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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑը, 1890-ԱԿԱՆ ԹԹ. ջԱՐԴԵՐը ԵՎ 1909Թ. ԱԴԱՆԱՅԻ 
ԿՈՏՈՐԱԾը ՌԱֆԱՅԵլ LԵՄԿԻՆԻ «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԻ 

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱլ ԳՐքԱչԱՓ ՁԵՌԱԳՐՈՒՄ»

 Նա րեկ Պո ղո սյան

 Ռա ֆայել Լեմ կի նի գի տա կան ժա ռան գու թյան մեջ ցե ղաս պա նու թյուն նե րի և 
դրանց պատ մու թյան hե տա զո տու թյան շար քում ա ռանձ նա հա տուկ տեղ են գրա
վում Հայոց ցե ղաս պա նու թյան վե րա բե րյալ նրա ու սում նա սի րու թյուն նե րը:

 Ռա ֆայել Լեմ կի նի ար խի վային մե ծա քա նակ 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 ծո ւի տես քով 1: Ար խի վային նյու թե րը հիմ նա կա նում ամ փոփ ված 
են 12 ձե ռագ րե րի պա հոց նե րի մեջ: Նյու թե րի ո րոշ մա սը մատ չե լի է նաև առ ցանց 
տար բե րա կով: 8րդ պա հո ցի թիվ 14րդ թղ թա պա նա կում պահ պան վել է Ռ. Լեմ
կի նի 139է ջա նոց ձե ռա գի րը հայե րի կո տո րած նե րի վե րա բե րյալ2: Այս ձե ռագ րին 
Լեմ կի նի ժա ռան գու թյան հա մար գրա ցու ցակ կազ մած 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 (այ սու հետ` Գր քա
չափ ձե ռա գիր): Այս ձե ռա գի րը բա ժան ված է հետ ևյալ 7 են թա բա ժին նե րի. 1. Հայե
րը, ը նդ հա նուր պատ կեր, 2. Հար կում, 3. 1890ա կան նե րի կո տո րած նե րը, 4. 1909թ. 
Ա դա նայի կո տո րած նե րը, 5. 19151916թթ. կո տո րած նե րը և տե ղա հա նու թյուն նե րը, 
6. Սպա նե լու մտադ րու թյու նը, ո ՞վ է մե ղա վոր, 7. Ար ձա գանք ներն ար տա սահ մա նում: 

Հոդ վա ծում քն նու թյան են ա ռն վում Գր քա չափ ձե ռագ րի ա ռա ջին 4 են թա բա
ժին նե րը. 1. Հայե րը, ը նդ հա նուր պատ կեր, 2. Հար կում, 3. 1890ա կան նե րի կո տո
րած նե րը, 4. 1909թ. Ա դա նայի կո տո րած նե րը: Գր քա չափ ձե ռագ րի ու սում նա սի
րու թյու նը թույլ է տա լիս բա ցա հայ տել Լեմ կի նի կող մից ար ված դի տար կում նե րը, 
ո րոնք վե րա բե րում են ի նչ պես Օս մա նյան կայս րու թյան կող մից 1890ա կանն թթ. 
հա մի դյան ջար դե րի և 1909թ. Ա դա նայի կո տո րած նե րի ի րա գործ մա նը, այն պես էլ 
Հայ կա կան հար ցի մի ջազ գայ նաց մա նը և հայե րի պատ մա կան ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րին: Ու սում նա սի րու թյան շր ջա նա կում փորձ է կա տար վում ներ կա յաց նել, 
թե ի նչ աղ բյու րա գի տա կան հենք ու նի Գր քա չափ ձե ռա գի րը: 

Այս ձե ռա գի րը գրե թե ու սում նա սիր ված չէ: 2008թ. « Հայ կա կան հի շո ղու թյան 
կենտ րոն» (Center for Armenian Remembrance) կազ մա կեր պու թյու նը հրա տա րա կել 
է « Ռա ֆայել Լեմ կի նի թղ թա պա նա կը (դոսյեն) Հայոց ցե ղաս պա նու թյան մա սին» 
գիր քը, ո րում ո րոշ կր ճա տում նե րով հան դերձ տեղ է գտել նաև « Հայ կա կան կո տո
րած նե րի մա սին գր քա չափ ձե ռա գի րը» 3: Գիր քը հրա տա րա կու թյան է պատ րաս

1 Տե՛ս Guide to the Raphael Lemkin (19001959) Collection, P154( http://digifindingaids.cjh.
org/?pID=109202)։
2  Տե՛ս Raphael Lemkin Collection, Box 8, folder 14, Turkish Massacre of Armenians - Book-Length 
Manuscript.
3 Paphael Lemkin’s dossier on the Armenian Genocide: Turkish massacres of Armenians, manuscript 
from Raphael Lemkin’s collection, American Jewish Historical Society, Center for Armenian 
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տել ա մե րի կա հայ ան վա նի փաս տա բան Վարդ գես Ե ղի ա յա նը։ Ա ռա ջա բա նի հե ղի
նակն ի րա վա գի տու թյան պրո ֆե սոր Մի խայիլ Բազ լերն է: 

Ա լա բա մայի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Ստի վեն Ջե կոբսն իր հոդ վա ծում4 հպան
ցիկ վեր լու ծել է Լեմ կի նի Գր քա չափ ձե ռա գի րը̀  նշե լով, որ ա մե նայն հա վա նա կա
նու թյամբ գր վել է ՄԱԿի կող մից Ցե ղաս պա նու թյան կոն վեն ցի այի ըն դու նու մից 
հե տո (1948թ.), քա նի որ 1945ից մինչև 1948թ. Լեմ կի նը կենտ րո նա ցած էր հրե ա
նե րի հան դեպ նա ցիստ նե րի կա տա րած ջար դե րի վրա: Ս. Ջե կոբ սը դժ վա րա նում է 
նշել, թե ա րդյոք ձե ռա գի րը գր վել է 19501953թթ. Կո րե ա կան պա տե րազ մից ա ռա՞ջ, 
թե՞ պա տե րազ մին հա ջոր դող շր ջա նում: 

ա. Գր քա չափ ձե ռագ րի աղ բյու րա գի տա կան հեն քը
Գր քա չափ ձե ռագ րում Lեմ կինն օ գտ վել է բազ մա թիվ աղ բյուր նե րից, ո րոնք 
հա րուստ տե ղե կու թյուն ներ են պա րու նա կում Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայե րի 
նկատ մամբ ի րա կա նաց ված ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին: Ձե ռագ
րում մեջ բեր ված են հատ ված ներ ի նչ պես ա կա նա տես նե րի վկա յու թյուն նե րից, այն
պես էլ տար բեր փաս տաթղ թե րից, նա մակ նե րից, մա մու լի հրա պա րա կում նե րից: 
•	 Որ	պես	աղ	բյուր̀ 	 նա	 օ	գտ	վել	 է	 Հեր	բերտ	Ա	դամս	Գիբ	բոն	սի	 «	Ժա	մա	նա	կա	կից	

պատ մու թյան ա մե նասև է ջը» (The Blackest Page of Modern History) գր քից5: 
Հեր բերտ Ա դամս Գիբ բոնսն աշ խա տել է որ պես « Նյու Յորք Թայմս» թեր թի 
ար տա սահ մա նյան թղ թա կից, նա իր գոր ծու նե ու թյան վաղ շր ջանն ան ցկաց րել 
է Թուր քի ա յում: 1909թ. Գիբ բոնսն ան ձամբ ա կա նա տես է ե ղել թուր քե րի կող մից 
հայե րի և հույ նե րի վրա հար ձա կում նե րին: Գիբ բոնսն այս գր քում նկա րագ րում 
է ե րիտ թուր քե րի կող մից Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա գոր ծու մը6:

	•	 Մյուս	 գիր	քը,	 ո	րից	 փաս	տա	կան	 տվյալ	ներ	 է	 բե	րել	 Լեմ	կի	նը,	 Մկր	տիչ	 Գաբ
րիելյա նի « Հա յաս տա նը̀  մի նա հա տակ ա զգ» (Armenia: A Martyr Nation) գիրքն 
է 7: Մկր տիչ Գաբ րի ե լյա նը բո ղո քա կան ե կե ղե ցու հո վիվ էր և բժիշկ Ա ՄՆո ւմ, 
հե ղի նա կել է 3 գիրք̀  լի նե լով նաև մեկ գր քի հա մա հե ղի նակ, ո րոնք հայ ազ գին 
և Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց ված բռ նու թյուն
նե րին են վե րա բե րում8: « Հա յաս տա նը̀  մի նա հա տակ ա զգ» գր քում հե ղի նա կը 
հա մա ռոտ շա րադ րում է հայոց պատ մու թյու նը, հասց նում վաղ շր ջա նից հա մի

Remembrance, Vartkes Yeghianyan, Glendale, 2008.
4 Տե՛ս Steven L. Jacobs, Confronting the Armenian Genocide, Raphael Lemkin and the Armenian 
Genocide, Richard G. Hovannisian, Looking Backward, Moving Forward, էջ 130։
5 Տե՛ս Herbert Adams Gibbons, The Blackest Page of Modern History, G. P. Putman’s Sons, New York 
and London, 1916։
6  Տե՛ս Merrill D. Peterson, Starving Armenians: America and the Armenian Genocide, 1915-1930 and 
After, University of Virginia Press, 2004, էջ 44։
7 Տե՛ս M. C. Gabrielyan, Armenia: A Martyr Nation, London, 1918։
8 Հյուսիսային Ամերիկայի Հայ Ավետարանական միութեան պաշտօնաթերթ, հունիս, 2010 թ.,  
№ 1, էջ 6 (առ ցանց` http://www.aeuna.org/pdf/forum_june_2010.pdf)։
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դյան ջար դեր̀  ը նդ հուպ ե րիտ թուր քե րի կող մից Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա
կա նա ցում: Գր քի վեր ջին հատ վա ծում նկա րագր ված են 19151917թթ. դեպ քե րը:

	•	 Լեմ	կի	նը	փաս	տեր	 է	բե	րում	նաև	Ֆրե	դե	րիկ	Դևիս	Գրի	նի	«	Հայ	կա	կան	ճգ	նա
ժա մը Թուր քի ա յում» (The Armenian Crisis in Turkey) գր քից 9: Այս գր քում տեղ 
գտած փաս տե րը վե րա բե րում են Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայե րի նկատ
մամբ ի րա կա նաց ված բռ նու թյուն նե րին, կո տո րած նե րին և Հայ կա կան հար ցի 
ար ծարծ մա նը̀  ի բրև մի ջազ գային դի վա նա գի տու թյան ա ռար կա: 

•	 Որ	պես	 փաս	տա	կան	 աղ	բյուր̀ 	 Գր	քա	չափ	 ձե	ռագ	րի	 հե	ղի	նակն	 օգ	տա	գոր	ծել	 է	
բրի տա նա ցի հայտ նի պատ մա բան ներ Ջեյմս Բրայ սի և Առ նոլդ Թոյն բի ի` 1916թ. 
Լոն դո նում հրա տա րա կած « Հայե րի վի ճա կը Օս մա նյան կայս րու թյան մեջ 
19151916թթ.» (Treatment of Armenians in the Ottoman Empire 19151916) փաս
տա թղթե րի ժո ղո վա ծուն10, որ տեղ զե տեղ ված են բազ մա թիվ հա ղոր դագ րու թ
յուն 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: Այն հայտ նի է « Կա պույտ գիրք» ան վամբ: « Կա պույտ» գր քի մեջ 
կար ևոր են հատ կա պես 19151916թթ. 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  լիայի, 
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: Գիրքն ու նի ըն դար ձակ նա խա բան, որ տեղ շա րադր ված է հայ 
ժո ղովր դի հա մա ռոտ պատ մու թյու նը մինչև Մեծ ե ղեռ նը: Ժո ղո վա ծուն բո վան
դա կում է 158 փաս տա թուղթ (կազ մում է 628 էջ): Նյու թերն ը նտ րե լիս Ջ. Բրայ սը 
դրս ևո րել է ան կողմ նա կա լու թյուն՝ ձգ տե լով ժո ղո վա ծո ւում մեծ տեղ տալ չե զոք 
ե րկր նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հե ղի նա կած փաս տաթղ թե րին: Հա վա քած նյու
թե րի վա վե րա կա նու թյու նը փաս տե լու հա մար կազ մողն ի րա կա նաց րել է վեր
լու ծա կան բնույ թի ծա վա լուն աշ խա տանք, կա տա րել հա մե մա տու թյուն ներ, 
փաս տաթղ թե րի հա մադ րու թյուն ներ, ձգ տել պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րը 
ներ կա յաց նել այն պես, ի նչ պես դրանք ե ղել ե ն11:

•	 	Մյուս	կար	ևոր	փաս	տա	կան	աղ	բյու	րը,	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 նին12 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 և ցե ղաս
պա նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին:

•	 	Հա	ջորդ	 աղ	բյու	րը	 «	Նին	վեն	 և	 նրա	 մնա	ցորդ	նե	րը»13 (Ninveh and its remains) 
գիրքն է, ո րի հե ղի նա կը ան գլի ա ցի դի վա նա գետ և հնա գետ Օս տին Հեն րի 
Լա յարդն է, ով մաս նակ ցել է Նին վե ի և Բա բե լո նի պե ղում նե րին և իր այս աշ խա

9  Տե՛ս Frederick Davis Greene, The Armenian Crisis in Turkey, G. P. Putnams Sons, The Knickerbocker 
Press, London, 1895։
10 Տե՛ս Viscont Bryce, Treatment of Armenians in the Ottoman Empire 1915-1916, G. P. Putnams Sons, 
The Knickerbocker Press, London 1916։
11 Տե՛ս Հայ կա կան հարց հան րա գի տա րան, Եր ևան, 1996թ., էջ 175, 176:
12 Տե՛ս Germany, Turkey and Armenia, J.J Keliher and Co., London, 1917։
13 Տե՛ս Nineveh and its remains, Austen Henry Layard vol. 1, John Murry, Albemarle street, 1867։
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տու թյան մեջ նա շա րադ րում է իր հայտ նա գոր ծու թյուն նե րի հա մա ռոտ պատ
մու թյու նը: Լա յար դը ճա նա պար հոր դել է նաև Հա յաս տա նում` ու սում նա սի րե լով 
նրա հնու թյուն նե րը, ճար տա րա պե տու թյու նը։ 1878 թ. Սան Ստե ֆա նոյի պայ մա
նագ րի կնք ման և ա պա Բեռ լի նի կոնգ րե սի ժա մա նակ վա րել է հա կա ռու սա
կան ու հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա նու թյուն և խո չըն դո տել թուր քա կան լծից 
ա րևմտա հա յու թյան ա զա տագ րու մը։

•	 «	Լոն	դոն	թայմ	սի»	թղ	թա	կից	Չառլզ	Բո	սո	ւել	Նոր	մա	նի	«	Հա	յաս	տա	նը	և	1877թ.	
քա րո զար շա վը» (Armenia and the campaign of 1877) գիր քը14, ո րից օ գտ վել է Լեմ
կի նը, վե րա բե րում է XIX դա րում Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայե րի դրու թյա նը 
և ռուսթուր քա կան պա տե րազմ նե րին:

	•	 Ձե	ռագ	րի`	 Ա	դա	նայի	 կո	տո	րած	նե	րի	 մա	սին	 բաժ	նում	 Լեմ	կի	նը	 հիմ	նա	կա	նում	
օ գտ վել է Ժորժ Բրե զո լի «Այս տե ղով թուր քերն են ան ցել…» (Les Turcs ont passé 
là...) հազ վա գյուտ մե նագ րու թյու նից15: Այս գիրքն ար ժե քա վոր աղ բյուր է 1909 
թ. ապ րի լին Ա դա նա քա ղա քում և հա րա կից հայ կա կան գյու ղե րում տե ղի ու նե
ցած կո տո րած նե րի մա սին: Գր քում առ կա են 1909թ. Ա դա նայի կո տո րած նե րին 
ա ռնչ վող բա ցա ռիկ վա վե րագ րեր, վկա յու թյուն ներ ու լու սան կար ներ: Ժո ղո վա
ծո ւի մեջ ամ փոփ ված վա վե րագ րերն օգ նում են կողմ նո րոշ վել ե րիտ թուր քա կան 
հե ղաշրջ մա նը նա խոր դած և հա ջոր դած ժա մա նա կա հատ ված նե րում կի լիկ յան 
կո տո րած նե րին ա ռնչ վող տա րաբ նույթ մեկ նա բա նու թյուն նե րի հար ցում: Ժ. Բրե
զո լի հրա տա րա կած մե նագ րու թյու նը կի լի կյան կո տո րած նե րին ա ռնչ վող պատ
մագ րու թյա նը նվիր ված մի ակ փաս տագ րա կան հրա տա րա կու թյունն է, ո րը 
հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում տա րա տե սակ սկզբ նաղ բյուր նե րի հա մա դրման 
մի ջո ցով պատ կե րա ցում կազ մելու Կի լի կի ա յում և հա րա կից տա րա ծաշր ջան նե
րում տե ղի ու նե ցած կո տո րած նե րի մա սին: Ժ. Բրե զո լի կազ մած ժո ղո վա ծուն 
ա ռա ջին ան գամ լույս է տե սել Փա րի զում 1911 թ.:

	•	 Մյուս	կար	ևոր	աղ	բյու	րը,	ո	րից	օ	գտ	վել	է	Լեմ	կի	նը	1909թ.	Ա	դա	նայի	կո	տո	րած
նե րի մա սին գրե լիս, ֆրան սի ա ցի լրագ րող, ազ գու թյամբ հույն Ա լեք սանդր Ա դո
սի դե սի « Հայե րը և ե րիտ թուր քե րը: Կի լի կի այի կո տո րած նե րը» (Arméniens et 
JeunesTurcs, les massacres de Cilicie) գիրքն է16, ո րը գր վել է փաս տա կան հա րուստ 
նյու թի (Թուր քի ա յում օ տա րերկ րյա հյու պա տոս նե րի զե կու ցագ րեր, կա թո լիկ 
ա ռա քե լու թյուն նե րի պաշ տո նա կան հաշ վե տվու թյուն ներ, եվ րո պա ցի և ա մե
րի կա ցի քա րո զիչ նե րի գրա ռում ներ, նա մակ ներ, Ա դա նա յում և Կի լի կի այի այլ 
բնա կա վայ րե րում հայ կա կան կո տո րած նե րի ա կա նա տես նե րի վկա յու թյուն ներ, 
մա մուլ և այլն) ա ռար կա յա կան և ման րա մասն ու սում նասի րու թյան հի ման վրա: 
Ա դո սի դե սը նկա րագ րում է 1909թ. ե րիտ թուր քե րի կազ մա կեր պած հայ կա կան 
կո տո րած նե րը Ա դա նա յում և շր ջա կայ քում, նշում, որ դրանք ի րա կա նաց րել են 
թուր քա կան կա նո նա վոր   զոր քե րը և վար ժեց ված հրո սա կախմ բե րը: Ա դո սի դե

14 Տե՛ս C. B. Norman, Armenia and the campaign of 1877, Cassel Petter & Galpin, London, 1878։
15 Տե՛ս Georges Brezol, Les Turcs ont passé là... - La Vérité sur les Massacres d’Adana de 1909, Paris, 1911։ 
16 Տե՛ս Adossides, Arméniens et Jeunes-Turcs, les massacres de Cilicie, Paris, 1911։
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սին   զար մաց րել է այն ան նկա րագ րե լի դա ժա նու թյու նը, ո րով ու ղեկց վել է հայե
րի կո տո րա ծը 17: Ռա ֆայել Լեմ կինն օ գտ վել է նաև այլ ար ժե քա վոր գր քերից: 
Գր քա չափ ձե ռագ րում օգ տա գործ ված հա րուստ գրա կա նու թյու նը փաս տում է 

այն մա սին, որ Ռ. Լեմ կինն ա ռանձ նա հա տուկ կար ևո րու թյուն է տվել հայոց պատ
մու թյան, Հայ կա կան հար ցի ծագ ման, Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայե րի կո տո
րած նե րի և Հայոց ցե ղաս պա նու թյա նը վե րա բե րող հար ցե րի ու սում նա սի րու թյա նը:

բ. Հայոց պատ մու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյու նը լեմ կի նի ըն կալ մամբ
Գր քա չափ ձե ռա գի րը Ռա ֆայել Լեմ կի նը սկ սում է հայե րի պատ մու թյան մա սին 
ը նդ հա նուր տե ղե կու թյուն նե րով` նշե լով հայե րին բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րի մա սին. « Հայե րը տար բեր վում են նրա նով, որ ա ռա ջին ա զգն են, ո րն ըն դու
նել է քրիս տո նե ու թյուն: Վաղ շր ջա նից հայե րը հե տապնդ վում է ին: Ե րեք հա զար 
տա րի Հա յաս տա նը ոտ նա կոխ էր լի նում ա վե րիչ բա նակ նե րի կող մից, ու հայե րը 
ար տա գաղ թում է ին ե րկ րից: Այն կո ղոպտ վում էր Նա բու գո դո նո սո րի, Քսերք սե սի 
և Ա լեք սանդ րի, հռո մե ա ցի նե րի, պարթև նե րի և պար սիկ նե րի, բյու զան դա ցի նե րի, 
սա րա ցին նե րի և խա չա կիր նե րի, սել ջուկ նե րի և օս ման ցի նե րի, ռուս նե րի և քր դե րի 
կող մից»18:

 Ռա ֆայել Լեմ կի նի բե րած այս տե ղե կու թյուն նե րը վեր լու ծե լով` կա րե լի է նշել, 
որ նա, ու սում նա սի րե լով հայոց պատ մու թյու նը, հա տուկ  ու շադ րու թյուն է դարձ
րել եր կու կար ևոր փաս տե րի` հայե րի` որ պես ա ռա ջի նը պե տա կա նո րեն քրիս տո
նե ու թյուն ըն դու նած ազ գը լի նե լու և պատ մու թյան վաղ շր ջա նից հա լա ծանք նե րի 
են թարկ վե լու հան գա մանք նե րի վրա: 

Անդ րա դառ նա լով Հա յաս տա նում  տե ղի ու նե ցած ա վե րա ծու թյուն նե րին` Լեմ
կինն իր ձե ռագ րում, որ պես ա ռա վել դա ժան օ րի նակ, ԼենկԹե մու րի ար շա վանք
նե րի մա սին է հի շա տա կում. «Երբ ԼենկԹե մու րը նվա ճեց իր կայս րու թյու նը Չի նա
կան պա տից մինչև Մոսկ վա և Մի ջերկ րա կան ծով,  իր հաղ թա կան քայ լեր թի 
ճա նա պար հին ի րեն են թար կեց Հա յաս տա նը, և ե րկ րի քա ղաք նե րը ու գյու ղե րը 
մե կը մյու սի հետ ևից վե րած վե ցին ա վե րակ նե րի: Ե րբ Վան քա ղա քի պա շար ված 
ե րի տա սարդ նե րը գե րի հանձն վե ցին, և մյուս բնա կիչ նե րը կո տոր վե ցին, չորս 
հա զար զին վոր նե րի այ րե ցին, ի սկ շա տե րին էլ կեն դա նի թա ղե ցին: Կա պե ցին 
հա զա րա վոր ե րի տա սարդ նե րի և տա րեց նե րի ձեռ քե րը ու ոտ քե րը ու ձի ու սմ բակ
նե րի տակ գցե ցին»19: 

Ն շենք, որ ԼենկԹե մու րի նվա ճում նե րի վե րա բե րյալ Լեմ կինն ա ռան ձին 
ձե ռագ րի տես քով հե տա զո տու թյուն20 է ա րել, որ տեղ ներ կա յաց վում են նաև Լենկ
Թե մու րի կող մից Հա յաս տա նի նվա ճու մը և նրա դա ժա նու թյուն նե րը:

17 Տե՛ս Հայ կա կան հարց հան րա գի տա րան…, էջ 10:
18  Raphael Lemkin Collection, Box 8, folder 14, Manuscript on the Turkish Massacre of Armenians, p. 1 
(http://digifindingaids.cjh.org/?pID=109202).
19 Նույն տե ղում:
20 Տե՛ս Raphael Lemkin Collection, Box 8, folder 12, Tamerlane  
(http://digifindingaids.cjh.org/?pID=109202)։
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 Շա րու նա կե լով Հա յաս տա նի` որ պես պա տե րազ մա կան թա տե րա բեմ լի նե լու 
թե ման` Լեմ կի նը հի շա տա կում է նաև ա վե լի ո ւշ շր ջա նում թուր քե րի և պար սիկ նե րի 
մր ցակ ցու թյան ար դյուն քում Հա յաս տա նում կա տար ված ա վե րա ծու թյուն նե րի, 
ռուսպարս կա կան պա տե րազմ նե րի հետ ևանք նե րի մա սին: 

Լեմ կի նը կար ևո րում է պատ մու թյան ըն թաց քում հայոց ե կե ղե ցու̀  հայ ժո ղովր դի 
մի աս նա կա նու թյան պահ պան ման գոր ծում ու նե ցած դե րը և նշում. « Դա րե րի 
ըն թաց քում հե տապն դում նե րի են թարկ վե լով` հայոց ե կե ղե ցին, ո րը հիմ նադ րել 
է Գրի գոր Լու սա վո րի չը, դար ձել է հայ ազ գի սիր տը, ո րը մի աս նա կան է պա հել 
աշ խար հով մեկ ցր ված հայ ժո ղովր դին, ո րը ե ղել է հպա տակ, բայց մինչև հի մա 
մի աս նա կան հա վատք ու նե ցող ժո ղո վուրդ: Մինչ դեռ այն հայե րը, ով քեր ըն կան 
եվ րո պա կան ազ դե ցու թյան տակ, դար ձան թե րա հա վատ և ան տար բեր կրո նի 
նկատ մամբ, շա րու նա կե ցին ա ջակ ցել ի րենց  ե կե ղե ցուն` հա վա տա լով, որ ե կե ղե
ցու պահ պա նու մը մի ակ հույսն է ազ գային մի աս նու թյան պահ պան ման, ա պա գայի 
հա մար, ի նչ պես ե ղել է նաև ան ցյա լում»21:

 Լեմ կի նը կար ծում էր, որ հայ ժո ղովր դի գո յու թյան հա մար ա ռանց քային է 
ե ղել կրո նա կան գոր ծո նը, և նվա ճող նե րը փոր ձել են կրո նա փոխ ա նել հայե րին, 
սա կայն հա ջո ղու թյուն չեն ու նե ցել: Որ պես օ րի նակ նա նշում է. «7րդ դա րում Մու
համ մե դի զոր քե րը սառ նասր տո րեն կո տո րե ցին հա զա րա վոր հայե րի, ո րով հետև 
նրանք հրա ժար վե ցին մահ մե դա կա նու թյուն ըն դու նել: Հայե րի որ դի նե րին օս մա
նյան իշ խա նու թյուն նե րը խլում է ին և դաս տի ա րա կում իս լա միզ մով  ու հմ տաց նում 
պա տե րազ մի ար վես տով, սա կայն մինչ այժմ հայե րը պահ պա նել են քրիս տո նե ա
կան հա վատ քը» 22: Հայե րի պատ մու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
Լեմ կի նի լրա ցու ցիչ հե տաքրք րու թյու նը թերևս պայ մա նա վոր ված էր նաև նրա նով, 
որ նա ե րբ որ 1921թ. սո վո րում էր Լվո վի հա մալ սա րա նում, Լվո վում գո յու թյուն ու ներ 
կեն սու նակ հայ կա կան հա մայնք, Լվո վի հա մալ սա րա նում դա սա խո սում է ին հայ կա
կան ծա գում ու նե ցող դա սա խոս ներ, բա ցի այդ Լեմ կի նի դա սըն կեր նե րից շա տե րը 
հայ կա կան ծա գում ու նե ին23: Հայ գաղ թա կան նե րը հաս տատ վել են Լվո վում քա ղա
քի հիմ նադր ման ժա մա նակ՝ դեռևս XIII դա րի II կե սին24։ Հայ գաղ թա կան նե րի 
հոս քը դե պի Լվով շա րու նակ վեց նաև հե տա գա յում: XIX դա րի վեր ջում և XX դա րի 
սկզ բում հայ գաղ թա կան նե րը, բնակ վե լով Լվո վում, թուր քա կան հա լա ծանք նե րի 
մա սին տե ղե կաց նում է ին լե հա կան թեր թե րում: 

21 Raphael Lemkin Collection, Box 8, folder 14, Manuscript on the Turkish Massacre of Armenians, p. 2. 
(http://digifindingaids.cjh.org/?pID=109202).
22 Նույն տե ղում:
23 Տե՛ս Andrzej A. Zięba, Genocidium: Rafał Lemkin i Ormianie polscy we Lwowie, (առ ցանց` http://
skarbnica.ormianie.pl/?idw=184)։
24 Ա վե լի ման րա մասն տե՛ս И. П. Крипякевич, К вопросу о начале армянской колонии во 
Львове,  Պատ մա-բա նա սի րա կան հան դես, № 1, 1963:
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գ. Հայ կա կան հար ցի ծա գու մը և մեծ տե րու թյուն նե րի դիր քո րոշ ման 
գնահա տա կա նը 
XIX դա րի ըն թաց քում հայե րի նկատ մամբ Օս մա նյան կայս րու թյու նում դա ժան 
վե րա բեր մուն քը և հա լա ծանք նե րը սո վո րա կան եր ևույթ է ին, ո րոնք շատ հա ճախ 
ու ղեկց վում է ին հայե րի կո տո րած նե րով: Այս ա մե նի մա սին Լեմ կի նը բազ մա թիվ 
փաս տեր է բե րում իր ձե ռագ րում. «1843թ. Հա յաս տա նի հա րա վային լեռ նե րում և 
Քուր դիս տա նում 10.000 նես տո րա կան ներ և հայ քրիս տո նյա ներ կո տոր վե ցին, շատ 
կա նայք և ե րե խա ներ ձեր բա կալ վե ցին և գե րու թյան վա ճառ վե ցին»25:  

Մյուս կո տո րա ծը, ո րի մա սին նշում է Լեմ կի նը, վե րա բե րում է 1876թ., ե րբ բռնկ
վեց ռուսթուր քա կան պա տե րազ մը, և Հա յաս տա նը կր կին ռազ մա դաշտ դար ձավ: 
Այս հա մա տեքս տում Լեմ կի նը ներ կա յաց նում է 1877թ. հայե րի դա ժան կո տո րած
նե րի` Բա յա զե տում « Լոն դոն թայմ սի» թղ թա կից Բ. Ս. Նոր մա նի նկա րագ րու թյու
նը26 և տե ղե կու թյուն ներ է բե րում, որ թուրք զին վոր նե րը, չեր քեզ ներն ու քր դե րը 
պա տե րազ մա կան կո չեր է ին ա նում, թե ան հա վատ նե րը, ո րոնց մեջ մտ նում է ին 
նաև հայե րը, պետք  է սպան վեն27: Ան մեղ քրիս տո նյա նե րի կո տո րա ծը Լեմ կի նը 
ո րա կում է որ պես հան ցա գոր ծու թյուն: 

Ձե ռագ րում նշե լով ռուսթուր քա կան պա տե րազ մի ա վար տի մա սին` Լեմ կի նը 
հա տուկ կար ևո րու թյուն է տա լիս Հայ կա կան հար ցի` որ պես մի ջազ գային դի վա նա
գի տու թյան ա ռար կա դառ նա լու հան գա ման քին, և ան դրա դառ նում է ի նչ պես Սան 
Ստե ֆա նոյի պայ մա նագ րին, ո րի 16րդ հոդ վա ծը վե րա բե րում էր հայե րին, այն պես 
էլ Կիպ րո սի կոն վեն ցի այի կնք մա նը28:

 Սան Ստե ֆա նոյի պայ մա նագ րի կնք մա նը հա ջոր դում է Բեռ լի նի կոնգ րե սի գու
մա րու մը. «1878թ. հու լի սին Բեռ լի նում տե ղի ու նե ցավ մեծ տե րու թյուն նե րի կոնգ
րե սը: Պատ րի արք Ներ սե սը հա տուկ ա ռա քե լու թյամբ մեկ նեց խնդ րե լու կոնգ
րե սին, որ պես զի Հա յաս տա նի հա մար նշա նա կեն քրիս տո նյա կա ռա վա րիչ, և որ 
եվ րո պա կան տե րու թյուն ներն ի րեն ցից կազ մեն քրիս տո նյա հայե րի խնա մա կալ
ներ: Ար դյուն քում 61րդ հոդ վա ծը նե րառ վեց Բեռ լի նի պայ մա նագ րում»29:

 Լեմ կինն ան դրա դառ նում է Բեռ լի նի պայ մա նագ րի 61րդ և 62րդ հոդ ված նե րի 
բո վան դա կու թյա նը և նշում. «Այն ա մե նը, ի նչ   խոս տաց վել էր խա ղա ղու թյան և 
հայե րի ան վտան գու թյան հա մար, կոնգ րե սի հան ցա վոր հի մա րու թյամբ ամ բողջ 
հար ցը թողն վեց թուր քա կան կա ռա վա րու թյան ձեռ քե րում, ո րը ոչ մի այն ձա խո ղեց 
բա րե նո րո գում նե րը, այլև ո րո շեց ո չն չաց նել կայս րու թյան հայ բնակ չու թյա նը: Բեռ

25 Raphael Lemkin Collection, Box 8, folder 14, Manuscript on the Turkish Massacre of Armenians, p. 3. 
(http://digifindingaids.cjh.org/?pID=109202).
26 Տե՛ս C. B. Norman, Armenia and the campaign of 1877, London, 1878, էջ 273։
27 Տե՛ս Raphael Lemkin Collection, Box 8, folder 14, Manuscript on the Turkish Massacre of Armenians, 
p. 4. (http://digifindingaids.cjh.org/?pID=109202)։
28 Նույն տե ղում, էջ 45: 
29 Նույն տե ղում, էջ 5:
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լի նի պայ մա նագ րի կն քու մից ըն դա մե նը եր կու տա րի հե տո քր դե րը սկ սե ցին հար
ձակ վել հայե րի վրա և սեպ տեմ բե րի 20ին ո չն չաց րին 13  հայ կա կան գյու ղեր»30: 

Լեմ կինն ը նդ գծում է Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայե րի կո տո րած նե րի հար
ցում մեծ տե րու թյուն նե րի ա նուղ ղա կի մեղ սակ ցու թյան մա սին, քա նի որ ա մեն ի նչ 
տե ղի էր ու նե նում նրանց թողտ վու թյամբ:

« Բեռ լի նի կոնգ րե սի մաս նա կից մեծ տե րու թյուն նե րը  1880թ. սեպ տեմ բե րի 7ին 
ներ կա յաց րին հա մա տեղ նո տա31: Բարձր դու ռը ամ բող ջո վին ար հա մար հեց հա մա
տեղ նո տան`  պար զա պես ծա նու ցե լով տե րու թյուն նե րին,  թե ի նչ է մտա դիր ա նե
լու: Տե րու թյուն ներն ը ստ եր ևույ թին մտա ծե ցին, որ ի րենք բա վա րար աշ խա տանք 
կա տա րել են: Դրա մա սին է վկա յում այն, որ Բիս մար կը կար ծիք հայտ նեց, թե կլի
նեն « լուրջ ան հար մա րու թյուն ներ»  Հայ կա կան հար ցի մա սին հոգ տա նե լու հար
ցում: Այս պի սով, հայե րին թո ղե ցին թուր քե րին, ով քեր շա րու նա կե ցին հայե րին ո չն
չաց նե լու ի րենց ծրագ րե րը»32: 

Ամ փո փե լով նշենք, որ Լեմ կի նը Հայ կա կան հար ցի մի ջազ գայ նա ցումն իր 
ձե ռագ րում գնա հա տում է որ պես Օս մա նյան կայս րու թյան տա րած քում հայե րի 
դրու թյու նը բա րե լա վե լու փորձ, ո րը, սա կայն, հա կա ռակ ար դյունք ու նե ցավ, նպաս
տեց, որ պես զի հայե րին ո չն չաց նե լու ծրագ րե րը Օս մա նյան կայս րու թյու նը դարձ նի 
նպա տա կաուղղ ված քա ղա քա կա նու թյուն:

դ. լեմ կի նի ան դրա դար ձը 1890-ա կան թթ. կո տո րած նե րին
 Բեռ լի նի պայ մա նագ րի կն քու մից և Հայ կա կան հար ցի մի ջազ գայ նա ցու մից հե տո 
Օս մա նյան կայս րու թյու նը սկ սեց կյան քի կո չել հայե րի կո տո րած նե րը: Բնաջնջ ման 
գործն ա ռա ջին ան գամ սկս վեց փոքր ծա վա լով և ի րա կա նաց վեց ե րկ րի տար բեր 
մա սե րում տա րաբ նույթ ձևե րով: Հայե րի բան տար կու թյուն նե րը, կտ տանք նե րը, 
ար տաք սում նե րը, սպա նու թյուն նե րը, պար տադր ված կրո նա փո խու թյունն օս մա
նյան իշ խա նու թյուն նե րի հա մար դար ձան օ րա կար գային հար ցեր: Այս հա մա տեքս
տում Լեմ կի նը նկա րագ րում է Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայե րի նկատ մամբ 
կի րառ ված ճն շում նե րը և ա ռա ջին հեր թին հա մի դի ե գն դե րի ստեղ ծու մը. « Հայե
րը հա ճա խա կի հար ձակ ման է ին են թարկ վում զին ված քր դե րի կող մից, և հայե րի 
բո ղոք ներն ի րենց դեմ ի րա կա նաց ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի վե րա բե րյալ մնա
ցին ա նար ձա գանք… 1892 թ. սուլ թան Աբ դուլ Հա մի դը կան չեց քուրդ ցե ղա պե տե
րին Կոս տանդ նու պո լիս, նրանց ռազ մա կան կո չում ներ շնոր հեց, ա պա հո վեց նրանց 

30 Նույն տե ղում, էջ 56:
31 1880թ. սեպտեմբերի 7ի համատեղ նոտայով եվրոպական տերությունները սուլթա նա կան կա
ռա վա րու թյու նից պա հան ջում է ին ան հա պաղ ի րագոր ծել Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի հայ բնակ չու
թյան ան վտան գու թյունն ա պա հո վե լու վե րա բե րյալ Բեռ լի նի դաշ նագ րի 61րդ հոդ վա ծով ստանձ
նած բա րե նո րո գում նե րի վե րա բե րյալ իր պար տա վո րու թյուն նե րը:
32 Raphael Lemkin Collection, Box 8, folder 14, Manuscript on the Turkish Massacre of Armenians, p. 
56, (http://digifindingaids.cjh.org/?pID=109202).
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հա մազ գես տով և զեն քով: Ա պա նրանց հետ ու ղար կեց՝ կազ մա կեր պե լու ի րենց 
ցե ղե րից « հա մի դե ա կան» հե ծե լա զոր գն դեր, թվով շուրջ 22.500 մարդ» 33: 

Հայե րի կո տո րած նե րի ի րա կա նա ցու մը, ը ստ Լեմ կի նի, այն բա նի հետ ևանք էր, 
որ Բեռ լի նի պայ մա նա գի րը ստո րագ րած տե րու թյուն ներն ի րենց դի վա նա գի տա
կան նա խա ձեռ նու թյուն նե րով ոչ թե բա րե լա վում է ին հայե րի դրու թյու նը, այլ ա վե լի 
է ին բար դաց նում ի րա վի ճա կը հայե րի հա մար. « Հայե րը խնդ րե ցին Բեռ լի նի ե րաշ
խիք նե րը ստո րագ րած ե րկր նե րին պաշտ պա նել ի րենց ա վա զակ և ա նօ րեն քր դե րի 
դա ժան ճն շում նե րից, լուռ հա մա ձայն վե լով, որ ե թե տե րու թյուն նե րը հա վա նու թյուն 
չտան, Բարձր դու ռը որ պես ի րենց պաշտ պան ներ կն շա նա կի ա մե նա վատ թշ նա մի
նե րին»34: 

Որ պես հայե րի կո տո րած նե րի և հայ կա կան մշա կու թային ար ժեք նե րի ո չն չաց
ման ա պա ցույց` Լեմ կի նը մեջ բե րում է ա կա նա տես նե րի, մաս նա վո րա պես 1892թ. 
ա մե րի կյան մի սի ո ներ նե րի վկա յու թյուն նե րը Հա յաս տա նի հա րա վից35: 

Ու շագ րավ է, որ ձե ռագ րում ներ կա յաց վում է, թե թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րը 
հայե րի դեմ ո ւղղ ված սադ րանք ներ է ին ի րա կա նաց նում՝ ցույց տա լու հա մար, որ 
հայե րը փոր ձում են ա պս տամ բու թյուն բարձ րաց նել: 

«1893թ. հուն վա րի 5ի գի շե րը թուր քա կան կա ռա վա րու թյան վրա հար ձակ վե լու 
վե րա բե րյալ պաս տառ ներ հայտն վե ցին Փոքր Ա սի այի մի շարք կար ևոր քա ղաք նե
րում: Իշ խա նու թյուն ներն ա ջակ ցում է ին, որ պաս տառ ներն ու սա նող նե րը պա հեն 
մզ կիթ նե րում: Ի րա դար ձու թյուն նե րը ցույց տվե ցին, որ դրանք ար վել է ին թուր քա
կան կա ռա վա րու թյան է մի սար նե րի կող մից, ով քեր այդ պի սով պատր վակ ու նե ցան 
մե ղադ րե լու հայե րին ա պս տամ բե լու մեջ»36: 

Լեմ կինն ը նդ գծում է, որ թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից հայե րին ո ւղղ
ված` հե ղա փո խու թյուն բարձ րաց նե լու վե րա բե րյալ մե ղադ րանք նե րին զու գա հեռ 
թուր քե րի կող մից ձեր բա կալ վում է ին մեծ թվով հայտ նի հայեր, ո ւմ նրանք հա մա
րում է ին սադ րիչ ներ, և նա որ պես նշ վա ծի ա պա ցույց մեջ բե րում է բրի տա նա կան 
հյու պա տո սա կան զե կույ ցը, ո րը 1893թ. ապ րի լի 10ին Կոս տանդ նու պոլ սից ու ղարկ
վել էր Լոն դոն. « Կոս տանդ նու պոլ սի ծա նու ցում նե րը ցույց են տա լիս, որ բրի տա
նա կան հյու պա տոս ներն Իզ մի րում, Տրա պի զո նում և Ա նա տո լի այի այլ վայ րե րում 
ու ղար կել են զե կույց ներ քրիս տո նյա նե րի նկատ մամբ թուր քա կան բռ նու թյուն նե րի 
մա սին: Այս զե կույց ներն ը նդ գր կում են 1800 հայե րի ա նուն ներ, ով քեր բան տարկ վել 
է ին տար բեր մե ղադ րանք նե րով»37:

 Շա րու նա կե լով միտ քը՝ Լեմ կի նը նշում է, թե վկա յա կոչ ված «ա գի տա տոր նե րից» 
ո մանք ա զատ ար ձակ վե ցին` ստիպ ված մեծ գու մար վճա րե լուց հե տո, մյուս նե րը 

33 Appeleton, Annual Cyclopedia, 1880, p. 689. 
34 M. C. Gabrielyan, նշվ. ա շխ., էջ 194։
35 Raphael Lemkin Collection, Box 8, folder 14, Manuscript on the Turkish Massacre of Armenians, p. 
78. (http://digifindingaids.cjh.org/?pID=109202).
36 Նույն տե ղում, էջ 8:
37 Նույն տե ղում, էջ 9:
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մնա ցին բան տում, ո րոնց մեծ մա սը սպան վեց: Մի այն 56 հո գի Կոս տանդ նու պոլ սից 
ու ղարկ վե ցին 1893թ. հու նի սի 28ին Ան գո րա38: 

Ձե ռագ րում մատ նանշ ված հայե րի կո տո րած նե րի և ճն շում նե րի մա սին փաս
տե րը ցույց են տա լիս, որ օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րը ոչ մի այն չէ ին պատ րաստ
վում կա տա րել Բեռ լի նի պայ մանագ րով ի րենց ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րը, 
այլև նա խա պատ րաստ վում է ին զանգ վա ծային կո տո րած ներ ի րա կա նաց նե լուն` 
նպա տակ ու նե նա լով թու լաց նել հայ հա մայն քը: 

Որ պես թուր քա կան կա ռա վա րու թյան կող մից ի րա կա նաց ված զանգ վա ծային 
կո տո րած նե րի փաստ` Լեմ կի նը բե րում է Սա սու նի ա պս տամ բու թյան օ րի նա կը և 
կր կին փաս տում հայե րի նկատ մամբ բռ նու թյուն ներ սկ սե լու հա մար թուր քե րի կող
մից կի րառ վող սադ րիչ գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին. « Հայե րի նկատ մամբ հե տապն
դում նե րը ի րենց գա գաթ նա կե տին հա սան 1894թ. սեպ տեմ բե րին Սա սու նում: 
Քր դե րը շա րու նա կա բար ան հանգս տաց նում է ին հայե րին, հար ձակ վում է ին նրանց 
գյու ղե րի վրա, սպա նում ու բռ նա բա րում, գո ղա նում խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն
նե րին: Կո տո րած նե րի ազ դան շա նը տր վում էր նրա նով, որ մի շարք քր դեր սպան
վում է ին հայե րի կող մից, ով քեր փոր ձում է ին հետ վե րա դարձ նել նրանց կող մից 
գո ղաց ված խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րը»39:

 Բա ցի այդ Լեմ կի նը վկա յում է, որ կեղծ զե կույց ներ է ին ու ղարկ վում Կոս տանդ
նու պո լիս, թե հայե րը ա պս տամ բել են, և սուլ թա նը օգ տա գոր ծեց ա ռի թը̀  հայե րին 
ո չն չաց նե լու վե րա բե րյալ հրա ման ար ձա կե լու հա մար: Սուլ թա նը հրա ման ար ձա
կեց՝ «Ով խնայի տղա մարդ կանց, կա նանց կամ ե րե խա նե րին, ան հա վա տա րիմ է»40: 
« Զին վո րա կան նե րից ո մանք քր դա կան հա գուստ հա գան և օգ նե ցին քր դե րին հայե
րի դեմ պայ քա րում ա ռա վել հա ջո ղու թյուն նե րի հաս նե լու հա մար: Զին վո րա կան
նե րի ո րոշ փոքր խմ բեր էլ մտան մի քա նի հայ կա կան գյու ղեր, ա սե լով, թե ի րենք 
ե կել են, որ պես զի պաշտ պա նեն բնա կիչ նե րին որ պես հա վա տա րիմ հպա տակ նե րի, 
և տե ղա կայ վե ցին տնե րի միջև: Սա կայն գի շե րը նրանք վեր կա ցան և սպա նե ցին 
քնած գյու ղա ցի նե րին»41:

 Սուլ թա նի հրա մա նի հետ ևան քը ե ղավ այն, որ թուր քե րը և քր դե րը հար ձակ վե
ցին հայե րի վրա` սպա նե լով 6ից մինչև 10 հա զար մար դու: Ի նչ վե րա բե րում է այդ 
կո տո րած նե րի դեպ քում հայե րի նկատ մամբ կի րառ վող դա ժա նու թյուն նե րին, ա պա 
Լեմ կի նը դրա մա սին փաս տեր է բե րում նաև Ֆրե դե րիկ Դևիս Գրի նի « Հայ կա կան 
ճգ նա ժա մը Թուր քի ա յում» (The Armenian Crisis in Turkey) գր քից. «6ից 10 հա զար 
ան ձինք այն պի սի ճա կա տագ րի հան դի պե ցին, ի նչ պի սին խա վա րի դա րե րում 
Աֆ րի կա յում դժ վար թե հնա րա վոր լի ներ ա կա նա տես լի նել, քա նի որ Աֆ րի կա յում 
կա նայք և ման կա հա սակ ե րե խա նե րը կա րող է ին ա ռն վազն ստր կա կան կյան քի 
հնա րա վո րու թյուն ու նե նալ: Քա ռա սուն գյու ղե րը ամ բող ջո վին ո չն չաց վե ցին»42: 
38 Նույն տե ղում:
39 Նույն տեղում, էջ 910:
40  Նույն տե ղում, էջ 10: 
41 Նույն տե ղում, էջ 34:
42 Frederick Devis Greene, The Armenian Crisis in Turkey, New York – London, 1895, pp. 1724.
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Անդ րա դառ նա լով Սա սու նի կո տո րա ծի հե տաքն նու թյան նպա տա կով հանձ նա
ժո ղո վի ստեղծ մա նը̀  Լեմ կի նը նկա րագ րում է, թե ի նչ պես էր թուր քա կան կող մը 
փոր ձում ձա խո ղել հե տաքն նու թյու նը:

« Մեծ Բրի տա նի այի ճնշ ման տակ հե տաքն նու թյուն կա տա րող թուր քա կան 
հանձ նա ժո ղո վը 1894թ. նոյեմ բե րին ու ղարկ վեց Հա յաս տան, բրի տա նա կան, ռու սա
կան և ֆրան սի ա կան պատ վի րակ նե րի ու ղեկ ցու թյամբ̀  բա ցա հայ տե լու, որ ոչ մի 
հե ղա փո խու թյան փորձ չի ե ղել: Սուլ թա նը խնդ րեց Ա ՄՆի նա խա գա հին ներ կա
յա ցու ցիչ նշա նա կել, սա կայն ե րբ ա ռա ջարկ վեց, որ Սվա զում Ա ՄՆի հյու պա տոս 
պա րոն Ջևդե թը կա տա րի ան կախ հե տաքն նու թյուն և զե կույց ներ կա յաց նի Ա ՄՆի 
կա ռա վա րու թյուն, սուլ թա նը հրա ժար վեց այդ նշա նա կու մից»43:

 Սուլ թա նի գոր ծո ղու թյուն նե րը հան գեց նում են նրան, որ սուլ թա նի հե տաքն նիչ 
հանձ նա խում բը, Լեմ կի նի բնո րոշ մամբ, վե րած վում է խեղ կա տա կու թյան, քա նի որ 
եվ րո պա ցի պատ վի րակ նե րին ար տոն ված չէր ան կախ հե տաքն նու թյուն ան ցկաց
նել44: Այդ ի սկ պատ ճա ռով 6 ա միս ան ց եվ րո պա կան պատ վի րակ նե րը լքե ցին 
ի րենց թուրք գոր ծըն կեր նե րին:

 Լեմ կի նի կար ծի քով թուր քա կան և եվ րո պա ցի հանձ նա ժո ղո վա կան նե րի միջև 
ա ռա ջա ցած ան հա մա ձայ նու թյու նը պայ մա նա վոր ված էր նրա նով, որ թուր քե րը 
վա խե նում է ին, թե այն կեղծ տե ղե կու թյուն նե րը, որ նրանք ա ռաջ է ին քա շել Հա յաս
տա նում ա ռա ջա ցած ի րա վի ճա կի շուրջ, ջրի ե րես դուրս կգային: Դրա մա սին է 
վկա յում եվ րո պա ցի պատ վի րակ նե րի հանձ նա ժո ղո վի զե կույ ցը: 

Որ պես թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից հայե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց
ված հան ցա գոր ծու թյան ա պա ցույց` Լեմ կի նը ներ կա յաց նում է պրո ֆե սոր Յո հան
նես Լեփ սի ու սի նկա րագ րու թյու նը Սա սու նի կո տո րած նե րի հե տաքն նու թյան 
ան ցկաց ման մա սին45:

1894թ. Սա սու նի կո տո րած նե րի հե տաքն նու թյան ար դյուն քում էլ Բեռ լի նի պայ
մա նա գի րը ստո րագ րած տե րու թյուն նե րը 1895թ. մայի սին Թուր քի ային են ներ
կա յաց նում Մայի սյան բա րե նո րո գում նե րի ծրա գի րը, ո րը Լեմ կի նի բնո րոշ մամբ̀  
«Օս մա նյան Թուր քի այի և իր հայ կա կան հպա տակ նե րի տա րա ձայ նու թյուն ներն 
ը նդ լայ նե լու, ոչ թե հար թե լու, « բա րե փո խում նե րի» սխե մա էր: Բա րե փո խում նե րը 
1895թ. հոկ տեմ բե րին ըն դուն վե ցին սուլ թա նի կող մից, ով մի ա ժա մա նակ լայ նա ծա
վալ կո տո րած ներ կազ մա կեր պե լու հրա ման տվեց»46:

 Լեմ կի նի այս միտքն ա նուղ ղա կի ո րեն բխում է նրա այն տե սա կե տից, թե 
օ տարերկ րյա մի ջամ տու թյուն նե րը հայե րի դրու թյու նը բա րե լա վե լու քո ղի ներ քո ոչ 
մի այն որ ևէ դրա կան ար դյուն քի չէ ին հան գեց նում հայե րի հա մար, այլ ը նդ հա կա

43 Raphael Lemkin Collection, Box 8, folder 14, Manuscript on the Turkish Massacre of Armenians, pp. 
1112 (http://digifindingaids.cjh.org/?pID=109202).
44 Նույն տե ղում:
45 Տե՛ս Lepsius , Armenia and Europe, Berlin, 1896։
46 Raphael Lemkin Collection, Box 8, folder 14, Manuscript on the Turkish Massacre of Armenians, p. 15 
(http://digifindingaids.cjh.org/?pID=109202).
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ռա կը, ա վե լի է ին բար դաց նում հայե րի վի ճա կը̀  հան գեց նե լով ա վե լի լայ նա ծա վալ 
կո տո րած նե րի: 

Որ պես նշ վա ծի օ րի նակ նա գրում է, թե 18951896թթ. ջար դե րի ժա մա նակ 
100.000 մարդ սպան վեց, 12.000 տներ և խա նութ ներ այր վե ցին, 12.000 ան ձինք 
ստիպ ված է ին մահ մե դա կա նու թյուն ըն դու նել, և 400.000ը չքա վո րու թյան մեջ 
մնա ցին: 1896թ. օ գոս տո սին ջար դե րից կա տա ղած 20 հայեր գրո հե ցին Օտ տո մա
նյան բան կը Կոս տանդ նու պոլ սում, և հա ջորդ 2 օ րե րին մոտ 6000 հայեր սպան վե
ցին Կոս տանդ նու պոլ սում47:

 Հա ջոր դիվ Լեմ կինն ը նդ գծում է, թե եվ րո պա կան տե րու թյուն նե րի քայ լե րը 
հայե րի կո տո րած նե րը կան խե լու հա մար բա վա րար չէ ին, և բե րում է հա մա պա
տաս խան փաս տեր. « Կոս տանդ նու պոլ սի ջար դե րի ըն թաց քում Մի շել Հեր բեր տը՝ 
բրի տա նա կան գոր ծե րի հա վա տար մա տա րը, և ո րոշ դես պան ներ ա րե ցին այն, ի նչ 
կա րող է ին հայե րի կո տո րած նե րը կան խե լու հա մար… բայց «եվ րո պա կան հա մեր
գը»48 ո չինչ չա րեց: Գեր մա նի այի կայսրն ա վե լի հե ռուն գնաց: Նա հա տուկ դես պա
նու թյուն ու ղար կեց` ներ կա յաց նե լու սուլ թա նին իր ըն տա նի քի դի ման կա րը՝ որ պես 
հար գան քի նշան»49:

ե. Ռ. լեմ կի նը̀  1909թ. Ա դա նայի կո տո րած նե րի մա սին
1909թ. ապ րի լին տե ղի ու նե ցած Ա դա նայի կո տո րած ներն Օս մա նյան կայս րու թյու
նում նոր իշ խա նու թյան ե կած ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյան վա րած քա ղա քա
կա նու թյան ա ռա ջին հետ ևանքն է ին: Ա նդ րա դառ նա լով այդ հան գա ման քին` Լեմ
կի նը ներ կա յաց նում է ե րիտ թուր քե րի իշ խա նու թյան գա լու գոր ծըն թա ցը և հայե րի 
ու մյուս ազ գե րի ոգ ևոր վա ծու թյու նը, ո րը պայ մա նա վոր ված էր նրանց մեջ ա ռա ջա
ցած այն հա վա տով, թե ե րիտ թուր քե րի` իշ խա նու թյան գալն ի րա վի ճա կի փո փո
խու թյան կհան գեց նի կայս րու թյան տա րած քում և կն պաս տի ի րենց ի րա վունք նե րի 
վե րա կանգն մա նը:

 Հայե րը ող ջու նե ցին ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյան իշ խա նու թյան գա լը և 
հա վատ ու նե ին նրանց կար գա խոս նե րի նկատ մամբ՝ «ա զա տու թյուն», «եղ բայ րու
թյուն» և « հա վա սա րու թյուն»: Ի սկ 1876թ. ըն դուն ված, բայց չգոր ծադր ված Միդ
հա տյան սահ մա նադ րու թյան վե րա կանգ նու մը հայե րը հա մա րե ցին որ պես կայս
րու թյան տա րած քում յու րա քան չյուր ազ գի և կրո նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի միջև 
հա վա սա րու թյան ստեղծ ման ե լա կետ:

47 Տե՛ս Raphael Lemkin Collection, Box 8, folder 14, Manuscript on the Turkish Massacre of Armenians, 
էջ 16 (http://digifindingaids.cjh.org/?pID=109202)։
48 «Եվ րո պա կան հա մեր գը» մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա կարգ էր Եվ րո պա յում, ո րը 
գո յու թյուն ու ներ Նա պո լե ոն Բո նա պար տի` Ֆրան սի ա յում իշ խա նու թյու նից հե ռա նա լուց հե տո՝ 
մինչև Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի բռն կու մը: Այդ հա մա կար գի հիմ նա դիր ներն է ին 
Մեծ Բրի տա նի ան, Ա վստ րի ան, Ռու սաս տա նը և Պրու սի ան: Ա վե լի ո ւշ Ֆրան սի ան նույն պես տե
րու թյուն նե րի այս «խմ բա կի» ան դամ դար ձավ:
49 Raphael Lemkin Collection, Box 8, folder 14, Manuscript on the Turkish Massacre of Armenians, p. 16 
(http://digifindingaids.cjh.org/?pID=109202).
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 Հայե րը և մյուս քրիս տո նյա ժո ղո վուրդ նե րի հույ սե րը, ո րոնք կապ վում է ին ե րիտ
թուր քա կան կա ռա վա րու թյան հետ, ոչ մի այն չի րա կա նա ցան, այլև տե ղի ու նե ցավ 
հա կա ռակ գոր ծըն թա ցը. « Չէր սպաս վում, թե մահ մե դա կան բնակ չու թյու նը, ո րի 
հիմ նա կան մասն ան գրա գետ էր, կպահ պա նի Սահ մա նադ րու թյան սկզ բունք նե րը. 
մի ակ տար րը, ո րի վրա քա ղա քա կա նա պես վե րա փոխ ված Օս մա նյան կայս րու թ
յու նը կա րող էր հեն վել, քրիս տո նյա բնակ չու թյունն էր, ո րն ա վե լի լավ էր կրթ ված: 
Այդ ի սկ պատ ճա ռով հայե րը դար ձան սպառ նա լիք ե րիտ թուր քե րի հա մար, ով քեր 
վա խե նում է ին, որ նոր հա մա կար գում հայե րը իշ խա նու թյան կգան: Սահ մա նադ
րու թյու նը դար ձավ ոչ թե հայե րի ա զա տագր ման ազ դան շան, այլ հայե րի մահ վան 
դա տավ ճի ռը»50: 

Լեմ կի նը հայե րին սպառ նա ցող վտան գի ա հա զանգ է հա մա րում Ա դա նայի 
կո տո րա ծը. «1909թ. ապ րի լի 13ին, ե րբ Աբ դուլ Հա մի դի հետ ևորդ նե րը խռո վու թ
յուն բարձ րաց րին, Ա դա նա քա ղա քի և նա հան գի մահ մե դա կան նե րը հար ձակ վե ցին 
հայե րի վրա և սպա նե ցին 25.000ից 50.000 մար դու, ի սկ 150.000 մարդ տա ռա պում 
էր հի վան դու թյուն նե րից և սո վից»51: Լեմ կի նի դի տարկ մամբ Ա դա նայի ջար դե րի 
պա տաս խա նա տուն ե րիտ թուր քա կան իշ խա նու թյուն ներն է ին, և դրա մա սին է վկա
յում նրա հետ ևյալ մեջ բե րու մը, թե Թա լե աթ փա շան պար ծե նում էր, որ ին քը ա վե լի 
շատ հայ է ո չն չաց րել 30 օ րում, քան Աբ դուլ Հա մի դը ե րե սուն տա րի նե րի ըն թաց
քում52: Այս մա սին գրե լով` Լեմ կինն ի ցույց է դնում, որ ե րիտ թուր քա կան կա ռա
վա րու թյու նը ոչ մի այն շա րու նա կեց իր նա խոր դի հա կա հայ քա ղա քա կա նու թյու նը 
և հա լա ծանք նե րը հայե րի նկատ մամբ, այլև այս հար ցում գե րա զան ցեց նա խորդ 
իշ խա նու թյա նը:

 Լեմ կի նը նշում է, որ Ջորջ Բրե զոլն իր «Այս տե ղով թուր քերն են ան ցել…» («Les 
Turcs ont passela») գր քում հա վա քել է ջար դե րի նկա րագ րու թյուն նե րի վկա յու
թյուն ներ, ո րոնք տե ղի է ին ու նե ցել Ա դա նա յում և շր ջա պա տող քա ղաք նե րում ու 
գյու ղե րում 1909թ.: Կո տո րա ծը Ա դա նա քա ղա քում տևել է 3 օր, և գրե թե ամ բողջ 
հայ կա կան թա ղա մասն այր վել է: Լեմ կի նը ման րակր կիտ փաս տեր է բե րում կո տո
րած նե րի ըն թաց քում թուր քե րի կող մից հայե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց ված դա ժա
նու թյուն նե րի մա սին: 

Ա դա նայի ջար դե րը Լեմ կի նը ո րա կում է որ պես ցե ղաս պա նու թյուն` օգ տա գոր ծե
լով « Մարդ կայ նու թյան և քրիս տո նե ու թյան դեմ ո ւղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն» բնո
րո շու մը ու նշում, որ Թո մաս Դևիդ սոն Քրիս տին53 նկա րագ րել է մարդ կայ նու թյան 
և քրիս տո նե ու թյան դեմ ի րա կա նաց ված հան ցա գոր ծու թյու նը̀  Ա դա նայի ջար դե րը: 
50 Lemkin Collection, Box 8, folder 14, Manuscript on the Turkish Massacre of Armenians, p. 17  
(http://digifindingaids.cjh.org/?pID=109202):
51 Նույն տե ղում, էջ 18:
52 Նույն տե ղում:
53 Թ. Դ. Քրիս տին (1843թ. հուն վա րի 21  1921թ. մայի սի 25) իռ լան դաա մե րի կյան քա ղա քա
ցի ա կան պա տե րազ մի վե տե րան էր, մի սի ո ներ և ման կա վարժ Օս մա նյան կայս րու թյու նում 
18771920թթ.: 1893թ. իր ըն տա նի քի հետ տե ղա փոխ վել է Տար սոն, որ տեղ ստանձ նել է Սուրբ Պո
ղոս ի նս տի տու տի նա խա գա հու թյու նը: Նա ե ղել է Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայե րի կո տո րած
նե րի և մաս նա վո րա պես Ա դա նայի ջար դե րի ա կա նա տե սը:
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Լեմ կի նը բազ մա թիվ փաս տեր է բե րում ջար դե րի ըն թաց քում թուր քե րի կող մից 
ի րա գործ ված ան մարդ կային դա ժա նու թյուն նե րի մա սին:

 Հե տաքրք րա կան է, որ Լեմ կի նը մեջ բե րում է «Journal officiel» թեր թի` 1909թ. 
մար տի 18ի հա մա րում տեղ գտած ֆրան սի ա ցի գրող Դե նի Քո շե նին54 հաս ցե ա
գրված հե ռա գի րը, ո րը, պատ մա բան Ռայ մոնդ Գևոր գյա նի մեկ նա բան մամբ, մեծ 
հար ված էր oս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի հա մար55: «Ամ բողջ տե ղե կատ վու թյու նը 
մենք ու նենք, հա մընկ նում է եվ րո պա կան մա մու լի հրա պա րա կում նե րի հետ, և այն 
ա պա ցու ցում է զին վոր նե րի մաս նակ ցու թյու նը Ա դա նայի և այլ նա հանգ նե րի մաս
սա յա կան կո տո րած նե րին: Ապ րի լի 25ին տե ղի ու նե ցած ե րկ րորդ կո տո րա ծը ի րա
կա նաց վեց հենց զոր քե րի կող մից, ո րոնք ու ղարկ վել է ին Դե դե Ա գա շից, որ պես զի 
վերջ տան ան կար գու թյուն նե րին: Այն տեղ տե ղի ու նե ցան ի րա դար ձու թյուն ներ̀  
ան նկա րագ րե լի վայ րա գու թյուն նե րով: Ամ բողջ Կի լի կի ան ա վեր վեց` դառ նա լով 
սո վի և թշ վա ռու թյան զոհ»56: 

Ամ փո փե լով նշենք հետ ևյալ եզ րա կա ցու թյուն նե րը.
•	 Ձե	ռագ	րում	բեր	ված	փաս	տե	րը	ցույց	են	տա	լիս,	որ	Ռ.	Լեմ	կինն	ու	սում	նա	սի	րել	

է ոչ մի այն Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հետ կապ ված դեպ քե րը, այլև hայոց պատ
մու թյան ա վե լի վաղ շր ջա նը, ե րբ Հա յաս տա նը են թարկ վել է օ տար նե րի աս պա
տա կու թյուն նե րին:

•	 Գր	քա	չափ	ձե	ռագ	րի	ու	սում	նա	սի	րու	թյու	նը	թույլ	է	տա	լիս	նշել,	որ	Լեմ	կի	նը	կար
ևո րել է Հա յաս տա նի աշ խար հագ րա կան դիր քը, հայե րի` քրիս տո նյա ա զգ լի նե
լու հան գա ման քը և ազ գա պահ պան ման գոր ծում Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու 
դե րը:

	•	 Լեմ	կի	նը	փաս	տե	րով	ի	ցույց	է	դնում	նախ	քան	Հայոց	ցե	ղաս	պա	նու	թյան	ի	րա
գոր ծու մը օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի հան ցա վոր գոր ծե լա կեր պը հայե րի 
նկատ մամբ: Ա պա ան դրա դառ նա լով Հայ կա կան հար ցի՝ մի ջազ գային դի վա նա
գի տա կան ա ռար կա դառ նա լու հան գա ման քին և Բեռ լի նի պայ մա նագ րի կնք
մա նը̀  նա ը նդ գծում է Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայե րի կո տո րած նե րի հար
ցում մեծ տե րու թյուն նե րի ա նուղ ղա կի մեղ սակ ցու թյան մա սին, քա նի որ այդ 
կո տո րած նե րը տե ղի է ին ու նե նում նրանց թողտ վու թյամբ: Օս մա նյան իշ խա նու
թյուն նե րը, հայե րի կո տո րած նե րի ի րա գործ ման հար ցում չհան դի պե լով դի մադ
րու թյան, աս տի ճա նա բար ա վե լի լայ նա մասշ տաբ ջար դեր է ին կազ մա կեր պում:

	•	 Լեմ	կի	նը	 ներ	կա	յաց	րել	 է,	 որ	 Հայ	կա	կան	 հար	ցից	 և	 հայ	կա	կան	 փոք	րա	մաս
նու թյու նից ա զատ վե լու հա մար օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րը սադ րիչ գոր ծո

54 Դե նի Քո շե նը ֆրան սի ա ցի գրող էր և կա թո լի կա կան աջ թևի քա ղա քա կան գոր ծիչ: 18931919թթ. 
նա ներ կա յաց նում էր Փա րի զը Ֆրան սի այի Ազ գային ժո ղո վում: Նա լավ տե ղե կաց ված էր Հայ կա
կան հար ցի մա սին Պոլ Կամ բո նի հետ ան ձնա կան ըն կե րու թյան շնոր հիվ:
55 Տե՛ս Raymond Kevorkian, The Armenian Genocide: A complete history, I. B. Tauris & Co Ltd, London 
2011, էջ 93։
56 Lemkin Collection, Box 8, folder 14, Manuscript on the Turkish Massacre of Armenians, p. 45 (http://
digifindingaids.cjh.org/?pID=109202).
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ղու թյուն նե րի է ին ան ցնում՝ հայե րի նկատ մամբ կի րա ռե լով բռ նու թյուն ներ և 
ջարդեր: 

•	 Ե	րիտ	թուր	քե	րի	իշ	խա	նու	թյան	գա	լու	 հան	գա	ման	քը,	 ը	ստ	Լեմ	կի	նի,	 հույ	սեր	 էր	
ա ռա ջաց րել հայե րի, ի նչ պես նաև կայս րու թյան մյուս հպա տակ ժո ղո վուրդ նե րի 
շր ջա նում, սա կայն այդ հույ սե րը ոչ մի այն չար դա րա ցան, այլև ի րա գործ վե ցին 
հայե րի զանգ վա ծային տե ղա հա նու թյու նը և ջար դե րը: Այս հա մա տեքս տում 
1909թ. Ա դա նայի կո տո րա ծը նա դի տար կում է որ պես մի քա նի տա րի հե տո 
սպաս վող տե ղա հա նու թյուն նե րի և ջար դե րի կազ մա կերպ ման հա մար կար ևոր 
ա հա զանգ: 

•	 Հիմն	վե	լով	 ա	կա	նա	տես	նե	րի	 վկա	յու	թյուն	նե	րի	 և	 փաս	տե	րի	 վրա`	 Լեմ	կի	նը	
oս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից ի րա գործ ված հայե րի հա լա ծանք նե րը և 
կո տո րած նե րը հա մա րում է որ պես ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղու թյուն ներ̀  բնո րո
շե լով որ պես « Մարդ կայ նու թյան և քրիս տո նե ու թյան դեմ ո ւղղ ված հան ցա գոր
ծություն»:

 ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ՀԱՐ Ցը, 1890-Ա ԿԱՆ ԹԹ. ջԱՐ ԴԵ Րը ԵՎ 1909Թ. Ա ԴԱՆԱՅԻ 
ԿՈ ՏՈ ՐԱ Ծը ՌԱ ֆԱՅԵԼ LԵՄ ԿԻ ՆԻ « ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ԿՈ ՏՈ ՐԱԾ ՆԵ ՐԻ 

ՎԵ ՐԱբԵՐՅԱԼ ԳՐ քԱ չԱՓ ձԵ ՌԱԳ ՐՈւՄ» 
ա րեկ  ո ղո սյան

ԱՄ ՓՈ ՓՈւՄ 
Հոդ վա ծում քն նու թյան են ա ռն վում Ռա ֆայել Լեմ կի նի` « Հայ կա կան կո տո րած նե րի 
վե րա բե րյալ գր քա չափ ձե ռագ րում» Հայ կա կան հար ցի, 1890ա կան թթ. ջար դե րի և 
1909թ. Ա դա նայի կո տո րած նե րի վե րա բե րյալ դի տար կում նե րը: Lեմ կի նը, օ գտ վե լով 
բազ մա թիվ աղ բյուր նե րից, նկա րագ րում է հայոց պատ մու թյան ա ռանձ նա հատ կու
թյուն ներն իր ըն կալ մամբ, Հայ կա կան հար ցի ծա գու մը և Օս մա նյան կայս րու թյան 
իշ խա նու թյուն նե րի կող մից հայե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց վող ցե ղաս պա նա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րը: Ձե ռագ րում Լեմ կի նը փաս տում է Օս մա նյան կայս րու թյու նում 
XIX դա րի վեր ջին հայե րի կո տո րած նե րի հար ցում մեծ տե րու թյուն նե րի ա նուղ
ղա կի մեղ սակ ցու թյան մա սին, քա նի որ այդ կո տո րած նե րը տե ղի է ին ու նե նում 
նրանց թողտ վու թյամբ: 1909թ. Ա դա նայի կո տո րա ծը նա դի տար կում է որ պես մի 
քա նի տա րի հե տո սպաս վող տե ղա հա նու թյուն նե րի և ջար դե րի կազ մա կերպ ման 
հա մար կար ևոր ա հա զանգ: 

 
Բա նա լի բա ռեր` Ռա ֆայել Լեմ կին, Գր քա չափ ձե ռա գիր, Հայ կա կան հարց, հայե
րի կո տո րած ներ, ա կա նա տես նե րի վկա յու թյուն ներ, ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղու
թյուններ:
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аРМянскИй ВоПРос, РеЗня 1890-ых ГГ., аданскИе ПоГРоМы 1909 Г.  
В «РукоПИсИ об аРМянской РеЗне» Рафаэля леМкИна

Нарек Погосян
РеЗюМе

В статье рассматривается наблюдения Рафаэля Лемкина о армянский вопрос, 
резни 1890ых гг., Аданские погромы 1909 г. в «Рукописе по размеры книги о 
армянских резни». Лемкин с использованием нескольких источников, описывает 
особенности его восприятия истории армян, происхождение армянского вопроса, 
и акты геноцида против армян со стороны османских властях. В рукописи Лемкин 
утверждает косвенное соучастие великих держав о массовые убийства армян в 
Османской империи в конце 19го века, которые происходили при их попусти
тельстве. Аданские погромы 1909 г. он рассматривает в качестве важного сигнала 
для организации предстоящих депортаций и массовых убийств ожидаемое через 
несколько лет. 
Ключевые слова: Рафаэль Лемкин, Рукопись по размеры книги, Армянский 
вопрос, резня армян, свидетельства очевидцев, акты геноцида.

arMENIaN QuEStIoN, MaSSaCrES oF 1890S aNd tHE 1909 adaNa 
MaSSaCrES IN «turkISH MaSSaCrE oF arMENIaNS - Book-LENGtH 

MaNuSCrIPt” oF raPHaEL LEMkIN
Narek Poghosyan

SuMMarY
The article examined the observations of Raphael Lemkin in “Turkish Massacre of 
Armenians  BookLength Manuscript” about the arise of Armenian Question, massacres 
of 1890 and the 1909 Adana massacres. Lemkin using multiple sources, describes the 
features of its perception of Armenian history, the origin of Armenian Question, the acts 
of genocide against Armenians by the Ottoman authorities. Lemkin’s manuscript shows 
the indirect complicity of the great powers of the Ottoman Empire in the late 19th century 
massacres of Armenians as massacres that were taking place with their permission. 
Lemkin views the Adana massacres as an important signal for the organization of the 
forthcoming deportations and massacres.   

Keywords: Raphael Lemkin, Booklength manuscript, the Armenian question, Armenian 
massacres, eyewitness accounts, genocidal acts.


