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 ՌԱ ՖԱՅԵԼ ԼԵՄ ԿԻ ՆԻ  
« ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ԿՈ ՏՈ ՐԱԾ ՆԵ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ ՀԱ ՄԱ ՌՈՏ ՁԵ ՌԱ ԳԻ Րը»

 Նա րեկ Պո ղո սյան

 Ի րա վա գետ Ռա ֆայել Լեմ կինն իր գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում թո ղել է հս կա յա-
կան գի տա կան ժա ռան գու թյուն, ո րի մեջ կար ևոր տեղ է հատ կաց վում ցե ղաս պա-
նու թյուն նե րի և դրանց պատ մու թյան ու սում նա սի րու թյա նը: 

Պահ պան վել են Ռա ֆայել Լեմ կի նի մեծ քա նա կու թյուն կազ մող նա մա կագ րու-
թյուն նե րը, հոդ ված նե րը, հար ցազ րույց նե րը, լրագ րային քաղ վածք նե րը, խմ բագ-
րա կան նե րը, ձե ռագ րե րը: Ռա ֆայել Լեմ կի նի թո ղած ար խի վային նյու թե րի մի 
մա սը պահ պան վում է Նյու Յոր քում գտն վող «Ա մե րի կայի հրե ա կան պատ մա կան 
ըն կե րակ ցու թյու նում»̀  Ռ. Լեմ կի նի հա վա քա ծուի տես քով1: Ար խի վային նյու թերն 
ամ փոփ ված են 12 ձե ռագ րե րի պա հոց նե րի և 2 մե ծա ծա վալ պա հոց նե րի մեջ: Նյու-
թե րի մի մա սը մատ չե լի է նաև առ ցանց տար բե րա կով2: 8-րդ պա հո ցի թիվ 14 և 
15 թղ թա պա նակ նե րում պահ պան վել են Ռ. Լեմ կի նի ձե ռագ րե րը Հայոց ցե ղաս-
պա նու թյան մա սին3:  Դրան ցից մե կը 139-է ջա նոց մի ձե ռա գիր է, ո րին Լեմ կի նի 
ժա ռան գու թյան հա մար գրա ցու ցակ  կազ մող ան ձը տվել է  « Հայ կա կան կո տո րած-
նե րի վե րա բե րյալ գր քա չափ ձե ռա գիր» ան վա նու մը: Ե րկ րոր դը 6-է ջա նոց նույն պես 
ան վեր նա գիր ձե ռա գիր է, ո րն ան վան վել է « Հայ կա կան կո տո րած նե րի վե րա բե րյալ 
հա մա ռոտ ձե ռա գիր»: Եր կու ձե ռագ րե րից և ոչ մե կը թվագր ված չէ:

 Հե տա զո տու թյան հիմ նա կան նպա տա կը « Հայ կա կան կո տո րած նե րի վե րա բեր-
յալ հա մա ռոտ ձե ռագ րի» ու սում նա սի րու թյունն է: Ձե ռա գի րը բա վա րար չա փով 
ու սում նա սիր ված չէ, և դրա ու սում նա սի րու թյու նը թույլ կտա ներ կա յաց նել, թե ի նչ 
շեշ տադ րում ներ է ա րել Ռա ֆայել Լեմ կինն իր ձե ռագ րի մի ջո ցով և հատ կա պես ի նչ 
ու ղերձ է փոր ձել փո խան ցել:

 Հայ կա կան կո տո րած նե րի վե րա բե րյալ եր կու̀  գր քա չափ և հա մա ռոտ ձե ռագ-
րե րի ու սում նա սի րու թյա նը և վեր լու ծու թյանն ան դրա դար ձել է պատ մա բան, Ա լա-
բա մայի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Սթի վեն Ջե կոբսն իր « Ռա ֆայել Լեմ կի նը և 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը» հոդ վա ծում: Հոդ վա ծում Ս. Ջե կոբ սը  հիմ նա կան շեշ տը 
դնում է « Հայ կա կան կո տո րած նե րի վե րա բե րյալ գր քա չափ ձե ռագ րի» վեր լու ծու-
թյան վրա, ո րը բա վա կա նին մե ծա ծա վալ է, ի սկ « Հայ կա կան կո տո րած նե րի վե րա-
բե րյալ հա մա ռոտ ձե ռագ րին» ան դրա դար ձել է մի այն թռու ցիկ:

Ս. Ջե կոբ սը նշում է. « Հայոց ցե ղաս պա նու թյանն ա ռնչ վող կր ճատ ձե ռա գիրն 
ա ռանձ նա հա տուկ չէ: Այն ներ կա յաց նում է բռ նու թյուն նե րի ո րոշ օ րի նակ ներ, հղում-
ներ են ար վում տար բեր աղ բյուր նե րից, չու նի ո ՛չ նե րա ծու թյուն, ո ՛չ եզ րա կա ցու թյուն 

1 «Ամերիկայի հրեական պատմական հասարակությունը» (American Jewish Historical Society) 
ԱՄՆ-ի ամենահին ազգային էթնիկ պատմական կազմակերպությունն է:
2 Guide to the Raphael Lemkin (1900-1959) Collection, http://digifindingaids.cjh.org/?pID=109202.
3 Raphael Lemkin Collection, Box 8, folder 14, Manuscript on the Turkish Massacre of Armenians, Box 
8, folder 15, Short Manuscript on the Turkish Massacre of Armenians.
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և, ի նչ պես ա ռա ջին ձե ռագ րի (գր քա չափ ձե ռա գիր) դեպ քում, հիմ նա վոր ված չէ, թե 
ին չի հա մար է այն գր վել»4:

Ն շենք, որ Ս. Ջե կոբ սի այն տե սա կե տը, թե Լեմ կի նի կր ճատ ձե ռա գի րը ո չն չով 
ա ռանձ նա հա տուկ չէ, հիմ նա վոր ված չէ, քա նի որ ձե ռագ րում ամ փոփ ված օ րի նակ-
նե րից բա ցի` ներ կա յաց ված է նաև հե ղի նա կի վեր լու ծու թյու նը, և ձե ռա գիրն ու նի 
գի տա կան ար ժեք:

« Հայ կա կան կո տո րած նե րի վե րա բե րյալ հա մա ռոտ ձե ռա գի րը» չու նի նա խա բան 
և եզ րա կա ցու թյուն: Ձե ռագ րի վեր ջում բա ցա կա յում է նաև գրա կա նու թյան ցան կը, 
բայց տո ղա տա կե րում առ կա են հղում ներ հինգ աղ բյուր նե րից` 1) Sonnenaufgang, 
Oktober 1915, 2)  Germany, Turkey and Armenia, 3) New York journal, «Gotchnag» 
August 28, 1915, 4) Treatment of Armenians, 5) Beginning Again at Ararat: 

Ա ռա ջին աղ բյու րը, ո րից օ գտ վել է Լեմ կի նը̀  «Sonnenaufgang, Oktober 1915»̀  
Ար ևել քում քրիս տո նե ա կան բա րե գոր ծա կան աշ խա տան քի խթան ման Գեր մա նա-
կան լի գայի օր գա նի` Sonnenaufgang-ի (Sonnenaufgang գեր մա նե րե նից թարգ մա նա-
բար նշա նա կում է ար ևա ծագ) 1915թ. հոկ տեմ բե րի հա մարն է: Հա վա նա կան է, որ 
այս աղ բյու րից ձե ռագ րում մեջ բեր ված հատ վա ծը Լեմ կի նը վերց րել է ձե ռա գի րը 
գրե լու հա մար իր օգ տա գոր ծած փաս տաթղ թե րի որ ևէ ժո ղո վա ծուից: 

Երկ րորդ աղ բյու րը (Germany, Turkey and Armenia), ո րից օ գտ վել է Լեմ կի նը, 
« Գեր մա նի ան, Թուր քի ան և Հա յաս տա նը» ա նու նը կրող գեր մա նա կան և այլ 
աղ բյուր նե րի փաս տաթղ թային ա պա ցույց նե րի ը նտ րա նին է, ո րը վե րա բե րում է 
Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց ված բռ նու թյուն նե րին: 

Եր րորդ աղ բյու րը (New York journal, «Gotchnag» August 28, 1915) « Նյու Յորք» 
ամ սագ րի 1915թ. օ գոս տո սի 28-ի հա մարն է, որ տե ղից Լեմ կինն իր ձե ռագ րում մեջ-
բե րում է ո րո շա կի փաս տա կան տվյալ ներ:

 Չոր րորդ աղ բյու րը (Treatment of Armenians) 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.» փաս տաթղ թե րի ժո ղո վա ծուն է, 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 հայտ նի է « Կա պույտ գիրք» ան վամբ: « Կա պույտ 
գր քի» մեջ կար ևոր են հատ կա պես 1915-1916թթ. ըն թաց քում Օս մա նյան կայս րու-
թյու նում Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա գործ ման ժա մա նակ Գեր մա նի այի, Ի տա-
լի այի, Նի դեռ լանդ նե րի, Շվե դի այի և Շվեյ ցա րի այի ա կա նա տես նե րի բազ մա թիվ 
վկա յու թյուն նե րը:

 Մյուս աղ բյու րը Մեյբլ Է. Է լի ո թի «Beginning Again at Ararat» գիրքն է: Մ. Է. Է լի-
ո թը Մեր ձա վոր Ար ևել քում ա մե րի կյան նպաս տա մա տույց կո մի տե ի բժշ կա կան 
տնօ րենն էր, ով, Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա գործ ման տա րի նե րին որ պես բժիշկ 
աշ խա տե լով Մա րա շում, Կոս տանդ նու պոլ սում և այլ վայ րե րում, օգ նել է տե ղի 
բնակ չու թյա նը, այդ թվում նաև` հայե րին, և գրի է ա ռել իր տպա վո րու թյուն նե րը:

4 Jacobs Steven L., ‘Raphael Lemkin and the Armenian Genocide’, in Richard Hovannisian (ed.), 
Looking Backward, Moving Forward: Confronting the Armenian Genocide, New Brunswick: Transaction, 
2003, p. 132.
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Ռ. Լեմ կի նը ձե ռագ րում մեջ բե րում ներ է ա նում վերոհիշյալ աղ բյուր նե րից և 
ներկայացնում նաև իր մո տե ցում նե րը:

 Լեմ կինն իր ձե ռագ րում հատ կա պես հա տուկ ու շադ րու թյուն է դարձ նում կրո նա-
փո խու թյան խնդ րին: Նա ձե ռա գի րը սկ սում է Դի ար բե քի րից Հա լեպ ու ղարկ ված 
հե ռագ րով. «Ան դե րոում գյու ղի բնա կիչ նե րը իս լամ է ին ըն դու նել, և նրանց թույ-
լատ րե ցին մնալ: Հաճ նում 6 ըն տա նիք ցան կա ցավ մահ մե դա կա նու թյուն ըն դու նել: 
Նրանք պատ մում է ին. « Հա րյուր ըն տա նիք նե րի կող մից ո չինչ չի ըն դուն վե լու»»: 
Հե ռա գի րը̀  որ պես փաս տա թուղթ, վերց ված է Ար ևել քում քրիս տո նե ա կան բա րե-
գոր ծա կան աշ խա տան քի խթան ման Գեր մա նա կան լի գայի օր գա նի` Sonnenauf-
gang-ի` 1915թ. հոկ տեմ բե րի հա մա րից: Այն տեղ է գտել Ջեյմս Բրայ սի և Առ նոլդ 
Թոյն բի ի` « Կա պույտ գիրք» ա նու նով փաս տաթղ թե րի ժո ղո վա ծուի մեջ5:

Ռ. Լեմ կինն իր ձե ռագ րում ներ կա յաց նում է նաև դեպ քեր հայ կա նանց` թուր-
քա կան հա րեմ ներ  տե ղա փոխ ման, թուր քե րի և քր դե րի միջև հայ ե րե խա նե րի 
բա ժան ման և բռ նի կրո նա փո խու թյան մա սին. « Տաս նյակ հա զա րա վոր կա նայք 
և աղ ջիկ ներ, ով քեր տար վել է ին թուր քա կան հա րեմ ներ, և ե րե խա նե րի խմ բեր, 
ո րոնք հա վաք վել է ին կա ռա վա րու թյան կող մից և բա ժան վել թուր քե րի և քր դե րի 
միջև, հե ռաց վե ցին քրիս տո նե ա կան ե կե ղե ցի նե րից և ստիպ ված է ին իս լամ ըն դու-
նել»6: Ռ. Լեմ կինն իր ձե ռագ րի այս հատ վա ծը վերց րել է « Գեր մա նի ան, Թուր քի ան 
և Հա յաս տա նը» ա նու նը կրող գեր մա նա կան և այլ աղ բյուր նե րի փաս տաթղ թային 
ա պա ցույց նե րի ը նտ րա նուց7: 

Ա պա Լեմ կի նը վե րոգ րյա լի վե րա բե րյալ շա րադ րում է իր միտ քը. « Հա զա րա վոր 
հայեր հրա ժար վե ցին մահ մե դա կա նու թյուն ըն դու նե լուց և քրիս տո նե ա կան 
հա վատ քը մեր ժե լու փո խա րեն, ո րը դա րե րով ըն կած էր նրանց ցե ղի հիմ քե րում, 
հաս տա տա կա մո րեն կանգ նե ցին թշ վա ռու թյան, զր կանք նե րի ու տան ջանք նե րի 
ա ռաջ: Շա տե րը, այ նուա մե նայ նիվ, զգա ցին, որ չզո հա բեր վե լը շատ լավ է, ե թե 
ի րենք կա րող են փր կել ի րենց սի րե լի նե րին»8:

 Լեմ կի նի այս միտ քը վկա յում է այն մա սին, որ նա հան գա մա նո րեն ու սում նա սի-
րել է փաս տաթղ թե րը և վկա յու թյուն նե րը: Նա բե րում է նաև « Նյու Յորք» ամ սագ րի 
1915թ. օ գոս տո սի 28-ի հա մա րից ո րո շա կի փաս տա կան տվյալ ներ. «200 հայ կա կան 
ըն տա նիք Օր դուից սպառ նա լիք նե րի և բռ նու թյուն նե րի ճնշ ման տակ իս լամ ըն դու-
նեց: Կե րա սու նի 400 ըն տա նի քից 200-ը իս լամ ըն դու նեց` հե տապն դում նե րից խու-
սա փե լու հա մար, մնա ցած ներն ար տաքս վե ցին»9: (Ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ 

5 Bryce James and Toynbee Arnold, The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, 1915-1916, 
uncensored edition with an Introduction by Ara Sarafian, Princeton: Gomidas Institute, 2000,  p. 67.
6 Raphael Lemkin Collection, Box 8 folder 15, Short manuscript on the Turkish Massacre of Armenians, 
p. 1. http://digital.cjh.org/webclient/DeliveryCopyrights.jsp.
7 Germany, Turkey and Armenia: A Selection of Documentary Evidence, London: J.J Keliher and Co., 
1917, p. 102-103.
8 Guide to the Raphael Lemkin (1900-1959) Collection, Box 8 folder 15, Turkish Massacre of Armenians 
- Short Manuscript, p. 1. (http://digital.cjh.org/webclient/DeliveryCopyrights.jsp).
9 New York Journal, “Gothchnag” August 28, 1915.
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այս տվյալ նե րը բե րե լիս Լեմ կինն օ գտ վել է նաև « Կա պույտ գր քից»)10: Ա պա Լեմ-
կի նը փոր ձում է ամ փո փել. « Դա թուր քե րի կող մից ե րե խա նե րին և ե րի տա սարդ 
հայ աղ ջիկ նե րին դե պի մահ մե դա կա նու թյուն հա վա տա փոխ ա նե լու հիմ նա կան 
քա ղա քա կա նու թյունն էր: Ե րե խա նե րին հա ճա խա կի խլում է ին ի րենց ծնող նե րից 
և տա լիս է ին մահ մե դա կան նե րին` իս լա միզ մով դաս տի ա րակե լու հա մար»11: Պետք 
է նշել, որ Ռ. Լեմ կի նի մեջ բե րած այս հատ վածն իր ար տա ցո լումն է գտել Ցե ղաս-
պա նու թյան հան ցա գոր ծու թյու նը կան խե լու և պատ ժե լու մա սին կոն վեն ցի այի 2-րդ 
հոդ վա ծի 5-րդ կե տում, որ տեղ ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի շար քում 
նշ վում է ե րե խա նե րի բռ նի փո խան ցու մը մարդ կային մի խմ բից մյու սին12:

 Մեջ բե րե լով ևս մի քա նի վկա յու թյուն « Կա պույտ գր քից», ո րոնք վե րա բե րում 
են ե րե խա նե րի բռ նի հա վա քին,  կրո նա փո խու թյա նը և բռ նա գաղ թին, Լեմ կի նը 
հան գում է հետ ևյալ եզ րա կա ցու թյա նը. « Հա զա րա վոր հայեր ան կաս կած կրո նա-
փոխ ե ղան`  պահ պա նե լու հա մար ի րենց և ի րենց սի րե լի նե րի կյան քը, բայց այդ 
հե տապնդ վող ազ գի կրո նա կան հա վատ քը բա ցա ռիկ ու ժեղ էր»13:

 Ձե ռագ րի հա ջորդ դր վա գում Լեմ կի նը Մեյբլ Է. Է լի ո թի «Beginning Again at 
Ararat» գր քից մեջ բե րում է Մա րա շի ա մե րի կյան հի վան դա նո ցի վի րա բույժ դոկ-
տոր Ար թի նի՝ 1920թ. ա սած խոս քե րը, ո րոնք, ը ստ եր ևույ թին, մեծ տպա վո րու թյուն 
է ին թո ղել իր վրա. « Հայ կա կան տե րու թյու նը բա ժան վեց Պարս կաս տա նի և Հռո մի 
միջև, և մենք (հայե րը) հպա տակ ժո ղո վուրդ ե նք դրա նից ի վեր: Մենք կա րող է ինք 
ան հե տա նալ ե րկ րի վրայից հա զար տա րի ա ռաջ, բայց դա տե ղի չի ու նե ցել մեր 
ե կե ղե ցու շնոր հիվ: Այդ պատ ճա ռով էլ ես պատ կա նում եմ լու սա վոր չա կան ե կե ղե-
ցուն: Բայց ե կե ղե ցին Հա յաս տան է, Հա յաս տա նը̀  ե կե ղե ցի… Որ պես հայեր̀   մեր 
պարտքն է հետ ևել մեր ե կե ղե ցուն, նրան տալ ա մեն ի նչ, որ մենք գի տենք ժա մա նա-
կա կից գի տե լիք նե րից, պա հել այն կեն դա նի և ա ճող, որ պես մեր ազ գի սիրտը»14: 

Ա պա Լեմ կի նը շա րադ րում է նաև հայե րի կող մից սե փա կան ե կե ղե ցուն հա վա-
տա րիմ մնա լու̀  բժիշկ Ար թի նի խոս քի վե րա բե րյալ իր տե սա կե տը. « Հայե րից շա տե-
րը գի տակ ցա բար տե ղյակ չէ ին դրա նից, բայց բնազ դո րեն զգում է ին, որ Ա ստ ծուց 
հրա ժար վե լը ոչ մի այն սե փա կան հո գի նե րի նկատ մամբ դա վա ճա նու թյուն կա րող 
է լի նել, այլև նրանց սե փա կան ազ գի, քա նի որ նրանց հա վատ քը ե կե ղե ցու նկատ-
մամբ մի աս նա կան է պա հել հայե րին` որ պես ժո ղո վուրդ, տար բեր ազ գե րի հետ 
ապ րե լու 15 հա րյու րա մյակ նե րի ըն թաց քում:  Հայոց ե կե ղե ցին պե տա կա նու թյան 
այն մնա ցուկն է, ո րը շա րու նա կում է գո յու թյուն ու նե նալ»15:

10 Bryce James and Toynbee Arnold, նշվ. աշխ., p. 322:
11 Raphael Lemkin Collection, Box 8 folder 15, Short manuscript on the Turkish Massacre of Armenians, 
p. 2. (http://digital.cjh.org/webclient/DeliveryCopyrights.jsp).
12 Ցեղասպանության հանցագործությունը կանխելու և պատժելու մասին կոնվենցիա, 1948 թ. 
դեկտեմբերի 9 http://www.un.am/res/UN%20Treaties/III_1.pdf.
13 Նույն տեղում:
14 Elliott Mabel Evelyn, Beginning Again at Ararat, New York: Fleming H. Revell, 1924, p. 67, 68.  
15 Raphael Lemkin Collection, Box 8 folder 15, Short manuscript on the Turkish Massacre of Armenians, 
p. 3. (http://digital.cjh.org/webclient/DeliveryCopyrights.jsp).
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 Ռա ֆայել Լեմ կի նի այս տե սա կե տը վկա յում է այն մա սին, որ նա ու սում նա սի րել 
է հայոց պատ մու թյու նը: Թերևս դրա նով է պայ մա նա վոր ված, որ նա հայոց ե կե-
ղե ցին հա մա րում է պե տա կա նու թյան յու րա հա տուկ բա ղադ րիչ հայե րի` պե տու-
թյուն չու նե նա լու պա րա գա յում, ի նչն էլ են թա գի տակ ցա բար ա ռաջ է բե րել հայե րի 
ան սահ ման նվիր վա ծու թյու նը սե փա կան հա վա տին:

 Ձե ռագ րում մեջ բեր վում է նաև մեկ այլ հատ ված դոկ տոր Է լի ո թի գր քից, ե րբ մի 
հայ աղ ջիկ պատ մում է բժիշկ Է լի ո թին, թե ի նչ պես է մահ մե դա կա նու թյուն ըն դու-
նել̀  գաղտ նի շա րու նա կե լով մնալ քրիս տո նյա, և թե ի նչ ազ դե ցու թյուն են ու նե ցել իր 
վրա աք սո րա վայ րից մոր փո խան ցած վեր ջին խոս քե րը. «Իմ մայ րը ի նձ ու ղար կել 
էր այս խոս քը. «Չժխ տել Քրիս տո սին: Ե թե դու ժխ տես նրան, ես  կժխ տեմ քեզ»: 
Մի այն այդ խոսքն ու նե ցա իմ մայ րի կից: Այս պես, ես չէ ի կա րող ա սել մահ մե դա կան 
բա ռեր, չնա յած ես փոր ձե ցի»16:

 Ձե ռագ րում « Կա պույտ գր քից» ներ կա յաց վում են նաև փաս տեր, թե ի նչ քայ-
լե րի է ին ըն դու նակ դի մե լու հատ կա պես հայ կա նայք հա նուն սե փա կան հա վա տի. 
«Սր բու հուն և Սան դուխ տին` եր կու ե րի տա սարդ կա նանց Քեթ չուր դից, ա ռաջ նոր-
դում է ին դե պի թուր քե րի հա րեմ, և ի րենք ի րենց գցե ցին Հա լիս գե տը և խեղդ-
վե ցին` մա նուկ նե րը ձեռք նե րին: Սր բու հուն ա ռա ջար կել է ին, որ ին քը փր կի ի րեն` 
իս լամ ըն դու նե լով և ա մուս նա նա լով թուր քի հետ: Սր բու հին ա ռար կել է ր… Նա 17 
այլ հայ աղ ջիկ նե րի հետ, ով քեր սպան վե ցին Չա լա մի Բել գոր գե ում, հրա ժար վեց 
հա վա տա փոխ լի նե լուց»17: 

Իր հա մա ռոտ ձե ռա գի րը Լեմ կինն ա վար տում է հայե րի դի մադ րա կան պայ-
քա րի վե րա բե րյալ փաս տե րով. « Դու զա սա րի, Գավ րայի, Խո րա սա նի, Խան ձո տի 
և այլ վայ րե րի հայե րը, ո րոնք բո լո րը տե ղա վոր վել է ին Սվա զի նա հան գում, ե րբ 
հա մոզ վե ցին, որ պա սիվ դի մադ րու թյան գոր ծե լա կեր պը, որ նրանք ըն դու նել է ին, 
ա մեն դեպ քում պի տա նի չէ. նրանք զենք վերց րին և ա ջակ ցե ցին Գու րի նի, Գե մե-
րե կի, Դիվ րին գի ի րենց հայ րե նա կից նե րին… 

Շա պին-Գա րա հի սա րի և Ա մա սի այի հայե րը, վր դով ված թուր քե րի վայ րա գու-
թյուն նե րից, դի մե ցին ճն շա մի ջոց նե րի: Նրանք այ րե ցին մահ մե դա կան թա ղա մա սը 
և հա մա պա տաս խան քա ղաք նե րի կա ռա վա րա կան շեն քե րը ու ժա մա նա կա վո րա-
պես դուրս քշե ցին թուր քե րին: Ա վե լի ուշ, այ նուա մե նայ նիվ, նրանք ճնշ վե ցին թուր-
քա կան զոր քե րի կող մից և զոհ վե ցին տևա կան պայ քա րի ըն թաց քում»18: 

Ա պա ձե ռագ րի վեր ջում Ռ. Լեմ կինն ար տա հայ տում է հետ ևյալ միտ քը. « Հայե-
րի հե րո սա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ան հա մար պատ մու թյուն ներ կան, և սար սա-
փե լի ա ղե տին դեմ առ դեմ նրանց ցու ցա բե րած տո կու նու թյունն ար ժա նի է հի աց-
մունքի»19: 

16 Elliott Mabel Evelyn, նշվ. աշխ., էջ 33, 34:
17 Bryce James and Toynbee Arnold, նշվ. աշխ.,  էջ 347:
18  Նույն տեղում:
19 Raphael Lemkin Collection, Box 8 folder 15, Short manuscript on the Turkish Massacre of Armenians, 
p. 6. (http://digital.cjh.org/webclient/DeliveryCopyrights.jsp).
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Եզ րա կա ցու թյուն ներ
•	 	Ձե	ռագ	րի	ու	սում	նա	սի	րու	թյու	նը	թույլ	 է	տա	լիս	նշել,	 որ	Ռա	ֆայել	Լեմ	կի	նը	 	ոչ	

մի այն հե տաքրքր վել է Հայոց ցե ղաս պա նու թյան փաս տով, այլև զբաղ վել է 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյան վե րա բե րյալ փաս տե րի ու սում նա սի րու թյամբ և վեր-
լու ծու թյամբ:

•	 	Ռա	ֆայել	Լեմ	կի	նը,	իր	հա	մա	ռոտ	ձե	ռագ	րում	օգ	տա	գոր	ծե	լով	մի	շարք	վկա	յու
թյուն ներ և փաս տեր Հայոց ցե ղաս պա նու թյան մա սին, հա տուկ ու շադ րու թյուն է 
դարձ րել Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց վող ան նա-
խա դեպ վայ րա գու թյուն նե րին և կրո նա փո խու թյան քա ղա քա կա նու թյա նը, 
ո րոնք ի րենց հեր թին ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղու թյուն ներ են, չնա յած այն հան-
գա ման քին, որ Լեմ կի նը « Ցե ղաս պա նու թյուն» բա ռը չի օգ տա գոր ծել իր հա մա-
ռոտ ձե ռագ րում:

•	 	Ձե	ռագ	րում	 Լեմ	կի	նը	 հայե	րի`	 հա	նուն	 հա	վա	տի	 պայ	քա	րը	 պայ	մա	նա	վո	րում	 է	
հայոց ե կե ղե ցու̀  հայ ժո ղովր դի կյան քում ու նե ցած պատ մա կան դե րա կա տա-
րու թյամբ:

 ռԱ ՖԱՅԵԼ ԼԵՄ ԿԻ ՆԻ  
« ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ԿՈ ՏՈ ՐԱԾ ՆԵ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ ՀԱ ՄԱ ռՈՏ ՁԵ ռԱ ԳԻ Րը»

 Նա րեկ Պո ո սյան 
ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ

 Հոդ վա ծում քն նու թյան է ա ռն վում Ռա ֆայել Լեմ կի նի « Հայ կա կան կո տո րած-
նե րի վե րա բե րյալ հա մա ռոտ ձե ռա գի րը»: Հե տա զո տու թյան մեջ ներ կա յաց վում է, 
որ, օգ տա գոր ծե լով Հայոց ցե ղաս պա նու թյան վե րա բե րյալ մի շարք աղ բյուր ներ, 
դրանց հի ման վրա Ռա ֆայել Լեմ կի նը մի շարք փաս տեր և վկա յու թյուն ներ է բե րել 
Օս ման յան կայս րու թյու նում հայե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց վող բռ նի կրո նա փո-
խու թյան և մյուս ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, ա պա վեր լու-
ծու թյուն ներ կա տա րել՝ ը ստ ար ժան վույն գնա հա տե լով հայե րի դի մադ րա կան պայ-
քա րը:

 Բա նա լի բա ռեր՝ Ռա ֆայել Լեմ կին, ձե ռա գիր, հայ կա կան կո տո րած ներ, ցե ղաս-
պա նու թյուն, կրո նա փո խու թյուն, հայոց ե կե ղե ցի, դի մադ րա կան պայ քար, ա կա նա-
տես նե րի վկա յու թյուն ներ:

raPhael lemKin`s  
“shorT manusCriPT on The TurKish massaCre oF armenians”

Narek Poghosyan
summarY

The article is considering Raphael Lemkin’s “Short Manuscript on the Turkish Massacre 
of Armenians”. The study is presented to the Armenian Genocide on a number of 
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sources, Raphael Lemkin based on a set of facts and evidence carried out by the Ottoman 
Empire against the Armenians forcibly converting to Islam and other genocidal acts, 
then perform analyzes appreciating the Armenians struggle of resistance.

Keywords: Raphael Lemkin, manuscript, massacres of the Armenians, genocide, 
apostasy, Armenian church, resistance struggle, eyewitness testimonies.

«КратКая руКоПись о резне армян» рафаЭЛя ЛемКина
Нарек Погосян

резЮме
В статье рассматривается «Kраткая рукопись о резне армян» Рафаэля Лемкина. 
Исследование Рафаэля Лемкина на основе множестве фактов и доказательств 
из ряда источников представляет проводимые в Османской империи политику 
насильственной исламизации и другие антиармянские действий, а также ана ли-
зи рует их, одновременно давая оценку сопротивлению армян. 

Ключевые слова: Рафаэль Лемкин, рукопись, резня армян, геноцид, ве ро от ступ-
ничество, армянская церковь, борьба с сопротивлением, свидетельства очевидцев.


