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Նարեկ Պողոսյան 

Հ րեա ի րա վա բան Ռա ֆա յել Լեմ կի նը մեծ ներդ րում ու նի ինչ պես մի ջազ գա յին 
քրեա կան ի րա վուն քի զար գաց ման, այն պես էլ ցե ղաս պա նութ յուն նե րի դա տա-
պարտ ման և կան խար գել ման գոր ծում: Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան թե ման ա ռանձ-
նա հա տուկ դեր է ու նե ցել նրա գի տա կան գոր ծու նեութ յան մեջ:

Հոդվածի հիմ նա կան խնդիրն է հիմ նա վո րել, որ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան թե մա-
յի ու սում նա սի րութ յու նը Ռա ֆա յել Լեմ կի նի գոր ծու նեութ յան սկզբնա կան շրջա նում 
և  ի րա դար ձութ յուն նե րի լու սա բա նումն ու նեն ի րա վա կան և պատ մա քա ղա քա կան 
կար ևոր նշա նա կութ յուն, քա նի որ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յունն ա ռանձ նա կի ազ դե-
ցութ յուն է ու նե ցել Ռա ֆա յել Լեմ կին ան հա տի վրա` հան ցա գոր ծութ յան այս տե սա կը 
օ րեն քի դաշտ բե րե լու գոր ծում:

Հոդվածում քննվում է ընդգր կում է Ռ. Լեմ կի նի գոր ծու նեութ յան 1913-1933թթ.՝ 
այն շրջա նը, երբ ձևա վոր վել են Ռ. Լեմ կի նի գի տա կան հա յացք նե րը ցե ղաս պա նութ-
յու նը՝ որ պես հան ցա գոր ծութ յուն սահ մա նե լու վե րա բեր յալ:

Ռա ֆա յել Լեմ կի նը, ով ծնվել է 1900 թ. հունիսի 24-ին Լեհաստանում` Բեզվոդնե 
քաղաքում`1 հրեա ֆեր մե րի ըն տա նի քում, իր ման կութ յան և պա տա նե կութ յան տա րի-
ներն անց կաց րել է Լե հաս տա նի ար ևել քում գտնվող ֆեր մա յում` Վոլ կովսկ փոքր 
քա ղա քի մո տա կայ քում, որն այն ժա մա նակ ցա րա կան Ռու սաս տա նի կազ մում էր: 
1913 թ.` 12 տա րե կան հա սա կում, Լեմ կի նը, կար դա լով լեհ գրող Հեն րիկ Սենկ ևի չի « Յո՞ 
եր թաս» պատ մա վե պը, ո րը վե րա բե րում էր ա ռա ջին դա րում Նե րոն կայ սեր կող-
մից քրիս տո նեութ յուն ըն դու նած մարդ կանց կո տո րած նե րին, զար հու րել է, որ Նե րոն 
կայս րը կա րող էր քրիս տոն յա նե րին առ յուծ նե րի կե րա կուր դարձ նել, ա պա իր մո րը` 
Բե լա յին, հարց րել, թե ինչ պես կա րող էին կայս րի գործողությունները ու րա խութ յուն 
պատճառել հան դի սա տե սին2:

«Ն րանք ծա փա հա րում էին: Ին չո՞ւ նրանք ոս տի կա նութ յուն չկան չե ցին»,- Ռ. 
Լեմ կի նը հարց նում էր մորը: Ռա ֆա յե լի մայ րը, ո րը մեծ տեղ էր տա լիս որ դի նե րի 
կրթութ յա նը, պա տաս խա նում է. « Դա ա մե նա կար ևոր հարցն է, բայց դա ա վե լին է, 
քան ես կա րող եմ պա տաս խա նել: Դու պետք է սո վո րես ա վե լին ու մտա ծես ա վե լի 
շատ, ու պա տաս խա նը գտնես ինքդ»: 

Դր վա գը մտա հո գում է պա տա նի Ռա ֆա յե լին: Նա ցան կա նում էր, որ պես զի 
մար դիկ հաս կա նան, որ վաղ քրիս տոն յա նե րի սպա նութ յու նը «շատ վատ ա րարք» 
է: Ռա ֆա յե լը նաև ցան կա նում էր ի մա նալ, թե սպա նութ յուն կա տա րո ղը որ քա նո՞վ 
է ա զատ ված պատ ժից. «Երբ մար դիկ այ սօր մարդ կանց են սպա նում, նրանք բան-
տարկ վե լու են, այն պես չէ՞»: Ն րա մայրն ա ռանց վա րա նե լու պա տաս խա նում էր. 

1 Այժմ Բեզվոդնեն գտնվում է Բելառուսի տարածքում:
2 Power Samantha, “A Problem from Hell”: America and the Age of Genocide, New York, Basic Books, 
2002, p. 20.
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«Ա յո՛, նրանք բանտ են ընկ նե լու»:
« Յո՞ եր թա սը» և դ րա ի մաս տի վե րա բեր յալ քննար կու մը մոր հետ տպա վոր վել էր 

Լեմ կի նի հի շո ղութ յան մեջ, և նա այդ մա սին գրի է առ նում նաև իր կեն սագ րա կա-
նում: Հե տա գա յում Լեմ կի նը պատ մում էր. « Դա ե ղավ այն օ րը, որ ես սկսե ցի ար շա-
վը (ընդ դեմ ցե ղաս պա նութ յան), ո րով հետև ես սկսե ցի փնտրել պա տաս խա նը»: 
Նա տես նում էր իր ա պա գա յի աշ խա տան քը, ո րի հա մար խթան դար ձավ մոր այն 
պնդու մը, որ Լեմ կինն ինք նու րույն ձգտի հաս նել պա տաս խա նին3:

Լեմ կի նը սկսեց զբաղ վել ըն թեր ցա նութ յամբ և ն վիր վեց էթ նիկ խմբե րի ոչն չաց-
ման ու սում նա սի րութ յա նը: «Ես տպա վոր վող պա տա նի էի»4,- գրում է նա տա րի-
ներ հե տո: Ծա նո թա նա լով Կար թա գե նի անկ ման, մոն ղո լա կան ար շա վանք նե րի, 
ֆրան սիա կան հու գե նոտ նե րի թի րա խա վոր ման պատ մութ յուն նե րին` նա մո րը միշտ 
տան ջում էր զանգ վա ծա յին կո տո րած նե րի պատ մա կան դեպ քե րի ման րա մաս նե րի 
մա սին հար ցե րով: 

Ռա ֆա յե լին հու զող հիմ նա կան հար ցը դար ձավ հետև յա լը. «Ս պա նել ան պաշտ-
պան մարդ կանց միայն այն պատ ճա ռով, որ նրանք տար բեր վում են քե զա նից` օ րենք 
չկա՞»: Մոր պա տաս խա նը բո լո րո վին ան բա վա րար էր. « Կան օ րենք ներ սպա նութ-
յան դեմ»5:

Լեմ կի նը յու րա քանչ յուր էթ նիկ և կ րո նա կան հա մայնք հա մա րում էր հա րուստ և 
բազ մա զան մարդ կա յին ժա ռան գութ յան բաղ կա ցու ցիչ տարր: Այս հար ցում նա 
կրկնում էր Յո հան Գոտֆ րիդ Հեր դե րի մտքե րը և հա յացք նե րը6: Նա կի սում էր հա սա-
րա կութ յան և պատ մութ յան ու նի վեր սա լիս տա կան (հա մընդ հան րա կան) մո տե ցու մը, 
որն ա ռաջ էին քա շել 19-րդ դա րի գեր մա նա ցի փի լի սո փա նե րը7: Ինչ պես իր ծնող-
նե րը, Լեմ կի նը նույն պես ան տար բեր էր ուղ ղա փառ հու դա յա կա նութ յան նկատ մամբ 
և հե տաքրքր ված չէր սիո նիզ մով8:

1906 թ. 70 հրեա ներ սպան վել էին, 90-ը` մա հա ցու վի րա վոր վել Լե հաս տա նի Բե լաս-
տո կի շրջա նում (այն ժա մա նակ ցա րա կան Ռու սաս տա նի կազ մում էր) տե ղի ու նե ցած 
տե ղա կան ջար դե րում9: Լեմ կի նը լսեց, որ ամ բո խը բա ցել է զո հե րի որովայն նե րը` 

3 Korey William, An Epitaph for Raphael Lemkin, Jacob Blaustein Institute for the Advancement of 
Human Rights, June 2001, p. 50.
4 Power Samantha, նշվ. աշխ., էջ 20:
5 Korey William, նշվ. աշխ., էջ 6:
6 Յո հան Գոտֆ րիդ Հեր դե րը գեր մա նա ցի փի լի սո փա է, գրող, լու սա վո րիչ (1744-1803թթ.): Հայտ նի 
է նրա տե սա կե տը, ըստ որի` մշա կույ թը ազ գի հիմքն է: Հեր դե րը ընդգ ծում էր տար բեր ժո ղո վուրդ-
նե րի, մաս նա վո րա պես հա րավ-սլա վո նա կան ժո ղո վուրդ նե րի հո գև որ մշա կույ թի յու րա հատ կու-
թյու նը:
7 Ու նի վեր սա լիզ մը (լա տի նե րեն universum նշա նա կում է աշ խարհ, տի ե զերք) եվ րո պա կան փի լի սո-
փա յու թյան մեջ առաջ է եկել որ պես հին հու նա կան փի լի սո փա նե րի մտա ծո ղու թյան ձև Ք.ա. VI-V 
դա րե րում, ըստ որի` աշ խար հը մի աս նա կան կար գա վոր ված ամ բող ջու թյուն է, որի յու րա քան չյուր 
մա սը միկ րո աշ խարհ է` առա ջա ցած մեծ աշ խար հի (տի ե զեր քի) բա ժա նու մից: 
8 Korey William, նշվ. աշխ., էջ 6-7:
9 Ջարդերը հայտնի են «Բելաստոկի պոգրոմ» անունով, որի հիմնական մասնակիցները զինվոր-
ները և ոստիկաններն են եղել:
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դրանք լցո նե լով բար ձի փե տուր նե րով: Նա վա խե նում էր, որ այն մի ֆը, թե հրեա նե րը 
սպա նում են քրիս տոն յա տղա նե րին, կա րող է հան գեց նել ա վե լի շատ սպա նութ յուն-
նե րի:

Հա ջորդ դրվա գը, ո րը ցնցել էր Լեմ կի նին, Օս ման յան կայս րութ յու նում հա յե րի 
զանգ վա ծա յին սպա նութ յուն ներն էին: Դ րա հետ կապ ված նա իր ինք նա կեն սագ րա-
կա նում գրում է. «1915 թ. գեր մա նա ցի ներն օ կու պաց րին Վոլ կովսկ քա ղա քը և շր ջա-
կա տա րած քը: Ես սկսե ցի ա վե լի շատ պատ մութ յուն ու սում նա սի րել, թե ինչ պես 
են ազ գա յին, կրո նա կան կամ ռա սա յա կան խմբե րը ոչն չաց վել: Ճշ մար տութ յունն ի 
հայտ ե կավ միայն պա տե րազ մից հե տո: Թուր քիա յում ա վե լի քան 1.2 մի լիոն մար դու 
մահ վան դա տա պար տե ցին ա ռանց պատ ճա ռի և միայն նրա հա մար, որ քրիս տոն-
յա ներ էին10: Ն րանց քշե ցին ի րենց տնե րից Եփ րատ գե տի եր կայն քով, և հե տո հան-
կարծ ու ղեկ ցող ժան դարմ նե րը սկսե ցին կրա կել տե ղա հան վող նե րի վրա: Միայն մի 
բուռ մար դիկ գո յատ ևե ցին` թաքն վե լով ի րենց ըն կեր նե րի մար մին նե րի տակ: Թուր-
քերն ա վե լի ուշ մե ղադ րում էին ան զեն հա յե րին, թե նրանք են սկսել կրա կել»11:

Օս ման յան կայս րութ յան կող մից հա յե րի զանգ վա ծա յին սպա նութ յուն նե րը մնա-
ցին նրա գի տակ ցութ յան մեջ, և  երբ նա ար դեն 21 տա րե կան էր և լեզ վա բա նութ-
յուն էր ու սում նա սի րում Լ վո վի հա մալ սա րա նում (նա ու ներ լեզ վա կան ու նա կութ յուն-
ներ և վար պե տա ցել էր լե հե րեն, գեր մա նե րեն, ռու սե րեն, ֆրան սե րեն, ի տա լե րեն, 
ի դիշ և  եբ րա յե րեն լե զու նե րում, սկսել էր ու սում նա սի րել նաև լեզ վա բա նութ յուն12), 
պա տա հա բար տե ղա կան թեր թից ի մա նում է Սո ղո մոն Թեհ լիր յա նի կող մից Բեռ լի-
նում Օս ման յան կայս րութ յան ներ քին գոր ծե րի նախ կին նա խա րար Թա լեաթ փա շա-
յի սպա նութ յան մա սին13: Լեմ կի նը սկսում է հետ ևել Թեհ լիր յա նի դա տա վա րութ յա նը: 

Այս ա ռի թով նա իր ինք նա կեն սագ րա կա նում գրում է. « Պա տե րազ մից հե տո 150 
թուրք պա տե րազ մա կան հան ցա գործ ներ ձեր բա կալ վել էին և բ րի տա նա կան կա ռա-
վա րութ յան կող մից ներ կալ վել Մալ թա կղզի: Հա յե րը պատ վի րա կութ յուն ու ղար-
կե ցին Փա րի զի խա ղա ղութ յան կոն ֆե րանս: Ն րանք ար դա րութ յուն էին պա հան-
ջում: Ա պա ես մի օր կար դա ցի թեր թե րում, որ բո լոր թուրք հան ցա գործ ներն ա զատ 
են ար ձակ վե լու: Ես ցնցվե ցի: Մի ազգ սպան վեց, իսկ մե ղա վոր ան ձինք ա զատ 
ար ձակ վե ցին: Ին չո՞ւ են մար դուն պատ ժում, երբ նա սպա նում է մի այլ մար դու, 
մինչ դեռ մի լիո նա վոր մարդ կանց սպա նութ յունն ա վե լի փո՞քր հան ցա գոր ծութ յուն 
է, քան ան ձի սպա նութ յու նը: Մալ թա յից ա զատ ված թուրք հան ցա գործ նե րը ցրվե-
ցին աշ խար հով մեկ: Ն րան ցից ա մե նա սար սա փե լին Թա լեաթ փա շան էր՝ Թուր-
քիա յի ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րը, ով նույ նաց վում է հայ ժո ղովր դի ոչն չաց ման 
հետ: Թա լեաթ փա շան ա պաս տան գտավ Բեռ լի նում: Մի օր նրան փո ղո ցում կանգ-

10  Charny Israel W., Enciclopedia of Genocide, Institute on the Holocost and Genocide, Volume 1, 1999,
p. 79.
11 Ռ. Լեմկինի անտիպ ինքնակենսագրություն, Donna-Lee Frieze, Totally Unofficial: The Autobiography 
of Raphael Lemkin, Yale 2013, p. 19.
12 Power Samantha, նշվ., աշխ., էջ 21:
13 Korey William, նշվ., աշխ., էջ 7-8:
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նեց րեց Թեհ լիր յան ա նու նով մի հայ ե րի տա սարդ: Թա լեաթ փա շա յին ճա նա չե լուց 
հե տո Թեհ լիր յա նը սպա նեց նրան: Ն րա դա տա վա րութ յու նը դար ձավ ի րա կա նում 
մի թուր քա կան ոճ րա գոր ծի դա տա վա րութ յուն: Հա յե րի կող մից դա տա րան բեր ված 
բազ մա թիվ վկա ներ նկա րագ րե ցին կո տո րած նե րի չա րա ղետ տե սա րան նե րը: Այս 
դա տա վա րութ յան մի ջո ցով աշ խար հը վեր ջա պես տե սավ Թուր քիա յի ող բեր գա կան 
դեպ քե րի ի րա կան պատ կե րը: Այդ նույն աշ խար հը, ո րը լուռ էր, երբ հա յե րը սպան-
վում էին, և մ տա դիր էր թաքց նել թուր քա կան պա տե րազ մա կան հան ցա գործ նե րի 
ա զատ ար ձակ ման ի րո ղութ յու նը, այժմ պար տադր ված էր լսե լու սար սա փե լի ճշմար-
տութ յու նը:

Բեռ լի նի դա տա րանն ար դա րաց րեց Թեհ լիր յա նին: Այն ո րո շեց, որ Թեհ լիր յա նը 
գոր ծել է «հո գե բա նա կան հար կադ րան քի» ազ դե ցութ յան տակ… 

Թեհ լիր յա նը գոր ծել էր հա նուն մարդ կութ յան խղճի: Բայց կա րո՞ղ է մի մարդն 
ի րեն ար դա րութ յուն բաշ խո ղի դե րում նշա նա կել»14:

Հա յոց ցե ղաս պա նութ յունն ի րա գոր ծած թուրք հան ցա գործ նե րի ան պա տիժ մնա լու 
հան գա մանքն ան հանգս տութ յուն է ա ռա ջաց նում Լեմ կի նի մոտ, և նա իր պրո ֆե սոր-
նե րից մե կի ու շադ րութ յու նը հրա վի րում է այդ հար ցի վրա: Նա հարց նում է, թե ին չու 
հա յե րը կո տո րած նե րի հա մար չձեր բա կա լե ցին Թա լեա թին: Պ րո ֆե սո րը պա տաս խա-
նում է, որ գո յութ յուն չու նի օ րենք, ըստ ո րի նա կա րող էր ձեր բա կալ վել: «Ն կա տի ու նե-
ցիր ֆեր մե րի դեպ քը, ում պատ կա նում է հա վե րի մի խումբ,- ա սում է պրո ֆե սո րը,- նա 
սպա նում է դրանց, և դա իր գործն է: Ե թե դու մի ջամ տես, դու ոտնձ գութ յուն ես կա տա-
րում» 15:

Լեմ կինն ար ձա գան քում է. « Հա յե րը հա վեր չեն»: Պ րո ֆե սորն ան տե սում է Լեմ-
կի նի պա տաս խա նը. նա ձգտում էր հիմ նա վո րել իր փաս տար կը. «Երբ դու մի ջամ-
տում ես մի երկ րի ներ քին գոր ծե րին, դու ոտ նա հա րում ես այդ երկ րի ինք նիշ խա-
նութ յու նը»: Դա ա վան դա կան փաս տարկ էր, ո րը կան խում և բա ցա ռում է մի ջազ-
գա յին հան րութ յան գոր ծո ղութ յու նը` ուղղ ված զսպե լու զանգ վա ծա յին սպա նութ յուն-
նե րի մեջ մե ղա վոր ռե ժիմ նե րին, կամ նրանց, ով քեր ներգ րավ ված են խոշ տան գում-
նե րի, ինչ պես նաև մար դու ի րա վունք նե րի կո պիտ խախ տում նե րի մեջ16:

« Հան ցա գոր ծութ յուն է Թեհ լիր յա նի հա մար սպա նել մի մար դու, բայց հան ցա գոր-
ծութ յուն չէ բռնա կա լի հա մար սպա նել ա վե լի քան մեկ մի լիոն մար դու,- կրկին հարց-
նում է Լեմ կի նը,- սա ա մե նա հա կա սա կանն է»: Լեմ կի նը զար մա ցած էր, որ «ինք նիշ-
խա նութ յան դրո շը» կա րող է պաշտ պա նել մարդ կանց, ով քեր փոր ձում են ոչն չաց նել 
մի ամ բողջ փոք րա մաս նութ յան: « Սու վե րե նութ յու նը»,- վի ճում էր Լեմ կի նը պրո ֆե-
սո րի հետ,- «են թադ րում է ան կախ ար տա քին և ներ քին քա ղա քա կա նութ յան ի րա-
կա նա ցում, դպրոց նե րի, ճա նա պարհ նե րի կա ռու ցում… կարճ ա սած` ցան կա ցած այն-
պի սի գոր ծու նեութ յուն, որն ուղղ ված է ժո ղովր դի բա րօ րութ յա նը: Սու վե րե նութ յու նը չի 

14 Ռ. Լե ինի անտիպ ինքնակենսագրություն, Frieze Donna-Lee նշվ. աշխ., էջ 19-20:
15 Power Samantha, նշվ. աշխ., էջ 17:
16 Korey William, նշվ. աշխ., էջ 8:
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կա րող ըմբռն վել որ պես մի լիո նա վոր ան մեղ մարդ կանց սպա նե լու ի րա վունք»17:
Պ րո ֆե սո րը նշում է. « Դուք ե րի տա սարդ եք ու հուզ ված…Ե թե Դուք ինչ-որ բան 

ի մա նա յիք մի ջազ գա յին ի րա վուն քից…»: Նա նա խա դա սութ յու նը չի ա վար տում: 
Պ րո ֆե սո րի այս խոսքն էլ հան դի սա ցավ Լեմ կի նի հա մար հիմ նա կան հար ցի կո րի-
զը: Չի՞ կա րող մի ջազ գա յին ի րա վուն քի նորմ ստեղծ վել, ո րը կգոր ծի զանգ վա ծա յին 
սպա նութ յուն նե րի հա մար: Այս հար ցադ րու մը հան գեց րեց նրան, որ Լեմ կի նը ո րո շեց 
փո խել իր ու սում նա սի րութ յան ո լոր տը, ո րի արդ յուն քում նա լեզ վա բա նութ յու նից իր 
ու շադ րութ յու նը կենտ րո նաց րեց մի ջազ գա յին ի րա վուն քի ու սում նա սի րութ յան վրա18:

Հե տա գա յում Լեմ կի նը գրում է. «Ես ա վե լի և  ա վե լի էի նույ նա կա նաց նում ինքս 
ինձ տանջ վող զո հե րի հետ, ո րոնց թիվն ինչ քան ա վե լա նում էր, այն քան ես շա րու-
նա կում էի պատ մութ յան իմ ու սում նա սի րութ յու նը: Ես հաս կա ցա, որ հի շո ղութ յան 
ֆունկ ցիան ոչ միայն անց յա լի ի րա դար ձութ յուն ներն ար ձա նագ րե լու հա մար է, այլ 
նաև մարդ կա յին խիղ ճը խթա նե լու: Շու տով հետ ևե ցին ժա մա նա կա կից ցե ղաս պա-
նութ յուն նե րի օ րի նակ նե րը, ինչ պի սին 1915 թ. հա յե րի ջար դերն էին: Ինձ հա մար 
պարզ դար ձավ, որ ազ գե րի, կրո նա կան խմբե րի և ռասա նե րի բազ մա զա նութ յունն 
անհ րա ժեշտ է քա ղա քակր թութ յան հա մար, ո րով հետև այդ խմբե րից յու րա քանչ յու րն 
ա ռա քե լութ յուն ու նի ի րա կա նաց նե լու և մ շա կու թա յին ա ռու մով իր ներդ րումն ու նե-
նա լու…..Ես ո րո շե ցի դառ նալ ի րա վա բան և  աշ խա տել ցե ղաս պա նութ յունն օ րեն քից 
դուրս հայ տա րա րե լու և ազ գե րի հա մա գոր ծակ ցութ յան մի ջո ցով այն կան խար գե լե-
լու հա մար»19:

Փաս տո րեն նա իր մտքի ուղ ղութ յու նը լեզ վա բա նութ յու նից փո խում է դե պի այն 
ո լոր տի ու սում նա սի րութ յուն, ին չը նրան մտա հո գում էր դեռևս ման կութ յան տա րի նե-
րից: Արդ յուն քում Լեմ կի նը տե ղա փոխ վում է Լ վո վի ի րա վուն քի դպրոց, որ տեղ սկսում 
է փնտրել հնա դար յան և ժա մա նա կա կից ի րա վա կան նոր մե րը` կո տո րած ներն ար գե-
լե լու հա մար20: Օս ման յան կայս րութ յու նում ապ րող հա յե րի ող բեր գա կան ճա կա տա-
գի րը հաս տա տում է նրա այն տե սա կե տը, թե պետք է ստեղ ծել մի ջազ գա յին օ րենք, 
որ պես զի ազ գա յին կամ կրո նա կան փոք րա մաս նութ յուն նե րի կան խամ տած ված ու 
հա մա կարգ ված ոչն չա ցու մը պե տութ յան կող մից դառ նա պատ ժե լի հան ցա գոր ծութ-
յուն21: 

1949 թ. CBS հե ռուս տաըն կե րութ յան հե ռուս տած րագ րե րից մե կին տված իր հար-
ցազ րույ ցում Ռա ֆա յել Լեմ կի նը նշում է. «Ես հե տաքրքր վե ցի ցե ղաս պա նութ յամբ, 
ո րով հետև այն շատ ան գամ տե ղի ու նե ցավ, այն տե ղի ու նե ցավ հա յե րի հետ, և դ րա-
նից հե տո հա յե րը շատ դաժան վերաբերմունքի արժանացան Վեր սա լի կոն ֆե րան-
սում, քա նի որ նրանց ցե ղաս պա նութ յան ի րա գործ ման մեջ մե ղա վոր հան ցա գործ-

17 Power Samantha, նշվ. աշխ., էջ 18-19:
18 Korey William, նշվ. աշխ., էջ 8:
19 Charny Israel W., նշվ. աշխ., էջ 79:
20 Power Samantha, նշվ. աշխ., էջ 21:
21 Schaller Dominik J. , From Lemkin to Clooney: The Development and State of Genocide Studies, 
“Genocide Studies and Prevention: An International Journal”, 6, (3), (2011), Issue 3, 6.
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նե րը չպատժ վե ցին»22: Ա պա անդ րա դառ նա լով հա յե րի կող մից վրեժխնդ րութ յա նը և 
Թա լեաթ փա շա յի սպա նութ յան գոր ծին` Լեմ կինն ա սում է հետև յա լը. «Որ պես ի րա-
վա բան` ես մտա ծում էի, որ հան ցա գոր ծութ յու նը պետք է պատժ վի ոչ թե զո հե րի 
կող մից, այլ դա տա րա նի կող մից, պետության օ րեն քով»23:

Լեմ կի նը հա վա տում էր, որ զանգ վա ծա յին սպա նութ յուն նե րի և մար դու ի րա վունք-
նե րի հա մընդ հա նուր չա րա շա հում նե րի «բու ժու մը» պետք է գա մի ջազ գա յին ի րա-
վուն քի շնորհիվ: Սա կայն նա հայտ նա բե րեց, որ գո յութ յուն ու նեն չնչին թվով մի ջազ-
գա յին օ րենք ներ նմա նա տիպ հան ցա գոր ծութ յուն նե րի վե րա բեր յալ: Ա վե լին` ոչ մի 
մի ջազ գա յին դա տա րան չու նի ի րա վա սութ յուն այն հան ցա գոր ծութ յուն նե րի նկատ-
մամբ, ո րոնք կա տար վել են ինք նիշ խան պե տութ յուն նե րի սահ ման նե րի ներ սում: Այս 
ա մե նը Լեմ կի նը սխալ էր հա մա րում, և նա սկսում է մտա ծել, թե ինչ պես կա րող է դա 
փո խել24:

Լեմ կի նը հե տա գա յում բա ցատ րում էր, որ օ րեն քը կար ևոր դեր կա րող է կա տա-
րել էթ նի կ և կ րո նա կան խմբե րի զանգ վա ծա յին սպա նութ յուն նե րի և ն րանց մշա-
կույ թի ոչն չաց ման դեմ պայ քա րե լու հա մար. «Օ րեն քը տա լիս է հա սա րա կութ յան վրա 
ազ դե ցութ յան գոր ծիք»,- ա սում էր նա՝ նշե լով, որ «խորհր դա րան նե րը վե րահսկ վում 
են ի րա վա բան նե րի կող մից»: 

Նա ընկղմ վեց ի րա վա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րի մեջ 6 տա րի, սկզբից Լ վո-
վում, ա պա Հայ դել բեր գի հա մալ սա րա նում: Ն րան հիաս թա փեց նում էր այն փաս տը, 
որ ոչ մի տեղ չկա րո ղա ցավ գտնել ի րա վա կան նոր մեր ռա սա յա կան և կ րո նա կան 
խմբե րի սպա նութ յունն ար գե լե լու հա մար25:

Վար շա վա յում դա տա խազ աշ խա տե լու ըն թաց քում 1929 թ.-ից նա սկսեց աշ խա-
տել մի ջազ գա յին օ րեն քի նա խագ ծի վրա, ո րը պար տա վո րեց նե լու էր պե տութ յուն-
նե րի կա ռա վա րութ յուն նե րին կանգ նեց նել էթ նի կա կան, ազ գա յին, կրո նա կան խմբե-
րի թի րա խա վոր ված ոչն չա ցու մը: Հենց այդ օ րենքն էր, որ Լեմ կի նը ներ կա յաց րեց իր` 
եվ րո պա ցի (ի րա վուն քի մաս նա գետ) կո լե գա նե րին 1933 թ. Մադ րի դում գու մար ված 
քրեա կան ի րա վուն քի հիմ նա հար ցե րին նվիր ված 5-րդ մի ջազ գա յին կոն ֆե րան սի 
ժա մա նակ: 

Մադ րիդ յան կոն ֆե րան սում Լեմ կինն ա ռա ջին ան գամ ա ռա ջար կեց ստեղ ծել 
բազ մա կողմ կոն վեն ցիա և մարդ կա յին խմբե րի ոչն չա ցու մը ո րա կել որ պես մի ջազ-
գա յին հան ցա գոր ծութ յուն26: Կոն ֆե րան սի ժա մա նակ նա ներ կա յաց նում է օ րեն-
քի նա խա գիծ, որն ար գե լում էր միմ յանց հետ կապ ված եր կու գոր ծո ղութ յուն ներ` 

22 Harut Sassounian, Lemkin Discusses Armenian Genocide, Dec. 8, 2005, (http://www.armeniapedia.org/
index.php?title=Lemkin_Discusses_Armenian_Genocide_In_Newly-Found_1949_CBS_Interview).
23 Նույն տեղում:
24 Strom Adam & the Facing History and Ourselves Staff, “Totally unofficial: Raphael Lemkin And the 
Genocide Convention”, 2007, p. 4.
25 Korey William, նշվ. աշխ., էջ 8:
26 Lemkin Raphael, Acts Constituting a General (Transnational) Danger Considered as Offences Against 
the Law of Nations, Madrid (14 -20 October 1933), ( http://www.preventgenocide.org/lemkin/madrid1933-
english.htm).
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«բար բա րո սութ յու նը» և «վան դա լիզ մը»: « Բար բա րո սութ յու նը» ո րակ վում էր որ պես 
«ազ գա յին, ռաս ա յա կան, կրո նա կան և սո ցիա լա կան խմբե րի կան խամ տած ված ոչն-
չա ցում»: « Վան դա լիզ մը» նա սահ մա նում էր որ պես «ա ռան ձին խմբե րի հան ճա րի 
ար տա հայ տութ յու նը հան դի սա ցող ար վես տի, մշա կույ թի գոր ծե րի ոչն չա ցու մը»: Այդ 
եր կու գոր ծո ղութ յուն նե րը` խմբե րի և ն րանց մշա կու թա յին և  ին տե լեկ տուալ կյան քի 
ոչն չա ցու մը, պատ ժե լի դարձ նե լը Լեմ կի նին զբա ղեց նե լու էր նաև ա ռա ջի կա ե րեք 
տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում27:

Լեմ կինն իր մադ րիդ յան զե կույ ցում ու շադ րութ յուն էր հրա վի րում նաև Հիտ լե րի 
վե րել քին և Օս ման յան կայս րութ յու նում հա յե րի ջար դե րին, մի հան ցա գոր ծութ յուն, 
ո րը եվ րո պա ցի նե րի մե ծա մաս նութ յու նը կամ ան տե սում էին, կամ ներ կա յաց նում 
էին որ պես «Ար ևել յան» եր ևույթ: Ե թե այն մի ան գամ տե ղի ու նե ցավ, պնդում էր ե րի-
տա սարդ ի րա վա բա նը, այն կա րող է տե ղի ու նե նալ այս տեղ (Եվ րո պա յում):

 Լեմ կինն ա ռաջ էր քա շում ար մա տա կան ա ռա ջարկ: Նա պնդում էր, որ ե թե 
մի ջազ գա յին հան րութ յու նը երբ ևէ հույս ու նի կան խե լու այն պի սի զանգ վա ծա յին 
ջար դե րը, ինչ պի սին հա յե րի կո տո րած ներն էին, ա պա աշ խար հի պե տութ յուն նե րը 
պետք է միա վոր վեն՝ կան խե լու այդ փոր ձը: Այս պի սի նպա տակ ու նե նա լով մտքում` 
Լեմ կի նը նա խա պատ րաս տում էր օ րենք, ո րը կար գե լի ազ գե րի, ռասա նե րի, կրո-
նա կան խմբե րի ոչն չա ցու մը: Ազ գա յին, էթ նի կ կամ կրո նա կան խմբե րի ոչն չաց ման 
փոր ձը կդառ նա մի ջազ գա յին հան ցա գոր ծութ յուն, ո րը պետք է պատժ վի ա մե նու րեք, 
ինչ պես ստրկութ յու նը և ծո վա հե նութ յու նը: Պատ ժի սպառ նա լի քը, պնդում էր Լեմ-
կի նը, կբե րի գործ նա կան փո փո խութ յուն նե րի28:

Ամփոփելով նշենք հետևյալ հիմնական եզրակացությունները
• Լեմ կի նը դեռ վաղ տարիքից հե տաքրքր վել է տա րա տե սակ ջար դե րի և ցե ղաս-

պա նութ յուն նե րի պատ մութ յամբ, սա կայն մի ջազ գա յին քրեա կան ի րա վուն քով 
զբաղ վե լու և լեզ վա բա նութ յու նը թող նե լու հա մար նրա կյան քում խթան է հան դի-
սա ցել Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը` հատ կա պես թուրք հան ցա գործ նե րի ան պա տիժ 
մնա լը, ին չը Լեմ կի նի մեջ ա ռա ջաց րել է նմա նա տիպ հան ցա գործ նե րին պատ ժե լու 
մե խա նիզմ նե րի ստեղծ ման անհ րա ժեշ տութ յան գի տակ ցում:

• Ռա ֆա յել Լեմ կի նը դեռևս իր գոր ծու նեութ յան սկզբնա կան շրջա նում` հենց 
Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան` Օս ման յան կայս րութ յու նում հա յե րի նկատ մամբ ի րա-
կա նաց ված հան ցա գոր ծութ յան ի րա գործ ման ժա մա նակ, խո սում էր ժա մա նա կի 
մի ջազ գա յին ի րա վուն քի ան կա տար լի նե լու մա սին:

• Մի ջազ գա յին քրեա կան ի րա վուն քի հար ցե րին նվիր ված Մադ րի դի կոն ֆե-
րան սում Ռ. Լեմ կի նը ներ կա յաց րել է իր զե կույ ցը` ել նե լով Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան 
տրա մա բա նութ յու նից, այ սինքն` նա զգու շաց նում էր, որ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յուն 
հան ցա գոր ծութ յան նկատ մամբ ան տար բե րութ յու նը և  ան պատ ժե լիութ յու նը կա րող 
են հան գեց նել ցե ղաս պա նութ յուն հան ցա գոր ծութ յան կրկնութ յա նը:

27 Power Samantha, նշվ. աշխ., էջ 21-22:
28 Նույն տեղում, էջ 19-20:
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Հայոց ցեղասպանության թեման Ռաֆայել Լեմկինի գործունեության 
սկզբնական շրջանում

Պողոսյան Նարեկ

Ամփոփում
Հոդ վա ծում քննութ յան է առն վում այն հար ցը, թե ինչ ազ դե ցութ յուն է ու նե ցել 

Հա յոց ցե ղաս պա նութ յուն թե ման Ռա ֆա յել Լեմ կի նի հա յացք նե րի վրա նրա գոր-
ծու նեութ յան սկզբնա կան շրջա նում: Մաս նա վո րա պես անդ րա դարձ է կա տար վում 
այն խնդրին, թե Հա յոց ցե ղաս պա նութ յունն ի րա գոր ծող նե րի ան պա տիժ մնա լը 
որ քա նո՞վ է Ռա ֆա յել Լեմ կի նի մեջ ա ռա ջաց րել նմա նա տիպ հան ցա գոր ծութ յուն-
նե րը պատ ժե լու մե խա նիզմ նե րի անհ րա ժեշ տութ յան գի տակ ցում: Հոդ վա ծում, ո րը 
հիմն ված է նաև Ռա ֆա յել Լեմ կի նի կեն սագ րա կան տե ղե կութ յուն նե րի վրա, ցույց է 
տրվում, որ Լեմ կի նի կող մից մի ջազ գա յին ի րա վուն քի ու սում նա սի րութ յան հար ցում 
ա ռաջ նա յին տեղ է գրա վել Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան թեման:

Բանալի բառեր՝ ցեղասպանություն, միջազգային իրավունք, Ռաֆայել Լեմկին: 

The Armenian Genocide Тheme in the Early Period of Raphael Lemkin’s Activity

Narek Poghosyan

Summary
This article examines how the Armenian genocide impacted Raphael Lemkin in his early 

career. Mainly the role of the Armenian genocide in conceptualizing the mechanism of 
punishment for such crimes is discussed. The article which presents also some biographical 
data on Lemkin, shows that the Armenian genocide had an important role for Rafael 
Lemkin in studying the international law. 

Keywords: genocide, international law, Raphael Lemkin. 

Тема Геноцида армян на начальном этапе деятельности Рафаэля Лемкина

Нарек Погосян

Резюме
В статье рассматривается каким образом тема Геноцида армян повлияла на ранний 

период деятельности Рафаэля Лемкина. В частности, отмечено, как Рафаэль Лемкин 
осознал необходимость создания механизма наказания преступников, которые со-
вершили Геноцид армян. На основе биографических данных Р. Лемкина показано, 
что фактор Геноцида армян занимал один из приоритетных мест в процессе изуче-
ния Лемкиным международного права.

Ключевые слова: геноцид, международное право, Рафаэль Лемкин. 


