաստացի ներգրավեց 

                                                 
10 Gerges, Fawaz A. The Far Enemy: Why Jihad Went Global. Cambridge, U.K. 

Cambridge University Press, 2006. p. 55. 
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պատերազմի մեջ: Այստեղ կոմունիստների դեմ պայքարի համար 

տեղի աֆղաններին մեծապես օգնեց մուսուլմանների 

աջակցությունը: Այն կայանում էր հիմնականում կամավորների, 

ռազմական և ֆինանսական օժանդակությամբ: Այս պատերազմում 

մուսուլմանական կամավորական ուժերի հիմնական 

հավաքատեղին հանդիսանում էր Փեշաուար քաղաքը, որը 

գտնվում էր Պակիստանում, այստեղ հավաքվում էին հազարավոր 

արաբ երիտասարդներ, որտեղից մեկնում էին ռազմաճակատ՝ 

պայքարելու անհավատ կոմունիստների դեմ: Տեղի արաբական 

հյուրանոցները, շինությունները հանդիսանում էին 

ռամզավարական կենտրոններ Աֆղանստանում կռվող 

մուսուլմանների համար և պատահական չէր, որ Ուսամա բեն 

Լադենը «ալ-Կաիդա» կազմակերպությունը հիմնադրում է հենց 

այդտեղ կռվող արաբ կամավորների միջոցով 1988թ. օգոստոսին:  

Մյուս խնդիրը, որը հիմք հանդիսացավ բեն Լադենի կողմից 

ջիհադ հայտարարելուն, դա իսլամական սուրբ վայրերում 

ամերիկյան ռազմական ուժերի գտնվելու պատճառով էր: Քուվեյթ 

ներխուժելուց հետո կար կոնկրետ սպառնալիք, որ իրենց 

ռազմական հաջողությունները շարունակելու համար Իրաքի 

ռազմական ուժերը կարող էին ներխուժել նաև Սաուդյան 

Արաբիա: Այս սպառնալիքը հաշվի առնելով՝ Ուսամա բեն Լադենը 

դիմեց Սաուդյան իշխանություններին՝ առաջարկելով իր 

ղեկավարության տակ գտնվող մուջահիդններին բերել Սաուդյան 

Արաբիա՝ կանխելու իրաքյան ուժերի հետագա ագրեսիան, 

սակայն սաուդցիները մերժեցին այս առաջարկը՝ գնալով երկրորդ 

ճանապարհով՝ օժանդակություն խնդրելով Միացյալ 

Նահանգներից: Եվ ահա այս ագրեսիային դիմագրավելու, ինչպես 

նաև Քուվեյթից իրաքյան ուժերը հեռացնելու նպատակով 

Սաուդյան Արաբիա ժամանեցին ամերիկյան զինված ուժերը: 

Սակայն այս իրադարձությունը միանշանակ չընդունվեց 
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իսլամական լայն շրջանականների կողմից11: Ըստ էության, սա 

բերեց նաև իսլամական ընդդիմության ակտիվացմանը Սաուդյան 

Արաբիայում և արաբական այն երկրներում, որոնք աջակցում էին 

Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունների այս քայլը: Չնայած 

ընդդիմության ակտիվացմանը, մի շարք երկրների 

իշխանություններին հաջողվեց ճնշել այս ցնցումները որոնք 

հաճախ դրսևորվում էին ցույցերի, հավաքների միջոցով և այդ 

ընդդիմության մի շարք ներկայացուցիչներ բանտարկվեցին կամ 

արտաքսվեցին երկրից, ինչպես Ուսամա բեն Լադենը: 

Այս ընդդիմադիր իսլամական ուժեր շարունակում էին 

քննարկել տարբեր մարտավարություններ՝ պայքարելու տեղական 

իշխանությունների դեմ, նրանց ծրագրերում կար նաև ջիհադ 

հայտարարելը ընդդեմ արևմտյան ուժերի12: Մինչև 1990-ակնների 

կեսերը մուսուլմանական ավտորիտար երկրներում, քիչ թե շատ, 

գոյություն ունեցող հակաիշխանական ուժերը փորձեցին 

ջիհադական պայքարը ուղղել տեղի բռնապետական 

իշխանությունների դեմ, ինչպես օրինակ փորձեցին անկայունացնել 

իրավիճակը Ալժիրում և Եգիպտոսում: Այս ռեժիմներին հաջողվեց 

կանխել նմանատիպ գործողությունները, և մուսուլմանական-

ծայրահեղական ընդդիմադիրները եզրակացրին, որ «մոտակա 

թշնամու» դեմ պայքարելը անարդյունավետ է, քանզի նրանք իրենց 

թիկունքում ունեն արևմտյան ուժերի աջակցությունը, այսինքն 

պայքարը պետք է շարունակվի արևմտյան ուժերի՝ «հեռավոր 

թշնամու» դեմ13: Այսպիսով, ձևավորվում է ջիհադի իրականացման 

                                                 
11 Fandy, Mamoun. Saudi Arabia and the Politics of Dissent. New York: Palgrave 

Macmillan, 2001 p. 44. 
12 Gerges, Fawaz A. The Far Enemy: Why Jihad Went Global. Cambridge, U.K.: 

Cambridge University Press, 2006 p. 57. 
13 Esposito J.L., Unholy War. Terror in the Name of Islam, Oxford: Oxford University 

Press, 2002, pp. 50-56. 
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մի նոր հայեցակարգ՝ դա պայքարն էր «հեռավոր թշնամու» դեմ, 

որի դեմ հաջողություն հասնելուց հետո հնարավոր կլինի 

հաջողության հասնել նաև տեղի մուսուլմանական 

իշխանությունների դեմ պայքարում14: Սա մի պայքար էր, որը 

պիտի հայտնի դառնար աշխարհի համար որպես 

համաշխարհային ջիհադ: 

Ջիհադի հայտարարման տեքստը, որը հրապարակվեց 1996թ. 

օգոստոսին, հրապարակվեց հենց ալ-Քուդսի կոչվող թերթում: Այս 

հայտարարությունը հիմնականում իր մեջ ներառում է կրոնական 

տեքստեր, սրան զուգահեռ ներկայացվում է նաև այն խնդիրները, 

որոնցբավական երկար ժամանակ բախվում են մուսուլմանները 

Սաուդյան Արաբիայում՝ ամերիկյան ռազմական ուժերի 

տեղակայումից հետո: Հետագայում նա կոնկրետ պատճառներ է 

ներկայացնում ամերիկյան ներկայության ոչ բարվոք վիճակի 

մասին Սաուդյան Արաբիայում՝ հաստատելով, որ տնտեսական ոչ 

ճիշտ կառավարումը հենց նրանց պատճառով է: 

Ուսամա բեն Լադենը իր տեքստը սկսում է կոչով ուղղված 

մուսուլմաններին՝ հատկապես Արաբական թերակղզու 

մուսուլմաններին: Դրանից հետո ամբողջապես հետևում են 

մեջբերումներ Ղուրանից և Սուննայից: Հենց առաջին 

պարբերություններից մեկում ներկայացնում է մի հադիս15, որտեղ 

Մարգարեն կոչ է անում հեռացնել Արաբիայից «քաֆֆիր»-ներին16: 

Այս հադիսում օգտագործվում է «քաֆիր» (كافر) տերմինը, որը ունի 

«անհավատ» բառի նշանակությունը: Այս բառով բեն Լադենը 

անվանում է քրիստոնյաններին և հրեաներին: Տեքստի 

                                                 
14 Fandy, Mamoun. Saudi Arabia and the Politics of Dissent. New York: Palgrave 

Macmillan, 2001 p. 49. 
15 Հադիս (արաբ․՝ حديث), Մուհամմադ մարգարեի կյանքի տարբեր դրվագների 

մասին պատմող զրույց: 
16 “Expel the mushrikeen (polytheists, pagans) from the Arabian Peninsula.” (Narrated 

by al-Bukhaari, 2932; Muslim, 3089).  

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%A1%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%B8%D6%82%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%B4%D5%A1%D5%A4_%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%A1%D6%80%D5%A5
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սկզբանական հատվածի առաջին տասը պարբերություններում 

Ուսամա բեն Լադենը մեջբերում է Ղուրանի մի քանի այաներ: Այս 

այայները կոչեր են հետևելու Ալլահին, Մարգարեին և վերջինիս 

միջոցով հաջողության հասնելուն: Հենց այսպիսի այաների 

միջոցով փորձում է առաջ տանել այն միտքը, որ ռիսկի դիմելու, 

որոշակի քայլեր իրականացնելու միջոցով հնարավոր է հասնել 

լուծումների և այդ ամենը միմիայն Ալլահի առաջնորդությամբ17: 

Հաջորդ հատվածները նվիրված են ավելի շատ պատմական 

ակնարկին: Այստեղ առաջնահաերթ ներկայացնում է 1996թ.-ին 

Իսրայելի կողմից Լիբանանի նկատմամբ ագրեսիան՝ փորձելով 

ցույց տալ ՄԱԿ-ի անգործությունը: Նա մեղադրում է ՄԱԿ-ին նաև 

Իրաքում հումանիտար աջակցության բացակայության 

պատճառով, ուստի ԱՄՆ-ն և ՄԱԿ-ը, խոսչընդոտում են 

մուսուլմանական երկրների զարգացմանը, սակայն ամենամեծ 

խնդիրը մուսուլմանական համայնքի համար նա համարում է 

ամերիկյան ռազմական ուժերի կողմից Սաուդյան Արաբիայում 

գտնվելը, որովհետև Արաբական թերակղզին իսլամի օրրան է, 

այստեղ են գտնվում երկու սուրբ քաղաքաները Մեքքան և 

Մեդինան, իսկ ասյ քաղաքները գտնվում են քրիստոնյանների 

ռազմական ներկայության տակ:  

«Այն կոտորածները որոնք տեղի են ունեցել Տաջիկստանում, 

Բուրմայում, Քաշմիրում, Ֆիլիպիններում, Սոմալիում, Էրիթրեայում, 

Չեչնիայում և Բոսնիա Հերցոգովինայում կոտրեց մեր ողնաշարը և 

ակտիվացրեց կրքերը: Այս ամենը տեղի ունեցավ աշխարհի աչքի առաջ, 

սակայն մենք տեսանք կայսերապաշտական ԱՄՆ-ի արհամարանքը, որը 

                                                 
17 Defining Documents in American History: The Legacy of 9/11, 2018. Michael Shally-

Jensen, Salem Press 
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ծածկված էր ՄԱԿ-ի անբարոյական քայլերով, որոնք չարգելեցին 

հեռացնել թշնամու ձեռքերը մեզնից»18: 

Այս խոսքերով Ոսւամա բեն Լադենը փորձում է ներկայացնել 

արհամարական վերաբերմունքը միջազգային հանրության կողմից՝ 

այն կապելով Միացյալ Նահանգների միջազգային շահերի հետ: 

Հաջորդ հատվածներում Ուսամա բեն Լադենը ցույց է տալիս, որ 

որքան էլ մուսուլմանները դժվարին պայմաններում են գտնվում, 

չպետք է հուսահատվեն, քանզի ումմայի ներսում կան 

հավատացյալներ, որոնք կարող են առաջնորդի դեր ստանձնել 

ումմայի համար: Այդ առաջնորդների լավագույն օրինակները այն 

կրոնավորներն են, որոնք իրենց կյանքի գնով պայքարել են 

անհավատների դեմ, ինչպես օրինակ իբն Թայմիյյան, Իզզ ալ դին 

իբն Աբդ ալ Սալամ ալ-Սուլամին: Խոսելով իբն Թայմիյյաի մասին՝ 

Ուսամա բեն Լադենը նշում է, որմեծ դերակատարում է ունեցել 

մոնղոլական նվաճողների դեմ արաբ ժողովրդին ոտքի 

կանգնեցնելու և առաջնորդելու ուևղղությամբ, իսկ ինչ 

վերաբերում է ալ-Սուլամիին, նա իր կարևոր դերն է ունեցել 

մուսուլմանների պաայքարի համար խաչակիրների 

հարձակումների ընթացքում: Զուգահեռներ անցկացնելով 

ներկայիս առաջնորդների հետ՝ ներկայացնում է Աբդուլլահ 

Ազզամի, Ահմեդ Յասինի, Օմար Աբդ ալ Ռահմանի օրինակները: 

Աբդուլլահ Ազզամը հայտնի է աֆղանական պատերազմից նա 

գաղափարական առաջնորդներից մեկն էր համարվում 

Աֆղանստանում կռվող արաբների համար: Նա և Ուսամա բեն 

Լադենը 1988թ. Ստեղծեցին «ալ-Կաիդա» կազմակերպությունը 

Աֆղանստանում, որը հետագայում իր ցանցերը ունեցավ 

աշխարհի տարբրե հատվածներում: Մյուսը՝ Ահմեդ Յասինն է, ում 

մասին խոսւոմ է բեն Լադենը, նա պաղեստինյան Համաս 

խմբավորման առաջնորդներից մեկն էր, զոհվել է իսրայելյան 

                                                 
18 The Declaration of Jihad on the Americans-Osama bin Laden, 1996, paragraph 10. 
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ավիահարվածների հետևանքով: Եվ վերջինը, ում մասին խոսւոմ է 

Ուսամա բեն ԼԱդենը դա Օմար աբդ ալ Ռահամանն է: ՆԱ 

եգիպտական իսլամական խմբերի առաջնոդներից էր համարվում: 

Վերջինս չի սպանվել Միացյալ Նահանգնների կողմից, սակայն 

մահապատժի վճիռ է կայացվել նրա նկատմամբ 1993թ. 

Համաշխարհային առևտրի կենտրոնում ձախողված 

ահաբեկչական գործողությունը կազմակերպելու համար: Բեն 

Լադենը փորձում է իրեն ևս ներառել այս ցանկի մեջ, ովքեր 

մշտապես վտարանդի վիճակում են եղել իրենց մտքերի, 

գաղափարների արտահայտման պատճառով19:  

Տեքստի մյուս հատվածը ամբողջովին նվիրում է տնտեսական 

հիմնահարցերին, հատկապես սաուդական արաքայատոհմի 

կողմից իրականացվող նավթային քաղաքականությանը: 

Քննադատության է ենթարկում սաուդական իշխանությունների 

իրականացնրած տնտեսական քաղաքականությունը՝ այն 

համարելով լիովին ձախողված: 

«Սաուդյան Արաբիայի եղբայր մուսուլմաններ, արդյոք ցավալի չէ, որ 

մեր երկիրը զենքի ամենամեծ գնորդն է ԱՄՆ-ից ամբողջ աշխարհում և 

առևտրային ամենամեծ գործընկերը տարածաշրջանում, մինչդեռ ԱՄՆ 

ռազմական ուժերը օկուպացրել են Սաուդյան Արաբիան և աջակցում են 

ֆինանսական և ռազմական միջոցներով Պաղեստինը օկուպացրած 

իրենց հրեա եղբայրներին, ովքեր սպանում են կամ վտարում են 

մուսուլմաններին այնտեղից»20: 

Տեքստի վերջին հատվածները կարծես թե ուղղակի զրույց են 

իսլամական համայնքի հետ: Նա դիմում է մուսուլմաններին, թե 

արդյոք ճիշտ է, որ սաուդական իշխանությունները 

համագործակցում են մի երկրի հետ, որը հանդիսանում է 

                                                 
19 The Declaration of Jihad on the Americans- Osama bin Laden 1996 paragraph 12-14. 
20 Նույն տեղում, paragraph 20: 



ՈՒՍԱՄԱ ԲԵՆ ԼԱԴԵՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՋԻՀԱԴԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄԸ ԸՆԴԴԵՄ ԱՄԵՐԻԿԱՑԻՆ... 
 

44 

պաղեստինյան տարածքների օկուպանտը, որը հանդիսանում է 

թշնամի Միացյալ Նահանգների և ընդհանրապես արևմտյան 

ուժերի գլխավոր դաշնակիցներից մեկը: Բեն Լադենը կոչ է անում 

բոյկոտել ամերիկյան ապրանքների գնումը՝ սա համարելով ևս 

ջիհադի իրականացման կարևոր բաղադրիչ: 

Ուսամա բեն Լադենը, սկսելով պատմական վաղ ժամանանկերից, 

հասնելով մինչև իր օրեր, ներկայացնում է քաղաքական, կրոնական, 

տնտեսական իրավիճակը մուսուլմանական աշխարհում: Այս 

իրավիճակից դուրս գալու հիմնական պայմանը շարունակում է 

համարել արևմտյան ուժերի դեմ պայքարը: նա ընդգծում է, որ 

այսօրվա մուսուլմանի հիմնական գործառույթը դա միանալն է 

ջիհադին ոչ միայն այն տարածքներում, որոնք օկուպացված են 

անահավատների կողմից, այլ նաև աշխարհի մյուս շրջաններում: 

Այս պահին նա առաջնահերթ է համարում հաղթանակի հասնել 

Աֆղանստանում և Բոսնիա Հերցոգովինայում:  

Եթե փորձենք հասկանալ այս կոչը գաղափարական առումով, 

ապա կարելի է ենթադրել, որ պայքարի հիմնական շարժառիթը 

պետք է լինի կրոնականը, այլ ոչ թե ազգայինը: Այսինքն այս 

հայտարարությամբ նա փորձում է հավատացյալների մոտ 

ընդհանուր աշխարհայացային ընկալումները ձևավորել ոչ թե 

ազգայնականության տեսանկյունից, այլ այն դարձնել ամբողջովին 

կրոնական: Նա համարում է, որ մուսուլմանները եղբայրներ են, 

այլ ոչ թե տարբեր երկրների քաղաքացիներ, նրանք կիսում են 

միևնույն կրոնական, քաղաքական տեսլականը անկախ իրենց 

ազգային ծագումից: Ջիհադի հիմքը պետք է հանդիսանա 

անհավատների դեմ պայքարը, այսինքն հավատացյալների և 

անհավատների տարանջատումը մտցվեց բեն Լադենի կողմից: 

Իհարկե այս հայտարարությունը ունեցավ իր ազդեցությունը: 

Առաջին արդյունքները եղան այն ժամանակ, երբ Ուսամա բեն 

Լադենը ժամանեց Աֆղանստան, որտեղ մեծ թափով շարունակվեցին 
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««ալ-Կաիդա»»-ի վերակազմավորման աշխատանքները: Այս 

հայտարարությամբ բարձրացրեց նաև Ուսամա բեն Լադենի 

հեղինակությունը իսլամական ծայրահեղական ուժերի մոտ: Նա 

սկսվեց ընկալվել որպես առաջնրդ այս ուժերի համար: Իսկ ինչ 

վերաբերում է Միացյալ Նահանգնների արձագանքին, ապա այն 

ընդհանրապես գոյություն չուներ, քանզի այս ընթացքում ««ալ-

Կաիդա»»-ն և Ուսամա բեն Լադենը չէին համարվում իրական 

սպառնալիք ԱՄՆ-ի համար: Պատահական չէ, որ այդ ժամանակ 

ամերիկյան իշխանությունները այսպես էին բնութագրում «ալ-

Կաիդա»յի գործունեությունը ԱՄՆ-ի դեմ որպես քնած փղի ականջի 

մոտ տզզացող ճանճ21: Փաստացի, Միացյալ Նահանգերը ոչինչ 

չարեցին այս ահաբեկչական կազմակերպության հայտարարության 

դեմ և ահա, ջիհադի հայտարարման առաջին պտուղները երևացին 

արդեն երկու տարի անց, երբ Արևելյան Աֆրիկայի երկրներում՝ օդ 

բարձրացան ամերիկյան երկու դեսպանատներ22: Իսկ այս ամենի 

կուլմինացիան դարձավ 2001թ. սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունը 

ԱՄՆ-ում, որին զոհ գնացին հազարավոր ամերիկացիներ: 

Այսպիսով, Ուսամա բեն Լադենը առաջ քաշեց ջիհադի 

իմպլեմենտացիայի նոր հայեցակարգ, որը իրենից ենթադրում էր 

պայքար «հեռավոր թշնամու»՝ Միացյալ Նահանգների դեմ, որի 

նկատմամբ հաղթանակը հաջողություն կբերի արդեն «մոտակա 

թշնամու», այսինքն տեղի արաբական ավտորիտար 

իշխանությունների դեմ պայքարում: Բեն Լադենի ջիհադի կոչը իր 

ավարտուն տեսքը չունեցավ միայն այս հայտարարությունում 

հետագայում ևս մեկ ֆաթվա հրապարակվեց 1998թ.-ին: Այս 

                                                 
21 John Miller., Michael Stone., Chris Mitchel., The CEll., p. 215. 
22 1998թ. -ին Քենիայում և Տանզանիայում պայթեցվեցին ամերիկյան 

դեսպանատները: Այս ահաբեկչությունների պատասխանատվությունը իր վրա 

վերցրեց «ալ-Կաիդա» կազմակերպությունը: 
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ուղերձները մշտապես ուղեկցվում էին տարբեր վիդեոուղերձներով, 

որտեղ կոնկրետ պայքարի նոր ուղղություններ և քայլեր էր 

առաջարկվում իրականացնել: Ուսամա բեն Լադենը իր ջիհադական 

հայեցակարգը փորձեց ամբողջացնել կրոնական գաղափարներով, 

սրանց զուգահեռ ներառեց նաև քաղաքական և տնտեսական 

կոմպոնենտ: Այսինքն ջիհադի իրականացումը չէր ենթադրում միայն 

սրի միջոցով թշնամիների նկատմամբ հաղթանակ, այլ այն ուներ 

նաև այլ բաղադրիչներ ևս: Իսկ ««ալ-Կաիդա»յի» թուլացումից և 

հետագայում Ուսամա բեն Լադենի սպանությունից հետո23 այս 

հայեցակարգը առանցքային դեր ստացավ մյուս իսլամական, 

ռազմական խմբավորումների համար: 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ДЖИХАДА ПРОТИВ АМЕРИКАНЦЕВ 

УСАМОЙ БЕН ЛАДЕНОМ 

Рубен Миракян, Арутюн Матевосян,  

(Резюме) 

Усама бен Ладен, лидер террористической организации «Аль-

Каида», объявил американцам джихад в 1996 году. Это заявление 

представляет собой смесь идей ряда мусульманских политиков о 

западных силах, поскольку в своих заявлениях бен Ладен часто 

цитирует различных деятелей. Бен Ладен ввел новую концепцию 

джихада, которая будет бороться против "дальнего врага", особенно 

против Соединенных Штатов. Только после победы над ''далеким 

врагом'' он может добиться успеха в борьбе с местными властями. Бен 

Ладен пришел к выводу, что конкретная борьба против западных сил 

приведет к свержению ''ближайшего врага'', так как западные державы 

оказывают влияние на местные власти. Это заявление было 

поддержано исламскими экстремистами, и именно Усама бен Ладен 

                                                 
23 Ըստ ԱՄՆ զինված ուժերի տարածած պաշտոնական հաղորդագրության՝ Ուսամա 

բեն Լադենը սպանվել է 2011 թ. մայիսի 2–ի առավոտյան Պակիստանի մայրաքաղաք 

Իսլամաբադից 100 կմ հեռավորության վրա գտնվող Աբոտաբատ քաղաքում, 

ամերիկացի զինվորների իրականացրած հատուկ գործողությունների ժամանակ։ 
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был в авангарде этой борьбы во главе с «Аль-Каидой», развернувшей 

войну против Соединенных Штатов и их интересов.  

 

 

THE DECLARATION OF JIHAD AGAINST AMERICANS BY 

OSAMA BIN LADEN 

Ruben Mirakyan, Harutyun Matevosyan 

(Summary) 

Օsama bin Laden, the leader of al-Qaeda terrorist organization, declared 

Jihad to the Americans in 1996. This statement represents the mix of ideas 

of some Muslim politicians about Western forces, as in his statements he 

also incorporates the ideas of various figures. Bin Laden introduced new 

Jihadist concept that would fight against the "far enemy", especially against 

the United States. Only after the victory over the “far enemy” can it 

succeed in the struggle against the local authorities. Bin Laden has come to 

the conclusion that only a specific fight against Western forces will bring 

about the overthrow of the nearest enemy, because the Western powers 

have an influence on the local authorities. The announcement was echoed 

by Islamic extremists, and it was Osama bin Laden who was at the 

forefront of this struggle, led by al-Qaeda, declaring war to the United 

States and its interests. 


