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 ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆԱ ԳԵ ՏԻ ՀԱ ՎԱՏԱՄՔը

Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 100-րդ տա րե լի ցը մեկ ան գամ ևս բո լո րիս ստի պեց 
հե տա դարձ հա յացք ձգել ոչ մի այն մեզ` հայե րիս հետ պա տա հած ող բեր գու թյա նը, 
այլև վեր հի շել Ա ռա ջին և Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տե րի սար սափ նե րը, Հո լո քոստն 
ու Ռուան դան: 

Ս րանք քսա նե րորդ դա րի սահմռկեցուցիչ դր վագ ներն ե ն։ Ա վա՜ղ, ոչ բո լո րը… 
Այս տա րի ցե ղաս պա նա գետ նե րի պատ կա ռե լի մի հա մայնք հա վաք վեց Եր ևա-

նում` մի քա նի օր շա րու նակ մտորե լու, քն նար կե լու ու բա նա վի ճե լու մարդ կու թյան 
հա մար չա րիք ու խա րան դար ձած մի հան ցա գոր ծու թյան շուրջ, ո րն ան վան վում 
է ցե ղաս պա նու թյուն: Այս եր ևույ թը դեռևս լիովին չի ի մաս տա վոր վել ու ըն կալ վել 
մարդ կու թյան կող մից, և ի նչ-որ ա ռու մով մենք «համակերպվել» ե նք դրա գո յու-
թյան ու հետ ևանք նե րի հետ: 

Այ սօր աշ խար հի տար բեր ան կյուն նե րում մո լեգ նող զանգ վա ծային բռ նու թյուն-
ներն ու ա հա բեկ չու թյուն նե րը, տար բեր ե րկր նե րում իշ խա նու թյան գլուխ կանգ նած 
ռազ մա մոլ ու հա վակ նոտ ա ռաջ նորդ նե րի ագ րե սիվ հռե տո րա բա նու թյունն այն 
ա հա զան գերն են, ո րոնք ա նու շադ րու թյան չպետք է մատ նել: Հայե րը, հրե ա նե րը, 
թութ սի ներն ու բոս նի ա ցի նե րը չեն կա րող մի այ նակ մնալ ի րենց ցա վի ու հի շո ղու-
թյան հետ։ Դա հա մայն մարդ կու թյան՝ տե ղի ու նե ցած ող բեր գու թյան հետ ևանք նե-
րին ա ռե րես վե լու ցավն է ու օ րա կար գային խն դի րը: 

Ցե ղաս պա նու թյու նը պատ մա կան հաս կա ցու թյուն չէ: Այն չի սահ մա նա փակ-
վում տա րա ծու թյան ու ժա մա նա կի մեջ, քան զի իր ծան րու թյամբ ու հետ ևանք նե րով 
հա մա մարդ կային մի ջամ տու թյան, կան խա րգել ման ու ի մաս տա վոր ման է պար-
տադ րում մեզ բո լո րիս: 

Հո գե բա նո րեն ծանր է ուսումնասիրել ցեղասպանություն երևույթը։ Այ դու հան-
դերձ, նրանք, ով քեր ցե ղաս պա նա գի տու թյու նը որ պես մաս նա գի տու թյուն են ը նտ-
րել, կա յաց րել են ճա կա տագ րա կան ո րո շում. սա նշա նա կում է ապ րել մեկ ու րի շի, 
հա րյուր նե րի, հա զար նե րի ու մի լի ոն նե րի պա տու հա սած ցա վով ու ող բեր գու թյամբ, 
մտո վի կի սել երբեմն նույնիսկ անհնար թվացող և մարդկային բանականության 
սահմաններում չտեղավորվող ցավն ու տառապանքը: 

Հենց այս ծի րում են միահյուսվում ակադեմիական խստությունն ու գի տա կա-
նու թյունը, բարոյականն ու մարդկայինը՝ դառնալով հավատամք ու համոզմունք 
իսկական գիտնականի համար: 

Հայկ Դե մո յան 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րան-ի նս տի տու տի տնօ րեն, 

« Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սի» գլ խա վոր խմ բա գիր


