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2015. ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ  
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԻՆ

Հայոց ցե ղաս պա նու թյան գի տա կան ու սում նա սիր ութան ա ռու մով 2015 թ. չա փա
զանց տպա վո րիչ և կար ևոր տա րի էր: Թե ման նո րից վե րա դար ձավ հա սա րա կա
գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րոն, հե տա զո տա կան մի քա նի նոր ո ւղ ղու
թյուն ներ ի հայտ ե կան, գի տա կան նոր նյութ դր վեց շր ջա նա ռու թյան մեջ: Դժ վար է 
հի շել մի տա րի, ո րն այս քան ա ռատ լի ներ թե մայի վե րա բե րյալ գի տա ժո ղով նե րով 
և գի տա կան հրա տա րա կու թյուն նե րով:

 Գի տա ժո ղով ներ
 Մի ջազ գային գի տա ժո ղով նե րի թի վը տա րե վեր ջին մո տե ցավ 60ի: Տպա վո րիչ 
էր աշ խար հագ րու թյու նը՝ բո լոր մայր ցա մաք նե րը, նաև այն հաս տա տու թյուն նե րը, 
ո րոնք հյու րըն կա լել են գի տա ժո ղով նե րը: Դրանք աշ խար հի լա վա գույն հա մալ սա
րան ներն են, ա մե նա հե ղի նա կա վոր գի տա կան կենտ րոն նե րը: Մաս նակ ցու թյուն 
բե րե ցին ի նչ պես հայ, այն պես էլ օ տա րերկ րա ցի հայտ նի գիտ նա կան ներ, ցե ղաս
պա նա գի տու թյան ա ռա ջին մե ծու թյան հե ղի նա կու թյուն ներ: Սա թե ման դուրս 
բե րեց մի այն ներ հայ կա կան դաշ տից: Գի տա ժո ղով նե րից շա տերն այն քան նշա նա
վոր է ին, որ ար ժա նի են ա ռան ձին ան դրա դար ձի, սա կայն փոր ձենք թվար կել ա մե
նան շա նա վոր նե րը և կենտ րո նա նալ ա մե նա կար ևոր մի ջո ցառ ման վրա:

 Տա րին սկս վեց հուն վա րի 31ից փետր վա րի 1ը Բեյ րու թի Հայ կա զյան հա մալ
սա րա նում կազ մա կերպ ված մի ջազ գային գի տա ժո ղո վով: Նրան հետ ևե ցին գի տա
ժո ղով ներ տար բեր քա ղաք նե րում՝ Օս լո, Հո լո քոս տի և կրո նա կան փոք րա մաս
նու թյուն նե րի ու սում նա սի րու թյուն նե րի նոր վե գա կան կենտ րոն ( փետր վա րի 5), 
Չի կա գո, Ի լի նոյ սի Հո լո քոս տի թան գա րան ( փետր վա րի 8), Հռոմ, Ջոն Քե բո տի 
ան վան ա մե րի կյան հա մալ սա րան (փետր վա րի 19), Հաա գա, Գլո բալ ար դա րա դա
տու թյան ի նս տի տուտ ( մար տի 67), Պա դո վայի հա մալ սա րան ( մար տի 1112), Նեբ
րաս կայիԼին քոլն հա մալ սա րան ( մար տի 1920), Ա րի զո նայի հա մալ սա րան ( մար տի 
2122), Փա րիզ, Սոր բո նի հա մալ սա րան, Հո լո քոս տի հու շա հա մա լիր, Հա սա րա
կա գի տու թյան բարձ րա գույն դպ րոց, Ֆրան սի այի ազ գային գրա դա րան ( մար տի 
2528), Նյու Յորք, Կո լում բի այի հա մալ սա րան ( մար տի 27), Էջ մի ա ծին, Գևոր գյան 
ճե մա րան (ապ րի լի 6), Կա հի րե, «Այն Շամս» հա մալ սա րան (ապ րի լի 10), Լոս Ան ջե
լես, Կա լի ֆոռ նի այի հա մալ սա րան (ապ րի լի 1011), Ժն ևի հա մալ սա րան (ապ րի
լի 15), Բերք լի ի հա մալ սա րան (ապ րի լի 18), Ստամ բուլ, Բո ղա զի չի հա մալ սա րան  
(ապ րի լի 26), Լոն դոն, Միդլ սեկ սի հա մալ սա րան ( մայի սի 15), Բար սե լո նա, Կա տա լո
նի այի հա մալ սա րան ( մայի սի 18), Մոն թե վի դե ո, Հան րա պե տու թյան հա մալ սա րան 
( մայի սի 21), Բաղ դադ ( մայի սի 23), Բո ւե նոս Այ րես ( հու լի սի 2), Բեռ լին, Հայն րիխ 
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Բյոլ հիմ նադ րամ ( սեպ տեմ բե րի 5), Մոնկ տոն, Կա նա դա ( հոկ տեմ բե րի 2), Եր ևան, 
ԳԱԱ ( հոկ տեմ բե րի 1516), Մոսկ վա ( հոկ տեմ բե րի 2324), Թել Ա վիվ, Իս րայե լի Բաց 
հա մալ սա րան ( նոյեմ բե րի 24): Սա մի այն ա մե նա ներ կա յա ցուց չա կան գի տա ժո ղով
նե րի ցանկն է: 

Ի հար կե, գա գաթ նա կե տը հու լի սի 812 –ը Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա
րանի նս տի տու տի կող մից Եր ևա նում հյու րըն կալ ված Ցե ղաս պա նա գետ նե րի 
մի ջազ գային ըն կե րակ ցու թյան (Ց ՄԸ) 12րդ գի տա ժո ղո վը դար ձավ: «20րդ դա րի 
ցե ղաս պա նու թյուն նե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյուն» խո րա գի րը կրող գի տա
ժո ղովն ու նե ցավ 180 մաս նա կից, 40 նիս տե րի ըն թաց քում լս վե ցին զե կու ցում
ներ ցե ղաս պա նա գի տու թյան ա մե նա տար բեր ո լորտ նե րից, ըն թա ցան գի տա կան 
աշ խույժ քն նար կում ներ ու զե կու ցում ներ։ Գի տա ժո ղո վի ան ցկա ցու մը Եր ևա նում 
ի նք նին վկա յում է, որ Հա յաս տա նը դառ նում է ցե ղաս պա նա գի տա կան ու սում նա սի
րու թյուն նե րի կենտ րոն, ի նչն ա պա ցու ցում են գո նե ՀՑ ԹԻ գրա դա րա նում և գի տա
կան ֆոն դե րում աշ խա տող օ տա րերկ րյա գիտ նա կան նե րի մեծ թի վը, ի նչ պես նաև 
հա յաս տան ցի մաս նա գետ նե րի ակ տիվ մաս նակ ցու թյու նը մի ջազ գային նա խագ ծե
րին և գի տա ժո ղով նե րին:

Գ րահ րա տա րակ չու թյուն
 Տա րին աչ քի ըն կավ նաև գի տա կան, ա կա դե մի ա կան հրա տա րա կու թյուն նե րով: 
Դրանք մե նագ րու թյուն ներ է ին, ո րոնք հե տա զո տում և լու սա բա նում է ին հայե րի 
կյան քը Օս մա նյան կայս րու թյու նում, ցե ղաս պա նու թյան պատ ճառ նե րը, ո րո շում
նե րի կա յաց ման և ի րա կա նաց ման մե խա նիզմ նե րը, զանգ վա ծային ո չն չաց ման 
ըն թաց քը, ի նչ պես նաև Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հետ ևանք նե րը ու հետ ևանք
նե րի վե րաց ման ու ղի նե րը: Դրանք հու շագ րու թյուն ներ է ին, թարգ մա նու թյուն ներ, 
կա տա լոգ ներ և ալ բոմ ներ, ո րոնք թույլ է ին տա լիս ա վե լի լավ հաս կա նալ կա տար
վա ծի ամ բողջ բո վան դա կու թյու նը և է ու թյու նը:

 Շատ կար ևոր է, որ աշ խար հի գրե թե բո լոր ա ռա ջա տար հրա տա րակ չու թյուն
նե րը 2015ին Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թե մայով հրա պա րա կում ներ են ու նե ցել՝ 
գր քեր, ժո ղո վա ծու ներ և այլն: Այս պես, Princeton University Pressը հրա տա րա կեց 
Ronald Grigor Sunyի “They Can Live in the Desert but Nowhere Else:” A History of 
the Armenian Genocide – գիր քը, ի սկ Oxford University Pressը Fatma Muge Gocekի 
Denial of Violence, Ottoman Past, Turkish Present, and Collective Violence against the 
Armenians, 17892009, Stanford University Pressը՝ Lerna Ekmeciogluի “Recovering 
Armenia, The Limits of Belonging in PostGenocide Turkey” և Bedross Der Matossianի 
Shattered Dreams of Revolution: From Liberty to Violence in the Late Ottoman Empire 
և այլն:

 Նոր հե տա զո տա կան ո ւղ ղու թյուն ներ
2015ին ըն դա ռաջ մեծ աշ խա տանք տար վեց նաև մինչև այժմ նվազ ու սում նա սիր
ված հե տա զո տա կան ո ւղ ղու թյուն նե րով: 
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Ա մե նա կար ևոր նե րից է Հայոց ցե ղաս պա նու թյան պատ կե րագ րու թյան ու սում
նա սի րու թյու նը։ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րանի նս տի տուտն այդ բա ցը 
ո րոշ չա փով լրաց րեց՝ հրա տա րա կե լով Հայկ Դե մո յա նի « Հայոց ցե ղաս պա նու
թյան լու սա բա նու մը հա մաշ խար հային մա մու լի ա ռա ջին է ջե րին» գիր քը: Այն, ի նչ
պես նաև «100 լու սան կար չա կան պատ մու թյուն ներ» ժո ղո վա ծուն ներ կա յաց նում են 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյանն ա ռնչ վող վի զո ւալ նյու թը։

 Կար ևոր ո ւղ ղու թյուն է նաև Հայոց ցե ղաս պա նու թյան միկ րո պատ մագ իտու
թյու նը: Այս ա ռու մով հատ կան շա կան էր ֆրան սա հայ պատ մա բան Ռայ մոն Գևոր
գյա նի « Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն. Ամ բող ջա կան պատ մու թյուն» գիր քը, ո րի ռու
սե րեն հրա տա րա կու թյու նը լույս տե սավ 2015 թ.: Այն Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
հիմ նախն դիրն ու սում նա սի րում է միկ րո՝ տե ղային մա կար դա կում՝ ը ստ ա ռան ձին 
բնա կա վայ րե րի՝ ը նդ գր կե լով ո րո շա կի մարդ կային պատ մու թյուն ներ։

 Կար ևոր ո ւղ ղու թյուն նե րից են նաև Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հետ ևանք նե րի 
վե րաց ման հիմ նա հար ցին ա վե լի լուրջ ան դրա դարձ նե րը։ Այս ա ռու մով նշա նա
կա լի է Մե ծի Տանն Կի լի կի ո կա թո ղի կոս Ա րամ Աի նա խա ձեռ նու թյամբ դեռ 2012թ. 
գի տա ժո ղո վի ան ցկա ցումն ու դրա նյու թե րի տպագ րու մը International Criminal Law 
Review մի ջազ գային հե ղի նա կա վոր ամ սագ րում:

 Հա տուկ Հայոց ցե ղաս պա նու թյա նը նվիր ված հա մար հրա տա րա կեց նաև ո լոր
տում ա մե նա հե ղի նա կա վոր նե րից մե կը հա մար վող Journal of Genocide Research 
ամ սա գի րը: Նմա նօ րի նակ՝ մի ջազ գային հե ղի նա կա վոր խմ բագ րա կազ մով և 
գրախոսող գի տա կան ամ սա գիր սկ սեց ա ռա ջին ան գամ հրա տա րակ վել նաև 
Հա յաս տա նում՝ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րանի նս տի տու տում՝ International 
Journal of Armenian Genocide Studies: 2016 թվա կա նից այն հայտն վե լու է աշ խար հի 
ա ռա ջա տար գի տա կան EBSCO շտե մա րա նում:

 Հետ ևու թյուն ներ 
Ե թե փոր ձեմ ամ փո փել, ա պա կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ 2015 թ. տե ղի ու նե ցած 
ի րա դար ձու թյուն ներն ու կա տար ված աշ խա տանք նե րը վկա յում ե ն՝ 
ա. հա ջող վել է հա մախմ բել հա մաս փյուռ հա յու թյան գի տա կան նե րու ժը: Տա րին 

ցույց տվեց, որ այն հս կա յա կան է, գի տա կան աշ խար հում ազ դե ցիկ և ցան կու
թյան դեպ քում կա րող է դե րա կա տա րում ու նե նալ:

բ. Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հար ցում մի ջազ գային գի տա կան հան րույ թը կոն սեն
սու սի է ե կել, և ոչ ոք այլևս չի քն նար կում Ցե ղաս պա նու թյան ե ղե լու թյան հար ցը, 
ի սկ ժխ տո ղա կան աշ խա տու թյուն նե րը որ ևէ տեղ չու նեն լուրջ ա կա դե մի ա կան 
գի տու թյան մեջ: Ե թե նախ կի նում պար բե րա բար այս թե մայի շուրջ գի տա կան 
կամ ա վե լի ճիշտ կեղծգի տա կան բա նա վե ճեր է ին հրահր վում, այ սօր Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան ժխ տո ղա կա նու թյու նը գի տա կան ա ռու մով բա ցար ձակ մար
գի նալ հո սանք է:

գ. Ա վե լա ցել է գի տա կան հե տաքրք րու թյու նը հիմ նախնդ րի վե րա բե րյալ, բազ մա
թիվ ցե ղաս պա նա գետ ներ ու պատ մա բան ներ սկ սել են ու սում նա սի րել նաև 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը։ Սրա նից բխում է հա ջորդ դրա կան ար դյուն քը. լուծ
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վել է նաև ո լոր տի մաս նա գետ նե րի սերն դա փո խու թյան հար ցը հատ կա պես 
Հա յաս տա նում: Հա յաս տանն աս տի ճա նա բար դառ նում է հա մաշ խար հային 
ցե ղաս պա նա գի տա կան կենտ րոն նե րից մե կը։

դ. Կա նաև մտա վա խու թյուն, որ 2015 թ. նման աշ խա տան քը, ակ տի վու թյու նը և 
ձեռք բե րում նե րը կա րող են շա րու նա կա կան չլի նել: Չէ՞ որ ոչ վաղ ան ցյա լում 
տա րի ներ շա րու նակ Հա յաս տա նից դուրս գի տա ժո ղով նե րի, ի նչ պես նաև այս 
թե մայով տպագր վող գր քե րի թի վը 12ից չի ան ցել: Մեր կար ևո րա գույն խն դիր
նե րից է փոր ձել գո նե կի սով չափ պահ պա նել այս տեմ պը և մեր աշ խա տանք
նե րը չկա պել մի այն տա րե լից նե րի հետ: Ի հար կե, Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
թան գա րանի նս տի տու տը շա րու նա կե լու է ակ տիվ աշ խա տան քը, ի նչ պես դա 
շա րու նա կա կան ա նում է, սա կայն այն պես չս տաց վի, որ այն մնա մի ակ հաս
տա տու թյու նը, որ թե մայով զբաղ վում է մշ տա պես և ոչ թե կլոր տա րե լից նե րի 
ա ռիթ նե րով: 
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