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Նա րեկ Մ. Պո ղո սյան
«Հայոց ցե ղա սպա նու թյան թան գա րան-ի նս տի տուտ» հիմ նադ րամ, Հա յաս տան

Է լի տայի ու մտա վո րա կա նու թյան ո չն չաց ման խնդի րը կարևոր տեղ է զբա ղեց նում ի նչ պես 
ցե ղա սպա նու թյուն նե րի, զանգ վա ծային սպա նու թյուն նե րի, այն պես էլ տվյալ ազ գին կամ պե-
տու թյա նը մտա վոր նե րու ժից զրկե լու և վե րահսկո ղու թյան տակ վերց նե լու հա մա տեքս տում։ 
Պատ մու թյան ըն թաց քում գրանց վել են այն պի սի դեպ քեր, ե րբ տար բեր ռա սա յա կան, էթ նիկ, 
կրո նա կան խմբե րի ո չն չաց ման կամ մշա կու թային ցե ղա սպա նու թյան ի րա գործ ման նպա տա-
կով դրանց է լի տա նե րը կան խամ տած ված թի րա խա վոր վել ե ն։ Այս հան գա ման քով է պայ մա նա-
վոր ված, որ թե ման ար ժա նա ցել է «ցե ղա սպա նու թյուն» (genocide) եզ րույ թի հե ղի նակ Ռա ֆայել 
Լեմ կի նի ու շադ րու թյա նը. նա մտա վո րա կա նու թյան և է լի տայի ո չն չա ցու մը դի տար կել է ցե ղա-
սպա նու թյան ի րա գործ ման սո ցիա լա կան, ֆի զի կա կան և մշա կու թային աս պեկտ նե րով։ Սա կայն 
հե տա քրքիրն այն է, որ մտա վո րա կա նու թյան ո չն չա ցու մը տևա կան ժա մա նակ որևէ հա տուկ 
բնո րո շում չի ստա ցել, մինչև որ 1992 թ. կի րա ռու թյան մեջ է դր վել «eliticide» կամ «elitocide» 
եզ րույ թը։ 

Եվ քա նի որ է լի տի ցի դի երևույ թը հա մե մա տա բար քիչ է ու սում նա սիր ված, հոդ վա ծում փոր-
ձել ե նք ներ կա յաց նել և վեր լու ծել դրա ա մե նաակ նա ռու օ րի նակ նե րը՝ Հայոց ցե ղա սպա նու թյան 
ըն թաց քում հայ մտա վո րա կա նու թյան և վեր նա խա վի ո չն չա ցու մը, Լե հաս տա նում նա ցիս տա-
կան Գեր մա նիայի ի րա գոր ծած է լի տի ցի դը, ի նչ պես նաև Տի բե թում, Կամ բո ջա յում, Բու րուն-
դիում, Բանգ լա դե շում, Բոս նիա յում տե ղի ու նե ցած է լի տի ցի դի դեպ քե րը։ 

Բա նա լի բա ռեր՝ մտա վո րա կա նու թյուն, վեր նա խավ, Ռա ֆայել Լեմ կին, զանգ վա ծային սպա-
նու թյուն ներ, մտա վոր նե րուժ, Հայոց ցե ղա սպա նու թյուն, ե րիտ թուր քեր, նա ցիս տա կան Գեր մա-
նիա, Լե հաս տան, Տի բեթ, Կամ բո ջա, Բու րուն դի, Բոս նիա, Կար միր կհ մեր ներ, մտա վո րա կա նու-
թյան դեմ ուղղ ված ար շավ, ը նտ րո ղա կան ցե ղա սպա նու թյուն։
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Ներածություն

Յու րա քան չյուր կրո նա կան, էթ նիկ և ռա սա յա կան խմբի հա սա րա կա կան կյան քում 
էա կան դե րա կա տա րու թյուն ու նեն է լի տա նե րը կամ վեր նա խա վը։ Ու շագ րավ է, որ 
«Է լի տա» (լատ.՝ eligere, ֆր.՝ elite) բա ռը 17-րդ դա րում օգ տա գործ վել է հա տուկ ո րա-
կի ապ րանք ներ նկա րագ րե լու հա մար։ Հե տա գա յում այդ բա ռի կի րա ռու թյան դաշտն 
ը նդ լայն վում է՝ վե րա բե րե լով այն պի սի բարձր սո ցիա լա կան խմբե րի, ի նչ պի սիք են 
հե ղի նա կա վոր զո րա մա սե րը և ա զն վա կա նու թյան բարձր դա սե րը։ Մինչև 19-րդ դա րի 
վեր ջը Եվ րո պա յում և 1930-ա կան թթ. Մեծ Բրի տա նիա յում և Ա ՄՆ-ում այս եզ րույ թը 
լայ նո րեն չի կի րառ վել հա սա րա կա կան և քա ղա քա կան գրու թյուն նե րում. այդ շրջա-
նում այն տա րած վում էր է լի տա նե րի սո ցիո լո գիա կան տե սու թյուն նե րի հա մա տեքս-
տում, մաս նա վո րա պես Վիլֆ րե դո Պա րե տոյի գրու թյուն նե րում1: 

Ըստ «Բ րի տա նի կա» հան րա գի տա րա նի՝ է լի տա նե րը ան հա մա չափ ուժ և ազ դե-
ցու թյուն ու նե ցող փոքր խմբեր ե ն։ Ըն դուն ված է տար բե րա կել քա ղա քա կան և մշա-
կու թային է լի տա հաս կա ցու թյուն նե րը։ Ա ռա ջի նում ը նդ գրկ ված ան հատ նե րի դիր քը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հզոր հաս տա տու թյուն նե րում, կազ մա կեր պու թյուն նե րում 
և շար ժում նե րում ազ դել քա ղա քա կան ար դյունք նե րի վրա։ Մշա կու թային է լի տա յում 
ը նդ գրկ ված ան հատ նե րը բարձր կար գա վի ճակ և ազ դե ցու թյուն ու նեն ոչ քա ղա քա կան 
ո լորտ նե րում, ի նչ պի սիք են ար վես տը, գրա կա նու թյու նը, բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր-
պու թյուն ներն ու քա ղա քա ցիա կան միա վո րում նե րը2։ 

Եվ պա տա հա կան չէ, որ է լի տա նե րը մեծ դե րա կա տա րու թյուն ու նեն հան րային 
կյան քի կազ մա կերպ ման և պե տա կան կա ռա վար ման հիմ նա կան ո լորտ նե րում, ո րոնց 
շրջա նակ նե րում էլ պետք է դի տար կել մտա վո րա կա նու թյա նը:

Մ տա վո րա կա նու թյու նը հա ճախ բնո րոշ վում է «ին տե լի գեն ցիա» (Intelligentsia) եզ-
րույ թով, ո րի հիմ քում լա տի նե րեն «intellegentia» բառն է, որ նշա նա կում է ըն կա լում, 
ճա նա չո ղա կան ուժ, ը մբռն ման ու նա կու թյուն: 1825 թ. Դե կաբ րիստ նե րի ա պս տամ բու-
թյան հետ նա խոր քին Ռու սաս տա նում «intelligentsia» (ռու ս.՝ интеллигенция) եզ րույ թը 
տա րա ծում է գտնում և վե րաի մաս տա վոր վում: Եվ րո պա յում այն տա րած վում է ա վե լի 
ուշ՝ միայն 1860-1870-ա կան նե րին3։ Մե րիամ-Վեբս թե րի բա ցատ րա կան բա ռա րա նի 
հա մա ձայն՝ ին տե լի գեն ցիան նե րա ռում է այն մտա վո րա կան նե րին, ո րոնք ղե կա վար-
ներ կամ ա ռա ջա մար տիկ ներ են ար վես տում և սո ցիալ-քա ղա քա կան ո լոր տում, այլ 
կեպ ա սած՝ կազ մում են հա սա րա կու թյան է լի տան4։

Պատ մու թյան ըն թաց քում բազ մա թիվ են այն օ րի նակ նե րը, թե ի նչ պես են տար-
բեր ռա սա յա կան, էթ նիկ և կրո նա կան խմբե րի ո չն չաց ման կամ մշա կու թային ցե ղա-
սպա նու թյան ի րա գործ ման նպա տա կով դրանց է լի տա նե րը կան խամ տած ված թի-
րա խա վոր վել։ Այն պես որ, մտա վո րա կա նու թյան և է լի տայի ո չն չա ցու մը կարևոր տեղ 

1 Tom Bottomore, Elites and Society (London and New York: Routledge, 1993), 1.
2 John Higley, “Elites,” https://www.britannica.com/topic/elite-sociology, դիտ վել է 10.11.2021։
3 Stephen Eric Bronner, Reclaiming the Enlightenment: Toward a Politics of Radical Engagement (New 
York: Columbia University Press, 2004), 68.
4 Merriam-Webster Dictionary, “Definition of the intelligentsia,” https://www.merriam-webster.com/
dictionary/intelligentsia.

https://www.britannica.com/topic/elite-sociology
https://www.merriam-webster.com/dictionary/intelligentsia
https://www.merriam-webster.com/dictionary/intelligentsia
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է գրա վում ի նչ պես զանգ վա ծային սպա նու թյուն նե րի, այն պես էլ տվյալ ազ գին կամ 
պե տու թյա նը մտա վոր նե րու ժից զրկե լու ու վե րահսկո ղու թյան տակ վերց նե լու հա մա-
տեքս տում։ 

Այդ պի սի դեպ քեր հայտ նի են նաև հայոց պատ մու թյու նից, ի նչ պես, օ րի նակ, ե րբ 
որ 703 թ. ա րաբ զո րա վար Կա սի մը հայե րի բարձ րաց րած ա պս տամ բու թյան վրե ժը 
լու ծե լու հա մար հրա մա յում է զի նա թափ ա նել հայ նա խա րար նե րին (ն րանց իր մոտ էր 
հրա վի րել՝ ի բր հաշ վա ռում կա տա րե լու և ռո ճիկ վճա րե լու) և ստի պել Նախ ճա վա նի և 
Խրա մի ե կե ղե ցի նե րը մտնել, ա պա հր կի զել դրանք5։ Եվ հայ նա խա րար նե րին ող ջա-
կիզ մամբ դա ժա նա բար սպա նե լու հետ է կապ ված, որ 705-ն ա րաբ ներն ան վա նել են 
«Կ րա կի տա րի»6։ Թեև այս ի րա դար ձու թյու նը հայ նա խա րա րու թյուն նե րը թու լաց նում 
է, սա կայն դա այն պի սի սաս տիկ բո ղոք է հա րու ցում հայոց աշ խար հում, որ Վե լիդ 
ա մի րա պե տը, որ հրա հան գել էր հայ նա խա րա րա կան տոհ մե րի ո չն չա ցու մը, ստիպ-
ված է լի նում փո խել իր ոս տի կա նա պե տին7։

Ն մա նա տիպ ի րա դար ձու թյուն տե ղի է ու նե ցել նաև Կի լի կիա յում, ե րբ մոն ղո լա կա-
կան օգ նա կան ջո կա տի զո րահ րա մա նա տար Փի լար ղուն, որ մահ մե դա կա նու թյուն էր 
ըն դու նել, ցան կա նա լով վե րահսկո ղու թյան տակ վերց նել ե րկ րի ար տա քին քա ղա քա-
կա նու թյու նը, 1307 թ. նոյեմ բե րի 17-ին դա վադ րու թյուն է կազ մա կեր պում։ Նա իր մոտ՝ 
Ա նար զա բա քա ղաք, հյու րա սի րու թյան է հրա վի րում Լևոն Դ-ին, Հե թու մին, նրա եղ-
բո րոր դի Թո րո սին, Օ շին սպա րա պե տին և նշա նա վոր իշ խան նե րի և կազ մա կեր պում 
նրանց սպա նու թյու նը8։ Այս ի րա դար ձու թյու նը մե ծա պես խարխ լում է հայ-մոն ղա լա-
կան դա շին քը և թու լաց նում Կի լի կիայի հայոց պե տա կա նու թյու նը։

Էլիտիցիդի երևույթի վերաբերյալ Ռաֆայել Լեմկինի դիտարկումները և 
դրանց զարգացումը

Հատ կան շա կան է, որ է լի տայի ու մտա վո րա կա նու թյան ո չն չաց ման խնդրին ու շադ րու-
թյուն է դարձ րել նաև ի րա վա բան և ցե ղա սպա նու թյուն հան ցա գոր ծու թյան դեմ պայ-
քա րի ա ռա ջա մար տիկ Ռա ֆայել Լեմ կի նը։ «Ա ռանց քի տե րու թյուն նե րի կա ռա վա րու մը 
բռնա զավթ ված Եվ րո պա յում» աշ խա տու թյան մեջ նա ներ կա յաց րել է «ցե ղա սպա նու-
թյուն» եզ րույ թը` ցե ղա սպա նու թյան գոր ծի քա կազմն ա ռանձ նաց նե լով քա ղա քա կան, 
սո ցիա լա կան, տնտե սա կան, մշա կու թային, կեն սա բա նա կան, ֆի զի կա կան, կրո նա-
կան և բա րո յա կան աս պեկտ նե րի ներ քո։ Նա ան դրա դար ձել է նաև Եվ րո պա յում նա-
ցիստ նե րի՝ մտա վո րա կա նու թյա նը ո չն չաց նե լու թե մային որ պես սո ցիա լա կան ո լոր-
տում ցե ղա սպա նու թյան ի րա գործ ման տեխ նի կայի մաս։ 

5 Հայ ժո ղովր դի պատ մու թյուն, խմբ.՝ Ա ղա յան Է. Բ., Ա ռա քե լյան Բ. Ն., Ա վե տի սյան Հ. Ա., Գա լո յան 
Գ. Ա., Ե րե մյան Ս. Տ., Խա չի կյան Լ. Ս., Հա կո բյան Ա. Մ., Հով հան նի սյան Ա. Գ., Ներ սի սյան Մ. Գ, 
հ. 2 (ՀՍՍՀ ԳԱ Պատ մու թյան ի նս տի տուտ, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Երևան, 1984), 329:
6 Լեո, Եր կե րի ժո ղո վա ծու, հ. 2 (Երևան, «Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, 1967), 375-377։
7 Նույն տե ղում։
8 Angus Stewart, “The assassination of King Het’um II: the conversion of the Ilkhans and the Armenians,” 
Journal of the Royal Asiatic Society 15, no. 1 (2005)։ 49-57.
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Ըստ Լեմ կի նի՝ ցե ղա սպա նու թյունն ի րա կա նաց վում է մարդ կանց կյան քի տար բեր 
բնա գա վառ նե րի վրա հա մա ժա մա նա կյա հար ձակ մամբ։ Դրան ցից մեկն էլ սո ցիա-
լա կան ո լորտն է, որ տեղ հար ձա կումն ի րա կա նաց վում է՝ խա թա րե լով ազ գի սո ցիա-
լա կան հա մախմբու մը և սպա նե լով կամ հե ռաց նե լով այն պի սի տար րի, ի նչ պի սին է 
մտա վո րա կա նու թյու նը, ո րն ա պա հո վում է հոգևոր ա ռաջ նոր դու թյու նը: Այս հա մա-
տեքս տում ի րա վա բանն ու շադ րու թյուն է հրա վի րում «Mein Kampf»9-ում Հիտ լե րի 
հետևյալ հայ տա րա րու թյա նը. «Հո գի նե րից ա մե նա մե ծը կա րող է լու ծար վել, ե թե նրա 
կրո ղը ռե տի նե մա հա կով սպան վի»10։ 

Անդ րա դառ նա լով սո ցիա լա կան ո լոր տում նա ցիստ նե րի վա րած ցե ղա սպա նա կան 
քա ղա քա կա նու թյան նր բե րանգ նե րին՝ Լեմ կի նը նշում է. «Ազ գի սո ցիա լա կան կա ռուց-
ված քը, ո րը կեն սա կան նշա նա կու թյուն ու նի ազ գի զար գաց ման հա մար, օ կու պան տը 
ձգտում է նաև այն պի սի փո փո խու թյուն նե րի են թար կել, ո րոնք կա րող են թու լաց նել 
ազ գային հոգևոր ռե սուրս նե րը: Հար ձակ ման ա ռանց քային կե տը ե ղել է ին տե լի գեն-
ցիան, քա նի որ այս խում բը հիմ նա կա նում ա պա հո վում է ազ գային ա ռաջ նոր դու թյու նը 
և դի մադ րու թյուն է կազ մա կեր պում նա ցի ֆի կաց ման նկատ մամբ: Սա ակ ներև է հատ-
կա պես Լե հաս տա նում և Սլո վե նիա յում, որ տեղ մտա վո րա կա նու թյունն ու հոգևո րա-
կա նու թյու նը մեծ մա սամբ հե ռաց վել են մնա ցած բնակ չու թյու նից և ար տաքս վել Գեր-
մա նիա՝ հար կա դիր աշ խա տան քի»11:

Հե տաքրք րա կան է, որ «ցե ղա սպա նու թյուն» եզ րույ թի հե ղի նա կը է լի տայի կամ 
մտա վո րա կա նու թյան ո չն չա ցու մը դի տար կում է նաև նա ցիստ նե րի ի րա կա նաց րած 
ֆի զի կա կան ցե ղա սպա նու թյան ե ղա նակ նե րի, մաս նա վո րա պես զանգ վա ծային սպա-
նու թյու նե րի ի րա գործ ման լույ սի ներ քո. «Զանգ վա ծային սպա նու թյուն նե րի տեխ նի-
կան կի րառ վում է հիմ նա կա նում լե հե րի, ռուս նե րի, հրեա նե րի, ի նչ պես նաև գրա վյալ 
բո լոր ե րկր նե րի ոչ հա մա գոր ծակ ցային խմբե րի ա նու նից ա ռա ջա տար ան ձանց դեմ: 
Լե հաս տա նում, Բո հե միա-Մո րա վիա յում և Սլո վե նիա յում մտա վո րա կա նու թյու նը «լու-
ծար վում» է, քա նի որ նրանք միշտ հա մար վել են ազ գային ի դեալ նե րի հիմ նա կան 
կրող ներ, ի սկ բռնա զավթ ման ժա մա նակ հատ կա պես կաս կած վում էին որ պես դի-
մադ րու թյան կազ մա կեր պիչ ներ»12: 

Ըստ այդմ՝ նա կարևո րում է մտա վո րա կան նե րի առ կա յու թյու նը նա ցիստ նե րի 
նկատ մամբ դի մադ րու թյան կազ մա կերպ ման հար ցում՝ բե րե լով չեխ մտա վո րա կան-
նե րի օ րի նա կը։ Գեր մա նա ցի նե րը նրանց հա մա րում էին վտան գա վոր տարր, հե-
տապնդում նե րի էին են թար կում և բան տե րում պա հում, քա նի որ նրանք կրում էին 
չե խա կան ազ գային ո գին և կա րող էին հայ րե նա սի րա կան զգա ցում ներ բոր բո քել13։

9 Հայ.՝ «Իմ պայ քա րը», Ա դոլֆ Հիտ լե րի ի նք նա կեն սագ րա կան գիրքն է, որ տեղ նկա րագր վում է 
Հիտ լե րի՝ ան տի սե մի տիզ մի հետևորդ դառ նա լու պատ ճառ նե րը, քա ղա քա կան գա ղա փա րա խո սու-
թյու նը և Գեր մա նիայի ա պա գայի նրա տես լա կա նը։ Տե՛ս Adolf Hitler, Mein Kampf (New York: Reynal 
& Hitchcock, 1939):
10 Raphael Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation - Analysis of Government - 
Proposals for Redress (Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 1944), xi.
11 Նույն տե ղում, 83:
12 Նույն տե ղում, 88-89։
13 Նույն տե ղում, 139։
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Բա ցի այդ՝ հատ կան շա կան է, որ Լեմ կի նը մտա վո րա կան նե րի ո չն չա ցու մը դի-
տար կում է նաև մշա կու թային ցե ղա սպա նու թյան հա մա տեքս տում։ Ցե ղա սպա նու թյան 
պատ մա կան դեպ քե րի ի րա գործ ման բա ղադ րիչ նե րի մե թո դո լո գիա կան բա ժան ման 
մա սին իր «Ցե ղա սպա նու թյան վե րա նայ ված նա խագ ծում» ցե ղա սպա նու թյան ի րա-
գործ ման մե թոդ նե րի և տեխ նի կայի շրջա նակ նե րում է դի տար կում մշա կու թային ցե-
ղա սպա նու թյու նը, ո րը, ը ստ նրա, նե րա ռում է նաև մշա կու թային խո շոր դեմ քե րի, 
ա ռաջ նորդ նե րի ո չն չա ցու մը14։

Լեմ կի նը պնդում էր, որ «մ շա կու թային ցե ղա սպա նու թյու նը շատ ա վե լին է, քան պար-
զա պես չա փա վոր հար կադ րան քով բռնի ձուլ ման քա ղա քա կա նու թյու նը». այն տե ղի է 
ու նե նում ի նչ պես ե րե խա նե րին մի խմբից մեկ այլ խումբ հար կա դիր տե ղա փոխ մամբ, 
այն պես էլ ազ գի մտա վո րա կա նու թյան ո չն չաց մամբ, ան ձնա կան զրույց նե րում ազ գային 
լեզ վի օգ տա գործ ման ար գել քով, գրքե րի այր մամբ, պատ մա կան կամ կրո նա կան հու-
շար ձան նե րի ո չն չաց մամբ և կամ այլ նպա տակ նե րով դրանց օգ տա գործ մամբ15: 

Հ րեա ի րա վա բա նը կարևո րում է մտա վո րա կա նու թյան դե րը՝ մշա կույ թում ուն ցած 
հա մա մարդ կային նշա նա կու թյան ներդ րում նե րի ա ռու մով։ Ը ստ նրա՝ մեր ամ բողջ մշա-
կու թային ժա ռան գու թյու նը բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի ներդ րում նե րի ար դյունքն է: «Մենք 
դա լա վա գույնս կա րող ե նք հաս կա նալ, ե թե գի տակ ցենք, թե որ քան աղ քատ կլի ներ 
մեր մշա կույ թը, ե թե Գեր մա նիայի դա տա պար տած այս պես կոչ ված ստո րա դաս ժո ղո-
վուրդ նե րին, ի նչ պես հրեա ներն են, թույլ չտային ստեղ ծել Ա ստ վա ծա շունչ կամ ծնել 
Այնշ տայն, Սպի նո զա, կամ ե թե լե հե րը հնա րա վո րու թյուն չու նե նային աշ խար հին տալ 
Կո պեռ նի կուս, Շո պեն, Կյու րի, չե խե րը՝ Հուս և Դվոր ժակ, հույ նե րը՝ Պլա տոն և Սոկ-
րա տես, ռուս նե րը՝ Տոլս տոյ և Շոս տա կո վիչ»16, – նշում է Լեմ կի նը: 

Ինչ պես տես նում ե նք, Լեմ կի նը մտա վո րա կան նե րի կամ է լի տայի ո չն չա ցու մը դի-
տար կում է ցե ղա սպա նու թյան ի րա գործ ման սո ցիա լա կան, ֆի զի կա կան և մշա կու-
թային աս պեկտ նե րով։ Սա կայն հե տաքր քիրն այն է, որ մտա վո րա կա նու թյան ո չն չա-
ցու մը տևա կան ժա մա նակ որևէ հա տուկ բնո րո շում չի ու նե ցել մինչև «eliticide» կամ 
«elitocide» եզ րույ թի՝ կի րա ռու թյան մեջ դր վե լը։ Այն կազմ ված է ֆրան սե րեն «élite» 
(ը նտ րյալ) և լա տի նե րեն «caedere» (կտրել, սպա նել) բա ռե րից17։ Այս եզ րույթն ա ռա-
ջին ան գամ օգ տա գոր ծել է բրի տա նա ցի լրագ րող Մայքլ Նի կոլ սո նը 1992 թ. Բոս նիա 
և Հեր ցո գո վի նա յում Բի ե լի նայի կո տո րած նե րը նկա րագ րե լու հա մար, ե րբ սեր բե րը 
հար ձակ վել էին մահ մե դա կան և խոր վաթ քա ղա քա կան ակ տի վիստ նե րի և հա մայն քի 
հայտ նի ա ռաջ նորդ նե րի վրա18։

14 John Docker, “Structure and event: Settler Colonialism, Time, and the Question of Genocide,” in Empire, 
Colony, Genocide: Conquest, Occupation, and Subaltern Resistance in World History, ed. Dirk Moses (New 
York and Oxford: Berghahn Books, 2008), 88-89.
15 John Cooper, Raphael Lemkin and the Struggle for the Genocide Convention (New York: Palgrave 
MacMillan, 2008), 91.
16 Genocide - A Modern Crime by Raphael Lemkin, April 1945, http://www.preventgenocide.org/lemkin/
freeworld1945.htm.
17 Paul R. Bartrop, Steven L. Jacobs, Modern Genocide [4 volumes]: The Definitive Resource and Document 
Collection, (CA: ABC-CLIO, 2015), 2232.
18 Cathie Carmichael, “Genocide and Population Displacement in Post-Communist Eastern Europe,” in eds. 

http://www.preventgenocide.org/lemkin/freeworld1945.htm
http://www.preventgenocide.org/lemkin/freeworld1945.htm
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«Eliticide»-ը կամ է լի տաս պա նու թյու նը վե րա բե րում է որևէ խմբի ղե կա վա րու թյան, 
կրթ ված մարդ կանց և հոգևո րա կա նու թյան սպա նու թյա նը։ Այն ա վե լի շատ դի տարկ-
վում է տե սա կան ա ռու մով, քա նի որ է լի տաս պա նու թյունն օ րեն քի տե սան կյու նից որ-
պես ա ռան ձին հան ցա գոր ծու թյան տե սակ չի սահ ման վել, և, ի տար բե րու թյուն ցե-
ղա սպա նու թյան, դրա վե րա բե րյալ չկա մի ջազ գային կոն վեն ցիա։ Ը ստ Սա մուել Տո-
տե նի և Փոլ Բարտ րո պի հե ղի նա կած «Ցե ղա սպա նու թյան բա ռա րա նի» (Dictionary of 
Genocide)` է լի տաս պա նու թյու նը հա ճախ ի րա կա նաց վում է ցե ղա սպա նու թյան սկզ բում՝ 
խմբին այն ան ձան ցից զրկե լու հա մար, ո րոնք կա րող են ղե կա վա րել հան ցա գործ նե րի 
նկատ մամբ դի մադ րու թյու նը։ Այն նաև նպա տա կայ նո րեն օգ տա գործ վում է թի րա խա-
վոր ված խմբի քա ղա քա ցի նե րի շրջա նում վախ սեր մա նե լու և ահ ռե լի կո րուս տի մտա-
վա խու թյուն ա ռա ջաց նե լու հա մար19։ 

Ն կա տենք, որ է լի տի ցիդ ներն ու նե նում են սո ցիա լա կան և քա ղա քա կան խոր 
հետևանք ներ, ո րոնք թու լաց նում են տվյալ հա մայն քի սո ցիա լա կան, քա ղա քա կան, 
մշա կու թային և բա րո յա կան հա մա կար գը, ազ գային և կրո նա կան խմբե րին դարձ նում 
խո ցե լի՝ նվա ճում նե րի և տի րա պե տու թյան ա ռջև, և ի վեր ջո դրանք կա րող են հան գեց-
նել ազ գային բո լոր հա մայնք նե րի ո չն չաց մա նը:

Պատ մա կա նո րեն ե րբ որևէ պե տու թյուն նվա ճել է մեկ այլ պե տու թյան տա րած քը, 
այդ եր կի րը թու լաց նե լու և հպա տա կեց նե լու հա մար շատ հա ճախ դի մել է տվյալ պե-
տու թյան մշա կու թային, տնտե սա կան, ռազ մա կան և քա ղա քա կան վեր նա խա վի ո չն-
չաց ման գոր ծե լա կեր պին։ Բայց խնդիրն այլ է, ե րբ վեր նա խա վի ո չն չա ցու մը տե ղի է 
ու նե նում ցե ղա սպա նա կան նպա տակ նե րով՝ որևէ կրո նա կան, ռա սա յա կան և էթ նիկ 
խմբի ո չն չաց ման հա մա տեքս տում։ 

Ծա գու մով լեհ ա վստ րա լա ցի սո ցիո լոգ Յան Պա կուլս կին նկա տում է, որ է լի տի-
ցիդ նե րը ցե ղա սպա նու թյուն նե րից տար բեր վում են զո հե րի շեր տա վոր ված (կամ ուղ-
ղա հա յաց), ի նչ պես նաև կա տե գո րիկ (կամ հո րի զո նա կան) թի րա խա վոր մամբ: Թե՛ 
է լի տի ցիդ նե րը և թե՛ ցե ղա սպա նու թյուն ներն ու նեն տու ժա ծու թյան նկա րագ րա կան 
բնույթ: Բո լոր է լի տի ցիդ նե րը հան գեց նում են «հա կա դարձ ան հա մա մաս նու թյան օ րեն-
քի», ը ստ ո րի՝ սպան ված նե րը կամ ա ռա վել տու ժած նե րը թի րա խա վոր ված հա մայն քի 
այն ան դամ ներն են, ո րոնք ա ռա վել բարձր կար գա վի ճակ ու նեն20։ 

Իսկ հե տա զո տող Դե նիս Գրա ցը նշում է՝ պար տա դիր չէ, որ է լի տի ցի դի գոր ծո-
ղու թյուն նե րը հան գեց նեն ցե ղա սպա նու թյան, թեև մե ծա պես հնա րա վոր են դարձ նում 
այն: Է լի տար տար րին վե րաց նե լով՝ խմբին «գլխա տում են», այ սինքն՝ ան հրա ժեշտ 
նա խա պայ ման ներ են ստեղ ծում նրան կա ռա վա րե լու հա մար21: 

Ի տար բե րու թյուն ցե ղա սպա նու թյան և մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու-

Donald Bloxham, Dirk Moses, The Oxford Handbook of Genocide Studies (New York: Oxford University 
Press, 2010), 521.
19 Samuel Totten and Paul R. Bartrop, with contributions by Steven L. Jacobs, Dictionary of Genocide, vol. 
1 (Westport, Connecticut, London: Greenwood Press, 2008), 129-130.
20 Jan Pakulski, “State Violence and the Eliticide in Poland 1935-49,” in Violence and the State, eds. Matt 
Killingsworth, Matthew Sussex, Jan Pakulski (Manchester: Manchester University Press, 2016), 43.
21 Dennis Gratz, “Elitocide and Genocide in B&H,” http://www.war-crimes-genocide-memories.org/fajlovi/
lectures/08_lectures__gratz.pdf, դիտ վել է՝ 16.10.2021։

http://www.war-crimes-genocide-memories.org/fajlovi/lectures/08_lectures__gratz.pdf
http://www.war-crimes-genocide-memories.org/fajlovi/lectures/08_lectures__gratz.pdf
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թյուն նե րի՝ է լի տի ցի դի երևույ թը մինչ օ րս օ րեն քով չի սահ ման վել որ պես հան ցա գոր-
ծու թյան ա ռան ձին տե սակ և հա մե մա տա բար քիչ է ու սում նա սիր ված: Հա ճախ այն 
շփո թում են պո լի տի ցի դի (politicide)22 հետ (միայն քա ղա քա կան հա կա ռա կորդ նե րի 
հե տապնդում), ո րի հետ այս երևույ թը կա րող է ամ բող ջո վին կամ միայն մա սամբ հա-
մընկ նել23։ Ի սկ եր բեմն էլ է լի տի ցի դի երևույ թը դի տարկ վում է կլա սի ցի դի (classicide) 
շրջա նակ նե րում որ պես բուր ժուա զիայի, հա սա րա կու թյան ին տե լեկ տուալ հատ ված նե-
րի ո չն չա ցում24։ Թեև «կ լա սի ցիդ» (classicide) եզ րույթն ա ռա ջին ան գամ 1972 թ. կի րա-
ռել է ա վստ րա լա ցի բժիշկ և քա ղա քա կան գոր ծիչ Ֆրե դե րիկ Շվար ցը25, այ նուա մե նայ-
նիվ այն հան րայ նաց րել է սո ցիո լոգ Մայքլ Մա նը։ Ը ստ նրա սահ ման ման՝ «կ լա սի ցիդ» 
նշա նա կում է «բո լոր սո ցիա լա կան դա սե րի զանգ վա ծային դի տա վո րյալ սպա նու-
թյուն»26։ Մեկ այլ հե տա զո տող՝ բրի տա նա ցի սո ցիո լոգ Մար տին Շոուն, ը նդ գծում է 
ցե ղա սպա նու թյուն նե րի ի րա գործ ման դա սա կար գային չափ ման կարևո րու թյու նը՝ ան-
դրա դառ նա լով նաև հա սա րա կու թյան մեջ բարձր կար գա վի ճակ ու նե ցող և կրթված 
մարդ կանց վրա հար ձա կում նե րին27։ 

Է լի տայի ո չն չա ցու մը կարևոր վում է նաև ցե ղա սպա նու թյան՝ որևէ խմբի մաս նա-
կի ո չն չաց ման մտադ րու թյան հա մա տեքս տում։ ՄԱԿ-ի նշա նա կած փոր ձա գետ նե րի 
հանձ նա ժո ղո վը, ո րը պետք է քններ նախ կին Հա րավս լա վիա յում մի ջազ գային ի րա-
վուն քի խախ տում նե րը, փաս տարկ է ներ կա յաց նում, որ ե թե թի րա խա վոր ված է խմբի 
ը նդ հա նուր ղե կա վա րու թյու նը (քա ղա քա կան, վար չա կան, գոր ծա րար, կրո նա կան 
ա ռաջ նորդ ներ, ա կա դե մի կոս ներ, մտա վո րա կան ներ և այլք), ա պա այն կա րող է լի նել 
ցե ղա սպա նու թյան վառ ա պա ցույց՝ ան կախ սպան ված նե րի ի րա կան թվից28: 

Այս կա պակ ցու թյամբ Քի նի (Նյու Հեմփ շիր) պե տա կան քո լե ջի Հո լո քոս տի և ցե ղա-
սպա նու թյան ու սում նա սի րու թյան պրո ֆե սոր Ջեյմս Վո լե րը պա տա հա կան չի հա մա-
րում, որ 1992 թ. Բոս նիա և Հեր ցե գո վի նայի Պրիյե դոր քա ղա քի Կե րա տերմ բան տային 

22 Ցե ղա սպա նա գի տու թյան մեջ «պո լի տի ցիդ» (քա ղա քա կան սպա նու թյուն) հաս կա ցու թյան ներ քո 
նկա տի է ա ռն վում նա խա պես ը նտր ված խմբի ֆի զի կա կան ո չն չա ցու մը կամ ար տաք սումն այն պատ-
ճա ռով, որ այդ խմբի ան դամ նե րը պատ կա նում են ո րո շա կի քա ղա քա կան հո սան քի։ «Պո լի տի ցիդ» 
եզ րույ թը շրջա նա ռու թյան մեջ են դրել սո ցիո լոգ ներ Թեդ Գու րը և Բար բա րա Հար ֆը, ո րոնք այդ 
եզ րույթն օգ տա գոր ծում ե ն՝ նկա րագ րե լու այն մարդ կանց խմբե րի սպա նու թյու նը, ո րոնք թի րա խա-
վոր վել են ոչ թե ի րենց ը նդ հա նուր էթ նի կա կան կամ հա մայն քային հատ կու թյուն նե րի, այլ «ռե ժի մի 
և գե րիշ խող խմբե րի նկատ մամբ ի րենց հի ե րար խիկ դիր քի կամ քա ղա քա կան ը նդ դի մու թյան պատ-
ճա ռով»: Տե՛ս Barbara Harff, Ted Robert Gurr, “Toward Empirical Theory of Genocides and Politicides: 
Identification and Measurement of Cases since 1945,” International Studies Quarterly 32, no. 3 (1988): 360:
23 Jan Pakulski, “State Violence and the Eliticide in Poland 1935-49,” in Violence and the State, eds. Matt 
Killingsworth, Matthew Sussex, Jan Pakulski (Manchester: Manchester University Press, 2016), 43.
24 Bartolomé Clavero, Genocide or Ethnocide, 1933-2007: How to Make, Unmake, and Remake Law with 
Words (Milano: Giuffrè Editore, 2008), 117.
25 Frederick Charles Schwarz, The Three Faces of Revolution (Washington, DC: Capitol Hill Press, 1972), 
51-53.
26 Michael Mann, The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2005), 17.
27 Martin Shaw, What Is Genocide? (Cambridge: Polity Press, 2015), 72.
28 UN Document S/1994/674, May 27, 1994, paragraph 94, https://www.icty.org/x/file/About/OTP/un_
commission_of_experts_report1994_en.pdf, դիտ վել է 05.11.2021։

https://www.icty.org/x/file/About/OTP/un_commission_of_experts_report1994_en.pdf
https://www.icty.org/x/file/About/OTP/un_commission_of_experts_report1994_en.pdf
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ճամ բա րի ան վտան գու թյան հրա մա նա տար Դուշ կո Սի կի րի ցայի գոր ծով Նախ կին 
Հա րավս լա վիայի Մի ջազ գային քրեա կան տրի բու նա լը ո րո շում է կա յաց րել, որ «մա-
սամբ ո չն չաց նե լու մտադ րու թյու նը կա րող է հաս տատ վել, ե թե կան ա պա ցույց ներ, որ 
ո չն չա ցու մը կապ ված է խմբի մի զգա լի հատ վա ծի հետ, ի նչ պի սին է նրա ղե կա վա-
րու թյու նը»29: Ի սկ մեկ այլ բոս նիա ցի սեր բի՝ Գո րան Ե լի սի չի գոր ծով դա տա րանն ըն-
դու նում է, որ ցե ղա սպա նու թյան մտադ րու թյու նը կա րող է նաև կապ ված լի նել ա վե լի 
սահ մա նա փակ թվով ան ձանց ո չն չաց ման հետ, ո րոնց ը նտ րել են` հաշ վի առ նե լով այն 
ազ դե ցու թյու նը, որ նրանց ան հե տա ցու մը կու նե նա խմբի գո յատև ման վրա30: 

Ցե ղա սպա նա գետ ներ Սա մուել Տո տե նի և Փոլ Բարտ րո պի կար ծի քով՝ ան ցյալ դա-
րի ըն թաց քում է լի տաս պա նու թյուն է տե ղի ու նե ցել Օս մա նյան կայս րու թյու նում Հայոց 
ցե ղա սպա նու թյան տա րի նե րին (1915-1923), Կամ բո ջա յում Կար միր կհ մեր նե րի կա ռա-
վար ման ժա մա նակ (1975-1979), նախ կին Հա րավս լա վիայի տար բեր քա ղաք նե րում 
1990-ա կան նե րին31։ Սա կայն ան հրա ժեշտ է նշել, որ ցե ղա սպա նու թյան ի րա գործ ման 
ժա մա նակ է լի տի ցի դի կարևոր օ րի նակ նե րից է նաև 1971 թ. Պա կիս տա նի բա նա կի՝ 
Բանգ լա դե շի մտա վո րա կա նու թյան թի րա խա վո րու մը։

Հայոց ցեղասպանության ընթացքում տեղի ունեցած էլիտիցիդը

Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայե րի բնաջնջ ման ծրագ րի ի րա կա նա ցու մը սկս վում է 
բա նա կում ծա ռայող հայե րի զի նա թա փու մից և ո չն չա ցու մից32, ո րոնց հետևում է հայ 
մտա վո րա կա նու թյան սպան դը։ 1915 թ. ապ րի լի 24-ին Օս մա նյան կայս րու թյան ներ քին 
գոր ծե րի նա խա րար Թա լեա թի հա տուկ հրա մա նով33՝ Օս մա նյան կայս րու թյան մայ-
րա քա ղա քի հայ հա մայն քի 235-270 ճա նաչ ված ներ կա յա ցու ցիչ ներ՝ ա ռաջ նորդ նե րը 
և մտա վո րա կա նու թյու նը, ա ռա ջին ա լի քով ձեր բա կալ վում և տե ղա փոխ վում են Ան-
կա րայի մոտ գտն վող եր կու հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բար ներ34։ Գոր ծո ղու թյու նը 
սկսվում է ե րե կո յան, ե րբ ոս տի կան նե րը մուտք են գոր ծում հայ կա կան թա ղա մաս և 
տղա մարդ կանց բռնի տա նում տե ղի ոս տի կա նա կան բա ժան մունք ներ։ Ի սկ գոր ծո ղու-

29 James Waller, Confronting Evil: Engaging Our Responsibility to Prevent Genocide (Oxford։ Oxford 
University Press, 2016), 77.
30 Նույն տե ղում։
31 Dictionary of Genocide, 129-130.
32 1915 թ. փետր վա րին ե րիտ թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րը ո րո շում են զի նա թա փել բա նա կում 
ծա ռայող հայե րին և տե ղա փո խել աշ խա տան քային գու մար տակ ներ։ Այն տեղ ը նդ գրկ ված հայ զին-
վոր նե րը պար բե րա բար մա հա պատ ժի են են թարկ վում, թեև ո րոշ հմուտ աշ խա տող նե րի խնա յում են 
մինչև 1916 թ.։ Ա վե լի ման րա մասն տե՛ս Ronald Grigor Suny,“They Can Live in the Desert but Nowhere 
Else”: A History of the Armenian Genocide (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2017), 244, 
248-249:
33 1915 թ. ապ րի լի 24-ին Թա լեաթ փա շայի շրջա բե րա կա նը տե՛ս Paul R. Bartrop, Steven Leonard 
Jacobs, Modern Genocide: The Definitive Resource and Document Collection, Vol. 1 (Santa Barbara, Denver, 
Oxford: ACB-CLIO, 2015), 154-155.
34 Simone Pierluigi, “Is the Denial of the “Armenian Genocide” an Obstacle to Turkey’s Accession to the 
EU?,” in The Armenian Massacres of 1915–1916 a Hundred Years Later: Open Questions and Tentative 
Answers in International Law, ed. Flavia Lattanzi, Emanuela Pistoia (Rome: Springer, 2018), 276.
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թյան ե րկ րորդ ա լի քով ար դեն ձեր բա կալ վում 500-600 պոլ սա հայ մտա վո րա կան35։ 
Ա ռաջ նա հերթ խնդիր էր պար զել ձեր բա կալ ված նե րի ի նք նու թյու նը. այդ նպա տա-

կով նրանց մեկ օր պա հում էին ոս տի կա նա կան բա ժան մուն քում և կենտ րո նա կան 
բան տում: Կ.Պոլ սում գոր ծո ղու թյուն նե րը ղե կա վա րում էր ոս տի կա նու թյան պետ Բեդ-
րի բեյը։ Մտա վո րա կան նե րի դեմ ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը նա խա պես պլա նա վոր-
ված էին, քա նի որ մի քա նի շա բաթ ա ռաջ ոս տի կա նու թյան պե տը կնք ված հրա ման ներ 
էր ու ղար կել մայ րա քա ղա քի բո լոր ոս տի կա նա կան բա ժան մունք նե րին՝ նա խա տես ված 
օ րը դրանք բա ցե լու36։ Այդ հրա ման նե րում ներ կա յաց ված էին ձեր բա կա լու թյան են թա-
կա հայ մտա վո րա կա նու թյան ցու ցակ նե րը37։

Միայն Ստամ բու լում մի քա նի շա բաթ վա ըն թաց քում է լի տայի 2345 ներ կա յա ցու ցիչ 
է ձեր բա կալ վում. նրանց մեծ մա սամբ մա հա պատ ժի են են թար կում38։ Ձեր բա կալ ված 
մտա վո րա կան նե րին մե ղադ րանք ներ ա ռա ջադ րե լու նպա տա կով՝ բան տար կու թյու նից 
ան մի ջա պես հե տո թուր քե րը սկսում են խու զար կել նրանց բնա կա րան նե րը, սա կայն 
չեն կա րո ղա նում մե ղադ րա կան նյու թեր գտնել39։ Եվ ու շագ րավ է, որ այդ պես էլ նրան-
ցից ոչ մե կին պա տե րազ մի շրջա նում սա բո տա ժի, լր տե սու թյան կամ այլ հան ցա գոր-
ծու թյան մե ղադ րանք չի ա ռա ջադր վել, և ոչ ոք չի են թարկ վել քրեա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան40։ Նույ նիսկ Ան կա րա յում հապ ճեպ կազ մա կերպ ված դա տա րա նը ոչ մի 
մե ղադ րա կան փաստ չի կա րո ղա նում գտնել41։ 

Այս գոր ծո ղու թյան հա մա տեքս տում պետք է հաշ վի առ նել այն հան գա ման քը, որ 
Ստամ բու լում ը նդ հա նուր 600 հազ. բնակ չից 150 հա զա րը հայեր էին, ի սկ տեղի հայ 
մտա վո րա կա նու թյու նը բա վա կան ստ վար էր և ա ռանձ նա հա տուկ տեղ էր գրա վում 
հայ ժո ղովր դի հոգևոր կյան քի կերտ ման գոր ծում42։ Ե րիտ թուրք ջար դա րար ներն այս-
պի սի գոր ծե լա կեր պով հայ ժո ղովր դի մտա վոր նե րու ժը ո չն չաց նե լու նպա տակ էին 
հե տապնդում, ի նչն ա ռանց քային էր Օս մա նյան կայս րու թյան տա րած քում բնակ վող 
հայերի բնաջնջելու ճա նա պար հին։ Եվ պա տա հա կան չէ, որ պատ մա բան նե րը մտա-
վո րա կա նու թյան ո չն չա ցու մը ո րա կում են որ պես Օս մա նյան կայս րու թյու նում ապ րող 
հայ ժո ղովր դի գլխա տում43։ Ռա ֆայել Լեմ կինն այս ա ռի թով ը նդ գծում է, որ ե րիտ-

35 Christopher Walker, “World War I and the Armenian Genocide,” in The Armenian People from Ancient 
to Modern Times, Vol. II: Foreign Dominion to Statehood: The Fifteenth Century to the Twentieth Century, 
ed. Richard Hovannisian (New York: St. Martin’s Press 1997), 252.
36 Yves Ternon, Enquête sur la négation d’un genocide (Marseille: Editions Parenthèses, 1989), 26.
37 Գրի գո րիս Պա լա քեան, Հայ Գող գո թան: դրուագ ներ հայ մար տի րո սագ րու թե նէն՝ Պեռ լի նէն դէ պի 
Զօր՝ 1914֊-1920 (Երևան, Հա յաս տան, 1961), 78։
38 Vahakn N. Dadrian, The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to 
Anatolia to the Caucasus (New York/Oxford։ Berghahn Books), 2003, 221.
39   Վոլֆ գանգ Գուստ, Հայե րի ցե ղա սպա նու թյու նը, աշ խար հի հնա գույն քրիս տո նյա ժո ղովր դի ող-
բեր գու թյու նը (Երևան, Հա յաս տան, 2002), 16։ 
40 Dadrian, The History of the Armenian Genocide, 221.
41 Գուստ, Հայե րի ցե ղա սպա նու թյու նը, 16։
42 Ա րա մայիս Մնա ցա կա նեան, «Հայ ժո ղովր դի Մեծ ե ղեռ նը և ազ գային վե րած նուն դը», Յու շա մա-
տեան Մեծ Ե ղեռ նի (1915-1965), (Պէյ րութ, Զար թօնք, 1965), 35։ 
43 Donald Bloxham, The Great Game of Genocide: Imperialism, Nationalism, and the Destruction of the 



18

Նա րեկ Մ. Պո ղո սյան

թուր քե րը Կ.Պոլ սում, ա պա կայս րու թյան այլ մա սե րում հայ մտա վո րա կա նու թյան ու 
վեր նա խա վի ո չն չաց մամբ մի հար վա ծով վնա սում էին հայ ժո ղովր դի ու ղե ղը44։ 

Օս մա նյան իշ խա նու թյուն ներն այդ պի սով փոր ձում էին հայ ժո ղովր դին զրկել ի նք-
նա կազ մա կերպ ման և դի մադ րա կան պայ քա րի հնա րա վո րու թյու նից, քա նի որ այս 
գոր ծում մտա վո րա կա նու թյու նը կա րող էր վճ ռո րոշ դե րա կա տա րու թյուն ստանձ նել։ 
Հենց դրա նով է պայ ման վոր ված, որ հայ ժո ղովր դին բնաջն ջե լու ծրագ րե րում մտա վո-
րա կա նու թյան և վեր նա խա վի ո չն չա ցումն ա ռանց քային տեղ էր զբա ղեց նում։ 

Դա ար տա ցոլ ված է նաև ներ քին գոր ծե րի նա խա րար և մեծ վե զիր Թա լեա թի 
գլխա վո րու թյամբ Օս մա նյան կայս րու թյան մի խումբ ղե կա վար գոր ծիչ նե րի գաղտ նի 
հան դիպ ման ժա մա նակ ըն դուն ված ո րո շում նե րի գրառ ման մեջ, ո րը հայտ նի է «Տասը 
պատ վի րան ներ» ան վամբ (դ րա գո յու թյան մա սին հան րու թյու նն ի մա ցել է 1919 թ. 
Կ. Պոլ սի հայ կա կան լրագ րե րից)։ «Տասը պատ վի րան ներ»-ում հա տուկ ը նդ գծվում է 
հոգևո րա կան նե րին և ու սու ցիչ նե րին ո չն չաց նե լու և հայե րին պե տա կան գե րա տես չու-
թյուն նե րից ու պաշ տոն նե րից հե ռաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը45։

Հայոց ցե ղա սպա նու թյան ի րա գործ ման ժա մա նակ Օս մա նյան կայս րու թյու նում Ա ՄՆ 
դես պան Հեն րի Մոր գեն թաուն նշում է, որ ին քը ծա նոթ է հայ մտա վո րա կան նե րից շա-
տե րի հետ ու հե տաքրքր ված է նրանց ճա կա տագ րով։ Եվ ե րբ որ Թա լեա թի հետ խո սում 
է նրանց աք սո րի մա սին, վեր ջինս նշում է, թե Կ.Պոլ սի հայե րը նա մա կագ րու թյուն են 
հաս տա տել ռուս նե րի հետ, և ին քը բո լոր հիմ քերն ու նի կաս կա ծե լու, որ նրանք հե ղա-
փո խու թյուն են նա խա պատ րաս տում կենտ րո նա կան կա ռա վա րու թյան դեմ46։ Թա լեա թը 
մտա վո րա կան նե րի ձեր բա կա լու թյան գոր ծո ղու թյու նը բնու թագ րում է լոկ ան վտան գու-
թյան մի ջո ցա ռում, քա նի որ նրանց մեջ գու ցե կային վտան գա վոր ան ձինք47։ 

Օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րը փոր ձում էին հայ մտա վո րա կա նու թյա նը մե ղադ-
րել ա պս տամ բու թյուն հրահ րե լու հա մար, սա կայն դա ի րա կա նում լոկ պատր վակ էր 
նրանց ձեր բա կա լե լու և ո չն չաց նե լու։ Ե րիտ թուրք ներն ար դեն ա միս ներ ա ռաջ էին նա-
խա պատ րաստ վել հայ կա կան վեր նա խա վի բնաջնջ մա նը և ար դեն փետր վա րի վեր ջին 
աշ խա տան քից ա զա տում էին հա յազ գի պաշ տո նա տար ան ձանց ու ծա ռայող նե րին48։ 

Ըստ ե կե ղե ցա կան և հա սա րա կա կան գոր ծիչ Գրի գո րիս Պա լա քյա նի` 1915 թ. ըն-
թաց քում հայ կա կան է լի տան, մաս նա վո րա պես քա ղա քա կան վեր նա խա վը, սպա սո-
ղա կան դիր քո րո շում էր որ դեգ րել. ա պս տամ բե լու որևէ մտադ րու թյուն չու ներ և ան-
գամ ըն դու նակ չէր ը մբռնե լու հայ ժո ղովր դին սպառ նա ցող վե րա հաս վտան գը։ Հայ 

Ottoman Armenians (Oxford: Oxford University Press, 2005), 70.
44 “Lemkin’s Hairenik Weekly Article 50 Years Later: A Powerful Reminder,” Asbarez, December 19, 
2008, https://asbarez.com/lemkins-hairenik-weekly-article-50-years-later-a-powerful-reminder/.
45 Ռու բեն Սաֆ րաս տյան, Օս մա նյան կայս րու թյուն. Ցե ղա սպա նու թյան ծրագ րի ծա գում նա բա նու թյու-
նը (1876-1920 թթ.), (Երևան, Լու սակն, 2009), 168-171.
46 Henry Morgenthau, Ambassador Morgenthau’s Story (Garden City, N.Y.: Doubleday, Page, 1918), 326-
327.
47 Ֆրիտյոֆ Նան սեն, Խաբ ված ժո ղո վուրդ. Ազ գե րի ըն կե րակ ցու թյան գլխա վոր հանձ նա կա տա րի գի-
տա կան ճա նա պար հոր դու թյու նը Վրաս տան և Հա յաս տան (Երևան, Գասպ րինտ, 2009), 275։ 
48 Ջոն Կի րա կո սյան, Ե րիտ թուր քե րը պատ մու թյան դա տաս տա նի ա ռաջ (1915-ից մինչև մեր օ րե րը), 
գիրք ե րկ րորդ (Երևան, Հա յաս տան, 1983), 21։

https://asbarez.com/lemkins-hairenik-weekly-article-50-years-later-a-powerful-reminder/
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քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի վեր նա խա վում նույ նիսկ այն պի սի մո տե ցում ներ 
կային, որ ե թե ի րենք օգ նեն ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյա նը, ա պա նրանք հայե-
րին գո հաց նե լու նպա տա կով կի րա կա նաց նեն 1913 թ. ծնունդ ա ռած հա յաբ նակ վեց 
նա հանգ նե րի բա րե նո րո գում նե րի ծրա գի րը49։ Կարճ ա սած՝ հայ կա կան վեր նա խա վը 
բո լո րո վին պատ րաստ չէր հայ ժո ղովր դի ո չն չաց ման սցե նա րին։ 

Հայ ազ գային-ա զա տագ րա կան շարժ ման գոր ծիչ, հրա պա րա կա խոս Սա պահ-
Գյու լյանն ը նդ գծում է, որ Կ.Պոլ սում, ի նչ պես նաև Օս մա նյան կայս րու թյան շատ 
շրջան նե րում բազ մա թիվ հայ մտա վո րա կան ներ, այդ թվում՝ ու սու ցիչ ներ ու նույ նիսկ 
հոգևո րա կան ներ, «Միու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» (İttihat ve Terakki) ե րիտ թուր քա-
կան կու սակ ցու թյան ջա տա գով ներն էին50։ 

Եվ ու շագ րավ է, որ հայ մտա վո րա կա նու թյան ո չն չաց ման գոր ծըն թա ցը տե ղի էր 
ու նե նում հա կա ռակ այն հան գա ման քին, որ հայ կա կան վեր նա խա վի ո րոշ ներ կա յա-
ցու ցիչ ներ ուղ ղա կի ե րիտ թուր քե րի մտե րիմ ըն կեր ներն էին51։ Նույ նիսկ դեպ քեր են 
հայտ նի, որ հայ մտա վո րա կան նե րը փրկել են ե րիտ թուրք գոր ծիչ նե րի կյան քը։ 

Թերևս դրա նով է պայ մա նա վոր ված, որ հայ մտա վո րա կան նե րը որևէ կերպ չէին 
պատ կե րաց նում, որ ի րենց կա րող են ձեր բա կա լել, ա ռա վել ևս աք սո րել ու սպա նել. 
նրանք դրա մա սին գլխի էին ը նկ նում միայն այն ժա մա նակ, ե րբ ար դեն մահ վան ճա-
նա պար հին էին։ 

Այդ պես, ե րբ որ ոս տի կան նե րը գա լիս են դաշ նակ ցա կան նշա նա վոր գոր ծիչ Ակ-
նու նուն ձեր բա կա լե լու, նա ապ շած հարց նում է ոս տի կա նա պե տին, թե Թա լեա թից լուր 
ու նի՞։ Ոս տի կա նա պե տը նրան է ներ կա յաց նում ձեր բա կալ ման հրա մա նա գի րը Թա-
լեա թի ստո րագ րու թյամբ, ո րին Ակ նու նին զար մա ցած պա տաս խա նում է, թե ին քը քիչ 
ա ռաջ ճա շի է ե ղել Թա լեա թի մոտ. ին չո՞ւ ի րեն ո չինչ չի ա սել։ Ը ստ երևույ թին, Ակ նու-
նին չէր կա րող պատ կե րաց նել, թե Թա լեաթն իր նկատ մամբ այդ քան դա վա դիր քայ լի 
կգ նա, քա նի որ ին քը 1909 թ. մար տի 31-ի հա կա հե ղա փո խու թյան ժա մա նակ ա պաս-
տան էր տվել նրան՝ վտան գի են թար կե լով սե փա կան կյան քը52։

Հայտ նի է, որ Խա լիլ բեյը Գրի գոր Զոհ րա պի մոտ է ա պաս տա նել այն ժա մա-
նակ, ե րբ ե րիտ թուր քե րը հա լա ծան քի էին են թարկ վում Նա զիմ փա շայի հե ղաշրջ ման 
ժա մա նակ: Բայց ե րբ որ 1915 թ. Զոհ րապբի կի նը հու սա հա տո րեն դի մում է Խա լիլ 
բեյին՝ խնդրե լով պաշտ պա նել ա մուս նուն, նա կտրա կան պես հրա ժար վում է որևէ օգ-
նու թյուն ցու ցա բե րե լուց53: Նույն կերպ դաշ նակ ցա կան զի նյալ Ա զա րի գը թաքս տոց է 
տրա մա դ րում դոկ տոր Նա զի մին 1909 թ. հա կա հե ղա փո խու թյան ժա մա նակ54։ Սա-

49 Պա լա քեան, Հայ Գող գո թան, 56-58, 72։
50 Ստե փա նոս Սա պահ-Գիւ լեան, Պա տաս խա նա տու նե րը (Պէյ րութ, 1974), 24-25։
51 Յո հան նես Լեփ սիուս, Գեր մա նիան և Հա յաս տա նը 1914-1918: Դի վա նա գի տա կան փաս տաթղ թե րի 
ժո ղո վա ծու, հ. 1 (Երևան, Գրա կան հայ րե նիք, 2006), 29:
52 Պա լա քեան, Հայ Գող գո թան, 59։
53 Ա լեք սանդր Խա տի սեան, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թեան ծա գումն ու զար գա ցու մը (Պէյ րութ, Հա-
մազ գային, 1968), 67:
54 Raymond Kévorkian, The Armenian Genocide: A Complete History (London, New York: I. B. Tauris, 
2006), 73.
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կայն ե րիտ թուրք գոր ծիչ նե րի հետ հայ կա կան է լի տայի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա րա բե-
րու թյուն նե րը որևէ ազ դե ցու թյուն չեն ու նե նում հայե րին ո չն չաց նե լու ե րիտ թուր քե րի 
ծրագ րե րի վրա։ 

Թա լեա թը, հաշ վի առ նե լով, որ ե րկ րի մայ րա քա ղա քում տար բեր ե րկր նե րի դի վա-
նա գետ ներ, վա ճա ռա կան ներ ու լրագ րող ներ են ապ րում, կար ծում էր, որ մտա վո րա-
կան նե րի ո չն չա ցու մը հա տուկ ըն թա ցա կարգ է պա հան ջում, դրա հա մար էլ նա բա վա-
րար վում է Կ.Պոլ սում մտա վո րա կան նե րի55 ձեր բա կալ մամբ և այն հայե րի տե ղա հան-
մամբ, ո րոնք եր կար ժա մա նակ չէր, որ բնակ վում էին այդ տեղ56։

Պոլ սա հայե րին ձեր բա կա լե լուց և բան տում փա կե լուց հե տո տե ղա փո խում են ներ-
կալ ման վայ րեր: Մի խումբն ու ղարկ վում է Չան քը րի (թուրք.՝ Çankırı), ի սկ մյուս մա սը՝ 
աք սոր վում Ա յաշ57: Չան քը րի ու ղարկ ված մտա վո րա կան նե րը ա զատ են ար ձակ վում, 
սա կայն պայ մա նով, որ նրանք մնան հսկո ղու թյան տակ, ի սկ Ա յաշ ու ղարկ ված նե րը 
բան տարկ վում են կա յա զո րում58։ Ա յա շի աք սո րա կան նե րի մեծ մա սին մի քա նի ա միս 
ան ց սպա նում են Ան կա րայի մոտ գտն վող կիր ճե րում59, ի սկ Չան քը րիի մտա վո րա-
կան նե րին տե ղա փո խում Ան կա րայի բանտ, ա պա աք սո րի ճա նա պար հին` Յոզ ղա թի60 
մոտ, սպա նում61։ 

Պետք է նկա տել, որ ե րիտ թուրք ջար դա րար նե րը, հաշ վի առ նե լով հայ հոգևո րա-
կա նու թյան դե րը հայ ժո ղո վոր դի կյան քում ազ գային-հոգևոր մշա կույ թի ձևա վոր ման 
գոր ծում, հա տուկ դա ժա նու թյուն էին դրսևորում հենց նրանց դեմ, ին չը տվյալ դեպ-
քում որ պես մշա կու թային ցե ղա սպա նու թյան կամ էթ նո ցի դի յու րօ րի նակ դրսևո րում 
է 62։ Ո ւս տի պա տա հա կան չէ, որ 1915 թ. դեկ տեմ բե րի 14-ին Հա լե պի ղե կա վա րու թյանն 
ու ղարկ ված հե ռագ րում նշվում է, թե բնաջնջ ման են թա կա ա մե նա կարևոր խում բը 
հոգևո րա կա նու թյունն է, և նրանց վերջ նա կան հաս տատ ման լա վա գույն վայրն այն է, 
որ տեղ նրանց կկո տո րեն63։

 Ը նդ հա նուր առ մամբ շատ քիչ մտա վո րա կան նե րի է տար բեր մի ջամ տու թյուն նե րի 

55 Կ.Պոլ սից տա րագր ված հայ մտա վո րա կա նու թյան կեն սագ րու թյուն նե րը տե՛ս Թէո դիկ, Յու շար-
ձան նա հա տակ մտա ւո րա կա նու թեան (Երևան, Նա վա սարդ, 1990), 20-111։
56 Hans-Lukas Kieser, Talaat Pasha. Father of Modern Turkey, Architect of Genocide (Princeton: Princeton 
University Press, 2018), 242.
57 Kévorkian, The Armenian Genocide, 253.
58 Zaven Der Yeghiayan, My Patriarchal Memoirs (Barrington։ Mayreni Publishing, 2002), 63.
59 Պա լա քեան, Հայ Գող գո թան, 87-95:
60 Շր ջան և քա ղաք Թուր քիա յում` Ան կա րայի մար զում: 
61 Raymond Kevorkian, “The Extermination of Ottoman Armenians by the Young Turk Regime (1915-
1916),” 3 June 2008, Science Pro, https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/en/
document/extermination-ottoman-armenians-young-turk-regime-1915-1916.html.
62 Սե դա Պար սա մյան, «Հայ մտա վո րա կա նու թյան և հոգևո րա կա նու թյան բնաջն ջու մը որ պես մշա-
կու թային ցե ղա սպա նու թյան դրսևո րում», Ցե ղա սպա նա գի տա կան հան դես 4, no. 2 (2016), 57-63: 
Հոգևո րա կան նե րի դեմ բար բա րո սա կան դրսևո րում նե րի մա սին տե՛ս Շու շան Խա չատ րյան, Կրո նի 
դե րը Հայոց ցե ղա սպա նու թյան ի րա գործ ման մեջ (Էջ միա ծին, Մայր Ա թոռ Սուրբ Էջ միած նի հրա տա-
րակ չու թյուն, 2020), 139-144։
63 Taner Akçam, Killing Orders: Talat Pasha’s Telegrams and the Armenian Genocide (London: Palgrave 
Macmillan, 2018), 35-36.

https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/en/document/extermination-ottoman-armenians-young-turk-regime-1915-1916.html
https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/en/document/extermination-ottoman-armenians-young-turk-regime-1915-1916.html
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շնորհիվ հա ջող վում փրկ վել64. նրան ցից ո մանք (Գ րի գո րիս Պա լա քյա ն, Ա րամ Ան տո-
նյան, Եր վանդ Օ տյան, Թեո դիկ և այլք) մտա վո րա կան նե րի տե ղա հա նու թյան և Հայոց 
ցե ղա սպա նու թյան վե րա բե րյալ հե տա գա յում հու շեր ու տար բեր ստեղ ծա գոր ծու թյուն-
ներ են գրում։ 

Հայ մտա վո րա կա նու թյան թի րա խա վո րում տե ղի է ու նե նում նաև Օս մա նյան 
կայս րու թյան՝ հայե րով բնա կեց ված այլ շրջան նե րում։ Եվ այս ա ռու մով հե տաքրք-
րա կան է, որ դեռևս ապ րի լի 24-ի ձեր բա կա լու թյու նից ա ռաջ հայե րով խիտ բնա կեց-
ված Է րզ րու մի, Վա նի, Բիթ լի սի նա հանգ նե րում, ի նչ պես նաև Սե բաս տիայի (Ս վա-
զի) ո ղջ տա րած քում ե րիտ թուր քե րը սկսել էին կա լա նա վո րել մտա վո րա կա նու թյան 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րին՝ սկզ բում քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րին, ա պա՝ ու սու ցիչ նե րին, 
ա ռևտ րա կան նե րին, փաս տա բան նե րին ու հոգևո րա կան նե րին։ Ի սկ հու նի սի սկզ բին 
ձեր բա կալ վել են հայ բժիշկ նե րը65։ Այ սինքն՝ է լի տի ցի դը ոչ թե տե ղային, այլ հա մա-
տա րած բնույթ ու ներ։

Հայ մտա վո րա կա նու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րին (հատ կա պես քա ղա քա կան և կրո-
նա կան ա ռաջ նորդ նե րին) ո չն չաց նե լու նպա տա կով նույն պես ե րիտ թուր քե րը հա տուկ 
նա խա տես ված գոր ծո ղու թյուն ներ էին մշա կում։ Օ րի նակ՝ 1914 թ. օ գոս տո սին «Հա-
տուկ կազ մա կեր պու թյան» ստո րա բա ժա նում նե րը ձևա վո րե լու հա մար Է րզ րում են 
մեկ նում Բե հաեդ դին Շա քի րը և այլ ե րիտ թուրք բարձ րաս տի ճան ներ կա յա ցու ցիչ ներ՝ 
փոր ձե լով ի րա կա նաց նել դաշ նակ ցա կան ղե կա վար նե րին աս պա րե զից հե ռաց նե լու 
ծրա գի րը66։ 

Ու շագ րավ է, որ հայ մտա վո րա կան նե րի թի րա խա վոր ման նպա տա կով ե րիտ թուր-
քերն օ գտ վել էին հայ լր տես նե րի ու մատ նիչ նե րի ծա ռա յու թյուն նե րից։ Կ.Պոլ սում թի-
րա խա վոր ման են թա կա հայ մտա վո րա կա նու թյան հա տուկ ցու ցա կը կազ մել էր Վա հե 
Իհ սա նը (Ե սա յան), և ոս տի կա նա տա նը ստա նա լով հայ մտա վո րա կան նե րի ցու ցակ-
նե րը և հաս ցե նե րը՝ ոս տի կան ներն ի րենց զո հե րի տներն էին շտա պում։ Ներ խու ժում-
ներն այն քան հան կար ծա կի էին լի նում, որ զո հե րից շա տե րը չէին հասց նում ի րենց 
հետ վերց նել նույ նիսկ ա մե նաանհ րա ժեշտ ի րե րը67։ 

Եվ բո լո րո վին պա տա հա կան չէ, որ հենց Վա հե Իհ սանն է դառ նում վրի ժա ռու Ար-
շա վիր Շի րա կյա նի ա ռա ջին թի րա խը (Կ.Պոլ սում Իհ սա նին սպա նում է 1920 թ. մար տի 
27-ին)։ Ը ստ Շի րա կյա նի հու շե րի՝ Իհ սա նը օգ նել էր կազ մել 1915 թ. ձեր բա կալ ված և 
տե ղա հան ված նշա նա վոր հայե րի ցու ցա կը և որ պես դա վա ճան ար հա մարհ ված էր իր 
հայ րե նա կից նե րից, հա րա զատ նե րից և ան գամ սե փա կան ե րե խա նե րից68։ 

Սա կայն, ը ստ Գրի գո րիս Պա լա քյա նի, ձեր բա կալ ված մտա վո րա կան նե րի ցու ցա-
կի գլխա վոր հե ղի նա կը պե շիկ թաշցի գաղտ նի ոս տի կան Ար թին Մկրտ չյանն էր, ո րին 

64 Թէո դիկ, «Ա մէ նուն տա րե ցոյ ցը». 1916-1920 (Հա լէպ, Կի լի կա հրա տա րակ չու թիւն, 2009), 114-116։
65 Գուստ, Հայե րի ցե ղա սպա նու թյու նը, 16։
66 Taner Akcam, From Empire to Republic Turkish Nationalism & The Armenian Genocide (London/New 
York: Zad Books, 2004), 163-164.
67 Մնա ցա կա նեան, «Հայ ժո ղովր դի Մեծ ե ղեռ նը և ազ գային վե րած նուն դը», 35-37։
68 Arshavir Shiragian, The Legacy memoirs of an Armenian Patriot (Boston: Hairenik Press, 1976), 108, 
https://hairenik.com/vfp/arshavir-shiragian/.

https://hairenik.com/vfp/arshavir-shiragian/
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նաև Հա րուն էին կո չում, ի սկ պա տի րար քա րա նի գոր ծա կա տար Գա մեր Շի րի նյա-
նը պատ րիար քա րա նում տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձու թյուն նե րի մա սին տե ղե կու թյուն 
էր փո խան ցում Թա լեա թին69։ Եվ մատ նիչ Ար թին Մկրտ չյա նը Վա հե Իհ սա նի պես 
հայտն վում է հայ վրի ժա ռու նե րի տե սա դաշ տում (Սո ղո մոն Թեհ լի րյա նը 1919 թ. մար-
տի վեր ջին սպա նում է նրան)70։ 

Պա լա քյանն ը նդ գծում է, որ Թա լեա թը հայ և թուրք լր տես նե րի ու դա վա ճան նե րի 
բա նակ էր գոր ծի դրել, որ պես զի տե ղե կա նա Կ.Պոլ սի հա յու թյան կյան քի ման րա մաս-
նու թյուն նե րին։ Ի սկ մի շարք «ճար պիկ ներ» էլ, այդ թվում՝ Հմա յակ Ա րա մյան ցը, ջա-
նում էին Կ.Պոլ սի հայոց պատ րիար քին հա մո զել, որ հայե րին որևէ վտանգ չի սպառ-
նում71։ Լր տես նե րից էր նաև հա վա տու րաց Հի տայե թը, ո րը, Թեո դի կի բնո րոշ մամբ, 
«ան վերջ չա րիք ներ գոր ծա ծէ պօլ սաբ նակ ազ գայ նոց, գր պա նը պա րար տաց նե լու 
միակ տես լա կա նով»72։ Հատ կան շա կան է, որ հայ մտա վո րա կա նու թյա նը թի րա խա վո-
րե լու նպա տա կով 1914 թ. սկզբ նե րից ոս տի կա նա կան վար չու թյու նում հա տուկ բա ժին 
էր ստեղծ վել, որ լր տես նե րի ներ կա յաց րած տվյալ նե րի հի ման վրա պետք է կազ մեր 
մտա վո րա կան նե րի քա ղա քա կան ան կե տան, բնու թա գի րը73։

Պա տա հա կան չէ, որ ե րիտ թուր քե րի կազ մա կեր պած ցե ղա սպա նու թյու նը բա ժան-
վում է ե րեք հիմ նա կան փու լե րի, ո րոն ցից ե րկ րոր դը մտա վո րա կա նու թյան ո չն չաց ման 
գոր ծըն թացն է, ո րի հիմ նա կան նպա տակն էր ի չիք դարձ նել մո տա լուտ կո տո րած-
նե րի ժա մա նակ ի նք նա կազ մա կերպ ման ու ի նք նա պաշտ պա նու թյան հնա րա վոր որևէ 
փորձ, ի նչ պես նաև հա յու թյա նը զրկել մշա կույ թից և գի տակր թա կան նե րու ժից։ Ի սկ 
հայ մտա վո րա կա նու թյան ո չն չաց մա նը հետևում է ցե ղա սպա նու թյան եր րորդ փու-
լը, ո րի ըն թաց քում սի րիա կան ա նա պատ են տե ղա հան վում կա նայք, ե րե խա ներն ու 
ծե րե րը։ Թուրք զին վոր նե րը, ոս տի կան նե րը, քրդա կան ա վա զա կախմբերն ու տե ղի 
բնա կիչ նե րը սպա նում են հա րյուր հա զա րա վոր մարդ կանց։ Շա տե րը մա հա նում են սո-
վից, հա մա ճա րա կային հի վան դու թյուն նե րից: 

1915 թ. ապ րի լի 24-ին Կ.Պոլ սում հայ մտա վո րա կան նե րի ձեր բա կա լու թյու նը եր բեմն 
դի տարկ վում է «Genocide Watch» կազ մա կեր պու թյան նա խա գահ Գրե գո րի Սթեն թո-
նի ա ռաջ քա շած տասը փու լե րի շրջա նա կում74՝ նե րառ վե լով 7-րդ՝ ցե ղա սպա նու թյան 
նա խա պատ րաստ ման փու լում75։ Եվ այս պի սով, ստաց վում է, որ հայ կա կան վեր նա-
խա վի և մտա վո րա կա նու թյան հա տուկ թի րա խա վո րու մը հա տուկ տեղ էր զբա ղեց նում 

69 Պա լա քեան, Հայ Գող գո թան, 56-57։
70 Գո հար Խա նու մյան, «Սո ղո մոն Թեհ լի րյա նը և «Նե մե սիս» գոր ծո ղու թյու նը։ Հա տուկ գոր ծի մա սին 
ՀՅԴ 9-րդ Ը նդ հա նուր ժո ղո վի ո րոշ ման 100-ա մյա կի առ թիվ», Վէմ հա մա հայ կա կան հան դես 68 no. 4 
(2019), 73։ 
71 Պա լա քեան, Հայ Գող գո թան, 56-57։ 
72 Թէո դիկ, «Ա մէ նուն տա րե ցոյ ցը», 180։
73 Ստե փան Պո ղո սյան, Հայոց ցե ղա սպա նու թյան պատ մու թյուն (Երևան, Հա յաս տան, 2009), հա տոր 
2, 599։
74 Gregory H. Stanton, “The Ten Stages of Genocide,” http://genocidewatch.net/genocide-2/8-stages-of-
genocide/ դիտ վել է 01.12.2021:
75 The Genocide Education Project, “Ten Stages of Genocide,” 9, https://genocideeducation.org/wp-content/
uploads/2016/03/ten_stages_of_genocide.pdf, դիտ վել է 01.12.2021:

http://genocidewatch.net/genocide-2/8-stages-of-genocide/
http://genocidewatch.net/genocide-2/8-stages-of-genocide/
https://genocideeducation.org/wp-content/uploads/2016/03/ten_stages_of_genocide.pdf
https://genocideeducation.org/wp-content/uploads/2016/03/ten_stages_of_genocide.pdf
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կայս րու թյան տա րած քում բնակ վող հայ ժո ղովր դին ցե ղա սպա նու թյան են թար կե լու 
և նրանց հայ րե նի քին տի րա նա լու Օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի ծրագ րե րում։ Դրա-
նով է պայ մա նա վոր ված, որ Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայ մտա վո րա կան նե րի տե-
ղա հա նու թյուն ներն ու սպա նու թյուն նե րն ա ռանձ նա կի նշա նա կու թյուն են ձեռք բե րել 
Հայոց ցե ղա սպա նու թյան հի շո ղու թյան հա մա տեքս տում։ Այդ ի սկ պատ ճա ռով 1915 թ. 
Կ.Պոլ սում հայ մտա վո րա կան նե րի ձեր բա կա լու թյան օ րը՝ ապ րի լի 24-ը, հա մար վում 
է Հայոց ցե ղա սպա նու թյան զո հե րի հի շա տա կի օ ր։ Մտա վո րա կան նե րի տե ղա հա նու-
թյան օ րը եր բեմն ան վա նում են նաև «Կար միր կի րա կի»։ 

Ու շագ րավ է, որ ար դեն 1919 թ. մար տին Հայոց ցե ղա սպա նու թյու նը վե րապ րած 
ա րևմ տա հայ մի խումբ մտա վո րա կան նե րի նա խա ձեռ նու թյամբ Կ.Պոլ սում Մեծ ե ղեռ-
նի զո հե րի չոր րորդ տա րե լի ցի կա պակ ցու թյամբ հի շա տա կի մի ջո ցա ռում նե րի կազ մա-
կերպ ման նպա տա կով ստեղծ վում է հա տուկ հանձ նա ժո ղով: Հանձ նախմբի ո րոշ մամբ՝ 
ո գե կոչ ման մի ջո ցա ռում նե րը պետք է ի րա կա նաց վեին ապ րի լի 24-ին, սա կայն, հա վա-
նա բար հայոց պատ րիար քի վա տա ռող ջու թյան պատ ճա ռով, այն մեկ օ րով հե տաձգվում 
է: Եվ 1919 թ. ապ րի լի 25-ին Կ.Պոլ սի Բե րա թա ղա մա սի Ս. Եր րոր դու թյուն ե կե ղե ցում 
տե ղի է ու նե նում Հայոց ցե ղա սպա նու թյան զո հե րի հո գե հանգս տի պա տա րագ76: Ա րևմ-
տա հայ գրող, հրա պա րա կա խոս, հա սա րա կա կան գոր ծիչ Հա կոբ Սի րու նին այս մա սին 
իր հու շե րում գրել է. «Մեր սար քած սգա տօ նը այ լեւս ա ւան դա կան դար ձաւ: Այն օ րէն 
որ դեգ րուե ցաւ Ապ րիլ 24-ը ի բր հա մազ գային սու գի խորհր դան շան»77: 

Այդ պես Մեծ ե ղեռ նի զո հե րի հի շա տա կի օ րն ա ռա ջին ան գամ նշվում է Կ.Պոլ սում 
1919 թ.՝ դեպ քե րի չոր րորդ տա րե լի ցին։ Դրա նից սկսած՝ հայերն ամ բողջ աշ խար հում 
նշում են այդ օ րը։ Սա կայն հարկ է նկա տել, որ զո հե րին նվիր ված ո գե կո չում նե րը սգա-
հան դես նե րի տես քով միայն 1919-ից չեն սկս վել և դրա նից ա ռաջ նույն պես տե ղի են 
ու նե ցել78։ 

Թուրք ժխ տո ղա կան նե րին մե ծա պես ան հանգս տաց նում է այն փաս տը, որ հենց 
ապ րի լի 24-ի ի րա դար ձու թյուն նե րի հետ է կապ ված Հայոց ցե ղա սպա նու թյան զո հե-
րի հի շա տա կի օ րը և նրանք փոր ձում են նսե մաց նել այս օր վա նշա նա կու թյու նը79։ Այս 
հա մա տեքս տում հե տաքրք րա կան է, որ Թուր քիա յում Գա լի պո լիի (Դար դա նել, Չա-
նաք քա լե) մար տե րի տա րե լի ցը, ո րը նշվում է ա մեն տա րի մար տի 18-ի ն80, Հայոց ցե-
ղա սպա նու թյան 100-րդ տա րե լի ցի օ րը ստ վե րե լու հա մար 2015 թ. տե ղա փոխ վում և 
նշվում է ապ րի լի 24-ի ն81։ 

76 «Ո գե կոչ ման ա կունք նե րում. լրա նում է ապ րիլ 24-ը որ պես սգո և հի շա տա կի օր նշե լու 90-ա մյա կը», 
http://www.genocide-museum.am/arm/pr_mrch_31_09.php, դիտ վել է 11.11.2021։
77 Նույն տե ղում։
78   Հա րու թյուն Մա րու թյան, «Հայոց ցե ղա սպա նու թյան զո հե րի հի շա տա կի օր վա ձևա վո րու մը, զար-
գա ցում նե րը, մե րօ րյա վի ճա կը (մաս 1)», Ցե ղա սպա նա գի տա կան հան դես 6, no 1 (2018), 105։
79 Yusuf Sarınay, “What Happened on 24 April 1915?” Marmara University, https://turksandarmenians.
marmara.edu.tr/en/what-happened-on-24-april-1915/, դիտ վել է 10.10.2021։
80 “Turkey marks 105th anniversary of Çanakkale Victory,” 18 March 2020, Daily Sabah, https://www.
dailysabah.com/turkey/turkey-marks-105th-anniversary-of-canakkale-victory/news, դիտ վել է 10.10.2021։
81 Ibrahim Kalin, “Turks, Armenians and the two memories of April 24,” 23 April 2015, Al Jazeera, https://www.
aljazeera.com/opinions/2015/4/23/turks-armenians-and-the-two-memories-of-april-24, դիտ վել է 10.10.2021։

http://www.genocide-museum.am/arm/pr_mrch_31_09.php
https://turksandarmenians.marmara.edu.tr/en/what-happened-on-24-april-1915/
https://turksandarmenians.marmara.edu.tr/en/what-happened-on-24-april-1915/
https://www.dailysabah.com/turkey/turkey-marks-105th-anniversary-of-canakkale-victory/news
https://www.dailysabah.com/turkey/turkey-marks-105th-anniversary-of-canakkale-victory/news
https://www.aljazeera.com/opinions/2015/4/23/turks-armenians-and-the-two-memories-of-april-24
https://www.aljazeera.com/opinions/2015/4/23/turks-armenians-and-the-two-memories-of-april-24
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Ապ րի լի 24-ը որ պես Գա լի պո լիի ճա կա տա մար տի հի շա տակ ման օր հռչա կե լու՝ 
Թուր քիայի նա խա գահ Էր դո ղա նի ո րոշ ման ա ռի թով բրի տա նա կան «The Independent» 
պար բե րա կա նի հոդ վա ծա գիր Ռո բերտ Ֆիս կը հա տուկ հոդ ված է հրա պա րա կում՝ 
«Գա լի պո լիի հա րյու րա մյա կը Հայոց ցե ղա սպա նու թյու նը թաքց նե լու ա մո թա լի փորձ 
է» խո րագ րով, ո րում հե ղի նա կը նկա տում է, որ Թուր քիայի նման քայ լը նպա տակ ու նի 
քող գցել Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայե րի զանգ վա ծային սպա նու թյուն նե րի հի շո-
ղու թյան վրա82:

Լեհաստանում նացիստական Գերմանիայի իրագործած էլիտիցիդը

Լե հաս տան ներ խու ժե լուց ան մի ջա պես հե տո նա ցիս տա կան Գեր մա նիայի ի րա կա-
նաց րած «Intelligenzaktion» գոր ծո ղու թյու նը մտա վո րա կա նու թյան ո չն չաց մանն ուղղ-
ված ար շավ էր, ո րով թի րա խա վոր վում է լեհ մտա վո րա կա նու թյու նը (ու սու ցիչ ներ, քա-
հա նա ներ, բժիշկ ներ, այլ նշա նա վոր ան ձինք)։ 

1939 թ. աշ նա նից մինչև 1940 թ. գա րուն տևած այս գոր ծո ղու թյան հետևան քով 
սպան ված 100 հազ. մարդ կան ցից մոտ 61 հա զա րը լեհ մտա վո րա կա ններ էին, ո րոնց 
նա ցիստ նե րը քա ղա քա կան թի րախ էին ճա նա չել 1939 թ. սեպ տեմ բե րի պա տե րազ-
մից ա ռաջ՝ 1937-1939 թթ. կազմ ված մե ղադ րան քի հա տուկ գրքի (Sonderfahndungsbuch 
Polen) հի ման վրա83։ Այն կազ մել էին Գես տա պոն (պե տա կան գաղտ նի ոս տի կա նու-
թյունը) և «Zentralstelle IIP Polen» (Կենտ րո նա կան միա վոր IIP-Լե հաս տան) ստո րա-
բա ժա նու մը (նա խա պա տե րազ մա կան Լե հաս տա նում բնակ վող գեր մա նա կան փոք-
րա մաս նու թյան ո րոշ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի օգ նու թյամբ) գեր մա նա կան ներ խու ժու մից 
եր կու տա րի ա ռաջ: Այն 61 հազ. ա նու նից բաղ կա ցած այբ բե նա կան ցու ցակ84 է ր։ Լե-
հաս տա նի վրա գեր մա նա կան ներ խուժ մա նը հետևե լու էր նույ նա կա նա ցու մը, ո րից հե-
տո ցու ցա կագր ված լե հե րը պետք է ան մի ջա պես գն դա կա հար վեին։ Այն ի րա կա նաց-
վում էր լեհ ժո ղովր դի բնաջնջ ման գոր ծո ղու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում (ծած կագ րային 
ան վա նու մը՝ «Թանեն բերգ գոր ծո ղու թյուն» (գերմ.՝ Unternehmen Tannenberg)), որն էլ 
իր հեր թին «Օսթ» գլխա վոր պլա նի մասն է ր85։

Հատ կա պես հայտ նի է «Intelligenzaktion Pommern» նա ցիս տա կան    գոր ծո ղու թյու-
նը, ո րի նպա տակն էր Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մի սկզ բին ո չն չաց նել լեհ 
մտա վո րա կա նու թյա նը Պո մե րա նյան վոյե վո դու թյու նում և հա րա կից այլ տա րածք նե-
րում: Միայն 1939 թ. աշ նանն այս գոր ծո ղու թյան շրջա նա կում սպան վում է 23 հազ. լեհ86։

82 Robert Fisk, “The Gallipoli centenary is a shameful attempt to hide the Armenian Holocaust,” 19 January 
2015, Independent, https://www.independent.co.uk/voices/comment/the-gallipoli-centenary-is-a-shameful-
attempt-to-hide-the-armenian-holocaust-9988227.html, դիտ վել է 10.10.2021։
83 Jan Moor-Jankowski, “Holocaust of Non-Jewish Poles During WWII,” Archived 16 May 2016 at the 
Wayback Machine Polish American Congress, Washington, 
https://web.archive.org/web/20160516004415/http://www.pacwashmetrodiv.org/events/holoc04/moor-
jankowski.htm, դիտ վել է 11.10.2021։
84 Sonderfahndungsbuch Polen. Specjalna księga gończa dla Polski, wstęp i opracowanie Grzegorz Bębnik, 
(Katowice: Warszawa, 2019).
85 Krystyna Teller, “Intelligenzaktion…,” February 6, 2018, https://www.polishnews.com/intelligenzaktion.
86 Jan Moor-Jankowski, “Holocaust of Non-Jewish Poles During WWII,” 

https://www.independent.co.uk/voices/comment/the-gallipoli-centenary-is-a-shameful-attempt-to-hide-the-armenian-holocaust-9988227.html
https://www.independent.co.uk/voices/comment/the-gallipoli-centenary-is-a-shameful-attempt-to-hide-the-armenian-holocaust-9988227.html
https://web.archive.org/web/20160516004415/http://www.pacwashmetrodiv.org/events/holoc04/moor-jankowski.htm
https://web.archive.org/web/20160516004415/http://www.pacwashmetrodiv.org/events/holoc04/moor-jankowski.htm
https://www.polishnews.com/intelligenzaktion
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Մ տա վո րա կա նու թյան թի րա խա վո րու մը շա րու նակ վում է նաև «AB-Aktion» 
(Außerordentliche Befriedungsaktion)87 գոր ծո ղու թյան ըն թաց քում։ «AB-Aktion»-ը Ե րկ-
րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ըն թաց քում լեհ մտա վո րա կա նու թյանը ո չն չաց-
նելու ծած կա գիրն էր, ո րը մշա կել և վե րահսկել են օ կու պաց ված լե հա կան տա րածք նե-
րի գե նե րալ-նա հան գա պետ Հանս Ֆրան կը և նրա տե ղա կալ Ար թուր Զեյս-Ի նկ վար տը։ 
Գոր ծո ղու թյունն անց կաց նե լու ո րո շումն ըն դուն վել էր դեռևս 1939 թ. սեպ տեմ բե րին88: 

1939 թ. «Sonderaktion Krakau» (Հա տուկ գոր ծո ղու թյուն Կրա կով) ծած կագ րով նա-
ցիստ նե րը ձեռ նա մուխ են լի նում Կրա կո վի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր նե րի ո չն չաց ման 
գոր ծըն թա ցին։ Նույն թվա կա նի նոյեմ բե րի 6-ին պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մին 
հրա վի րում են հան դիպ ման՝ քննար կե լու հա մալ սա րա նի ճա կա տա գի րը, և ձեր բա կա-
լում։ Ձեր բա կալ ված 183 պրո ֆե սոր ներ և ա կա դե միա կան ան ձնա կազ մի այլ ներ կա յա-
ցու ցիչ ներ ու ղարկ վում են Զաք սեն հաու զե նի և Դա խաուի հա մա կենտ րո նաց ման ճամ-
բար ներ, որ տեղ էլ նրան ցից շա տե րը սպան վում ե ն89 ։

1940 թ. ըն թաց քում նա ցիս տա կան ստո րա բա ժա նում նե րը Լե հաս տա նի խո շոր քա-
ղաք նե րում ձեր բա կա լում են մոտ 30 հազ. լե հի։ Ձեր բա կալ ված նե րը պահ վում էին մի 
շարք բան տե րում, որ տեղ նրանց դա ժան հար ցաքննու թյան էին են թար կում նա ցիստ 
պաշ տո նյա նե րը: Վար շա վայի, Կրա կո վի, Ռա դո մի, Կել ցեի, Նո վի Սա չի, Տար նոուի, 
Լյուբ լի նի և Վի նի չի բան տե րում ո րոշ ժա մա նակ մնա լուց հե տո ձեր բա կալ ված նե րը 
տե ղա փոխ վում են նա ցիս տա կան    հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բար ներ, հատ կա պես 
Օս վեն ցիմ, ի նչ պես նաև Զաք սեն հաու զեն և Մաութ հաու զեն նո րաս տեղծ ճամ բար ներ։ 
Լեհ մտա վո րա կա նու թյան մոտ 3500 ներ կա յա ցու ցիչ մա հա պատ ժի է են թարկ վում 
զանգ վա ծային սպա նու թյուն նե րի վայ րե րում՝ Վար շա վայի մեր ձա կայ քում գտն վող 
Պալ մի րիում, Ֆիր լե ջում, Ռա դո մին հա րա կից Վին ցեն տի նո վում և Սկար ժիս կո-Կա մի-
են նայի մոտ գտն վող Բլի ժին ան տա ռում90։

Գեր մա նիայի նա խա ձեռ նած՝ մտա վո րա կան նե րի ո չն չաց ման ար շա վի վառ օ րի-
նակ է նաև 1941 թ. հու լի սին Լվո վի լեհ մտա վո րա կա նու թյան, մաս նա վո րա պես Լվո վի 
հա մալ սա րա նի մոտ 45 գիտ նա կա նի և ման կա վար ժի սպա նու թյու նը, ո րը հայտ նի է 
որ պես Լվո վի պրո ֆե սոր նե րի սպա նու թյուն91։ 

Խն դիրն այն է, որ գեր մա նա ցի նե րը հաշ վի էին առ նում այն հան գա ման քը, որ միջ-

http://www.warsawuprising.com/paper/jankowski1.htm, դիտ վել է 11.10.2021։
87 Թարգմ.՝ Ար տա կարգ խա ղա ղեց ման գոր ծո ղու թյուն։
88 Сергей Воропаев, Альберт Егиазаров, Энциклопедия Третьего Рейха (Москва: Локид-Миф, 1996), 
11.
89 Patrice M. Dabrowski, Poland: The First Thousand Years (DeKalb: Northern Illinois University Press), 
409; Yagelonian University in Krakow, “80th Anniversary of Nazi Sonderaktion Krakau,” 
https://en.uj.edu.pl/en_GB/news/-/journal_content/56_INSTANCE_SxA5QO0R5BDs/81541894/143861139, 
դիտ վել է 02.11.2021։
90 Shoah Resource Center, The International School for Holocaust Studies, “AB-Aktion,” https://www.
yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%205710.pdf, դիտ վել է 10.10.2021։
91 Zygmunt Albert, “The Murder of Lwów Professors by German Authorities in July 1941,” https://www.
lwow.com.pl/Lwow_profs.html, դիտ վել է 05.10.2021; Zygmunt Albert, Kaźń profesorów lwowskich, lipiec 
1941: studia oraz relacje i dokumenty (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1989).

http://www.warsawuprising.com/paper/jankowski1.htm
https://en.uj.edu.pl/en_GB/news/-/journal_content/56_INSTANCE_SxA5QO0R5BDs/81541894/143861139
https://www.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft Word - 5710.pdf
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https://www.lwow.com.pl/Lwow_profs.html
https://www.lwow.com.pl/Lwow_profs.html
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պա տե րազ մա կան ժա մա նա կաշրջա նում Լվո վը Լե հաս տա նի մշա կու թային և գի տա-
կան կարևոր կենտ րոն նե րից է ր։ Հատ կա պես հայտ նի էին Լվո վի Յան Կա զի մի րի հա-
մալ սա րա նը92 և Լվո վի պո լի տեխ նի կա կան հա մալ սա րա նը։ Վար շա վայից հե տո Լվո-
վը Լե հաս տա նում ե րկ րորդ խո շոր գի տա հե տա զո տա կան կենտ րոնն է ր93։ 

Լեհ հա սա րա կու թյա նը ին տե լեկ տուալ կյան քի բո լոր ձևե րից զրկե լու նպա տա կով 
գեր մա նա կան քա ղա քա կա նու թյու նը նե րա ռում էր նաև լե հա կան ար վես տի, ճար տա-
րա պե տու թյան և թան գա րա նային հա վա քա ծու նե րի ո չն չա ցու մը. ար վես տի ա մե նա-
թան կար ժեք գոր ծերն ու ղարկ վում են Գեր մա նիա94:

Լեհ մտա վո րա կա նու թյա նը ո չն չաց նե լով՝ նա ցիս տա կան Գեր մա նիան նպա տակ 
ու ներ ո չն չաց նել բո լոր այն մարդ կանց, ո րոնք կա րող էին դի մադ րու թյուն կազ մա-
կեր պել և սպառ նա լիք դառ նալ նա ցիս տա կան նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման ճա նա-
պար հին, ինչը են թադ րում էր լե հա կան պե տու թյան գեր մա նա ցում95։ Ա դոլֆ Հիտ լե րի 
դի տարկ մամբ՝ լեհ մտա վո րա կան վեր նա խավն իր մեջ կա րող էր թաքց նել ա պա գա 
լե հա կան դի մադ րու թյան սեր մե րը96։ Պա տա հա կան չէ, որ 1940 թ. հոկ տեմ բե րի 2-ի 
ե լույ թում Հիտ լե րը հայ տա րա րում էր, որ լեհ մտա վո րա կա նու թյան բո լոր ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րը պետք է սպան վեն97։ Ը ստ ցե ղա սպա նա գետ պրո ֆե սոր Քո լին Թաթ ցի՝ 
Հիտ լե րը ձգտում էր քան դել լե հա կան ազ գային պե տու թյու նը մտա վո րա կա նու թյան 
ցե ղա սպա նու թյան մի ջո ցով՝ չնա յած որ դրա հետևանքով բնակ չու թյան 90 տո կո սը 
ո ղջ էր մնում98:

Էլիտիցիդի այլ օրինակներ. Տիբեթ, Կամբոջա

Պատ մա բան Ա դամ Ջոնսն է լի տի ցի դի օ րի նակ է հա մա րում Չի նաս տա նի գոր ծադ րած 
ճն շում նե րը 1959 թ. Տի բե թում բարձ րաց ված ա պս տամ բու թյան վրա, ո րը միտ ված էր 
տի բե թա կան բնակ չու թյան ա ռա վել կրթ ված հատ վա ծի և ա ռաջ նորդ նե րի թի րա խա-
վոր մա նը99։ Չի նա կան իշ խա նու թյու նե րի նա խա ձեռ նած գոր ծո ղու թյուն նե րի հետևան-
քով հա զա րա վոր տի բեթ ցի ներ են սպան վում, ի սկ տաս նյակ հա զա րա վոր ներն էլ 

92 1939 թ. Լվո վում խորհր դային իշ խա նու թյան հաս տա տու մից հե տո հա մա լա սա րա նը կոչ վել է ուկ-
րաի նա ցի գրող, բա նաս տեղծ, գիտ նա կան, հրա պա րա կա խոս Ի վան Ֆրան կոյի ա նու նով։
93 Józef Krętosz “Likwidacja kadry naukowej Lwowa w lipcu 1941 roku,” w Niezwykła więź Kresów 
Wschodnich i Zachodnich, eds. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Alicja Ratuszna & Ewa Żurawska (Katowice: 
Uniwersytet Śląski 2012), 13.
94 Mateusz Gniazdowski, “Damages Inflicted on Poland by the Germans during the Second World War: An 
Outline of Research and Estimates,” in Polish-German Relations and the Effects of the Second World War, 
ed. Witold Góralski (Warszawa: Polish institute of international affairs, 2006), 14.
95 Piotr Madajczyk, Grzegorz Motyka, Wanda Jarząbek, Mariusz Zajączkowski, Tomasz Stryjek, Joanna 
Szymoniczek, Social Engineering in Central and South-East Europe in the Twentieth Century Reconsidered 
(Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2017), 97.
96 Gniazdowski, “Damages Inflicted on Poland,”14.
97 Dabrowski, Pola՝nd, 409.
98 Colin Tatz, With Intent to Destroy: Reflecting on Genocide (London/New York: Verso, 2003), 19.
99 Adam Jones, Genocide: A Comprehensive Introduction (London and New York: Routledge, 2017), 356.
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ստիպ ված են լի նում փախ չել, այդ թվում՝ նաև Դա լայ Լա ման100:
Տի բե թում վե րաց վում են տե ղի կա ռա վա րա կան և կր թա կան հաս տա տու թյուն նե-

րը101։ Տի բե թյան գրե թե բո լոր վան քերն ա վեր վում ե ն։ Ը նդ հա նուր առ մամբ, նկա տի էր 
ա ռն վում այն հան գա ման քը, որ Տի բե թում վա նա կա նու թյու նը զանգ վա ծային երևույթ 
է ր։ Միայն խո շոր վա նա կան կենտ րոն նե րում բնակ վում էր մինչև 10 հա զար վա նա-
կան102։ Եվ տար բեր գնա հա տա կան նե րի հա մա ձայն՝ 1950-ա կաններին վա նա կան նե րը 
կազ մում էին Տի բե թում ապ րող տղա մարդ կանց 20-30 տո կո սը103։ Ը ստ Պան չեն Լա-
մայի104 ներ կա յաց րած տվյալ նե րի՝ միայն 110 հա զար տի բեթ ցի վա նա կան մա հա նում 
է հա լա ծանք նե րից, ի սկ հա րյուրհա զա րա վոր մար դիկ ստիպ ված են լի նում դա վա նա-
փոխ վել (ա նց նել աշ խար հիկ կյան քի)105:

Հարկ է նկա տել, որ մտա վո րա կա նու թյան ո չն չա ցումն ա ռանց քային տեղ է զբա-
ղեց րել Կամ բո ջա յում 1975-1979 թթ. ի րա գոր ծված ցե ղա սպա նու թյան ժա մա նակ, ո րի 
ըն թաց քում գա ղա փա րա խո սու թյու նը կարևոր դեր էր կա տա րում։ Պոլ Պո տը և Կամ-
բո ջայի կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան հո սանք նե րից Կար միր կհ մեր նե րը նպա տակ 
ու նեին Կամ բո ջային վե րա դարձ նել Կհ մեր նե րի կայս րու թյան «ա ռաս պե լա կան ան ցյա-
լը», կանգ նեց նել օ տա րերկ րյա օգ նու թյան և ա րևմ տյան մշա կույ թի ազ դե ցու թյու նը ու 
վե րա դարձ նել պե տու թյա նը ագ րա րային սո ցիա լիզ մը: Հենց նրանց պատ կե րաց րած 
գա ղա փա րա կան շրջա նակ նե րում էր տե ղա վոր վում մտա վո րա կա նու թյան դեմ սկս-
ված ար շա վը։ Եվ այն ան ձինք, ո րոնց Կար միր կհ մեր նե րը դի տար կում էին որ պես 
մտա վո րա կան ներ, հայտն վում էին ցե ղա սպա նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի թի րա խում։ 
Այդ պես թի րա խա վոր վում են բժիշկ նե րը, փաս տա բան նե րը, ու սու ցիչ նե րը, նույ նիսկ 
մար դիկ, ո րոնք ակ նոց էին դնում կամ օ տար լե զու գի տեին106:

Սա կայն պա րա դոք սալ է, որ այս պի սի գոր ծո ղու թյու նե րը հա մա կար գում էին հենց 
Կար միր կհ մեր նե րի ա ռաջ նորդ նե րը, ո րոն ցից շա տե րը բարձ րա գույն կր թու թյուն 
ստա ցած ան ձինք էին107 և այլ կրթ ված մարդ կանց տես նում էին որ պես պե տու թյան 

100 Nicole Ng, “Tibet uprising 60 years on: The fight continues,” Deutsche Welle, 09 March 2009, 
https://www.dw.com/en/memories-of-1959-fleeing-from-tibet-with-the-dalai-lama/a-5213673, դիտ վել է 
10.10.2021։
101 Maura Moynihan, “Genocide in Tibet,” The Washington Post, 25 January 1998, https://www.
washingtonpost.com/archive/opinions/1998/01/25/genocide-in-tibet/27c0891c-57f1-4a7c-b873-
a1071d93cbfd/, դիտ վել է 10.10.2021։
102 Melvyn C. Goldstein, A History of Modern Tibet, Volume 4: In the Eye of the Storm, 1957-1959 
(Berkeley: University of California Press, 2019), 3.
103 Melvyn C. Goldstein, “Tibetan Buddhism and Mass Monasticism,” դիտ վել է 01.11.2021։
104 Պան չեն Լա ման տի բե թա կան բուդ դա յա կա նու թյան Գե լուգ դպրո ցում Դա լայ Լա մայից հե տո 
ե րկ րորդ լա ման է՝ կրո նա կան ու սու ցի չը։
105 Ding Ziling&Jiang Peikun, “Tibetans’ Rights and Chinese Intellectuals’ Responsibility,” in Tibet Through 
Dissident Chinese Eyes: Essays on Self-Determination, eds. Cao Changching and James D. Seymour (New 
York: M. E. Sharpe, 1998), 31.
106 “Khmer Rouge: Cambodia’s years of brutality,” 16 November 2018, BBC, https://www.bbc.com/news/
world-asia-pacific-10684399, դիտ վել է 01.11.2021։
107 Օ րի նակ՝ Կար միր կհ մեր նե րի ա ռաջ նորդ Պոլ Պո տը կր թու թյուն էր ստա ցել Ֆրան սիա յում՝ Փա-

https://www.dw.com/en/memories-of-1959-fleeing-from-tibet-with-the-dalai-lama/a-5213673
https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/1998/01/25/genocide-in-tibet/27c0891c-57f1-4a7c-b873-a1071d93cbfd/
https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/1998/01/25/genocide-in-tibet/27c0891c-57f1-4a7c-b873-a1071d93cbfd/
https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/1998/01/25/genocide-in-tibet/27c0891c-57f1-4a7c-b873-a1071d93cbfd/
https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-10684399
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Նա րեկ Մ. Պո ղո սյան

պո տեն ցիալ թշնա մի և կո ռում պաց ված դա սի ան դամ ներ։ Նրանք նաև կար ծում էին, 
որ կրթ ված մար դիկ Կամ բո ջան դարձ րել են ար տա սահ մա նյան ե րկր նե րի խա մա ճի կը: 
Եվ պա տա հա կան չէ, որ կրթ ված նե րից, մտա վո րա կան նե րից շա տե րը հա տուկ թի րա-
խա վո րու մից խու սա փե լու հա մար ստիպ ված էին ան գրա գետ ձևա նալ: Նրանք կա րող 
էին գո յատևել՝ միայն ի րենց գի տե լիք ներն ու մաս նա գի տու թյուն նե րը թաքց նե լով: Այ-
նուա մե նայ նիվ, հա զա րա վոր ու սու ցիչ ներ և դա սա խոս ներ չեն կա րո ղա նում խու սա փել 
մա հից108: 

Մ տա վո րա կա նու թյան ո չն չաց ման ար շա վի ի րա գործ ման հար ցում Կար միր կհ մեր-
ներն ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ հաշ վի էին առ նում նաև այն հան գա ման քը, որ 
հա սա րա կու թյա նը զրկե լով մտա վոր նե րու ժից՝ կա րող էին ա վե լի վե րահսկե լի դարձ-
նել, որ պես զի ի րենց վա րած կա մա յա կան քա ղա քա կա նու թյան նկատ մամբ դի մադ-
րա կան գոր ծըն թաց ներ տե ղի չու նե նային։ Սա կայն հարկ է նկա տել, որ Կամ բո ջա յում 
մտա վո րա կան նե րի ո չն չաց ման գոր ծըն թացն այն պի սի ծանր հետևանք ներ է ու նե ցել, 
որ մինչ օ րս ե րկ րի կր թա կան հա մա կար գում զգաց նել է տա լիս109։ 

Եվ բա վա կան ու շագ րավ է այն հան գա ման քը, որ մաս նա գի տա կան վեր նա խա վի 
այն քիչ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մե ծա մաս նու թյու նը, որ կա րո ղա ցել էր ո ղջ մնալ ցե ղա-
սպա նու թյան ի րա գործ ման ժա մա նակ, հե ռա նում է ե րկ րից Պոլ Պո տի կա ռա վար ման 
ա վար տից հե տո։ Օ րի նակ՝ 1970-ա կան նե րի սկզ բին Կամ բո ջա յում ո րա կա վոր ված 450 
բժիշկ նե րից միայն 43-ն է մնում ե րկ րում: 1983 թ. սեպ տեմ բերի զե կույ ցում ներ կա յաց-
ված են Պոլ Պո տի իշ խա նու թյան օ րոք սպան ված նե րի հետևյալ թվե րը՝ 594 բժիշկ, դե-
ղա գործ և ա տամ նա բույժ, 675 ի րա վա բան և պրո ֆե սոր, 18000 ու սու ցիչ, 10550 ուսա-
նող, 191 լրագ րող և 1120 ար վես տա գետ110: 

Կար միր կհ մեր նե րի թի րա խա վոր ման տակ են հայտն վում նաև վա նա կան-
նե րը։ Նրան ցից 25168-ը սպան վում է։ Ե թե մինչ Պոլ Պո տի կա ռա վա րու մը կար 
մոտ 50000 վա նա կան, ա պա կա ռա վար ման ա վար տից հե տո միայն 800-1000-ն է 
Կամբո ջա յում գտն վող տա ճար ներ վե րա դառ նում, թեև մյուս նե րը դեռևս Թաիլանդի 
փախստական նե րի ճամ բար նե րում էին111:

Կար միր կհ մեր նե րի ի րա կա նաց րած մտա վո րա կան նե րի ո չն չա ցու մը և նրանց թի-
րա խա վո րու մը մե ծա պես կապ ված է հա կամ տա վո րա կա նու թյան (antintelectualism) 
փի լի սո փա յա կան վար դա պե տու թյան հետ, ո րը բա նա կա նու թյա նը ստո րա դաս տեղ է 
հատ կաց նում կամ ժխ տում ի րե րի ի րա կան բնույ թը հաս կա նա լու ու նա կու թյու նը112։ Այլ 

րի զի հա մալ սա րա նում՝ մաս նա գի տա նա լով ռա դիոէ լեկտրո նի կայի ո լոր տում։
108 A History of Democratic Kampuchea (1975-1979) (Documentation Center of Cambodia (DC-Cam): 
Phnom Penh, 2007), 44.
109 Annie Dale, “The Violence of Cambodia’s Past Threatens Educational Dreams Today,” 27 June 2013, 
https://berkleycenter.georgetown.edu/posts/the-violence-of-cambodia-s-past-threatens-educational-dreams-
today, դիտ վել է 10.11.2021։
110 Tom Fawthrop, Helen Jarvis, Getting Away with Genocide?: Elusive Justice and the Khmer Rouge 
Tribunal (London/Ann Arbor, MI: Pluto Press, 2004), 15-16.
111 Նույն տե ղում։
112 Hugh Holman, A Handbook to Literature (Indianapolis: ITT Bobbs-Merrill, 1985), 27.
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կերպ ա սած՝ այդ պի սի գա ղա փա րա կան մո տեց մամբ՝ ան վստա հու թյուն և թշնա մանք 
է սեր ման վում մտա վո րա կա նու թյան և մտա վոր աշ խա տան քի նկատ մամբ։

Բուրունդիում տեղի ունեցած էլիտիցիդը 

1972 թ. Բու րուն դիում ի րա կա նաց ված զանգ վա ծային սպա նու թյուն նե րը, ո րոնք 
«Ikiza»113 ան վա նումն են ստա ցել, հա ճախ բնու թագր վում են որ պես Աֆ րի կայի Մեծ 
լճե րի շրջա նում տե ղի ու նե ցած ա ռա ջին ցե ղա սպա նու թյու նը։ 

1966 թ. Բու րուն դիում միա պե տու թյու նը վե րա նում է, և դրա փո խա րեն ստեղծ վում 
է Բու րուն դիի Հան րա պե տու թյու նը։ Թութ սի կա ռա վա րու թյան ձևա վոր մամբ այս էթ-
նիկ խմբի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը սկսում են գե րիշ խող դե րա կա տա րու թյուն ու նե նալ բա-
նա կում և կա ռա վա րու թյու նում, ի սկ հու թու նե րի մաս նակ ցու թյու նը պե տա կան ի նս տի-
տուտ նե րում ե րկ րոր դա կան պլան է մղ վում։ Օ րի նակ՝ 1967 թ. ի նը նա հան գա պե տե րից 
միայն մեկն էր հու թու114։ Հու թու նե րի դուրս մղու մը պե տա կան հաս տա տու թյուն նե րից 
դառ նում է 1972 թ. Բու րուն դիում տե ղի ու նե ցած զանգ վա ծային սպա նու թյուն նե րի հիմ-
նա կան պատ ճառ նե րից մե կը։

Դժ գո հու թյուն ներն ա վե լի են խո րա նում այն ժա մա նակ, ե րբ որ 1965 թ. օ րենս-
դիր մարմ նի ը նտ րու թյուն նե րում հու թու նե րին հա ջող վում է լիա կա տար վե րահսկո-
ղու թյուն հաս տա տել խորհր դա րա նում115։ 1972 թ. ապ րի լի 27-ին ժան դար մե րիայի 
հու թու ան դամ ներն ա պս տամ բու թյուն են սկսում լճափ նյա Ռու մոնգ և Նյան զա-
Լակ քա ղաք նե րում ու հայ տա րա րում Մար տյա զոյի Հան րա պե տու թյուն ստեղ ծե լու 
մա սին։ Ռու մոն գում և Նյան զա-Լա կում զի նա պա հեստ նե րի վե րահսկո ղու թյու նը 
վերց նե լուց հե տո ա պս տամբ նե րը սկսում են սպա նել ի րենց հան դի պած յու րա-
քան չյուր թութ սիի, ի նչ պես նաև այն հու թու նե րին, ո րոնք հրա ժար վում են միա նալ 
ի րենց116:

Մայի սի 30-ին ռազ մա կան դրու թյուն հայ տա րա րե լուց հե տո նա խա գահ Մի կոմ բե-
րոն ան հա պաղ ռազ մա կան օգ նու թյուն է խնդրում Զաի րի նա խա գահ Մո բու տուից: 
Օ դա նա վա կա յա նը պա հող Զաի րի դե սան տային նե րի հետ Բու րուն դիի բա նա կը շարժ-
վում է ե րկ րի շրջան ներ117։ Մի շել Մի կոմ բե րոյի գլխա վո րած թութ սիական կա ռա վա րու-
թյու նը ռազ մա կան ու ժերն օգ տա գոր ծում է հու թու ա պս տամբ նե րի դեմ պայ քա րե լու և 
ցե ղա սպա նու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար՝ սպա նե լով հու թու մե ծա մաս նու թյան թի-
րա խա վոր ված ան դամ նե րին: 

Հու թու խա ղաղ բնա կիչ նե րի սար սա փե լի սպան դը շա րու նակ վում է մինչև օ գոս տոս 
ա մի սը, և գրե թե յու րա քան չյուր կրթ ված հու թու սպան վում կամ աք սոր վում է։ Մի քա-

113 Բան տու լեզ վախմբի կի րուն դի լեզ վից թարգ ման վում է՝ ա ղետ, պա տու հաս, ար հա վիրք։ 
114 René Lemarchand, “The Burundi Killings of 1972,” Online Encyclopedia of Mass Violence, 2008, 
http://migs.concordia.ca/documents/The-Burundi-Killings-of-1972Lemarchand.pdf, դիտ վել է 20.10.2021։
115 Israel W. Charny, Encyclopedia of Genocide, Vol. 1 (Santa Barbara: ABC-CLIO, 1999), 510.
116 René Lemarchand, “The Burundi Genocide,” in Century of Genocide: Critical Essays and Eyewitness 
Accounts, eds. Samuel Totten, William S. Parsons, Israel W. Charny (New York, London: Routledge, 
2004), 324-325.
117 Նույն տե ղում, 325։

http://migs.concordia.ca/documents/The-Burundi-Killings-of-1972Lemarchand.pdf
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նի ա մս վա ըն թաց քում սպան վում է մինչև 150 հազ. մարդ (հիմ նա կա նում հու թու), որ 
կազ մում էր բնակ չու թյան շուրջ հինգ տո կո սը։ Սա կայն տվյալ ներ են շրջա նառ վում, որ 
ա վե լի մեծ թվով զո հեր են գրանց վել՝ 150-300 հազ.118։ 

Այս ի րա դար ձու թյուն նե րի ժա մա նակ հա տուկ թի րա խա վոր վում է հու թու վեր նա-
խա վը՝ պայ մա նա վոր ված նրա ներ կա յա ցու ցիչ նե րի զբա ղեցրած հա սա րա կա կան դիր-
քով, ու նե ցած գու մա րով ու կր թու թյամբ։ Հու թու դպրո ցա կան նե րի ու ու սա նող նե րի մի 
ամ բողջ սե րունդ ո չն չաց վում է 119։ Այ սինքն՝ ո չն չաց վում է նաև պո տեն ցիալ է լի տան։ 

Ե կե ղե ցին նուն պես հար վա ծի տակ է հայտն վում։ Հու նի սի սկզ բին «New York 
Times»-ի լրագ րող Մար վին Հոուն, Բու ժում բու րայից զե կու ցե լով, նշել է, որ «ա սում են, 
թե սպան վել են տաս ներ կու հու թու քա հա նա և հա զա րա վոր բո ղո քա կան հո վիվ ներ, 
դպրոց նե րի տնօ րեն ներ և ու սու ցիչ ներ»120:  

Թութ սի նե րի վե րահսկո ղու թյան տակ գտն վող կա ռա վա րու թյու նը համարում էր, 
որ կա թո լիկ ե կե ղե ցին հու թու նե րին ձեռն տու քա ղա քա կա նու թյուն է վա րում, ուս տի 
կա ռա վա րու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րի հետևան քով կա թո լիկ ե կե ղե ցին ևս ճն շում նե րի 
է են թարկ վում121։ 

Դեպ քե րի ժա մա նա կա կից Ռո ջե րը Վի լյամ սը Նյու Յոր քում հրա պա րակ վող 
«World» ամ սագ րում նշում է. «Մինչ աշ խարհն այլ տեղ է նա յում, կենտ րո նա կան Աֆ-
րի կայի մի փոք րիկ եր կիր «ընտ րո ղա կան ցե ղա սպա նու թյամբ» ո չն չաց նում է ը նդ դի-
մա դիր վեր նա խա վին»122: 

Եվ քա նի որ թութ սի նե րը կան խամ տած ված ար շավ էին սկսել հու թու է լի տային ո չն-
չաց նե լու հա մար, տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձու թյուն նե րը ո րակ վում են որ պես «ընտ րո-
ղա կան ցե ղա սպա նու թյուն» (selective genocide)123։

Բու րուն դիա կան սփյուռ քի ներ կա յա ցու ցիչ Պի տեր Տա րա տա րան Բու րուն դիում տե-
ղի ու նե ցած ի րա դար ձու թյուն նե րը դի տար կում է որ պես «ընտ րո ղա կան ցե ղա սպա նու-
թյուն» (ս պա նու թյուն ներ, ո րոնց ժա մա նակ օգ տա գործ վում են հու թու է լի տայի, քա հա-
նա նե րի, ու սա նող նե րի, գոր ծա րար նե րի ցու ցակ նե րը) և մտա վոր ցե ղա սպա նու թյուն124: 
Ի սկ պատ մա բան Ա դամ Ջոն սը կար ծում է, որ Բու րուն դիի ցե ղա սպա նու թյու նը դա սա-
կան է լի տի ցիդ է ր՝ ուղղ ված կրթ ված տար րի ո չն չաց մա նը։ Թեև շատ հու թու կա նայք 

118 Lemarchand, “The Burundi Killings of 1972.”
119 Reginald Kay, Burundi since the genocide (Minority Rights Group, 1987), Report No. 20, 13.
120 Marvine Howe, “Slaughter in Burundi: How Ethnic Conflict Erupted,” New York Times, 11 June 1972, 
https://www.nytimes.com/1972/06/11/archives/slaughter-in-burundi-how-ethnic-conflict-erupted-slaughter-
in.html, դիտ վել է 23.11.2021։
121 Amy McKenna, ed., The History of Central and Eastern Africa (Britannica Guide to Africa) (New York: 
The Rosen Publishing Group, 2011), 27.
122 Roger Williams, “Slaughter in Burundi,” World, 21 November, 1972, 20.
123 Rene Lemarchand and David Martin, Selective Genocide in Burundi (London: Minority Rights Group, 
1974).
124 “Preliminary Conference Program, The Thirteenth Meeting of the International Association of Genocide 
Scholars 9th – 13th July 2017,” The University of Queensland, Brisbane, Australia, 
https://law.uq.edu.au/files/25595/IAGS2017%20Preliminary%20Program%20-%20Full%20%28170527%29.
pdf, դիտ վել է 12.11.2021։

https://www.nytimes.com/1972/06/11/archives/slaughter-in-burundi-how-ethnic-conflict-erupted-slaughter-in.html
https://www.nytimes.com/1972/06/11/archives/slaughter-in-burundi-how-ethnic-conflict-erupted-slaughter-in.html
https://law.uq.edu.au/files/25595/IAGS2017 Preliminary Program - Full %28170527%29.pdf
https://law.uq.edu.au/files/25595/IAGS2017 Preliminary Program - Full %28170527%29.pdf
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նույն պես սպան վում են, սա կայն հիմ նա կան թի րա խը (կրթ ված) հու թու տղա մար դիկ 
էին. այն դա սա կան գեն դեր ցիդ էր նրանց դեմ125։

Բանգլադեշում տեղի ունեցած էլիտիցիդը

Մ տա վո րա կա նու թյան ո չն չա ցումն ու ղեկ ցել է նաև 1971 թ. Բանգ լա դե շում Պա կիս տա-
նի ի րա գոր ծած ցե ղա սպա նու թյա նը։ Պա կիս տա նի պե տու թյան ձևա վո րու մից հե տո 
Արևե լյան Պա կիս տա նի (Բանգ լա դե շի) բնակ չու թյան հան դեպ կենտ րո նա կան կա ռա-
վա րու թյու նը խտ րա կա նու թյան էր դնում, ո րը տե սա նե լի էր հատ կա պես լեզ վի ու մշա-
կույ թի բնա գա վա ռում։ Բեն գա լա ցի նե րի դժ գո հու թյու նը վե րած վում է բո ղո քի շարժ-
ման, ո րը ղե կա վա րում էին մտա վո րա կան նե րը։ Հենց դրա նով էր պայ մա նա վոր ված 
մտա վո րա կա նու թյա նը թի րա խա վո րե լու Պա կիս տա նի գոր ծե լա կեր պը։

1971 թ. մար տի 25-ին պա կիս տա նյան բա նա կը, սկսե լով «Լու սար ձակ»126 գոր ծո-
ղու թյու նը, հար ձակ վում է Դաք քայի հա մալ սա րա նի վրա այն տեղ գտն վող մտա վո-
րա կան նե րին ո չն չաց նե լու նպա տա կով127։ Միայն մար տի 25-ին նրանք սպա նում են 
200-ից ա վե լի ու սա նո ղի, 10 դա սա խո սի և 12 աշ խա տակ ցի128։ Մար տի 25-27-ն ըն կած 
ժա մա նա կա հատ վա ծում պա կիս տան ցի զին վո րա կան նե րը Դաք քայի հա մալ սա րա նի 
դա սա խոս նե րից շա տե րին սպա նում են հենց բնա կա րան նե րում129։ 

Պա կիս տա նի ռազ մա քա ղա քա կան ղե կա վա րու թյունն այդ պի սով նպա տակ ու-
ներ սպա նել բո լոր հայտ նի մտա վո րա կան նե րին և ար հես տա վարժ մաս նա գետ նե րին 
բանգ լա դեշ ցի նե րին գի տա կան և մաս նա գի տա կան նե րու ժից զրկե լու հա մար:

Դաք քայի հա մալ սա րա նի վրա հար ձակ ման լուրն ա րագ տա րած վում է Բանգ լա-
դե շում՝ ա վե լի բոր բո քե լով ե րկ րում առ կա հա կա պա կիս տա նյան տրա մադ րու թյուն նե-
րը։ «Լու սար ձակ» գոր ծո ղու թյան սկս վե լուց հե տո՝ ար դեն մար տի 26-ին, բեն գա լա կան 
«Ա վա մի լի գայի»130 ա ռաջ նորդ Շեյխ Մուհ ջի բուր Ռահ մա նը հայ տա րա րում է Բանգ-
լա դե շի ան կա խու թյու նը հռչա կե լու մա սին131։ Դրա նից հե տո Բանգ լա դե շում սկսվում է 

125 Adam Jones, “The Great Lakes Genocides: Hidden Histories, Hidden Precedents,” in Hidden Genocides: 
Power, Knowledge, Memory, ed. Alexander Laban Hinton, Thomas La Pointe, Douglas Irvin-Erickson (New 
Brunswick: Rutgers University Press, 2013), 133.
126 Բեն գա լա կան ազ գայ նա կան շար ժու մը զսպե լու նպա տա կով Բանգ լա դե շում Պա կիս տա նի բա-
նա կը 1971 թ. մար տին ի րա կա նաց րած պլա նա վոր ված ռազ մա կան գոր ծո ղու թյան ծած կա նու նը։ Տես 
Ganguly, Sumit Conflict Unending: India-Pakistan Tensions Since 1947 (New York: Columbia University 
Press, 2002), 60:
127 “Telegram 978 From the Consulate General in Dacca to the Department of State, 29 March 1971, 
1130Z,” US Department of State, https://2001-2009.state.gov/documents/organization/48049.pdf, դիտ վել է 
23.11.2021։
128 Maloy Dutta, “Pak Army killed 200 students, 10 teachers at DU on March 25,” 25 March 2015, 
https://www.observerbd.com/2015/03/25/79918.php, դիտ վել է 23.11.2021։
129 Rafiqul Islam, “Massacre of the Bengali intellectuals in 1971,” Dhaka Tribune, December 14, 2019, 
https://www.dhakatribune.com/magazine/arts-letters/2019/12/14/massacre-of-the-bengali-intellectuals-
in-1971, դիտ վել է 23.11.2021։
130 Ա վա մի լի գան (այլ կերպ՝ Բանգ լա դե շի ժո ղովր դա կան լի գա) Բանգ լա դե շի ձա խա կենտ րոն քա-
ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րից է, ո րը հիմ նադր վել է 1949 թ. Արևե լյան Պա կիս տա նում։
131 “ ,” BDNews24, 31 March 2017, 

https://2001-2009.state.gov/documents/organization/48049.pdf
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դի մադ րա կան պայ քա րը։ Եվ ու շագ րավ է, որ դի մադ րու թյան ա ռաջ նոր դները Ա վա մի 
լի գայի քա ղա քա կան գոր ծիչ ներն էին, բեն գա լա ցի քա ղա քա ցիա կան վար չա կազ մը, 
ոս տի կա նու թյու նը, բա նա կը, ու սա նող նե րը և մտա վո րա կան նե րը132, ին չը մե ծա պես 
ան հանգս տաց նում էր Պա կիս տա նի իշ խա նու թյուն նե րին։ Դաք քան դառ նում է պա-
կիս տա նյան բա նա կի և Բանգ լա դե շի ան կա խու թյան հա մար պայ քա րող ջո կատ նե րի 
հիմ նա կան ռազ մա դաշ տը։

1971 թ. նոյեմ բե րին Հնդ կաս տա նը զոր քեր է ու ղար կում՝ հին դուիստ նե րին և բեն-
գա լա ցի նե րին ցե ղա սպա նու թյու նից պաշտ պա նե լու: Եվ նույ նիսկ պա տե րազ մի վեր-
ջին շա բաթ վա ըն թաց քում, ե րբ ար դեն պարզ էր, որ Պա կիս տա նը պարտ վել է, և 
Բանգ լա դե շում ան կախ պե տու թյան ստեղ ծումն ան խու սա փե լի է, պա կիս տա նյան 
բա նա կը սկսում է հա տուկ ջան քեր գոր ծադ րել ա վե լի շատ բանգ լա դեշ ցի մտա վո րա-
կան նե րի և է լի տայի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ո չն չաց նե լու ուղ ղու թյամբ133։ Թերևս այս պի-
սի գոր ծե լա կերպ որ դեգ րե լու հան գա ման քը պայ մա նա վոր ված էր նաև Բանգ լա դե շի 
նկատ մամբ պա կիս տա նյան իշ խա նու թյուն նե րի ա տե լու թյան մեծ չա փա բաժ նով։ Այդ 
սպան դը հատ կա պես ին տեն սիվ բնույթ է ստա նում 1971 թ. դեկ տեմ բե րի 12-14-ն ըն կած 
ժա մա նա կաշրջա նում, ե րբ մեծ թվով մտա վո րա կան նե րի ու մաս նա գետ նե րի դուրս են 
հա նում ի րենց տնե րից և սպա նում134։ Այդ ի սկ պատ ճա ռով ա մեն տա րի դեկ տեմ բե րի 
14-ը Բանգ լա դե շում նշվում է որ պես նա հա տակ ված մտա վո րա կան նե րի օ ր135: 

Ա մե րի կա ցի հե տա զո տող պրո ֆե սոր Ռու դոլֆ Ռումե լը 1997 թ. հրա տա րա կած 
«Դե մո ցի դի136 վի ճա կագ րու թյուն. ցե ղա սպա նու թյուն ներն ու զանգ վա ծային սպա նու-
թյուն նե րը՝ 1900 թ.-ից սկսած» վեր նագ րով իր աշ խա տու թյան մեջ ը նդ գծում է, որ պա-
կիս տա նյան գե նե րա լի տե տը պլա նա վո րել էր սպա նել Բանգ լա դե շի մտա վո րա կան, 

https://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/46455, դիտ վել է 26.11.2021։
132 Rounaq Jahan, “Genocide in Bangladesh” in Century of Genocide: Critical Essays and Eyewitness 
Accounts, eds. Samuel Totten, William Parsons, Israel Charney (New York, London: Routledge, 2004), 
300.
133 Philip Hensher, “The war Bangladesh can never forget,” The Independent, 19 February 2013, 
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/war-bangladesh-can-never-forget-8501636.html, դիտ վել 
է 23.11.2021։
134 Rounaq Jahan, “The Bangladesh Genocide,” in Teaching about Genocide: Issues, Approaches, and 
Resources, ed. Samuel Totten (Greenwich: Information Age Publishing, 2004), 148.
135 “Bangladesh pays solemn tribute to martyred intellectuals of 1971,” Dhaka Tribune, 14 December 2020, 
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2020/12/14/pm-pays-tributes-to-martyred-intellectuals-2, դիտ-
վել է՝ 23.11.2021։ 
136 Ռու դոլֆ Ռու մե լը կի րա ռու թյան մեջ է դրել «դե մո ցիդ» (democide) եզ րույ թը, ո րը կազմ ված է հու-
նա րեն «demos» (հին հու ն.՝ δῆμος) բա ռից, որ նշա նա կում է ժո ղո վուրդ, և լա տի նե րեն «caedere» բա ռից, 
որ նշա նա կում է սպա նել: Դե մո ցի դի հա մար ան հրա ժեշտ և բա վա րար պայ ման է, որ կա ռա վա րու-
թյու նը դի տա վո րյալ սպա նի ան զեն մար դու կամ մարդ կանց: Սա կայն, ի տար բե րու թյուն ցե ղա սպա-
նու թյան հայե ցա կար գի, այն սահ մա նա փակ վում է միայն դի տա վո րյալ սպա նու թյամբ։ Ը ստ Ռու մե լի՝ 
դե մո ցի դը նե րա ռում է կա ռա վա րու թյան կազ մա կեր պած ցան կա ցած սպա նու թյուն, այդ թվում՝ ցե ղա-
սպա նու թյուն, պո լի տի ցիդ և զանգ վա ծային սպա նու թյուն։ Ա վե լի ման րա մասն տե՛ս Rudolph Rummel, 
“Definition of Democide,” https://www.hawaii.edu/powerkills/DBG.CHAP2.HTM, դիտ վել է 14.10.2021։ 
Տե՛ս նաև Rudolph Rummel, Death by Government (New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers, 
1994), 31-43.

https://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/46455
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/war-bangladesh-can-never-forget-8501636.html
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2020/12/14/pm-pays-tributes-to-martyred-intellectuals-2
https://www.hawaii.edu/powerkills/DBG.CHAP2.HTM
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մշա կու թային և քա ղա քա կան է լի տային137։
Հատ կան շա կան է, որ Բանգ լա դե շում մտա վո րա կան նե րի խեղ ման ծրա գի րը կազ-

մել էր ա ռն վազն 10 հո գուց բաղ կա ցած մի խումբ։ Տա րած ված կար ծիք կա, որ դեկ տեմ-
բե րի 14-ի սպա նու թյուն նե րը կազ մա կեր պել է գե նե րալ մայոր Ռաո Ֆար ման Ա լին, ո րն 
Արևե լյան Պա կիս տա նի նա հան գա պե տի ռազ մա կան խորհր դա կանն էր: Պա տե րազ-
մի ա վար տից հե տո նա հան գա պե տա րա նում թո ղած նրա օ րագ րի է ջում հայտ նա բեր-
վել է մտա վո րա կան նե րի ցու ցակ: Նման ցու ցա կի առ կա յու թյու նը հաս տա տել է նաև 
ան ձամբ Ֆար ման Ա լին՝ միա ժա մա նակ հեր քե լով, թե ցե ղա սպա նու թյուն ի րա գործե լու 
մտադ րու թյուն են ու նե ցել138։ 

Կուշ տիայի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Ռա շիդ Աս կա րին նշում է, որ ո րոշ ան-
սկզբուն քային մտա վո րա կան ներ, ի նչ պես նաև հա մալ սա րա նա կան ներ, ո րոնք դեմ 
էին Բանգ լա դե շի ա զա տագ րա կան պայ քա րին, օգ նում էին պա կիս տա նյան բա նա կին 
գտնել մտա վո րա կան նե րին139։ Են թադր վում է, թե ցու ցա կը, ո րը պա րու նա կում էր բեն-
գա լա ցի մտա վո րա կան նե րի ա նուն նե րը և հաս ցե նե րը, կազմ վել էր դեռևս 1970 թ. աշ-
նա նը։ Թի րա խա վոր ված մտա վո րա կան նե րից բա ցի՝ պա կիս տա նյան բա նա կը սպա-
նում էր նաև նրանց ըն տա նի քի ան դամ ներին140։ 

1971 թ. մար տի 28-ին Դաք քա յում Ա ՄՆ գլխա վոր հյու պա տոս Ար չեր Բլոու դի «Ընտ-
րո ղա կան ցե ղա սպա նու թյուն» (Selective Genocide) վեր նագ րով զե կույ ցը ևս մատ նան-
շում է մտա վո րա կան նե րի ը նտ րո ղա կան սպա նու թյան ա ռա ջին դեպ քե րի մա սին141: 
Մար տի 30-ին Բլոու դը «Ս պա նու թյուն ներ հա մալ սա րա նում» հա ղորդ ման մեջ նշում է. 
«Ն րանք [ դա սա խոս նե րը] կար ծում էին, որ են թա կա են վե րաց ման»142: 

Եվ միայն տա րի ներ հե տո՝ 1993 թ., Բանգ լա դե շի կա ռա վա րու թյու նը ո րո շում է 
Դաք քայի Ռայեր Բա զար (Rayer Bazaar) վայ րում, որ տեղ տե ղի է ու նե ցել մտա վո րա-
կան նե րի սպան դը, 1971 թ. Բանգ լա դե շի ա զա տագ րա կան պա տե րազ մի ըն թաց քում 
զոհ ված մտա վո րա կան նե րին նվիր ված հու շար ձան կա ռու ցել143, ո րը նա խագ ծում են 
ճար տա րա պետ ներ Ֆա րիդ Ո ւդ դին Ահ մեդն ու Ջա մի ալ Շա ֆին: Կա ռու ցումն ա վարտ-

137 Rudolph Rummel, Statistics of Democide: Genocide and Mass Murder Since 1900 (University of 
Virginia, and Rutgers University: Transaction Publishers, 1997), 153:
138 Banglapedia - the National Encyclopedia of Bangladesh, “Killing of Intellectuals,”
 https://en.banglapedia.org/index.php/Killing_of_Intellectuals, դիտ վել է՝ 12.10.2021։
139 Rashid Askari, “Our martyred intellectuals,” 14 December 2005, The Daily Star, http://archive.
thedailystar.net/2005/12/14/d51214020321.htm, դիտ վել է՝ 23.11.2021։
140 Jenefer Coates, “Bangladesh – the Struggle for Cultural Independence,” Index on Censorship 1, no. 1 
(1972): 28, https://doi.org/10.1080/03064227208532144։
141 U.S. Department of State Archive, Foreign Relations, 1969-1976, vol. E-7, South Asia, 1969-1972
Released by the Office of the Historian, “FM AMConsuL Dacc TO SECSTATEWASHDC Immediate 2989,” 
https://2001-2009.state.gov/r/pa/ho/frus/nixon/e7txt/47241.htm, դիտ վել է՝ 23.11.2021։
142 U.S. Consulate (Dacca) Cable, Killings at University, 30 March 1971, Confidential, 3, 
https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB79/BEBB4.pdf, դիտ վել է՝ 23.11.2021։
143 Banglapedia – the National Encyclopedia of Bangladesh, “Badhya Bhumi Smriti Soudha, 
”https://en.banglapedia.org/index.php/Badhya_Bhumi_Smriti_Soudha, դիտ վել է 14.10.2021։
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https://doi.org/10.1080/03064227208532144
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https://en.banglapedia.org/index.php/Badhya_Bhumi_Smriti_Soudha
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վում է 1999 թ., ի սկ բա ցու մը տե ղի է ու նե նում նույն թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 14-ի ն144։
Բանգ լա դե շում ի րա գործ ված ցե ղա սպա նու թյու նից ար դեն 49 տա րի ան ց՝ 2020 թ. 

դեկ տեմ բե րին, Բանգ լա դե շի կա ռա վա րու թյու նը հաս տա տում է պա կիս տա նյան բա նա-
կի գոր ծո ղու թյուն նե րի հետևան քով նա հա տակ ված 1222 մտա վո րա կան նե րի ցանկը145։

Բոսնիայում տեղի ունեցած էլիտիցիդը

Մ տա վո րա կա նու թյան ո չն չաց ման կամ է լի տի ցի դի դեպ քեր են գրանց վել նաև 
1990-ա կան նե րին՝ Հա րավս լա վա կան պա տե րազմ նե րի ըն թաց քում։ Մաս նա վո րա-
պես՝ 1992 թ. ապ րի լին Բոս նիայի սեր բական ու ժե րը էթ նիկ զտում նե րի ար շավ են 
սկսում Բոս նիայի արևե լյան և ա րևմ տյան մա սե րում ապ րող մահ մե դա կան նե րի դեմ: 
Ի սկ Սեր բիայից ե կած զին ված խմբա վո րում նե րը հար ձակ վում են Սեր բիայի և Բոս-
նիայի սահ մա նի մոտ գտն վող քա ղաք նե րի վրա՝ նե րա ռյալ Բի ե լի նա և Զվոր նիկ հա-
մայնք նե րի: Բոս նիա ցի այն քա ղա քա ցիա կան ան ձինք, ո րոնք մտա վո րա կան ներ, մաս-
նա գետ ներ կամ քա ղա քա կան ա ռաջ նորդ ներ էին, թի րա խա վոր վում և սպան վում ե ն146։ 
Ա մե րի կա ցի լրագ րող Մարկ Դան ե րը քա ղաք նե րի վրա հար ձակ ման՝ սեր բե րի գոր-
ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րում ա ռանձ նաց նում է «գլխա տու մը» (decapitation), որ նա խա-
տե սում էր մա հա պատ ժի են թար կել քա ղա քի ղե կա վար նե րին ու մտա վո րա կա նու թյա-
նը147։ Ի սկ մեկ այլ ա մե րի կա ցի լրագ րող Փի թեր Մաա սը, որ պա տե րազ մի ժա մա նակ 
մեկ նել էր Բալ կա նյան թե րակղ զի որ պես թղ թա կից, ան դրա դառ նա լով Բոս նիա յում 
տե ղի ու նե ցած դեպ քե րին, «է լի տի ցիդը» սահ մա նում է որ պես հա մայն քի քա ղա քա կան 
և տնտե սա կան ղե կա վա րու թյան հա մա կարգ ված սպա նու թյուն, որ պես զի հա մայն քը 
չկա րո ղա նա վե րածնվի148։

Հե տաքրք րա կան է, որ Բոս նիայի արևել քում և ա րև մուտ քում սեր բերն այդ տա-
րածք նե րը գրա վե լուց և ի րենց կա ռա վար ման հաս տա տու մից հե տո են ո չն չաց նում 
բոս նիա կան ու խոր վա թա կան է լի տային։ Բոս նիա ցի ի րա վա բան Դե նիս Գրա ցը 
պնդում է, որ սեր բե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը ցե ղա սպա նա կան են, քա նի որ բոս նիա կան 
հա մայն քին մտա վոր շեր տից զրկել են, որպեսզի այն քայ քայեն և նրա ի նք նու թյու նը 
ջն ջե ն149։ 

144 Mustafa Zaman, “Mustafa Icons of History,” The Daily Star, 12 December 2003, 
https://www.thedailystar.net/magazine/2003/12/02/coverstory.htm, դիտ վել է 27.11.2021։
145 “Bangladesh govt approves primary list of 1,222 martyred intellectuals,” Tribune India, December 14, 
2020, https://www.tribuneindia.com/news/world/bangladesh-govt-approves-primary-list-of-1-222-martyred-
intellectuals-184161, դիտ վել է 27.11.2021։
146 Martin Mennecke, Eric Markusen, “Genocide in Bosnia and Herzegovina,” in Century of Genocide: 
Critical Essays and Eyewitness Accounts, eds. Samuel Totten, William S. Parsons, Israel W. Charny (New 
York, London: Routledge, 2004), 417.
147 Mark Danner, “Endgame in Kosovo,” The New York Review of Books, May 6, 1999, p. 8, 
http://www.mtholyoke.edu/~jwestern/ir317/mark_danner10.htm, դիտ վել է 27.11.2021։
148 Peter Maass, Love Thy Neighbor: A Story of War (New York: Vintage, 1997), 39.
149 Gratz, “Elitocide and Genocide in B&H.”

https://www.thedailystar.net/magazine/2003/12/02/coverstory.htm
https://www.tribuneindia.com/news/world/bangladesh-govt-approves-primary-list-of-1-222-martyred-intellectuals-184161
https://www.tribuneindia.com/news/world/bangladesh-govt-approves-primary-list-of-1-222-martyred-intellectuals-184161
http://www.mtholyoke.edu/~jwestern/ir317/mark_danner10.htm
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* * * 
Այս պի սով, է լի տայի թի րա խա վո րումն ու ո չն չա ցու մը կարևոր տեղ է գրա վել ցե ղա սպա-
նա կան տար բեր ար շավ նե րի ըն թաց քում։ Այս ա ռու մով հե տաքրք րա կան է այն հար ցը, 
թե ին չով է յու րա հա տուկ է լի տի ցի դի ներ կա յաց ված դեպ քե րից յու րա քան չյու րը։ 

Հայոց ցե ղա սպա նու թյան ժա մա նակ վեր նա խա վի ո չն չա ցու մը հա մա տա րած բնույթ 
է ու նե ցել, թեև ա ռա վել հայտ նի է 1915 թ. ապ րի լի 24-ին Կ.Պոլ սի հայ մտա վո րա կան-
նե րի ձեր բա կա լու թյու նը և սպա նու թյու նը։ Այս ցե ղա սպա նու թյան ա ռանձ նա հատ կու-
թյունն այն է, որ է լի տի ցի դը Օս մա նյան կայս րու թյան տա րած քում հայե րի բնաջնջ ման 
ան բա ժա նա լի մասն էր կազ մում, դրա հա մար էլ այն դի տարկ վում է որ պես ցե ղա սպա-
նու թյան ի րա գործ ման ա ռան ձին փուլ։ 

Ի տար բե րու թյուն Հայոց ցե ղա սպա նու թյան ըն թաց քում տե ղի ու նե ցած է լի տի-
ցի դի՝ Լե հաս տա նում, Տի բե թում, Բու րուն դիում, Բանգ լա դե շում և Բոս նիա յում է լի-
տայի ո չն չա ցու մը ոչ թե թի րա խա վոր ված էթ նիկ կամ կրո նա կան խմբի ամ բող ջա կան 
բնաջնջ ման շրջա նակ նե րում էր, այլ տվյալ խմբի ի նք նու թյու նը ջն ջե լու և ը ստ այդմ 
նաև մշա կու թային ցե ղա սպա նու թյան են թար կե լու են թա տեքս տում։ Ի սկ Կամ բո ջայի 
ցե ղա սպա նու թյան ժա մա նակ մտա վո րա կա նու թյան ո չն չա ցումն ա վե լի շատ տե ղա-
վոր վում էր հա կամ տա վո րա կա նու թյան ար շա վի հա մա տեքս տում. Կամ բո ջա յում մահ-
մե դա կան չա մե րը, վի ետ նամ ցի նե րը, թաի նե րը և մյուս ազ գային փոք րա մաս նու թյուն-
նե րը նույն պես թի րա խա վոր վել են150, սակայն Կար միր կհ մեր նե րը151 հիմ նա կա նում 
սե փա կան էթ նիկ խմբին պատ կա նող ժո ղովր դին էին ցե ղա սպա նու թյան են թար կում, 
ին չը դի տարկ վում է որ պես ի նք նա ցե ղա սպա նու թյուն կամ ներ քին ցե ղա սպա նու թյուն 
(autogenocide)152։ Ո ւս տի, Կամ բո ջա յում մտա վո րա կան նե րի ո չն չաց մամբ ոչ թե ի նք նու-
թյան ջնջ ման խնդիր էր լուծ վում, այլ դրա նով Կար միր կհ մեր նե րը փոր ձում էին կամ-
բո ջա ցի նե րին ա վե լի վե րահսկե լի դարձ նել։ 

Հատ կան շա կան է, որ թի րա խա վո րու մից ա ռաջ մտա վո րա կան նե րի ցու ցա կագրման 
ու նույ նա կա նաց ման երևույ թը հենց Հայոց ցե ղա սպա նու թյան ի րա գործ մամբ է սկիզբ 
առ նում։ Այս պրակ տի կան օգ տա գոր ծում են նաև նա ցիստ նե րը Լե հաս տա նում և պա-
կիս տա նյան բա նա կը Բանգ լա դե շում։ Եվ ե թե ե րիտ թուր քե րը Կ.Պոլ սի հայ մտա վո րա-
կան նե րի ցու ցա կը կազ մե լու հա մար օ գտ վել էին հայ լր տես նե րի ծա ռա յու թյուն նե րից, 
ա պա լեհ մտա վո րա կա նու թյան ցու ցա կը կազ մե լու հա մար գեր մա նա ցի նե րին օգ նել 
էին նա խա պա տե րազ մա կան Լե հաս տա նում բնակ վող գեր մա նա կան փոք րա մաս նու-
թյան ո րոշ ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ի սկ պա կիս տա նյան բա նա կին՝ Բանգ լա դե շի ան կա-
խու թյա նը դեմ ար տա հայտ վող մտա վո րա կան ներ ու հա մալ սա րա նա կան ներ։

150 Hurst Hannum, “International Law and Cambodian Genocide: The Sounds of Silence,” Human Rights 
Quarterly 11, no. 1 (1989): 86-87.
151 Կար միր կհ մեր նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը գլխա վո րա պես էթ նիկ կհ մեր ներ էին, ի սկ կհ մեր նե րը 
կազ մում են Կամ բո ջայի բնակ չու թյան ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը։
152 Totten and Bartrop, Dictionary of Genocide, 30
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ELITICIDE: THE MAIN EXAMPLES

Narek M. Poghosyan
Armenian Genocide Museum-Institute Foundation, Armenia 

SUMMARY

The issue of the annihilation of the elite and the intelligentsia plays an important role in the context 
of genocides, massacres, as well as the deprivation and control of the intellectual potential of a given 
nation or state. There have been cases throughout history, when elites have been deliberately targeted 
in order to exterminate different racial, ethnic, religious groups or commit cultural genocide. Due 
to this circumstance the topic received the attention of the author of the term “Genocide” Raphael 
Lemkin, who considered the destruction of the intelligentsia and the elite from the social, physical and 
cultural aspects of genocide. However, it is interesting, that the destruction of the intelligentsia and 
the elite did not receive a specific definition for a long time until the term “eliticide” or “elitocide” was 
introduced in 1992.

And since the phenomenon of eliticide is comparatively little studied, in this article we tried 
to present and to analyze its most obvious examples – the destruction of the elite of the Armenian 
intelligentsia during the Armenian Genocide, the eliticide carried out by Nazi Germany in Poland, as 
well as cases of eliticide in Tibet, Cambodia, Burundi, Bangladesh, Bosnia.

The extermination of the elite during the Armenian Genocide was widespread, although the most 
famous is the arrest and murder of Armenian intellectuals in Constantinople on April 24 1915. And the 
peculiarity of this genocide is that the eliticide was an integral part of the extermination of Armenians 
on the territory of the Ottoman Empire, therefore it is considered as a separate stage of the genocide.

And unlike the eliticide committed during the Armenian Genocide, the extermination of the elite 
in Poland, Tibet, Burundi, Bangladesh and Bosnia was not in the context of the complete annihilation 
of the targeted ethnic or religious group, but in the context of erasing the identity of the group and 
cultural genocide. And the extermination of the intelligentsia during the Cambodian genocide was 
more in the context of the anti-intellectual campaign.

Key words: intelligentsia, elite, Raphael Lemkin, mass murders, intellectual potential, Armenian 
Genocide, Young Turks, Nazi Germany, eliticide, Poland, Tibet, Cambodia, Burundi, Bosnia, Khmer 
Rouge, the campaign against intellectuals, selective genocide.
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ЭЛИТИЦИД: ОСНОВНЫЕ ПРИМЕРЫ

Нарек М. Погосян
Фонд “Музей-Институт Геноцида армян,” Армения

РЕЗЮМЕ

Проблема уничтожения элиты и интеллигенции играет важную роль в контексте геноцидов, 
массовых убийств, а также лишения и контроля интеллектуального потенциала данной нации 
или государства. И в истории были случаи, когда для уничтожения различных расовых, 
этнических, религиозных групп или совершения культурного геноцида их элиты были 
преднамеренно преследованы. Именно этим обстоятельством тема привлекла внимание автора 
термина “Геноцид” Рафаэля Лемкина, рассматривавшего уничтожение интеллигенции и элиты с 
социальных, физических и культурных аспектов геноцида. Интересно, однако, что уничтожение 
интеллигенции и элиты долгое время не получало конкретного определения, пока в 1992 году не 
был введен термин “элитицид” (eliticide) или “элитоцид” (elitocide). 

А поскольку феномен элитицида сравнительно мало изучен, в этой статье мы постарались 
представить и проанализировать наиболее очевидные его примеры – уничтожение элиты армянской 
интеллигенции во время Геноцида армян, элитицид, осуществленный нацистской Германией в 
Польше, а также случаи элитицида в Тибете, Камбодже, Бурунди, Бангладеш, Боснии.

Уничтожение элиты во время Геноцида армян было широко распространенным, хотя самым 
известным из них является арест и убийство армянской интеллигенции 24 апреля 1915 года в 
Константинополе. И особенность этого геноцида в том, что элитоцид был неотъемлемой частью 
истребления армян на территории Османской империи, поэтому рассматривается как отдельный 
этап геноцида.

И в отличие от элитицида, совершенного во время Геноцида армян, истребление элиты в 
Польше, Тибете, Бурунди, Бангладеш и Боснии происходило не в контексте полного уничтожения 
целевой этнической или религиозной группы, а в контексте стирания идентичности группы и, 
соответственно, совершения культурного геноцида. А истребление интеллигенции во время гено-
цида в Камбодже было больше в контексте антиинтеллектуальной кампании.

Ключевые слова: интеллигенция, элита, Рафаэль Лемкин, массовые убийства, интеллектуаль ный 
потенциал, Геноцид армян, младотурки, нацистская Германия, элитицид, Польша, Тибет, Кам боджа, 
Бурунди, Босния, красные кхмеры, кампания против интеллигенции, избирательный геноцид.
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