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ՀԱՅ ՄՏԱ ՎՈ րԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈ ԳԵ ՎՈ րԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ 
ԲՆԱջՆջՈՒ Մը Որ ՊԵՍ ՄՇԱ ԿՈՒ ԹԱՅիՆ ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ 

Դր ՍԵՎՈրՈՒՄ

Սե դա Պար սա մյան

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյան կող-
մից ի րա գործ ված մշա կու թային ցե ղաս պա նու թյու նը նե րա ռել է ոչ մի այն հայ-
կա կան նյու թա կան և հոգևոր մշա կույ թի բա ցա ռիկ ար ժեք նե րի ո չն չա ցու մը, այլև 
ա ռա ջին հեր թին այդ ար ժեք նե րը կրող նե րի, ստեղ ծող նե րի և տա րա ծող նե րի` հայ 
մտա վո րա կա նու թյան և հոգևո րա կա նու թյան զանգ վա ծային ու կան խամ տած ված 
բնաջնջու մը: 

Հատ կան շա կան է, որ genocide (գե նո ցիդ, ցե ղաս պա նու թյուն) հաս կա ցու թյան 
հիմ նա դիրն ու ա ռա ջին տե սա բա նը՝ Ռա ֆայել Լեմ կի նը, իր հիմ նա րար աշ խա-
տու թյան («Ա ռանց քի ե րկր նե րի կա ռա վա րու մը բռ նա զավթ ված Եվ րո պա յում») մեջ 
բնո րո շե լով մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված ծան րա գույն այս հան ցա գոր ծու թյու նը, 
ա ռանձ նաց րեց և նկա րագ րեց նրա ութ բա ղադ րիչ նե րը, ո րոնք են` քա ղա քա կան, 
սո ցի ա լա կան, մշա կու թային, տն տե սա կան, կեն սա բա նա կան, ֆի զի կա կան, կրո-
նա կան և բա րո յա կան1: Մաս նա վո րա պես մշա կու թային ցե ղաս պա նու թյան մեջ նա 
նե րա ռեց խմ բի ազ գային ա վան դույթ նե րի, լեզ վի ար գել քը, մշա կու թային ար ժեք-
նե րի՝ հու շար ձան նե րի, ար խիվ նե րի, գրա դա րան նե րի ո չն չա ցու մը, ի նչ պես նաև խմ բի 
մշա կույթն ու ար վես տը ներ կա յաց նող մարդ կանց բնաջն ջու մը2: Հիմք ըն դու նե լով  
Ռ. Լեմ կի նի սահ մա նած ցե ղաս պա նու թյան հայե ցա կար գը՝ 1947-1948 թթ. Մի ա վոր-
ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյու նում մշակ վեց « Ցե ղաս պա նու թյուն հան ցա գոր ծու-
թյու նը կան խար գե լե լու և պատ ժե լու մա սին» կոն վեն ցի ան, ո րի ա ռա ջին նա խագ ծի 
(Քար տու ղա րու թյան նա խա գիծ (Secretariat draft) I հոդ վա ծի 3-րդ կե տով՝ վեր նագր-
ված «Խմ բի յու րա հա տուկ հատ կա նիշ նե րի ո չն չա ցում», մշա կու թային ցե ղաս պա-
նու թյուն է հա մար վել նաև «...այն մարդ կանց բռ նի և պար բե րա բար ար տաք սու մը, 
ով քեր ներ կա յաց նում են տվյալ մշա կու թային խում բը»3: Չնա յած այս ձևա կեր պու մը 
մշա կու թային ցե ղաս պա նու թյու նը բնո րո շող մյուս սահ մա նում նե րի հետ կոն վեն-
ցի այի վերջ նա կան տար բե րակ չնե րառ վեց4, այ նուա մե նայ նիվ դրա հե ղի նա կը՝  
Ռ. Լեմ կի նը, իր հու շե րում և ար խի վային գրագ րու թյուն նե րում պն դում է, որ մշա կու-

1  Տե´ս Lemkin R., Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, 
Proposals for Redress, Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 1944, pp. 82-90:
2 Տե´ս նույն տե ղում, էջ 84, 85:
3 Secretariat Draft: First Draft of the Genocide Convention, Prepared by the UN Secretariat, [May] 
1947 [UN Doc. E/447], [http://www.preventgenocide.org/law/convention/drafts/, դիտ վել է՝ 19.08.2015].
4  Հիմ նա կան փաս տարկն այն էր, որ կոն վեն ցի ան ուղղ ված է մարդ կանց զանգ վա ծային կո-
տո րած նե րի կան խար գել մանն ու պատ ժին` որ պես մի ջազ գային քրե ա կան հան ցա գոր ծու թյան 
ա ռան ձին տե սակ, հետևա բար մշա կու թային բա ղադ րի չի նե րա ռու մը կթու լաց ներ փաս տաթղ թի 
ու ժը որ պես այդ պի սին: Տե´ս Fournet C., The Crime of Destruction and the Law of Genocide, UK, 
Ashgate, 2007, pp. 43-46:
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թային խմ բի կան խամ տած ված ո չն չա ցու մը կա րող է են թադ րել «տ վյալ ազ գի մա հը՝ 
հոգևոր և մշա կու թային ա ռու մով», ին չը կա րող է ազ դա րա րել նաև նրա ֆի զի կա-
կան բնաջնջ ման սկիզ բը5: Հատ կան շա կան է, որ Լեմ կի նի կող մից մշա կույ թի ո չն-
չաց ման հիմ նախնդ րին հատ կաց ված ու շադ րու թյու նը և մաս նա վո րա պես ցե ղաս-
պա նու թյան հայե ցա կարգ մտա վո րա կա նու թյան բնաջնջ ման երևույ թի նե րա ռու մը 
մե ծա պես պայ մա նա վոր ված են ե ղել Հայոց ցե ղաս պա նու թյամբ: Սա պա տա հա-
կան չէ, քա նի որ ոչ մի այլ ցե ղաս պա նու թյան պա րա գա յում մշա կու թային խմ բի կամ 
մտա վո րա կա նու թյան բնաջն ջումն այդ չափ զանգ վա ծային և հա մա կարգ ված բնույթ 
չի կրել՝ դառ նա լով ցե ղաս պա նա կան ծրագ րի ի րա գործ ման ա ռաջ նային փու լե րից 
մե կը: Ա վե լին, Լեմ կի նը, թերևս, նկա տի ու նե նա լով Հայոց ցե ղաս պա նու թյան օ րի-
նա կը, ցե ղաս պա նու թյան թի րախ դար ձած մշա կու թային խումբ ի րա վա ցի ո րեն 
նե րա ռում է նաև հոգևոր ա ռաջ նորդ նե րին, «ով քեր հոգևո րա կան ներ լի նե լուց 
բա ցի հա ճախ նաև փի լի սո փա ներ, գրող ներ, ազ գային գոր ծիչ ներ են»՝ չզա տե լով 
ան գամ «կ րո նա կան ու մշա կու թային հաս տա տու թյուն նե րը, ո րոն ցում մարմ նա վոր-
ված է տվյալ էթ նո սի հոգևոր կյան քը»6:

 Խո սել Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա գործ ման ա ռաջ նային փու լե րից մե կի՝ հայ 
մտա վո րա կա նու թյան զանգ վա ծային բնաջնջ ման մա սին և զա տել հայ հոգևո րա-
կա նու թյա նը՝ մեր կող մից ա ռա վել քան սխալ կլի ներ: Հայտ նի է, որ Օս մա նյան 
կայս րու թյու նում քա ղա քա կան պայ ման նե րի բե րու մով հայ կա կան հոգևոր հաս տա-
տու թյուն նե րը մի ա ժա մա նակ կր թամ շա կու թային հաս տա տու թյուն ներ են ե ղել, ի սկ 
հոգևո րա կան նե րը, հա մա պա տաս խա նա բար՝ մտա վո րա կան-հոգևո րա կան ներ, 
ու սու ցիչ ներ, գրող ներ, մշա կույ թի գոր ծիչ ներ և այլն: Հետևա բար, Օս մա նյան կայս-
րու թյան հայ հա սա րա կու թյան հա մար մտա վո րա կա նու թյուն7 կոչ ված հա վա քա կան 
խումբ ան հրա ժեշտ ե նք հա մա րում նե րա ռել նաև հոգևո րա կա նու թյա նը: 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց քում հա սա րա կու թյան մշա կու թային խումբ 
կազ մող մտա վո րա կա նու թյան բնաջնջ ման ան հրա ժեշ տու թյունն ու կան խամ տած-
վա ծու թյունն ար տա ցոլ ված են ի նչ պես ե րիտ թուր քա կան վար չա կար գի կող մից 
ըն դուն ված ո րո շում նե րում, այն պես էլ այդ ո րո շում ներն ի րա կա նաց նե լու գոր ծո-
ղու թյուն նե րում: Ստորև բեր վա ծը, թերևս, Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց քում 
մտա վո րա կա նու թյան ո չն չաց ման հետ ա ռնչ վող առ այ սօր մեզ հայտ նի ա ռա ջին 
փաս տա թուղթն է, ո րը վե րա բե րում է մշա կույ թի հետ ան մի ջա կա նո րեն կապ ված 
սո ցի ալ-մաս նա գի տա կան ա ռան ձին խմ բե րի` ու սու ցիչ նե րի և քա հա նա նե րի ո չն-

5  Տե´ս Frieze Donna-Lee, “Genos-the Human Group”: How the Concept of “Culture” Underscores 
Raphael Lemkin’s Notion of “Genocide,” The Crime of Genocide: Prevention, Condemnation and 
Elimination of Consequences, Proceedings of International Conference (Yerevan, December 14-15, 2010, 
MFA of Armenia, AGMI), Yerevan, 2011, pp. 166-167:
6  Նույն տե ղում, էջ 167:
7 Մտա վոր աշ խա տան քով զբաղ վող, գի տու թյան, կր թու թյան, մշա կույ թի ո լոր տում ան հրա ժեշտ 
գի տե լիք ներ ու նե ցող մարդ կանց խումբ, ո րոնք հատ կա պես առաջատար դիրք ու նեն մշա կու-
թային, հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան շր ջա նակ նե րում, այլ կերպ ա սած՝ հա սա րա կու թյան ին-
տե լի գեն ցի ա (Intellectuals): Տե՛ս Ա ղա յան Է., Ար դի հայե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան, հատ. 2, 
Երևան, « Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, էջ 1033:
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չաց մա նը: Այս պես, մո տա վո րա պես 1914 թ. դեկ տեմ բեր-1915 թ. հուն վար ա միս նե րով 
թվագր վող փաս տաթղ թի` հայտ նի «10 պատ վի րան ներ» ա նու նով8, 5-րդ կե տով 
նա խա տես վել է «ի րա կա նաց նել մի ջո ցա ռում ներ̀  մինչև 50 տա րե կան բո լոր տղա-
մարդ կանց, քա հա նա նե րին և ու սու ցիչ նե րին ո չն չաց նե լու նպա տա կով»9: 

Ինչ պես ցույց է տա լիս դեպ քե րի հե տա գա ըն թաց քը, այս ո րո շում ներն ան մի ջա-
պես գոր ծի են դր վել: 1915 թ. հուն վա րից սկ սած՝ հայ մտա վո րա կա նու թյան զանգ-
վա ծային ձեր բա կա լու թյուն ներ են տե ղի ու նե ցել Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի նա հան-
գային կենտ րոն նե րում: Այս պես, հուն վա րին Խար բերդ և Մեզ րե քա ղաք նե րում 
ձեր բա կալ վել են հայ ան վա նի ու սու ցիչ ներ, գրող ներ, հոգևո րա կան ներ, կու սակ-
ցա կան ա ռաջ նորդ ներ10: Մայի սին բան տարկ վել են Խար բեր դի հոգևոր ա ռաջ-
նորդ Պսակ Ծ. վրդ. Տեր-Խո րե նյա նը, գա վա ռի ան վա նի ու սու ցիչ ներ Ե րու խանն 
ու Թլ կա տին ցին, «Եփ րատ» և ֆրան սի ա կան քո լեջ նե րի ու սու ցիչ ներն ու պրո ֆե-
սոր նե րը11: Փետր վա րին մտա վո րա կա նու թյան ձեր բա կա լու թյուն նե րի ա լի քը հաս-
նում է Է րզ րու մի նա հանգ. մի այն Է րզ րում քա ղա քում ձեր բա կալ վում են շուրջ 20012, 
ի սկ Խո տոր ջու րի շր ջա նում՝ 50-ից ա վե լի հայ մտա վո րա կան ներ, ո րոնց մեծ մա սը՝ 
ու սու ցիչ ներ ու քա հա նա ներ13: Մար տի 28-ին և հու նի սի 13-ին 100-ից ա վե լի խմ բե-
րով ձեր բա կալ վել են Սե բաս տի այի հայ մտա վո րա կան նե րը՝ ու սու ցիչ ներ, ազ գային-
հա սա րա կա կան գոր ծիչ ներ, բժիշկ ներ, փաս տա բան ներ և այլք14: Դի ար բե քի րում 
հայ մտա վո րա կա նու թյան զանգ վա ծային ձեր բա կա լու թյուն ներն սկս վել են ապ րի լի 
16-ից և շա րու նակ վել մինչև մայի սի 27-ը. ձեր բա կալ ված նե րի թի վը հա սել է 950-ի, 
այդ թվում՝ ու սու ցիչ ներ, ար վես տա գետ ներ, ազ գային գոր ծիչ ներ, հոգևոր ա ռաջ-
նորդ ներ, քա հա նա ներ և այլն15:

8 Փաս տա թուղ թը Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն կու սակ ցու թյան կենտ րո նա կան կո մի տե ի 
գաղտ նի խորհր դակ ցու թյան ըն թաց քում ըն դուն ված ո րո շում նե րի գրա ռումն է: Խորհր դակ ցու-
թյա նը ներ կա են ե ղել ներ քին գոր ծե րի նա խա րար Թա լե ա թը, կու սակ ցու թյան կենտ րո նա կան 
կո մի տե ի ան դամ ներ և « Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան» ղե կա վար ներ Բե հաէդ դին Շա քի րը, Նա-
զըմ բեյը, ներ քին գոր ծե րի հա սա րա կա կան ան վտան գու թյան վար չու թյան պետ Իս մայիլ Ջան փո-
լա դը, օս մա նյան բա նա կի գլ խա վոր շտա բի քա ղա քա կան վար չու թյան պետ գն դա պետ Սեյ ֆին: 
Փաս տա թուղ թը գրի է ա ռել ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան հե տա խու զա կան վար չու թյան 
պետ գն դա պետ Ահ մեդ Էս սա դը (տե՛ս Dadrian V. N., The Secret Young-Turk Ittihadist Conference 
and the Decision for the World War I Genocide of the Armenians. – Holocaust and Genocide Studies, 
1993, Volume 7, No. 2, pp. 173-201):
9  Նույն տե ղում, էջ 174: 
10  Տե՛ս Վա հէ Հ., Խար բերդ եւ ա նոր ոս կե ղէն դաշ տը, Նիւ Ե որք, 1959, էջ 1419: 
11  Տե՛ս նույն տե ղում:
12  Տե՛ս Թէ ո դիկ, Գող գո թա հայ հո գե ւո րա կա նու թե ան եւ իր հօ տին ա ղէ տա լի 1915 տա րի ին, 
խմբա գիր՝ Գա լայ ճե ան Ա., Նիւ Ե որք, 1985, էջ 156:
13  Տե՛ս Հու լու նե ան Հ. Յ., Հա ճե ան Հ. Մ., Յու շա մա տե ան Խո տոր ջու րի, Վի են նա, Մխի թա րե ան 
տպ., 1964, էջ 531, 556:
14  Տե՛ս Թէ ո դիկ, նշվ. ա շխ., էջ 104, 105:
15  Նույն տե ղում, էջ 259: Դի ար բե քի րում ձեր բա կալ ված հայ մտա վո րա կա նու թյան թվա քա նա-
կի վե րա բե րյալ պոլ սա հայ լրագ րող, հա սա րա կա կան գոր ծիչ Սե պուհ Ա կու նին նշում է 980 թի վը 
(տե՛ս Ա կու նի Ս., Մի լի ոն մը հայե րու ջար դե րի պատ մու թիւ նը, Կ. Պո լիս, տպ. Յ. Ա սա տու րե ան 
որ դիք, 1920, էջ 64):
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 Հա մա ձայն գեր մա նա ցի մի սի ո ներ Յո. Լեփ սի ու սի հա ղոր դած տվյալ նե րի՝ չորս 
շա բաթ շա րու նակ՝ ապ րի լի 21-ից մինչև մայի սի 19-ը, ներ քին գա վառ նե րի բազ մա-
թիվ քա ղաք նե րում իշ խա նու թյուն նե րը ձեռ նար կել են ան վա նի հայ քա ղա քա ցի-
նե րի պար բե րա կան ձեր բա կա լու թյուն ներ և աք սոր, մաս նա վո րա պես շուրջ 100-ը՝ 
Իզ մի թում, 80-ը՝ Պար տի զա կում, 40-ը՝ Բուր սա յում, նույն քան՝ Բանդր մա յում, 30-ը՝ 
Բա լը քե սի րում, 80-ը՝ Ա դա բա զա րում, 200-ը՝ Կե սա րի ա յում և այ լուր16: Լեփ սի ու սի 
բնո րոշ մամբ. «… խոս քը գնում է հա մընդ հա նուր մի ջո ցառ ման մա սին, ին չը նպա-
տակ ու ներ հայ ժո ղովր դին զր կել իր ա ռաջ նորդ նե րից և հռե տոր նե րից, որ պես զի 
ար տաք սում նե րը կա րե լի լի ներ ի րա գոր ծել ա ռանց աղ մու կի և դի մադ րու թյան» 17:

 Հայ մտա վո րա կա նու թյան զանգ վա ծային ձեր բա կա լու թյուն նե րի ա լի քը կայս-
րու թյան մայ րա քա ղաք է հա սել ապ րի լի վեր ջե րին՝ ի րա գործ վե լով նա խա պես 
մշակ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն քում և խիստ գաղտ նի ու թյան պայ ման նե-
րում: Գրի գո րիս ծ. վարդ. Պա լա քյա նի18 վկա յու թյամբ Կ. Պոլ սի ոս տի կա նա պետ 
Բեդ րի բեյը դեռ շա բաթ ներ ա ռաջ մայ րա քա ղա քի ոս տի կա նա կան բո լոր բա ժան-
մունք նե րին ու ղար կել էր կնք ված ծրար ներ՝ ո րո շված օ րը բա ցե լու և ծայ րաս տի ճան 
գաղտ նի ու թյան պայ ման նե րում ճշգր տո րեն գոր ծադ րե լու հրա հան գով19: Կնք ված 
ծրար նե րը պա րու նա կել են ձեր բա կալ ության են թա կա հայ մտա վո րա կա նու թյան 
ու հոգևո րա կա նու թյան ցու ցակ նե րը20: Հա մա ձայն այդ ցու ցակ նե րի՝ 1915 թ. ապ րի լի 
11(24)-ի ն՝ շա բաթ լույս կի րա կի գի շեր վա ըն թաց քում, Կ. Պոլ սում ձեր բա կալ վել են 
հա րյու րա վոր հայ ան վա նի մտա վո րա կան ներ21: Ձեր բա կալ ված նե րի թվում ե ղել են 
գրող-հ րա պա րա կա խոս ներ, ե րես փո խան ներ, ու սու ցիչ ներ, ե րա ժիշտ ներ, հոգևո-

16  Հայե րի ցե ղաս պա նու թյու նը Օս մա նյան կայս րու թյու նում. Փաս տաթղ թե րի և նյու թե րի ժո ղո
վա ծու, խմ բագ րու թյամբ Մ. Գ. Ներ սի սյա նի, կազ մող ներ` Մ. Գ. Ներ սի սյան, Ռ. Գ. Սա հա կյան, 
Երևան, « Հա յաս տան», 1991, էջ 469:
17  Նույն տե ղում:
18  Հոգևո րա կան, ազ գային-հա սա րա կա կան գոր ծիչ, 1915 թ. ապ րի լի 11(24)-ին ձեր բա կալ ված, 
Չան ղը րը աք սոր ված և հրաշ քով փրկ ված քիչ թվով մտա վո րա կան նե րից:
19  Տե՛ս Պա լա քե ան ծ. վարդ. Գ., Հայ գող գո թան. դրուագ ներ հայ մար տի րո սագ րու թե նէն. Պեռ լի
նէն դէ պի Զօր 19141920, հատ. Ա, Վի են նա, Մխի թա րե ան տպ., 1922, էջ 76: 
20  Տե՛ս նույն տե ղում:
21  Մայ րա քա ղա քում ձեր բա կալ ված հայ մտա վո րա կա նու թյան թվա քա նա կի վե րա բե րյալ աղ-
բյուր նե րը տար բեր են: Այս պես, պոլ սա հայ մտա վո րա կան, գրող Թե ո դի կի (Թե ո դոս Լափճին-
ճյան (1873-1928), 1915 թ. ձեր բա կալ ված, Բե լե մե դիկ աք սոր ված, սա կայն հրաշ քով փրկ ված 
սակավաթիվ մտա վո րա կան նե րից) հա ղոր դած տվյալ նե րի հա մա ձայն, ապ րի լի 24-ի լույս 25-ի 
գի շեր վա ըն թաց քում ձեր բա կալ վել են 270 ան վա նի մտա վո րա կան ներ, ո րոնց թի վը հե տա գա 
օ րե րին հա սել է 800-ի (տե՛ս Թէ ո դիկ, Յու շար ձան նա հա տակ մտա ւո րա կա նու թե ան, Բ տպագ-
րու թիւն, Երևան, « Նա ւա սարդ», 1985, էջ 20-112): Գրի գո րիս ծ. վարդ. Պա լա քյա նի վկա յու թյամբ՝ 
« շո գե նա ւը լե ցուե ցաւ 220է ա ւե լի ձեր բա կա լե ալ նե րովս», ո րոն ցից 75-ը՝ Ա յաշ, ի սկ 150-ից ա վե լին՝ 
Չան ղը րը աք սոր վե ցին (տե՛ս Պա լա քե ան ծ. վարդ. Գ., նշվ. ա շխ., էջ 82, 86-90, 103): Կ. Պոլ սի 
հայոց պատ րի արք Զա վեն ա րք. Ե ղի ա յա նը նշում է մոտ 500 թի վը՝ «ընդ հան րա պէս մտա ւո րա կան 
դա սա կար գէն, ե կե ղե ցա կան, բժիշկ, խմ բա գիր, փաս տա բան, ու սու ցիչ, կու սակ ցա կան եւ այլն», 
ո րոն ցից «250է ա ւե լի ան ձեր աք սո րուե ցան Չան ղը րը (Քաս թե մու նի նա հանգ) և Ա յաշ (Գա ղա-
տի ա)» (տե՛ս Զա ւէն Ար քեպս., Պատ րի ար քա կան յու շերս. վա ւե րա գիր ներ եւ վկա յու թիւն ներ, Գա-
հի րէ, տպ. « Նոր Ա ստղ», 1947, էջ 97, 133):
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րա կան ներ, լրագ րող ներ, բժիշկ ներ, փաս տա բան ներ, ազ գային-հա սա րա կա կան 
գոր ծիչ ներ և այլն22: Վեր ջին նե րիս Կ. Պոլ սի « Մէհ տէր հա նէ» կոչ ված կենտ րո նա կան 
բան տում մեկ օր պա հե լուց հե տո գի շե րով տա րել են Սիր քէ ճի ի նա վա մա տույ ցը, 
ա պա շո գե նա վով փո խադ րել Հայ դար Փա շայի կա յա րան, որ տե ղից՝ Սին ճան քէ-
օյ23: Ապ րի լի 24-ին Ան կա րայի նա հանգ ու ղարկ ված մի հե ռագ րով տե ղե կաց վել է, 
որ « ձեր բա կալ ված հայերն ու ղարկ վե լու են Ա յաշ», և պա հանջ վել, որ պես զի Ա յա շի 
ռազ մա կան պա հես տը պատ րաստ վի այս ի րա դար ձու թյան հա մար24: Հա ջորդ օ րն 
ու ղարկ ված մեկ այլ հե ռագ րով ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյու նը հրա հան գել է 
ժա մա նե լուց հե տո մայ րա քա ղա քի շուրջ 180 ձեր բա կալ ված նե րին բա ժա նել եր կու 
խմ բի և տե ղա փո խել Ա յաշ ու Չան ղը րը25: Ի րա կա նում ձեր բա կալ ված նե րի թիվն 
ա վե լի մեծ է ե ղել, քա նի որ, հա մա ձայն օս մա նյան վար չա պե տա կան ար խի վում 
պահ վող փաս տաթղ թե րի, Ա յա շում հս կո ղու թյան տակ է ա ռն վել 71 մարդ, ի սկ Չան-
ղը րըում՝ 155 մարդ26:

 Դեպ քե րի հե տա գա ըն թաց քը ցույց է տա լիս, որ ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու-
թյան վե րոն շյալ հրա հանգ ներն ան մի ջա պես գոր ծի են դր վել: Թե ո դի կի վկա յու-
թյամբ Սին ճան քէ օ յում մտա վո րա կան նե րի քա րա վա նը բա ժան վել է 2 խմ բի. ոս տի-
կան նե րի ու ղեկ ցու թյամբ 84 հո գու՝ Ա յաշ, մյուս նե րին՝ Գա ղա տի այով Չան ղը րըի են 
աք սո րել, որ տեղ նրանց « վի ճա կուե ցաւ մա հե րուն ա մե նէն ան գութ նե րո վը»27:

 Հայ մտա վո րա կան նե րի և հոգևո րա կան նե րի զանգ վա ծային ձեր բա կա լու թյուն-
նե րը, աք սորն ու ո չն չա ցու մը շա րու նակ վել են նաև հու նիս-հու լիս-օ գոս տոս ա միս-
նե րին: 1915 թ. հու լի սի 18-ին Ան կա րայի փոխ նա հան գա պետ Ա թըֆ բեյը Յոզ ղա թի 
մյու թե սե րիֆ Ջե մալ բեյին ու ղար կած ծած կա գիր հե ռագ րում հետևյալն է հա ղոր-
դում. « Ձեր գա ւա ռին մէջ բնա կող Հայե րէն՝ կո մի տէ նե րու պատ կա նող նե րու կամ 
այդ պէս կար ծուած նե րու ներ կա յու թիւ նը, մաս նա ւո րա պէս ու սու ցիչ նե րու, դե ղա-
գործ նե րու, բժիշկ նե րու, կրօ նա կան նե րու, վա ճա ռա կան նե րու, փաս տա բան նե րու, 
ըմ բոս տա կան գա ղա փար ներ տա րա ծող նե րու ներ կա յու թիւ նը ներ կայի ա պա հո-
վու թե ան եւ ե րկ րին ա պա գայ փր կու թե ան վնա սա կար ու վտան գա ւոր ըլ լա լով, կը 
խնդ րեմ որ ձեր բա կա լել տաք այդ պի սի ան հատ նե րը եւ զա նոնք ղր կէք հս կո ղու-
թե ան տակ Զո րի կող մե րը, որ մաս նա ւո րա պես յատ կա ցուած է այդ տե սա կի մար-

22 Մտա վո րա կան նե րի ան վա նա ցան կը տե՛ս Թէ ո դիկ, Գող գո թա հայ հո գե ւո րա կա նու թե ան…, էջ 
10-15, ի սկ ցանկն ը ստ կեն սագ րա կան նե րի տե՛ս Թէ ո դիկ, Յու շար ձան նա հա տակ մտա ւո րա կա-
նու թե ան, էջ 20-112:
23  Տե՛ս Թէ ո դիկ, Գող գո թա հայ հո գեւո րա կա նու թե ան..., էջ 10, ի նչ պես նաև՝ Պա լա քե ան ծ. 
վարդ.Գ., նշվ. ա շխ., էջ 79-83:
24  Ներ քին գոր ծե րի նա խա րար Թա լե ա թի`24 ապ րիլ, 1915 թվա կիր ծած կա գիր-հե ռա գիրը, ը ստ 
օս մա նյան վար չա պե տա կան ար խի վի [Başbakanlık Osmanlı Arşivi], մեջ բեր ված է՝ Akçam T., The 
Young Turks’ Crime against Humanity: The Armenian Genocide and Ethnic Cleansing in the Ottoman 
Empire, Princeton: Princeton University Press, 2012, pp. 184, 185:
25  Հե ռագ րի ման րա մասն բո վան դա կու թյու նը տե´ս նույն տե ղում, էջ 185:
26  Տե՛ս նույն տե ղում:
27 Թէոդիկ, Գողգոթա հայ հոգեւորականութեան..., էջ 11, 229:
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դե րու...»28: Հու լի սի 23-ին ոս տի կան նե րը, ներ խու ժե լով Յոզ ղա թի հայ ա ռաջ նոր դա-
րան, ձեր բա կա լում և իր խորհր դա կան նե րի հետ բանտ են ու ղեկ ցում տե ղի հոգևոր 
ա ռաջ նորդ Ներ սես ե պս. Դա նի ե լյա նին29: Ե րեք օր ան ց՝ հու լի սի 26-ին, վեր ջին նե-
րիս է մի ա նում քա ղա քի՝ թվով 472/48230 մտա վո րա կան նե րի քա րա վա նը: Այս մա սին 
Կե սա րի այի 15-րդ զո րագն դի հրա մա նա տա րի փո խա նորդ Շե հա բեդ դի նը 1915 թ. 
հու լի սի 27-ին հայտ նում է Ան կա րայի 5-րդ զո րա բա նա կի հրա մա նա տա րի փո խա-
նոր դին. տե ղե կագ րում աս վում է. «... Պա տիւ ու նիմ, ձե զի ի մաց նե լու որ Ե ոզ ղա տի 
զի նուո րագ րու թե ան հա տուա ծի նա խա գա հին հա ղոր դագ րու թե ան հա մա ձայն 472 
(Չորս հա րիւր ե օ թա նա սուն եր կու) հո գի ա նոց հայե րու ա ռա ջին կա րա ւա նը, Ա ռաջ-
նոր դը, քա հա նա նե րը եւ ե րե ւե լի նե րը ի գլուխ ղր կուե ցան եր ջա նիկ պայ ման նե րու 
մէջ, ե րէկ կէ սօ րէ ա ռաջ Ե ոզ ղատ-Զի լէ ճամ բով»31: Մտա վո րա կան նե րի այս խում բը 
աք սոր վում և օ գոս տո սի 6-ին Սե բաս տի այի կու սա կալ Մուամ մեր բեյի հրա մա նով 
սպան վում է Սե բաս տի այից մոտ 4 ժամ հե ռա վո րու թյան վրա գտն վող Գար տաշ-
լա րի ձո րե րում32: 

Ի րենց հո տի հետ խոշ տանգ վել ու նա հա տակ վել են Կա րի նի հոգևոր ա ռաջ նորդ 
Սմ բատ ե պս. Սա հա տե թյա նը, Բա ղե շի ա ռաջ նորդ Սու րեն ծ. վրդ. Գա լե մյա նը, Բրու-
սայի ա ռաջ նորդ Պարգև ծ. վրդ. Դա նի ե լյա նը, Տրա պի զո նի ա ռաջ նորդ Գևորգ ծ. 
վրդ. Թու րե յա նը, Վա նի Կտուց ա նա պա տի վա նա հոր տե ղա պահ Ե ղի ա զար ծ. վրդ. 
Պետ րո սյա նը, Մշո Ս. Կա րա պետ վան քի վա նա հայր Վար դան ծ. վրդ. Հա կո բյա նը և 
բազ մա թիվ այլ հոգևո րա կան ներ33: 1915 թ. օ գոս տո սի 7-ին Կ. Պոլ սի կենտ րո նա կան 
բան տի տնօ րեն Իբ րա հիմ Խայ րին, ան ձամբ ժա մա նե լով Ար մաշ, կազ մա կեր պել է 
տե ղի Չար խա փան Ս. Ա ստ վա ծա ծին կոչ ված հայտ նի դպ րե վան քի հոգևո րա կա նու-
թյան, այդ թվում և տե սուչ Մես րոպ ե պիս կո պոս Նա րո յա նի աք սո րը34:

 Հայ մտա վո րա կան ներն ու հոգևո րա կան նե րը, զանգ վա ծա բար ձեր բա կալ վե լուց 
և բազ մա թիվ խոշ տան գում նե րի են թարկ վե լուց հե տո, հա ճախ մա հա նում է ին բան-

28 Գ րի կէր (Գ րի գոր վար դա պետ Կեր կե րյան), Յոզ ղա տի հա յաս պա նու թե ան վա ւե րագ րա կան 
պատ մու թիւ նը, Նիւ Ե որք, 1980, էջ 187: 
29  Տե՛ս Թէ ո դիկ, Գող գո թա հայ հո գե ւո րա կա նու թե ան..., էջ 305:
30 Յոզ ղա թի աք սոր ված ու սպան ված հայ մտա վո րա կա նու թյան թվա քա նա կի վե րա բե րյալ աղ-
բյուր նե րը տար բեր են. Թե ո դի կը նշում է 482 (տե՛ս նույն տե ղում, էջ 305), Գրի գոր վար դա պետ 
Կեր կե րյա նը՝ 472 թվա քա նա կը, այդ թվում՝ հոգևոր ա ռաջ նոր դը, յոթ քա հա նա ներ, տասն հինգ 
ու սու ցիչ ներ, մտա վո րա կան ներ, բժիշկ ներ, դե ղա գործ ներ և այլն (տե՛ս Գրի կէր, նշվ. ա շխ., էջ 117, 
185, 189, 190): 
31 Գրիկէր, նշվ. աշխ., էջ 188, 189:
32 Թէ ո դիկ, Գող գո թա հայ հո գե ւո րա կա նու թե ան..., էջ 305, Գրի կէր, նշվ ա շխ., էջ 117, 189, 190:
33  Տե՛ս Հայե րի ցե ղաս պա նու թյու նը Օս մա նյան կայս րու թյու նում..., 1991, էջ 408, 409:
34 1889 թ. մե նաս տա նում հաս տատ վել է Կ. Պոլ սի Հայոց Պատ րի ար քա րա նի «կ ղե րա նոց»-ը, որ-
տեղ մինչև 1914 թ. որ պես տե սուչ հա ջոր դա բար պաշ տո նա վա րել են Օր մա նյան, Դու րյան սրբա-
զան ներն ու Թոր գոմ, Բաբ կեն, Մես րոպ Ծ. վար դա պետ նե րը: Ար մա շի դպ րե վան քում ու սա նած 
բազ մա թիվ հոգևո րա կան ներ ու կր թա կան գոր ծիչ ներ մեծ դեր են կա տա րել ա րևմ տա հայ կր թա-
կան, մշա կու թային կյան քի զար գաց ման գոր ծում: Այդ գոր ծիչ նե րի մեծ մա սը ձեր բա կալ վել, աք-
սոր վել ու սպան վել է Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց քում: Տե՛ս Թէ ո դիկ, Գող գո թա հայ հո գե ւո
րա կա նու թե ան..., էջ 358, 359:
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տե րում: Մի մա սին ո չն չաց նում է ին բնա կա վայ րե րից ո րոշ հե ռա վո րու թյան վրա 
գտն վող ա մայի վայ րե րում, մյուս նե րին` աք սո րում ա նա պատ ներ: 

Ինչ պես հա մի դյան կո տո րած նե րի, այն պես էլ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց-
քում ա ռանձ նա կի դա ժան ու մո լե ռանդ ե ղա նակ նե րով են սպան վել հայ հոգևո րա-
կան նե րը: Գի տակ ցե լով ե կե ղե ցու և հոգևո րա կա նու թյան կարևո րա գույն դե րը հայ 
ժո ղովր դի կյան քում` կայս րու թյան ներ քին գոր ծե րի նա խա րար Թա լե աթ փա շան 
ա ռա վել վտան գա վոր էր հա մա րում նրանց գո յու թյու նը̀  հետևո ղա կա նո րեն պար-
տադ րե լով են թա կա մար մին նե րին ա մե նա դա ժան ձևով հաշ վե հար դար տես նել 
նրանց հետ: Այս ա ռու մով հատ կան շա կան է Թա լե ա թի՝ Հա լե պի նա հան գա պե տին 
ուղղ ած 1915 թ. դեկ տեմ բե րի 1-ի գաղտ նա գիր հրա մա նը, ո րում մաս նա վո րա պես 
աս վում է. « Հա կա ռակ ա նոր որ ծա նօթ ան ձնա ւո րու թե անց (հայե րու) կղե րա կան 
դա սա կար գին գո յու թիւ նը ջն ջե լու հա մար ա մէ նէն ա ւե լի աշ խա տիլ պետք է, կի մա-
նանք որ այդ պի սի ներ Սու րի ոյ եւ Ե րու սա ղէ մի պէս կաս կա ծե լի տե ղեր կը ղր կուին: 
Ա սանկ թոյլ տուու թիւն մը ան նե րե լի յան ցանք է: Այդ կար գի խռո վա րար նե րուն 
աք սո րա վայ րը ա նէ ու թիւնն է: Կը յանձ նա րա րեմ որ ը ստ այնմ գոր ծո ղու թիւն ներ 
կա տա րէք»35: 

Ինչ պես ի րա վա ցի ո րեն նկա տել է ա րաբ ի րա վա բան Մու սա Բրեն սը, մշա կույ թի, 
մաս նա վո րա պես հայ մտա վո րա կա նու թյան կան խամ տած ված ու զանգ վա ծային ո չն-
չա ցու մը կամ « Հայ մտ քի գլ խա տու մը» ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյան կողմից, 
թերևս, «ս տո րա կա յու թյան բար դույ թով» պայ մա նա վոր ված վրի ժա ռու թյուն է ր36: 

Ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը ձգ տել է մե կու սաց նել նաև հայ ժո ղովր դի 
շա հե րը Բարձր դռան ա ռջև ներ կա յաց նող և պաշտ պա նող ազ գային-ե կե ղե ցա կան 
կա ռույցն ու նրա ղե կա վա րին: 1916 թ. հու լի սի 28-ի՝ Օս մա նյան կայս րու թյան ար դա-
րա դա տու թյան և դա վա նանք նե րի նա խա րա րու թյան կող մից ներ կա յաց ված և սուլ-
թա նա կան բարձր հրա մա նով վա վե րաց ված ո րոշ ման հա մա ձայն՝ մի ա վոր վե ցին 
Սսի և Աղ թա մա րի կա թո ղի կո սու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև Կ. Պոլ սի և Ե րու սա ղե մի 
պատ րի ար քու թյուն նե րը37: Այդ ո րոշ ման հա մա ձայն՝ Կ. Պոլ սի պատ րի ար քու թյան 
փո խա րեն նա խա տես վում էր կայս րու թյան մայ րա քա ղա քում ու նե նալ Էջ մի ած նի 
Մայր Ա թո ռից ան կախ և Ե րու սա ղե մի նս տա վայ րով կա թո ղի կոս-պատ րի ար քի 
ներ կա յա ցու ցիչ ա ռաջ նոր դա կան տե ղա պահ՝ այդ պի սով, փաս տո րեն վե րաց նե-
լով մայ րա քա ղա քում իր հո տի շա հե րը ներ կա յաց նող և նրանց պաշտ պա նու թյունն 
ի րա կա նաց նող կա ռույ ցի գո յու թյու նը38: Այս ո րոշ մա նը հա ջոր դել է Կ. Պոլ սի հայոց 
պատ րի արք Զա վեն ա րք. Ե ղի ա յա նի աք սո րը Բաղ դադ, ա պա Մո սուլ39: Թուր քա-

35  Ան տո նե ան Ա., Մեծ ո ճի րը. հայ կա կան վեր ջին կո տո րած նե րը և Թա լե աթ փա շա, Երևան, 
«Արևիկ», 1990, էջ 102, 103:
36 Մու սա Բրենս, Ան պա տիժ ցե ղաս պա նու թիւն մը հա յաս պա նու թիւ նը, Պէյ րութ, 1969, էջ 69, 70:
37  Տե՛ս Զա ւէն Ար քեպս., նշվ. ա շխ., էջ 192:
38  Տե՛ս նույն տե ղում, էջ 193:
39  Տե՛ս նույն տե ղում, էջ 197-232: Զա վեն ա րք. Ե ղի ա յա նի բո լոր տե սա կի ջան քերն ու փոր ձե րը` 
կան խե լու հա մար ա րևմ տա հա յու թյան ցե ղաս պա նու թյու նը, մատն վել են ան հա ջո ղու թյան: Մաս-
նա վո րա պես պատ րի ար քի հան դի պում նե րը Թուր քի այի ար դա րա դա տու թյան և դա վա նանք նե րի 
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կան իշ խա նու թյուն նե րը նույն կերպ են վար վել նաև Սսի կա թո ղի կո սի հետ. Սա հակ 
Բ Խա պա յանն աք սոր վել է Բաբ (Հա լե պի մոտ), ա պա Ե րու սա ղեմ40: 

Այս պի սով, Հայոց ցե ղաս պա նու թյան սկզ բում ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու-
թյան կող մից հայ մտա վո րա կա նու թյան և հոգևո րա կա նու թյան, ո րոնք նաև հա սա-
րա կու թյան ա ռաջ նորդ ներն է ին, հետևո ղա կան մե կու սա ցումն ու բնաջն ջու մը միտ-
ված է ին խախ տե լու տվյալ խմ բի սո ցի ալ-մ շա կու թային հա մախմբ վա ծու թյու նը՝ 
այդ պի սով նաև ճա նա պարհ հար թե լով ֆի զի կա կան ու կեն սա բա նա կան ցե ղաս-
պա նու թյան ի րա գործ ման հա մար: Հայ մտա վո րա կա նու թյան, տվյալ դեպ քում նաև 
հոգևո րա կա նու թյան բնաջն ջու մը՝ որ պես մշա կու թային ցե ղաս պա նու թյան կամ 
էթ նո ցի դի յու րօ րի նակ դրսևո րում, ան կաս կած, պետք է հա մա րել այս երևույ թի 
դա սա կան օ րի նակ նե րից մե կը: 

 ՀԱՅ ՄՏԱ ՎՈ ՐԱ ԿԱ ՆՈւ ԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵՎՈ ՐԱ ԿԱ ՆՈւ ԹՅԱՆ ԲՆԱջՆ ջՈւ Մը 
ՈՐ ՊԵՍ ՄշԱ ԿՈւ ԹԱՅԻՆ ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆՈւ ԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈ ՐՈւՄ

 Սբ դա Պար սա ման
 ԱՄ փՈ փՈւՄ

 Այս հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում քն նարկ վում են հետևյալ հիմ նա կան հար ցե րը.
• հայ մտավորականության, տվյալ դեպքում նաև հոգևորականության բնաջն

ջու մը դի տար կել ե նք որ պես մշա կու թային ցե ղաս պա նու թյան (հա մա ձայն Ռ. 
Լեմ կի նի ցե ղաս պա նու թյան հայե ցա կար գի) կամ էթ նո ցի դի յու րօ րի նակ դրսևո-
րում և այս երևույ թի դա սա կան օ րի նակ: 

• Հայոցցեղասպանությանսկզբումհայմտավորականության՝որպեսհասարա
կու թյան ա ռաջ նորդ նե րի, հետևո ղա կան մե կու սա ցումն ու բնաջն ջու մը դի տար-
կել ե նք որ պես տվյալ խմ բի սո ցի ալ-մ շա կու թային հա մախմբ վա ծու թյու նը 
խախ տե լու մի տում՝ այդ պի սով նաև ճա նա պարհ հար թե լով հայ ժո ղովր դի 
ֆի զի կա կան բնաջնջ ման ի րա գործ ման հա մար: 

• Հայմտավորականությանբնաջնջմանանհրաժեշտությանուկանխամտածվա
ծու թյան ար տա ցո լումն ի նչ պես ե րիտ թուր քա կան վար չա կար գի կող մից ըն դուն-
ված ո րո շում նե րում, այն պես էլ այդ ո րո շում ներն ի րա կա նաց նե լու գոր ծո ղու-
թյուն նե րում:

 Բա նա լի բա ռեր՝ մշա կու թային ցե ղաս պա նու թյուն, մտա վո րա կա նու թյուն, հոգևո-
րա կա նու թյուն, հա սա րա կու թյան ա ռաջ նորդ, զանգ վա ծային բնաջն ջում, ե րիտ-
թուր քա կան կա ռա վա րու թյուն:

նա խա րար Փի րի զա դե Իբ րա հիմ բեյի, մեծ վե զիր Սայիդ Հա լիմ փա շայի, Ե րես փո խա նա կան ժո-
ղո վի նա խա գահ Խա լիլ բեյի, Օս մա նյան կայս րու թյան Շեյխ-ուլ-իս լամ Մու սա Քե ազմ է ֆեն դի ի, 
ներ քին գոր ծե րի նա խա րար Թա լե ա թի հետ մնա ցին լոկ հան դի պում ներ (տե՛ս նույն տե ղում, էջ 
82, 93, 98-100, 121):
40  Ման րա մասն տե´ս Ե ղի այե ան Բ., Ժա մա նա կա կից պատ մու թիւն կա թո ղի կո սու թե ան հայոց 
Կի լի կի ոյ 19141972, Ան թի լի աս-Լի բա նան, տպ. Կա թո ղի կո սու թե ան Հայոց Մե ծի Տանն Կի լի կի ոյ, 
1975, էջ 52-57:
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EXTERMINATION OF ARMENIAN INTEllIGENTSIA AND ClERGY AS AN ACT OF 
CulTuRAl GENOCIDE

Seda Parsamyan
SuMMARY

In this article the following main issues are presented:
• Destruction of theArmenian intellectuals, in this case theArmenian clergy, as a

separate manifestation and classic example of cultural genocide (according to the  
R. Lemkin’s concept) or ethnocide;

• Isolation and destruction of the Armenian intellectuals at the beginning of the
Armenian Genocide as an intention to destroy the social and cultural consolidation 
of the group and thereby create conditions to implement physical extermination of 
the Armenian people;

• ReflectionoftheintenttoexterminatetheArmenianintelligentsiaintheYoungTurk
Government decisions and actions of those who implemented these decisions as an 
act of cultural genocide.

Keywords: cultural genocide, intelligentsia, clergy, leadership of the nation, mass 
extermination, the Young Turks.

ИстреБленИе Армянской ИнтеллИгенцИИ И дУхоВенстВА кАк 
ПрояВленИе ПолИтИкИ кУльтУрного геноцИдА

Седа Парсамян 
реЗюме

В рамках данной статьи освещены следующие основные вопросы: 
• Уничтожениеармянскойинтеллигенциии,вданномслучае,армянскогодухо-

венства рассматривается как отдельное проявление и классический пример 
культурного геноцида (согласно концепции Р. Лемкина) или этноцида; 

• ИзоляцияиуничтожениеармянскойинтеллигенциивначалеГеноцидаармян
рассматривается как намерение разрушить социально-культурную консоли-
дацию данной группы и создание этим самым условий для осуществления 
физического истребления армянского народа; 

• Отражение необходимости и умысла истребления армянской интеллиген-
ции как в принятых младотурецкими властями решениях, так и в действиях 
исполнителей данных решений. 

Ключевые слова: культурный геноцид, интеллигенция, духовенство, предводи-
тельство нации, массовое истребление, младотурки. 

 


