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ՌԱ ՖԱՅԵլ լԵՄ Կի Նի Դի ՏԱր ԿՈՒՄ ՆԵ րը ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ԿՈ ՏՈ րԱծՆԵ րի 
ՎԵ րԱ ԲԵրՅԱլ Գր քԱ չԱՓ (BOOK-LENGTH) ձԵ ՌԱԳ րի «Ս ՊԱ ՆԵ լՈՒ ՄՏԱԴ-

րՈՒԹՅՈՒՆ: Ո ՞Վ Է ՄԵ ՂԱ ՎՈր» ԵՆ ԹԱ ԲԱժ ՆՈՒՄ

Նարեկ Պողոսյան 

 Ռա ֆայել Լեմ կի նի թո ղած հս կա յա կան գի տա կան ժա ռան գու թյան մեջ կարևոր 
տեղ են զբա ղեց նում Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թե մայով նրա ու սում նա սի րու թյուն-
նե րը: Հայոց ցե ղաս պա նու թյան վե րա բե րյալ Լեմ կի նի գրած նյու թե րից ա մե նա ծա-
վա լու նը « Հայ կա կան կո տո րած նե րի վե րա բե րյալ գր քա չափ ձե ռա գիր» (այ սու հետ` 
Գր քա չափ ձե ռա գիր) ան վա նու մը ստա ցած ձե ռա գիրն է: Այն բա ժան ված է հետևյալ 
7 են թա բա ժին նե րի՝ 1. Հայե րը, ը նդ հա նուր պատ կեր, 2. Հար կում, 3. 1890-ա կան-
նե րի կո տո րած նե րը, 4. 1909թ. Ա դա նայի կո տո րած նե րը, 5. 1915-1916թթ. կո տո-
րած նե րը և տե ղա հա նու թյուն նե րը, 6. Սպա նե լու մտադ րու թյու ն։ Ո՞վ է մե ղա վոր, 
7. Ար ձա գանք ներն ար տա սահ մա նում: Այս ձե ռագ րում Լեմ կի նը, օ գտ վե լով Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան վե րա բե րյալ բազ մա թիվ փաս տե րից և մեջ բե րե լով ա կա նա-
տես նե րի վկա յու թյուն նե րը, ու շագ րավ դի տար կում ներ է ա նում Հայոց ցե ղաս պա-
նու թյան ի րա գործ ման դր դա պատ ճառ նե րի շուրջ: Այս խնդ րին Լեմ կի նը մաս նա-
վո րա պես ան դրա դառ նում է Գր քա չափ ձե ռագ րի «Ս պա նե լու մտադ րու թյու ն։ Ո ՞վ է 
մե ղա վոր» են թա բաժ նում:

 Հոդ վա ծում քն նու թյան է ա ռն վում Ռա ֆայել Lեմ կի նի Գր քա չափ ձե ռագ րի այն 
են թա բա ժի նը, ո րը նա վեր նագ րել է «Ս պա նե լու մտադ րու թյու նը, ո ՞վ է մե ղա վոր»: 
Այս ձե ռագ րում Լեմ կի նը կարևոր դի տար կում ներ է ա նում ի նչ պես Հայոց ցե ղաս-
պա նու թյան ի րա գործ ման դր դա պատ ճառ նե րի շուրջ, այն պես էլ, օգ տա գոր ծե լով 
փաս տա կան տվյալ ներ, ներ կա յաց նում է, թե ով է կրում Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
ի րա գործ ման պա տաս խա նատ վու թյու նը: Հատ կան շա կան է, որ ի նչ պես ար տա-
ցոլ ված է նաև վեր նագ րում, Լեմ կի նը փոր ձել է ա պա ցու ցել Օս մա նյան կայս րու-
թյու նում հայե րին ո չն չաց նե լու մտադ րու թյան առ կա յու թյու նը: Ցե ղաս պա նու թյան 
հան ցա գոր ծու թյան ի րա գործ ման հա մար մտադ րու թյան առ կա յու թյան հան գա-
ման քն ան հրա ժեշտ պայ ման է, ո րի մա սին նշ ված է նաև 1948թ. դեկ տեմ բե րի 9-ի 
« Ցե ղաս պա նու թյան հան ցա գոր ծու թյու նը կան խար գե լե լու և պատ ժե լու մա սին» 
կոն վեն ցի այի1 ե րկ րորդ հոդ վա ծում, ո րում նշ ված է, թե ցե ղաս պա նու թյուն նշա-
նա կում է հոդ վա ծի ներ քո ա ռանձ նաց ված 5 գոր ծո ղու թյուն նե րից ցան կա ցա ծը՝ 

1 « Ցե ղաս պա նու թյան հան ցա գոր ծու թյու նը կան խար գե լե լու և պատ ժե լու մա սին» կոն վեն ցի ա, 
1948թ. դեկ տեմ բե րի 9 ( http://www.un.am/res/UN%20Treaties/III_1.pdf)։
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կա տար ված ազ գային, էթ նի կա կան, ցե ղա կան կամ կրո նա կան որևէ խմ բի, որ պես 
այդ պի սին, լրիվ կամ մաս նա կի ո չն չաց ման մտադ րու թյամբ:

 Ռա ֆայել Լեմ կի նը Գր քա չափ ձե ռագ րի այս են թա բաժ նում օ գտ վել է Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան և դրա ի րա գործ ման հետ կապ ված բազ մա թիվ փաս տա կան 
նյու թե րից` օգ տա գոր ծե լով տար բեր աղ բյուր ներ: Ա ռա ջին աղ բյու րը, ո րից օ գտ վել է 
Լեմ կի նը, Հեն րի Հա րիս Ջե սա փի « Մահ մե դա կան մի սի ո նե րա կան խն դի րը»2 (The 
Mohammedan missionary Problem) գիրքն է: Հեն րի Հա րիս Ջե սա փը պրես բի տե րա-
կան մի սի ո ներ էր Սի րի ա յում, ա ստ վա ծա բա նու թյան դոկ տոր և Բեյ րու թում Ա մե րի-
կյան հա մալ սա րա նի հիմ նա դի րը 3: Նրա այս գիր քը մահ մե դա կա նու թյան և մահ-
մե դա կան մի սի ո նե րա կան խն դիր նե րի մա սին է: Ղու րա նի դրույթ նե րի վե րա բե րյալ 
Լեմ կի նը տե ղե կու թյուն ներ է քա ղել Ջորջ Սեյ լի « Ղու րա նի նախ նա կան դիս կուր սը» 
(The preliminary discourse to the Koran )4 գր քից, ա պա վեր լու ծել, թե ի նչ ազ դե ցու-
թյուն են դրանք ու նե ցել թուր քա կան քա ղա քա կա նու թյան վրա: Ա նգ լի ա ցի արևե-
լա գետ և թարգ մա նիչ Ջորջ Սեյ լը 1724թ. կա տա րել է Ղու րա նի ան գլե րեն թարգ մա-
նու թյու նը և գրել բազ մա թիվ նո թեր: Նրա հե ղի նա կած « Նախ նա կան դիս կուրս»-ը 
պա րու նա կում է խո րաց ված գի տե լիք ներ արևե լյան սո վո րու թյուն նե րի, բար-
քե րի, ա վան դույթ նե րի և օ րենք նե րի մա սին: Հե տաքրք րա կան է, որ Սեյ լը իս լա մը 
չի դնում քրիս տո նե ու թյան հետ հա վա սար մա կար դա կի վրա: Լեմ կի նը Սա սու նի 
կո տո րած նե րի վե րա բե րյալ փաս տեր է ներ կա յաց նում Ֆրե դե րիկ Դևիս Գրի նի 
« Հայ կա կան ճգ նա ժա մը Թուր քի ա յում» (The Armenian Crisis in Turkey)5 գր քից: Այս 
գր քի բո վան դա կու թյու նը վե րա բե րում է Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայե րի նկատ-
մամբ ի րա կա նաց ված բռնու թյուն նե րին և կո տո րած նե րին ու մի ջազ գային դի վա-
նա գի տու թյան աս պա րե զում Հայ կա կան հար ցի ար ծարծ մա նը: Որ պես հա րուստ 
փաս տա կան աղ բյուր̀  Լեմ կի նն օգ տա գոր ծել է բրի տա նա ցի հայտ նի պատ մա բան-
ներ Ջեյմս Բրայ սի և Առ նոլդ Թոյն բի ի « Հայե րի վի ճա կը Օս մա նյան կայս րու թյան 
մեջ 1915-1916թթ.» (Treatment of Armenians in the Ottoman Empire 1915-1916) փաս-
տաթղ թե րի (« Կա պույտ գիրք») ժո ղո վա ծուն6, որ տեղ զե տեղ ված են բազ մա թիվ 
հա ղոր դագ րու թյուն ներ և վկա յու թյուն ներ հայ կա կան կո տո րած նե րի և տե ղա հա-
նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, և մեջ բե րել Ջ. Բրայ սի կա տա րած վեր լու ծու թյուն նե րից: 
« Գեր մա նի ան, Թուր քի ան և Հա յաս տա նը» (Germany Turkey and Armenia) ա նու նը 
կրող և Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց ված բռ նու թյուն-

2 H.H. Jessup The Mohammedan Missionary Problem, Presbyterian Board of Publication, Philadelphia, 
(1879).
3 “Rev. H.H. Jessup Dead,” New York Times. 1910-04-29. ( http://query.nytimes.com/mem/archive-
free/pdf?res=9F07E1DE1530E233A2575AC2A9629C946196D6CF).
4 George Sale, The preliminary discourse to the Koran, F. Warne (1921).
5 Frederick Davis Greene, The Armenian Crisis in Turkey, G. P. Putnams Sons, The Knickerbocker 
Press, London, 1895.
6 Viscont Bryce, Treatment of Armenians in the Ottoman Empire 19151916, G. P. Putnams Sons, The 
Knickerbocker Press, London 1916.
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նե րին վե րա բե րող գեր մա նա կան և այլ աղ բյուր նե րի ա պա ցույց նե րի ը նտ րա նին7 
ևս իր ու րույն տեղն է գտել օգ տա գործ ված աղ բյուր նե րի շար քում: Լեմ կի նն ար ժե-
քա վոր տե ղե կու թյուն ներ է քա ղել Հեր բերտ Ա դամս Գիբ բոն սի « Ժա մա նա կա կից 
պատ մու թյան սև է ջը» (The Blackest Page of Modern History) գր քից8: Գիբ բոն սը 
« Նյու Յորք Թայմս» թեր թի ար տա սահ մա նյան թղ թա կիցն էր և իր վաղ կա րի ե րան 
ան ցկաց րել է Թուր քի ա յում: Իր այս գր քում նա ի րա կան փաս տե րի հի ման վրա նկա-
րագ րել է հայե րի բռ նա գաղ թը և ցե ղաս պա նու թյու նը։  Լեմ կի նն օ գտ վել է նաև Մկր-
տիչ Գաբ րի ե լյա նի « Հա յաս տա նը̀  մի նա հա տակ ա զգ» (Armenia: A Martyr Nation) 
գր քից9, ո րում հե ղի նա կը հա մա ռոտ շա րադ րում է հայոց պատ մու թյու նը վաղ շր ջա-
նից և հասց նում մինչև հա մի դյան ջար դեր ու ե րիտ թուր քե րի կող մից Հայոց ցե ղաս-
պա նու թյան ի րա կա նա ցում: Ձե ռագ րի այս են թա բաժ նում օգ տա գործ վել են նաև 
մա մու լի հրա պա րա կում ներ10 և այլ աղ բյուր ներ: 

Ա լա բա մայի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Ստի վեն Ջե կոբ սն իր « Ռա ֆայել Լեմ կի նը 
և Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը» հոդ վա ծում, ու սում նա սի րե լով Գր քա չափ ձե ռա գի րը, 
ներ կա յաց րել է իր բնո րո շու մը են թա բաժ նում տեղ գտած ո րոշ դի տար կում նե րի 
մա սին: Ջե կոբ սը մաս նա վո րա պես նշել է. « Լեմ կի նը ձե ռագ րի «Ս պա նե լու մտադ-
րու թյուն. ո ՞վ է մե ղա վոր» վեր նագ րով հատ վա ծում ա նո ղոք և զայ րա լից քն նա դա-
տու թյան է են թար կում թուր քե րին ու գեր մա նա ցի նե րին: Նա խիստ պա խա րա կում 
է նաև Ղու րա նը»11:

 Լեմ կի նը հետևյալ խոս քերով է սկ սում ձե ռագ րի այս են թա բա ժի նը. « Հայե րի 
հե տապն դու մը̀  որ պես ու ժեղ քրիս տո նյ ա տարր̀  մահ մե դա կան տա րա ծաշր ջա նի 
սր տում, ան խու սա փե լի էր, քա նի որ Ղու րա նի հիմ նա րար սկզ բունք նե րը ուղ ղա կի 
հա կա ռակ է ին Քրիս տո սի ուս մուն քին»12: 

Ա պա Լեմ կի նն ան դրա դառ նում է Ղու րա նի սկզ բուն քին, թե մահ մե դա կա նու-
թյու նից բա ցի մյուս կրոն նե րը պետք է ո չն չաց վեն, և ներ կա յաց նում է մի ա ղոթք, 
ո րն օգ տա գործ վում էր Թուր քի ա յում և Կա հի րե ի Ազ հար հա մալ սա րա նում տա սը 
հա զար մահ մե դա կան ու սա նող նե րի կող մից. «Օ՜, Ալ լահ, ո չն չաց րու ան հա վատ նե-
րին ու բա զմաստ ված նե րին, քո թշ նա մի նե րին և կրո նի թշ նա մի նե րին: Օ՜, Ալ լահ, 
դարձ րու նրանց ե րե խա նե րին որ բեր, պղ ծիր նրանց բնա կա վայ րե րը, և կա րող ես 

7 Germany, Turkey and Armenia, J.J Keliher and Co., London 1917.
8 Herbert Adams Gibbons, The Blackest Page of Modern History, G. P. Putman’s Sons, New York and 
London 1916.
9 M. C. Gabrielyan, Armenia: A Martyr Nation, London, 1918.
10 Gochnag, New York, september 4, 1915, Frankfurter Zeitung, October 9, 1915, New York Herald, 
October 6, 1915, և այլն:
11 Steven L. Jakobs, Raphael Lemkin and the Armenian Genocide, Richard Hovhannisyan, Looking 
Backward, Moving Forward: Confronting the Armenian Genocide, p.130.
12 Raphael Lemkin Collection, Box 8, folder 14, Manuscript on the Turkish Massacre of Armenians, p. 
85, (http://digifindingaids.cjh.org/?pID=10920).
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սայ թա քեց նել նրանց ոտ քե րը, ու նրանց հարս տու թյու նը որ պես ա վար տուր մահ-
մե դա կան նե րին»13:

 Ղու րա նի ո րոշ ուս մունք ներ, ը ստ Լեմ կի նի, ազ դե ցու թյուն են թո ղել թուր քե րի 
ա րարք նե րի վրա: Ձե ռագ րում հատ ված ներ են բեր վում Ղու րա նից, ո րոն ցում առ կա 
են ան հա վատ նե րի դեմ պա տե րազ մե լու և նրանց սպա նե լու դրույթ ներ. «Օ՜, ի րա-
կան հա վա տա ցյալ ներ պա տե րազմ եք սկ սել այն պի սի ան հա վատ նե րի դեմ, ո րոնք 
որ մո տիկ են ձեզ, և թույլ տվեք նրանց խս տու թյուն գտ նել ձեր մեջ» (գ լուխ 5): «Օ՜, 
մար գա րե, պա տե րազմ սկ սիր ան հա վատ նե րի դեմ և ա նո ղոք ե ղիր նրանց նկատ-
մամբ և նրանց բնա կա րան նե րում կլի նի դժոխք» (գ լուխ 9): « Տեր ո չն չաց րու հրե ա-
նե րին և քրիս տո նյա նե րին»,- Մու հա մե դի վեր ջին ա ղոթ քը նախ քան իր մեռ նե լը»14:

 Ձե ռագ րի են թա բաժ նում Ղու րա նից ար ված այս մեջ բե րում նե րից պարզ է դառ-
նում, որ Լեմ կի նն այն կար ծի քին էր, թե Օս մա նյան կայս րու թյան կող մից հայե րի 
կո տո րած նե րի և Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա գործ ման հիմ քում ըն կած են ա ռա-
վե լա պես կրո նա կան դր դա պատ ճառ ներ, և հետևա բար՝ պա տա հա կան չէ նրա 
հետևյալ միտ քը. « Մահ մե դա կա նու թյան պատ մու թյու նը ա նընդ հատ պա տե րազմ 
է քրիս տո նե ու թյան դեմ. հայե րը կո տոր վում և հե տապնդ վում է ին քրիս տո նե ու-
թյուն ըն դու նե լու պա հից: 1890-ա կան թվա կան նե րի կո տո րած նե րը կրո նա կան է ին 
ի րենց բնույ թով, չնա յած սուլ թա նը բա վա կա նին խե լա ցի էր իր քրիս տո նյա հպա-
տակ նե րի դեմ բա ցա հայտ պա տե րազմ մղե լու հար ցում` իր մար տա վա րու թյան 
հա մար ա ռանց ար տա քին աշ խար հում ար դա րա ցում փնտ րե լու: Եվ րո պա կան և 
բրի տա նա կան կա ռա վա րու թյուն նե րի հա մար հար մար էր ըն դու նել սուլ թան նե րի՝ 
հայե րի դեմ ուղղ ված մե ղադ րանք նե րը և ձևաց նել, թե հա վա տում են նրանց ա պս-
տամ բու թյա նը, քան ըն դու նել, որ նրանք հա լած վում են մի այն կրո նա կան պատ-
ճառ ներով»15:

1890-ա կան թթ. հայե րի կո տո րած նե րը Լեմ կի նը պայ մա նա վո րում է նաև այն 
հան գա ման քով, որ Աբ դուլ Հա միդ II-ը կա րո ղա ցավ օ գտ վել ստեղծ ված բա րեն-
պաստ մի ջազ գային ի րա վի ճա կից` այն ծա ռայեց նե լով հայե րի կո տո րած ներ կազ-
մա կեր պե լու իր մտադ րու թյան ի րա կա նաց մա նը. « Սուլ թան Աբ դուլ Հա միդ II-ը 
հա մոզ ված էր, որ չկա հա մա ձայ նու թյուն տե րու թյուն նե րի միջև: Ե ռյակ մի ու թյու նը, 
ո րը կազ մում է ին Ի տա լի ան, Ա վստ րո-Հուն գա րի ան և Գեր մա նի ան, չեն ը նդ դի-
մա նա իր քա ղա քա կա նու թյա նը: Գեր մա նա կան մա մու լն այն պի սի տպա վո րու թյուն 
էր ստեղ ծել, որ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը հայե րի կող մից գա հըն կեց լի նե-
լու եզ րին է, և սուլ թա նը պար զա պես փոր ձում է փր կել կայս րու թյու նը» 16: Գեր-
մա նա կան մա մու լում հայե րի կո տո րած նե րի մա սին ի րա կա նու թյու նը թաքց նե լու 
խնդ րի վե րա բե րյալ Լեմ կի նը ներ կա յաց նում է Յո հան նես Լեփ սի ու սի այն միտ քը, 

13 Jesup,”The Mohammedan Missionary  Problem,” Presbyteria n Board of Publication, Philadelphia,  
p. 31.
14 Raphael Lemkin Collection, Box 8, folder 14, Manuscript on the Turkish Massacre of Armenians,  
p. 86 (http://digifindingaids.cjh.org/?pID=10920).
15 Նույն տե ղում:
16 Նույն տե ղում, էջ 87:
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թե գեր մա նա կան մա մու լը կողմ նա կալ տե ղե կու թյուն նե րով էր լց ված, և Օս մա նյան 
կայս րու թյան կող մից ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րն ան հայտ էին Գեր մա-
նի ա յում17: Որ պես լրա ցու ցիչ փաս տարկ` նա դի տար կում է 1895թ. հուն վա րի 7-ին 
Թուր քի այից ու ղարկ ված մի նա մակ,18 ո րում նշ վում է, թե մեկ տաս նա մյակ է` թուր-
քա կան վայ րա գու թյուն նե րը շա րու նակ վում են, և թուր քա կան ղե կա վա րու թյու նը 
նպա տակ ու նի ո չն չաց նելու կայս րու թյան քրիս տո նյա բնակ չու թյա նը:

 Մեկ այլ տե սան կյու նից հայե րի կո տո րած նե րը Լեմ կի նը հա մա րում էր օս մա նյան 
կրո նա քա ղա քա կան հա մա կար գին բնո րոշ տարր, որ տեղ քրիս տո նյա նե րը զրկ ված 
է ին ի րենց ան հրա ժեշտ ի րա վունք նե րից. «Ան հեր քե լի է, որ Օս մա նյան կա ռա վա-
րու թյու նը կրո նաքա ղա քա կան հա մա կարգ էր:  Թուր քա կան բա նա կը բա ցա ռա պես 
մա մհե դա կան բա նակ էր, ազ գային տո նե րը մահ մե դա կան տո ներ է ին, օ րենք նե րը 
հիմն վում է ին Ղու րա նի և մահ մե դա կան ա վան դույ թի վրա, դա տա վոր նե րը մահ մե-
դա կան ներ է ին, և եր բեմն վկա յու թյուն տա լու գոր ծըն թա ցը կրո նա կան գոր ծո ղու-
թյուն էր: Քրիս տո նյա նե րին թույ լատր վում էր ցուց մունք տալ, սա կայն դա չէր նշա-
նա կում, որ նրանց վկա յու թյու նը հա մար վում էր վա վե րա կան»19:

 Լեմ կի նի հա մոզ մամբ սուլ թա նի քա ղա քա կա նու թյու նը հայե րի նկատ մամբ նպա-
տակ ուներ ա զատ վելու կայս րու թյու նում ապ րող ոչ մահ մե դա կան տար րից, ո րը 
վնա սում էր կայս րու թյան մի ա տար րու թյու նը, և միշտ ճն շում նե րի դի մել չէր կա րե-
լի: Սուլ թա նի «թևա վոր» խոս քե րը̀  « Հայ կա կան հար ցից ա զատ վե լու ճա նա պար հը 
հայե րից ա զատ վելն է», կա տա րյալ կի րառ ության մեջ դր վե ցին, ին չի ար դյունք նե րն 
ա ղե տա լի է ին հայե րի հա մար20: 

Շա րու նա կե լով իր միտ քը̀  Լեմ կի նն այն խնդ րի շուրջ, թե ին չով էր պայ մա նա-
վոր ված, որ սուլ թա նը սկ սեց քր դե րին օգ տա գոր ծել հայե րի զանգ վա ծային կո տո-
րած նե րը կազ մա կեր պե լիս, հետևյալ դի տար կումն է ա նում. «Աբ դուլ Հա մի դը այն 
տե սու թյունն է ա ռաջ քա շում, որ իր կայս րու թյան բռի մեջ տար բեր ազ գե րի պա հե-
լու հա մար ա մե նա լավ մե թո դը պետք է լի նի այն, որ նրանք մե կը մյու սին կո տո րեն: 
Վա խե նա լով, որ խե լա ցի և ակ տիվ հայե րը կա րող են ձգ տել ան կա խու թյան, ի նչ պես 
բուլ ղա րա ցի նե րը̀  նա մշա կեց նոր ե ղա նակ ներ նրանց ճն շե լու հա մար քր դե րի զին-
վո րագր ման մի ջո ցով, ում մշ տա պես զայ րաց նում է ին հայե րի լավ մշակ ված ար տե-
րը, ով քեր ներ խու ժում է ին ի րենց ա րո տա վայ րեր ի րենց ոչ խար նե րով և այ ծե րով»21:

 Հա ջորդ դր վա գում Լեմ կի նը տե ղե կու թյուն ներ է ներ կա յաց նում 1890-ա կան թթ. 
Աբ դուլ Հա մի դի սանձազերծած ջար դե րի մա սին, ա պա ան դրա դառ նում է ե րիտ-
թուր քե րի իշ խա նու թյան գա լու հան գա ման քին և ներ կա յաց նում նրանց քա ղա քա-
կա նու թյու նը հայե րի նկատ մամբ. «Ե րիտ թուր քե րը ցան կա նում է ին ու նե նալ հայ 

17 Նույն տե ղում, էջ 88:
18 The Armenian Crisis in Turkey, Frederick Devis Greene, New York, London. pp. 33-35.
19 Նույն տե ղում, էջ 89:
20 Նույն տե ղում, էջ 90:
21 Նույն տե ղում:
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բնակ չու թյան ո չն չաց ման փառ քը: Նրանք ը նտ րե ցին հար մար պահ, քա նի որ ըն դու-
նակ է ին պա տաս խա նատ վու թյու նը թող նել տա պալ ված սուլ թա նի վրա»22: 

Ըստ Լեմ կի նի` պա տա հա կան չէ, որ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը պա տե րազմ 
հայ տա րա րե լուց ան մի ջա պես հե տո և նախ քան հայե րի կո տո րած նե րը սկ սե լը 
սր բա զան պա տե րազմ (ջի հադ) հայ տա րա րեց` նպա տակ ու նե նա լով գրգ ռել մահ-
մե դա կան նե րի կր քե րն ամ բողջ աշ խար հով ը նդ դեմ այն տե րու թյուն նե րի, ո րոնք 
կռ վում է ին թուրք-գեր մա նա կան դա շին քի դեմ23: 

Թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի ի նք նավս տահ կեց ված քը Լեմ կի նը պայ մա-
նա վո րում է Գեր մա նի այի` որ պես հու սա լի և հզոր դաշ նակ ցի առ կա յու թյամբ. 
« Թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը զգում էր, որ Գեր մա նի այի հետ` որ պես իր դաշ-
նակ ցի, ա ռանց ա պա գայի նկատ մամբ վախ ու նե նա լու կա րող է ի րա կա նաց նել 
ամ բող ջա կան ո չն չաց ման պլա նը, և հա մոզ ված էր, որ (Գեր մա նի ան) հաղ թե լու է 
պա տե րազ մում ու պաշտ պա նե լու է Թուր քի ային Ա րևմ տյան տե րու թյուն նե րի և Ռու-
սաս տա նի վրեժխնդ րու թյու նից»24:

 Լեմ կի նը հա վաս տում է, որ թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից հայե րի 
նկատ մամբ ի րա կա նաց ված հան ցա գոր ծու թյու նը մշակ ված էր, հա մա կարգ ված, և 
ա պա ցույց ներ կան դրանց ի րա կա նաց ման 50 վայ րում նույ նա կան ըն թա ցակար գի 
վե րա բե րյալ: « Մի այն եր կու դեպք է հայտ նի, ե րբ պաշ տո նյա նե րը հրա ժար վե-
ցին ի րա կա նաց նել կա ռա վա րու թյան հրա հանգ նե րը, և այդ եր կու պաշ տո նյա-
նե րը փո խա րին վե ցին կա ռա վա րու թյան քա ղա քա կա նու թյան փու թա ջան ա ջա կից-
ներով»25: 

Հայե րին ո չն չաց նե լու վե րա բե րյալ թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի ծրագ րի 
վե րա բե րյալ Լեմ կի նը փաս տում է, որ ե րիտ թուր քե րը նա խա պես մտա ծել է ին, թե 
ի նչ պես կա րե լի է մե ղադ րել հայե րին ա պս տամ բու թյուն բարձ րաց նե լու մեջ. «Ե րիտ-
թուր քե րը խրա խու սում է ին հայե րին ըն կե րակ ցու թյուն ներ կազ մա կեր պե լու և հրա-
զեն ու նե նա լու խնդ րում, ո րը նա խա պես մտած ված ծրա գիր էր, ին չը և ի րա կա-
նաց վեց 1915թ., ե րբ հայե րին սկ սե ցին մե ղադ րել ա պս տամ բու թյուն բարձ րաց նե լու 
հար ցում, ի սկ հայե րի կող մից հրա զե նի տի րա պե տու մը դրա ա պա ցույ ցը հա մար-
վեց»26: Լեմ կի նն այս ա մե նի շուրջ ներ կա յաց նում է նաև Նյու Յոր քում Թուր քի այի 
գլ խա վոր հյու պա տո սի ա րած հայ տա րա րու թյու նը. «Որ քան էլ որ ցա վա լի լի նեն այս 
տան ջա լից ի րա դար ձու թյուն նե րը, վեր ջին հաշ վով մենք կա րող ե նք ա սել, որ հայե-
րը պետք է մի այն ի րենց մե ղադ րեն»: Գլ խա վոր հյու պա տո սն իր հայ տա րա րու թյան 
մեջ բա ցատ րում է, որ հայե րը հե ղա փո խու թյուն են ծրագ րել և սպան վել են թուր-

22 Նույն տե ղում էջ 90, 91:
23 Նույն տե ղում էջ 91:
24 Նույն տե ղում, էջ 92:
25 Arnold Toynbee, Armenian Atrocities: The Murder of a Nation, with a speech delivered by Lord Bryce 
in the House of Lords, Hoddehr & Stouqhton, New York, London, Toronto,1915, p. 29.
26 Նույն տե ղում, էջ 93:
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քա կան զին վոր նե րի կող մից այն բա նից հե տո, ե րբ բռն վել են «անձ նա կան զեն-
քե րը ձեռք նե րին օ րի նա կան իշ խա նու թյուն նե րին դի մադ րե լիս»27 :

 Լեմ կի նը տե ղե կաց ված էր Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայե րի ու նե ցած դե րա-
կա տա րու թյու նից և բնո րոշ հատ կա նիշ նե րից, ուս տի նա գրում է. « Հայե րը ստիպ-
ված է ին հիմն վել ի րենց մտա վոր ու նա կու թյուն նե րի և ու նե ցած հմ տու թյուն նե րի 
վրա՝ գո յատևե լու հա մար մի ե րկ րում, ո րը նրանց տրա մադ րում է այն քան քիչ 
ի րա վունք ներ, և նրանք, թուր քե րի մեջ լի նե լով, գրե թե մե նաշ նորհ է ին ձեռք բե րել 
ա ռևտ րում, ին չի ար դյուն քում վաս տա կում է ին Թուր քի այի հարս տու թյան մեծ մաս-
նա բա ժի նը» 28: Ա պա նա մեջ բե րում է անում գեր մա նա կան «Frankfurter Zeitung»-ի 
1915թ. հոկ տեմ բե րի 9-ի հա մա րից, ո րում նշ վում է, թե հայե րը, ու նե նա լով բարձր 
ին տե լեկտ և գե րա զանց ա ռևտ րային ու նա կու թյուն ներ, փող է ին կու տա կում ի րենց 
գր պան նե րում, մինչ դեռ թուր քե րի աղ քա տու թյու նը ա ճում էր: Դա է պատ ճա ռը, որ 
հայե րը ա մե նաա տե լի մար դիկ է ին Արևել քում, շատ դեպ քե րում ոչ ար դա րա ցի ո-
րեն, և ա նար դար ը նդ հան րաց ման մի ջո ցով29:

 Հե տաքրք րա կան է, որ Լեմ կի նը զու գա հեռ ներ է տա նում Հայոց ցե ղաս պա նու-
թյան և Հո լո քոս տի միջև` հայե րի դրու թյու նն Օս մա նյան կայս րու թյու նում հա մե մա-
տե լով Գեր մա նի ա յում հրե ա նե րի դրու թյան հետ. « Հայե րի դրու թյու նը Օս մա նյան 
կայս րու թյու նում շատ նման էր հրե ա նե րի դրու թյա նը Գեր մա նի ա յում: Հայե րը կայս-
րու թյան աշ խա տա սեր քա ղա քա ցի ներն է ին, ար հես տի և մտա վոր ու նա կու թյուն-
նե րի տա ղան դով: Նրանք ա ռևտ րի մեջ ու նե ին նույն ձիր քը, ի նչ հրե ա նե րը, և Ա սի-
ա կան Թուր քի ա յում հայերն է ին, ով քեր հմուտ աշ խա տա սեր և բիզ նե սի մար դիկ 
է ին: Ա նա տո լի այի յու րա քան չյուր քա ղաք ու ներ իր բա րե կե ցիկ հայ կա կան թա ղա-
մա սը, տե ղա կան վար պե տու թյան, մտա վոր կյան քի և ա ռևտ րի, ի նչ պես նաև Կոս-
տանդ նու պոլ սի և Եվ րո պայի հետ քա ղա քի ա ռևտ րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
կենտ րո նը»30 : 

Անդ րա դառ նա լով Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա գործ ման հար ցում Գեր մա նի-
այի մեղ սակ ցու թյան խնդ րին` Ռա ֆայել Լեմ կի նը նշում է, թե ա պա ցույց ներ կան 
այն մա սին, որ հայե րի հա լա ծանք նե րն ա ջակ ցու թյուն է ին գտ նում Գեր մա նի ա յում: 
Այս հար ցում գեր մա նա կան քա ղա քա կա նու թյու նը տպա վո րիչ ձևով բնո րո շե լու 
հա մար նա մեջ բե րում է Հեր բերտ Ա դամս Գիբ բոն սի հետևյալ մտ քե րը. « Հայե րը 
է ա կան գոր ծոն է ին Փոքր Ա սի ա յում… Նրանք կար ծես թե խոչըն դոտ է ին գեր մա նա-
կան գե րիշ խա նու թյան հաս տատ ման հա մար: Որ պես Փոքր Ա սի այի ա ռևտ րա կան 
և գյու ղատն տե սա կան ներ քին տարր̀  հայե րը ըն դու նակ է ին կանգ նել եվ րո պա ցի 

27 Herbert Adams Gibbons, The Blackest Page of Modern history, Ney York, 1916, p. 30-31.
28 Raphael Lemkin Collection, Box 8, folder 14, Manuscript on the Turkish Massacre of Armenians, 
p. 94, (http://digifindingaids.cjh.org/?pID=10920).
29 Arnold Toynbee, նշվ. ա շխ., էջ 115:
30 Raphael Lemkin Collection, Box 8, folder 14, Manuscript on the Turkish Massacre of Armenians, 
p. 93 (http://digifindingaids.cjh.org/?pID=10920).
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գա ղու թա րար նե րի ներ թա փանց ման դեմ և կանգ նած է ին Ա նա տո լի այի գեր մա-
նաց ման ծրագ րե րի ճա նա պար հին»31:

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա գործ ման հար ցում Գեր մա նի այի մաս նակ ցու թյան 
վե րա բե րյալ փաս տե րի ու սում նա սի րու թյան ար դյուն քում Լեմ կի նը եզ րա կաց նում է, 
որ Գեր մա նի ան հնա րա վո րու թյուն ու ներ կան խե լու թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի 
կող մից ի րա կա նաց ված վայ րա գու թյուն նե րը, սա կայն դրա փո խա րեն ոչ մի այն 
չկան խեց, այլև ա վե լի էր խրա խու սում հայե րի կո տո րած նե րը. «1915թ. վայ րա գու-
թյուն նե րը սկ սե լուց 4 ա միս հե տո Գեր մա նի այի կանց լե րը դի մել է Ռայխս տա գին 
շնոր հա վո րե լու իր հայ րե նա կից նե րի` « Թուր քի այի չք նաղ վե րածն ման» ա ռի թը: 
Ե րբ Թուր քի ան պա տե րազ մի մեջ մտավ, ի րեն Գեր մա նի այի իշ խա նու թյան տակ 
դրեց և կախ ված էր իր դաշ նակ ցի զի նամ թեր քից և ռազ մա կան ղե կա վա րու թյու նից: 
Ե թե Գեր մա նի ան ցան կա նար, կա րող էր կանգ նեց նել վայ րա գու թյուն նե րը̀  պար-
զա պես Թուր քի ային զր կե լով ա ջակ ցու թյու նից»32: 

Ա պա ան դրա դարձ է կա տար վում Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա կա նաց ման հար-
ցում Գեր մա նի այի ծրագ րե րին, և ներ կա յաց վում է « Կոչ նա կի» (Gotchnag) սեպ տեմ-
բե րի 4-ի հա մա րում տեղ գտած մի հոդ ված. «Օ տա րերկ րյա թղ թա կի ցը հա ղոր դում 
է, որ տե ղա կան նա հան գա պե տե րը, ով քեր քա ջու թյուն չու նե ին կա տա րե լու հայե րի 
ար տաքս ման հրա մա նը, խն դի րը ի րենց վրա է ին վերց նում գեր մա նա ցի պաշ տո-
նյա նե րը: Վեր ջին ներս մաս նակ ցում է ին ար տաքս ման ծրագ րին և կրկ նա պատ կում 
դրա դա ժա նու թյու նը: Թղ թա կի ցն այդ պի սի փաս տե րի հի ման վրա հայ տա րա րում է, 
որ հայե րի ո չն չաց ման ծրագիրը մտած վել էր գեր մա նա ցի նե րի կող մից և ի րա գործ-
վել նրանց խոր հուրդ նե րով»33: Նույ նիսկ նմա նա տիպ մտադ րու թյուն նե րի պա րա-
գա յում Վա շինգ տո նում Գեր մա նի այի դես պան Կոմս Բերնս դոր ֆը ը նդ հան րա պես 
հեր քում էր վայ րա գու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը. «Են թադ րյալ վայ րա գու թյուն նե րը 
Օս մա նյան կայս րու թյու նում թվում են որ պես պարզ հո րին վածք ներ»34:

 Ձե ռագ րի այս են թա բաժ նի վերջ նա մա սում Ռա ֆայել Լեմ կի նը նշում է , որ թուր-
քա կան կա ռա վա րու թյու նը նու յնիսկ հրա ժար վում էր հայե րին օգ նու թյուն տրա-
մադ րե լու ա ռա ջարկ նե րից. « Հա մա ձայն Նյու Յորք Թայմ սի 1915թ. հոկ տեմ բե րի 
19-ի հա մա րի` թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը տե ղե կաց րել է Պետ քար տու ղա րու-
թյա նը Վա շինգ տո նում, որ ա մե րի կյան Կար միր խա չին չի թույ լատր վում ու ղար կել 
վի րա բույժ ներ և բուժ քույ րեր ու ղար կել Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայե րին օգ նե-
լու հա մար: Թուր քե րը ոչ մի այն ար գե լե ցին Ա մե րի կյան կար միր խա չի վի րա բույժ-
նե րին, բու ժքույ րե րին և օգ նու թյան գոր ծա կալ նե րին, այլև բո լոր չե զոք օ տա րերկ-
րա ցի նե րին»35:

31 Herbert Adams Gibbons, նշվ. ա շխ., էջ 62, 63:
32 Raphael Lemkin Collection, Box 8, folder 14, Manuscript on the Turkish Massacre of Armenians,  
p. 95 (http://digifindingaids.cjh.org/?pID=10920).
33 Նույն տե ղում, էջ 96:
34 Arnold Toynbee, նշվ. ա շխ., էջ 115 (հայ տա րա րու թյու նը տպագր վել է «New York Herald»-ում):
35 Raphael Lemkin Collection, Box 8, folder 14, Manuscript on the Turkish Massacre of Armenians,  
p. 98 (http://digifindingaids.cjh.org/?pID=10920).
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 Վե րը նշ ված փաս տե րից ել նե լով՝ քիչ կաս կած կա րող է լի նել, որ ո չն չաց ման 
ծրա գի րը լավ մտած ված էր, և ի րա գործ եց թուր քա կան կա ռա վա րու թյունը Գեր մա-
նի այի կող մից ամ բող ջո վին ճա նաչ ման և ա ջակ ցու թյան պայ ման նե րում36: 

Ամ փո փե լով նշենք հետևյալ եզ րա կա ցու թյուն նե րը.
• ՌաֆայելԼեմկինըՕսմանյանկայսրությունումհայերինկատմամբկիրառվող

հա լա ծանք նե րը պայ մա նա վո րում է հիմնականում կրո նա կան պատ ճառ նե րով, 
քա նի որ, ը ստ նրա, Ղու րա նի հիմ նա րար սկզ բունք նե րը հա կա սում են քրիս տո-
նե ու թյան ուս մուն քին: 

• Օսմանյանկայսրությանկողմիցհայերինկատմամբվարվողքաղաքականու
թյու նը Լեմ կի նի պատ կե րաց մամբ նպա տակ ուներ բնաջն ջելու կայս րու թյու նում 
ապ րող ոչ մահ մե դա կան ժո ղովր դին, ո րոնք վնա սում է ին կայս րու թյան մի ա-
տար րու թյու նը: Օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րն ի րենց նպա տա կին հաս նե լու 
հա մար մահ մե դական նե րին գրգ ռում է ին հայե րի դեմ և նա խա պես ծրագրել է ին 
ի րենց գոր ծո ղու թյուն նե րը: 

• ՀայերիկոտորածներիանպատիժկազմակերպումըԼեմկինըպայմանավորում
է ար տա քին նա խադ րյալ նե րի առ կա յու թյամբ, ո րը հմուտ ձևով օգ տա գործ վեց 
օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից:

• ԼեմկինիդիտարկմամբՕսմանյանկայսրությանկողմիցՀայոցցեղասպանու
թյան ի րա գոր ծու մը տե ղի է ու նե ցել հիմ նա կա նում Գեր մա նի այի մեղ սակ ցու-
թյան և ա ջակ ցու թյան պայ ման նե րում: 

• Լեմկինը գտնում է, որ Օսմանյան կայսրությունում հայերի` առևտրում և այլ
ո լորտ նե րում ձեռք բե րած հա ջո ղու թյուն նե րը կայս րու թյու նում հայե րի նկատ-
մամբ թշ նա մու թյան ա ռա ջաց ման հիմ քեր ստեղ ծե ցին: Ի սկ Գեր մա նի ան հայե-
րին դի տար կում էր որ պես խոչըն դոտ Օս մա նյան կայս րու թյու նը գա ղու թաց նե լու 
հար ցում: 

• Ըստ Լեմկինի` Օսմանյան կայսրությունում հայերի բնաջնջումը մշակված և
հա մա կարգ ված գոր ծըն թաց էր, այ սինքն` առ կա էր հայե րին ո չն չաց նե լու մտադ-
րու թյու նը, ի սկ 1948թ. դեկ տեմ բե րի 9-ի « Ցե ղաս պա նու թյան հան ցա գոր ծու թյու նը 
կան խար գե լե լու և պատ ժե լու մա սին» կոն վեն ցի այի հա մա ձայն` մտադ րու թյան 
առ կա յու թյու նն ան հրա ժեշտ բա ղադ րիչ է ցե ղաս պա նու թյան հան ցա գոր ծու-
թյու նը բնո րո շե լու հա մար:

36 Նույն տե ղում, էջ 98:
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 ՌԱ ֆԱՅԵԼ ԼԵՄ ԿԻ ՆԻ ԴԻ ՏԱՐ ԿՈւՄ ՆԵ Րը ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ԿՈ ՏՈ ՐԱԾ ՆԵ ՐԻ 
ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ ԳՐ քԱ ՉԱփ (BOOK-lENGTH) ձԵ ՌԱԳ ՐԻ «Ս ՊԱ ՆԵ ԼՈւ 

ՄՏԱԴՐՈւ ԹՅՈւՆ: Ո ՞Վ է ՄԵ ՂԱ ՎՈՐ» ԵՆ ԹԱ ԲԱժ ՆՈւՄ 
ա րբկ Պո ղո սան

ԱՄ փՈ փՈւՄ
  Հոդ վա ծում վեր լուծ վում է Հայոց ցե ղաս պա նու թյան վե րա բե րյալ Լեմ կի նի գրած 
« Հայ կա կան կո տո րած նե րի վե րա բե րյալ գր քա չափ ձե ռագ րի» «Ս պա նե լու մտադ-
րու թյու նը, ո ՞վ է մե ղա վոր» են թա բա ժի նը, ո րում հե ղի նա կն ու շագ րավ դի տար կում-
ներ է ա նում Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա գործ ման դր դա պատ ճառ նե րի մա սին 
և նշում, թե ով քեր են այդ հան ցա գոր ծու թյան ի րա գործ ման պա տաս խա նա տու-
նե րը: Լեմ կի նը Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա գոր ծու մը պայ մա նա վո րում է Օս մա-
նյան կայս րու թյան իշ խա նու թյուն նե րի՝ կայս րու թյու նում ապ րող ոչ մահ մե դա կան 
հայե րին բնաջն ջե լու մտադ րու թյամբ և ար տա քին նա խադ րյալ նե րի առ կա յու թյու նը 
հմուտ ձևով օգ տա գոր ծե լու հան գա ման քով: Լեմ կի նը մատ նան շում է, որ Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան ի րա գոր ծու մը տե ղի է ու նե ցել Գեր մա նի այի մեղ սակ ցու թյան և 
ա ջակ ցու թյան պայ ման նե րում: 
Բա նա լի բա ռեր՝ Ռա ֆայել Լե մ կին, Գր քա չափ ձե ռա գիր, Ղու րան, Աբ դուլ Հա միդ 
II, հայե րի կո տո րած ներ, Գեր մա նի ա, ե րիտ թուր քեր, ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղու-
թյուն ներ:

RAPHAEl lEMKIN OBSERVATIONS ON THE SuBSECTION «INTENT TO  
KIll- WHO IS GuIlTY?” OF “TuRKISH MASSACRE OF ARMENIANS -  

BOOK-lENGTH MANuSCRIPT”
Narek Poghosyan

SuMMARY
The article considers the subsection “Intent to kill- Who is guilty?” of Raphael Lemkin’s 
“Turkish Massacre of Armenians - Book-Length Manuscript”, dedicated to the topic of 
the Armenian Genocide, in which the author reveals interesting remarks on the causes 
of the Armenian genocide, and indicates those, who are responsible for this crime. The 
reasons for committing genocide Lemkin determines the objectives of the authorities of 
the Ottoman Empire, which included the extermination of the non-Muslim Armenians 
of the Ottoman Empire as well as flexible usage of the foreign political circumstances. 
Lemkin indicates that the Armenian genocide occurred in circumstances of the 
complicity and support of Germany.
Keywords: Raphael Lemkin, Book-length manuscript, Koran, Abdul Hamid II, 
massacres of the Armenians, Germany, Young Turks,  genocidal acts.
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нАБлюденИя рАфАэля лэмкИнА В «нАмеренИе УБИйстВА:  
кто ВИноВАт?» В ПодрАЗделе рУкоПИсИ «рУкоПИсь кнИЖного 

формАтА оБ Армянской реЗне»
Нарек Погосян

реЗюме
В статье анализируется подраздел «Намерение убийства: кто виноват?» рукописи 
Рафаэля Лэмкина «Рукопись книжного формата об армянской резне», посвящен-
ный теме Геноцида армян, в котором автор делает интересные наблюдения о 
мотивах Геноцида армян и указывает на тех, кто несет ответственность за осу-
ществление преступления. Осуществление Геноцида армян Лемкин связывает с 
намерением уничтожить не мусульманских армян, живущих в Османской импе-
рии. В деле уничтожения армян сыграло свою роль и умелое исользование внеш-
неполитической ситуации. Лемкин указывает на то, что Геноцид армян имел 
место при поддержке Германии.
Ключевые слова: Рафаэль Лемкин, рукопись книжного формата, Коран, резня 
армян, Абдул Хамид II, Германия, младотурки, акты геноцида.


