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Նախագահական

 
Օրէնք՝ Հայաստանի կողմ

տիտղոս
 
Ռաֆայէլ Լեմկինի աշխատութ
շուրջ հանգեցուցած է «ցեղասպանութ
ստեղծման, որ կը հանդիսան
Մարդու Իրաւունքներու
հնարաւոր դարձած է 
ուսումնասիրութեան որպէս
է դառնալու հարացոյց
ցեղասպանութեան ենթարկ
Այդ իմաստով՝ ան կը 
ժողովուրդին համար:  
Ուստի Արեւմտեան Հայաստանի
Հայաստանի Կառ
Հանրապետութեան (Հայաստան
բարձրացնեն «Արդարադատ
մէջ դնելու հարցը: 
 

Արեւմտեան Հայաստանի
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Նախագահական Հրամանագիր 
Թիւ 38 – 2016.11.07 

կողմէ Ռաֆայէլ Լեմկինին «Արդարադատ
տիտղոսը շնորհելու վերաբերեալ 

աշխատութիւնը Մարդու Իրաւունքներ
ցեղասպանութիւն» իրաւական – քաղաքական

հանդիսանայ Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութ
ու Կանոնադրութեան հիմնարար
 Հայոց ցեղասպանութեան եւ Հայկական

որպէս արդիւնք, ինչը Ռաֆայէլ Լեմկինին
հարացոյց բոլոր այն ժողովուրդներուն համար

ենթարկուած են:  
 ներկայանայ որպէս «արդարադատ

Հայաստանի Ազգային Խորհուրդը եւ
ռավարութիւն Արեւմտեան 

Հայաստան Պետութիւնը) անունից պաշտ
Արդարադատ գործիչ» տիտղոս շնորհելու եւ շրջանառութ

Արմենակ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ 
Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ
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Արդարադատ գործիչ» 

ունքներու հարցերուն 
քաղաքական եզրի 

Կազմակերպութեան 
հիմնարար օրէնքը: Այն 

Հայկական Հարցի 
Լեմկինին թույլ տուած 

համար՝ ովքեր 

արդարադատ գործիչ» մեր 

եւ Արեւմտեան 
 Հայաստանի 

պաշտօնապէս կը 
շրջանառութեան 

Նախագահ 
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Décret Présidentiel – N°38-2016.11.07 
 

Au sujet de la Loi pour la reconnaissance de Raphaël Lemkin  
en tant que Juste pour l'Arménie 

 
L’œuvre de Raphaël Lemkin sur la défense des Droits de l’Homme a abouti à la 
création du concept de génocide qui constitue la pièce fondamentale de la Charte des 
Droits de l’Homme de l’Organisation des Nations Unies. Ceci a été possible, entre 
autres, par son étude du cas du génocide des Arméniens. 
Grâce à cette expertise, Raphaël Lemkin a permis au génocide des Arméniens et à la 
Question Arménienne de devenir un paradigme pour les peuples ayant subi un 
génocide.  
En ce sens et dans cet esprit, il représente un Juste pour notre peuple.  
Aussi le Conseil National d'Arménie Occidentale et le Gouvernement de l’Arménie 
Occidentale au nom de la République d’Arménie Occidentale (Etat d’Arménie), 
l'élèvent officiellement au rang de Juste du Peuple Arménien et décident de le faire-
savoir. 
 

Arménag APRAHAMIAN 
Président de la République d’Arménie Occidentale 
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