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Քրիստինե Նաջարյան 

1948 թ. ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր ա սամբ լեան ըն դու նեց « Ցե ղաս պա նութ յան հան ցա գոր-
ծութ յու նը կան խար գե լե լու և պատ ժե լու մա սին» կոն վեն ցիան1: Կոն վեն ցիա յի կար-
ևո րա գույն ա ռա քե լութ յու նը հե տա գա ցե ղաս պա նութ յուն նե րը կան խար գե լելն էր, 
սա կայն ժա մա նա կի ըն թաց քում ակն հայտ դար ձավ, որ կոն վեն ցիան բա վա րար չէ 
այդ խնդի րը լու ծե լու հա մար, քա նի որ XX երկ րորդ կե սին և XXI սկզբին ևս մի շարք 
ցե ղաս պա նութ յուն ներ տե ղի ու նե ցան ( Կամ բո ջա` 1975-1979, Ռուան դա` 1994, Բալ-
կան ներ՝ 1992-1995 և  այլն): 

Այս հար ցում ձա խո ղում նե րի մի մա սը ցե ղաս պա նութ յան թեմայի կրթութ յան 
թե րաց ման, ի րա զե կութ յան ցածր մա կար դա կի, այլ խոս քով՝ նախ կինում տեղի 
ունեցած ցե ղաս պա նութ յուն ներն ու կո տո րած նե րը լավ չու սում նա սի րե լու, դրանց 
սար սափ նե րի մա սին չդա սա վան դե լու, ժխտո ղա կա նութ յան դեմ չպայ քա րե լու հետ-
ևանք էր: 

Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նից դա սեր չքա ղե լը, Եվ րո պա յի կող մից այն մո ռա ցութ-
յան մատն վե լը կա րե լի է հա մա րել Հո լո քոս տի ի րա կա նաց ման պատ ճառ նե րից մե կը: 

Այս ա ռու մով բնու թագ րա կան են Հո լո քոս տի «ճար տա րա պետ» Ա դոլֆ Հիտ լե րի 
խոս քե րը, ո րոնք հնչե ցին 1939 թ. օ գոս տո սի 22-ին` Լե հաս տան ներ խու ժե լու նա խօ-
րեին. « Մեր ու ժը մեր ա րա գութ յան և դա ժա նութ յան մեջ է: Չին գիզ խա նը կան-
խամտած  ված և  ու րախ սրտով մի լիո նա վոր կա նանց և  ե րե խա նե րի սպա նեց: Պատ-
մութ յան մեջ բա ցա ռա պես նրան են հա մա րում պե տութ յան հիմ նա դիր: Ինձ հա մար 
կար ևոր չէ, թե արևմ տաեվ րո պա կան թույլ քա ղա քակր թութ յունն ինչ է մտա ծում իմ 
մա սին: Ես հրա մա յել եմ, և  ե թե որ ևէ մե կը հա մար ձակ վի քննա դա տութ յան մեկ բառ 
ան գամ ար տա սա նել, կգնդա կա հար վի: Այս ա մե նից հե տո ո՞վ է այ սօր խո սում հա յե-
րի բնաջնջ ման մա սին»2:

Հայոց ցեղասպանության թեմայի ուսուցման համար գոյություն ունի երկու 
հիմնական նպատակ:

1. Այ սօր ցե ղաս պա նութ յան թե մա յի ու սու ցու մը կար ևոր վում է ցե ղաս պա նութ յան 
են թարկ ված ժո ղո վուրդ նե րի, ա պա նաև ամ բողջ մարդ կութ յան հա վա քա կան հի շո-
ղութ յան պահ պան ման և փո խանց ման ու դրա նից բխող՝ նոր ցե ղաս պա նութ յուն-
նե րի կան խար գե լիչ գոր ծա ռույթ նե րի տե սանկ յու նից:

Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան հա մա տեքս տում կրթութ յու նը դի տար կե լիս պետք 
է հաշ վի առ նել, որ թե մա յին առնչ վե լու նախ նա կան և  ա ռա վել տա րած ված ձևը 
տաս նամ յակ ներ շա րու նակ ե ղել են բա նա վոր պատ մութ յուն նե րը, ո րոնց ու ղեկ ցել 
են նաև գե ղար վես տա կան գրա կա նութ յու նը, ֆիլ մե րը, ա պա նաև դա սագր քա յին 

1 Կոնվենցիայի ամբողջական տեքստը տե՛ս http://www.un.am/res/UN%20Tr ea ties /III _1.pdf 
2 Bardakjian Kevork, Hitler and the Armenian Genocide,  C ambridge -Mass.: The Zoryan lnstitute, l985, 
pp. 5-6.
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հի շա տա կում նե րը: Ցե ղաս պա նութ յան մա սին ի րա զե կու մը հայ ի րա կա նութ յան 
մեջ ու նե ցել է հի շո ղութ յու նը պահ պա նե լու և հա ջորդ սե րունդ նե րին փո խան ցե լու 
գոր ծա ռույթ:

Պատ մական հանգամանքների բե րու մով հենց ցե ղաս պա նութ յան հի շո ղութ յունն 
է դար ձել հայ ժո ղովր դի ազ գա յին ինք նութ յան կար ևո րա գույն բա ղադ րիչ նե րից 
մե կը3: Ա հա այդ ցա վի և կորս տի հի շո ղութ յա նը՝ որ պես ար դիա կան հիմ նախնդ րի 
նպաս տող գլխա վոր գոր ծոնն է դար ձել Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ժխտումն այն ի րա-
գոր ծող պե տութ յան (Օս ման յան կայս րութ յուն) և դ րա ի րա վա հա ջոր դի ( Թուր քիա յի 
Հան րա պե տութ յուն) կող մից: Այս ա ռու մով է՛լ  ա վե լի վտան գա վոր են դար ձել վեր ջին 
մի քա նի տա րի նե րին նկատ վող և 2014 թ. ապ րի լին ա վե լի հստակ ձևա կեր պում ներ 
ստա ցած Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ժխտման փո խա կեր պում ներն ու նոր ար տա-
հայտ չաձ ևե րը4:

Ցե ղաս պա նութ յան ժխտման նոր ձևերն ու նեն ա վե լի վտան գա վոր հե ռան կար ներ 
այն ա ռու մով, որ, բա ցի պարզ ժխտու մից, ու նեն այլ թի րախ ևս՝ ցե ղաս պա նութ յան 
հի շո ղութ յան խե ղաթ յու րում և  աղ ճա տում: Ա հա ցե ղաս պա նութ յան թե մա յի ու սու ցու մը 
կոչ ված է ե րի տա սարդ սերն դի մեջ հա յոց ող բեր գութ յան մա սին ճիշտ գի տե լիք ձևա վո-
րե լու, դրա ժխտման ինչ պես պարզ, այն պես էլ ա ռա վել բա ղադր յալ ձևե րի դեմ պայ քա-
րե լու հմտություններ հաղորդելու: 

2. Ցե ղաս պա նութ յան թե մա յի ու սուց ման մյուս կար ևոր ա ռա քե լութ յու նը կան-
խար գե լումն է: Ցե ղաս պա նութ յան կան խար գել մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում ներն 
ի րա կա նում շատ ա վե լի լայն են և  ու նեն դրսևոր ման ա վե լի մեծ դաշտ: Թեև ոչ միշտ 
հա ջո ղութ յամբ, այ նուա մե նայ նիվ, հար ցը կար գա վոր վում է մի ջազ գա յին օ րենք նե րի 
և հա մա պա տաս խան մար մին նե րի կող մից: Մաս նա վո րա պես, 2013 թ. ՄԱԿ-ի կող-
մից մար տի 22-ին ըն դուն ված « Ցե ղաս պա նութ յան կան խար գե լում» (“Prevention 
of genocide”)5 բա նաձ ևում մեծ ու շադ րութ յուն է դարձ վում ցե ղաս պա նութ յան կան-
խար գել ման գոր ծում կրթութ յա նը և հատ կա պես մար դու ի րա վունք նե րի կրթութ յան 
խնդիր նե րին, մաս նա վո րա պես կան խար գե լիչ նշա նա կութ յուն ու նե ցող կրթա կան 
ծրագ րե րին և նա խագծե  րին6: 

Կան խար գել ման հար ցին մեծ ու շադ րութ յուն է դարձ վում նաև դրա ա կա դե միա կան 
մա կար դա կում: Պա տա հա կան չէ, որ աշ խար հի ցե ղաս պա նա գետ նե րին միա վո րող 
գլխա վոր կազ մա կեր պութ յան՝ Ցե ղաս պա նա գետ նե րի մի ջազ գա յին ըն կե րակ ցութ յան 
(International Association of Genocide Scholars) կող մից ար դեն բա վա կան եր կար ժա մա-
նակ հրա տա րակ վող (2006-2014 թթ.) գլխա վոր գի տա կան հան դե սի ան վան ման մեջ 

3 Մա րության Հ., Ցեղասպան թյան հիշող թյ նն իբրև գործոն, տե՛ս http://www.noravank.am/
arm/articles/detail.php?ELEMENT_ID=2268: 
4 Խոս քը վե րա բե րում է Թուր քի ա յի Հան րա պե տու թյան վար չա պետ Ռ. Էր դո ղա նի ապ րիլք սա նե-
րե քյան ու ղեր ձին: Տե՛ս http://civilnet.am/erdogan-message-1915-e ve nts-armenian/:
5 Priventi on  of G enocid e,  ամբողջական տեքստը տե՛ս http://www.un.org/ga/s earch/view_doc.asp?sy-
mb ol=A/HRC/28/ L.25. 
6 Այդ մա սին տե՛ս Մա նու կյան Ս., Հա յաս տա նի հա մար ամե  նա կա րև որ կոն վեն ցի ան, http://www.
tert.am/blog/?p=8951#more-8951 .
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տեղ է գտել «կան խար գե լում» (prevention) բա ռը (« Ցե ղաս պա նութ յան ու սում նա սի րութ-
յուն և կան խար գե լում» «Genocide Studies and Prevention»)7, իսկ դրա նում տպագր վող 
հոդ ված նե րի զգա լի մա սը նվիր ված է հենց կան խար գել մա նը: 

Այս ի րո ղութ յան պայ ման նե րում ցե ղաս պա նութ յան կան խար գել ման գոր ծում 
ա ռա ջին օ ղա կը ցե ղաս պա նութ յուն թե մա յի ու սու ցումն է: Հայ ի րա կա նութ յան մեջ 
Մեծ ե ղեռ նի թե մա յի՝ տաս նամ յակ ներ շա րու նակ ի րա զե կու մը բա նա վոր պատ մութ-
յուն նե րի, գե ղար վես տա կան գրա կա նութ յան և  այլ մի ջոց նե րով դա րա վեր ջին իս կա-
պես ու նե ցավ կան խար գե լիչ գոր ծա ռույթ: Խոս քը վե րա բե րում է Ղա րա բաղ յան 
հա կա մար տութ յան ժա մա նակ Մեծ ե ղեռ նի հի շո ղութ յան ու նե ցած դե րա կա տա րութ-
յան մա սին: Այդ ժա մա նակ հենց հի շո ղութ յունն էր հան դես գա լիս իբրև շարժ ման 
ա ռաջ մղող ուժ8: Հենց այս պատ ճա ռով Բաք վի և Սում գա յի թի ջար դե րը նույ նաց վե-
ցին Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան դրվագ նե րի հետ, և Ղա րա բա ղում կազ մա կերպ վե ցին 
ինք նա պաշտ պա նա կան խմբեր: Ցե ղաս պա նութ յան հի շո ղութ յու նը հայ ժո ղովր դի 
հա մար շա րու նա կում էր մնալ կո լեկ տիվ և  անձ նա կան հի շո ղութ յուն նե րի ո լոր տում, 
շատ-շա տե րի հա մար այդ հի շո ղութ յունն ինք նա կեն սագ րա կան մա կար դա կի վրա 
էր. դեռևս թարմ էին տա տիկ-պա պիկ նե րից կամ էլ նրանց փո խանց մամբ ծնող նե րից 
լսված՝ ցե ղաս պա նութ յա նը կամ գաղ թին վե րա բե րող պատ մութ յուն նե րը9: 

Այ նուա մե նայ նիվ, ժա մա նա կի ըն թաց քում ցե ղաս պա նութ յան ի րա զեկ ման և 
կր թութ յան գոր ծում աս տի ճա նա բար ա վե լի ու ա վե լի է կար ևոր վում ցե ղաս պա նութ-
յուն թե մա յի ու սու ցու մը հան րակր թա կան դպրոց նե րում: Դա նախ և  ա ռաջ պայ մա-
նա վոր ված է այն օբ յեկ տիվ գոր ծո նով, որ ժա մա նա կի ըն թաց քում կյան քից հե ռա-
ցել են ցե ղաս պա նութ յու նը վե րապ րող նե րի ա ռա ջին սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը. 
աս տի ճա նա բար նոս րա նում են նաև նրանց հա ջոր դած սերն դի շար քե րը: Մեկ-եր-
կու տաս նամ յակ անց ար դեն բա նա վոր պատ մութ յուն նե րի գոր ծա ռու թա յին նշա նա-
կութ յունն է´լ  ա վե լի է թու լա նա լու: Արդ յուն քում ստաց վում է, որ ցե ղաս պա նութ յան 
մա սին գի տե լի քի փո խանց ման «ծան րութ յան» մեծ մասն ընկ նե լու է գե ղար վես տա-
կան գրա կա նութ յան, ֆիլ մե րի և հատ կա պես դպրոց նե րում թե մա յի դա սա վանդ-
ման վրա: Սա կայն, ե թե գե ղար վես տա կան գրա կա նութ յունն ու ֆիլ մերն ա մեն ևին 
էլ պար տա դիր չեն յու րա քանչ յուր մար դու հա մար (հնա րա վոր է, օ րի նակ, որ տվյալ 
ան ձը չտես նի այս կամ այն ֆիլ մը, կամ չկար դա այս կամ այն գիր քը), այ նինչ հան-
րակր թա կան դպրոց նե րում ցե ղաս պա նութ յուն թե մա յի պար տա դիր դա սա վանդ-
ման դեպ քում նոր սե րուն դը պար զա պես չի կա րող հա ղոր դա կից չլի նել իր պատ մա-
կան անց յա լին:

Խո սե լով հա յաս տան յան ի րա կա նութ յան մեջ թե մա յի ու սուց ման մա սին՝ պետք է 
ընդգ ծել այն փաս տը, որ տաս նամ յակ ներ շա րու նակ թե ման ու սու ցան վել է հա սա-
րա կա գի տա կան և հա յա գի տա կան ա ռար կա նե րի շրջա նա կում: Ցե ղաս պա նութ յուն 

7 http://www.genocidescholars.org/publications .
8 Այդ մասին տե՛ս Marutyan H., Iconography of Gharabagh Movement: An Index of the Transformation 
of Armenian Identity.- Armenian Forum, “A Journal of Contemporary Affair s” , 2, (4), (2000), p. 39-55:
9 Տե՛ս Մարության Հ.Տ., Հիշող թյան դերն ազգային ինքն թյան կառ ցվածք մ. տես ակ ան  
հար ցադր մն եր, Երևան, «Նորավանք» ԳԿՀ, 2006, էջ 30:
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թե մա յին դպրո ցա կան ներն ուղ ղա կիո րեն ծա նո թա նում են հա յոց պատ մութ յան, իսկ 
ա նուղ ղա կիո րեն նաև հայ գրա կա նութ յան դա սա ժա մե րին:

Այս պես, հան րակր թա կան հիմ նա կան դպրո ցի 8-րդ դա սա րա նի հա մար նա խա-
տես ված « Հա յոց պատ մութ յուն» դա սագր քի10 6-րդ գ լու խը (էջ 112-152) վեր նագր ված 
է « Հա յաս տա նը և հայ ժո ղո վուր դը Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի տա րի նե րին» և ն վիր-
ված է հիշ յալ ժա մա նա կա հատ վա ծում հայ ժո ղովր դի ող բեր գութ յա նը: Մաս նա վո րա-
պես եր րորդ պա րագ րա ֆը սկսվում է «ցե ղաս պա նութ յուն» հաս կա ցութ յան բա ցատ-
րութ յու նից, ա պա ամ փոփ ներ կա յաց վում են հա յե րի կո տո րած նե րը: Ու շագ րավ է 
դա սա նյու թի վեր ջում «Քն նարկ ման հարց» վեր տա ռութ յամբ ա շա կերտ նե րին ներ-
կա յաց վող հետև յալ հար ցադ րու մը. «Ի՞նչ նշա նա կութ յուն կու նե նա Թուր քիա յի կող-
մից Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ճա նա չու մը»11: 

Թեման առավել խորությամբ ուսումնասիրվում է հատկապես «Հայոց պատմութ-
յուն» առարկայի 11-րդ դասարանի հումանիտար հոսքի համար նախատեսված 
դա սագրքում: 6-րդ գլխում բավական հանգամանալի ներկայացվում է Հայոց 
մեծ եղեռնը, իսկ դրան նախորդող գլուխներում նաև` Հայկական հարցի միջազ-
գայնացումը, հայ ազգային-ազատագրական պայքարը և այլն12: Խոս վում է նաև հայ 
ժո ղովր դի դի մադ րութ յան, ինք նա պաշտ պա նա կան մար տե րի մա սին:

Այ սու հան դերձ, Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան թե ման դպրոց նե րում չի դա սա վանդ-
վում որ պես ա ռան ձին ա ռար կա: Ան շուշտ, վեր ջին տա րի նե րին այդ ուղ ղութ յամբ 
ո րո շա կի քայ լեր ար վել են, մաս նա վո րա պես Կա լի ֆոռ նիա յի հա մալ սա րա նի դա սա-
խոս Ռ. Փի րում յա նը ՀՀ կրթութ յան և գի տութ յան նա խա րա րութ յան հետ հա մա-
տեղ կազ մել է « Հայ կա կան հար ցի պատ մութ յուն» փորձ նա կան դա սա գիր քը13, ո րը 
նա խա տե սում է Հայ կա կան հար ցի և Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան թե մա յի՝ որ պես 
ա ռան ձին ա ռար կա յի ու սու ցու մը դպրոց նե րում, սա կայն ա ռայժմ այն չի նե րառ վել 
հան րակր թա կան ծրագիր և ու նի ֆա կուլ տա տիվ բնույթ: 

Ման կա վարժ նե րի, հո գե բան նե րի և կր թութ յան ո լոր տում աշ խա տող մաս նա-
գետ նե րի կա տա րած քննար կում նե րը և  ընդ հան րա պես ցե ղաս պա նութ յան ու սուց-
ման այլ օ րի նակ նե րի շուրջ կա տա րած ու սում նա սի րութ յուն նե րը ցույց են տվել, որ 
մարդ կա յին ի րա վունք նե րի բռնա զանց ման ու նույ նիսկ դրանց ծայ րա հեղ եր ևույ թի՝ 
ցե ղաս պա նութ յան մա սին կա րե լի է խո սել ե րե խա նե րի հետ բո լոր տա րիք նե րում, 
ե թե ի հար կե մո տե ցու մը ճիշտ լի նի, նյու թը և դ րա մա տու ցու մը ե րե խա յի տա րի քին և 
մ տա վոր մա կար դա կին հա մա պա տաս խան լի նեն14:

10 Տե՛ս «Հայոց պատմ թյ ն» , դա սագիրք 8-րդ դասարանի համար, Մ ելքոնյան Ա., Սիմոնյան Ա., 
Նազարյան Ա., Մուրադյան Հ., Երևան, «Զա նգ ակ», 2013:
11 Նույն տեղում, էջ 128:
12 Տե՛ս «Հա յոց պատ մու թյու ն», 1 1- րդ  դա սա րան, հու մա նի տար հոս քի դա սա գիրք, Ա. Մել քո նյան,
Վ. Բար խու դա րյան, Գ. Հա րու թյու նյան, Պ. Չո բա նյան, Ա. Սի մոնյ ան, Ա. Նա զա րյան, Երև ան, «Զան-
գակ», 2010, էջ 242-291:
13 Տե՛ս Փիրումյան Ռ., Հայկական հարցի պատմ թյ ն, հանրակրթական դպրոցի 9-10-րդ դասա-
րանների դասագիրք, Երևան, 2000:
14 Տե՛ս Փիրումյան Ռ., Հայոց ցեղասպանության դասավանդումը, «Ինչպես դասավանդել Հայոց 
ցե ղասպանության թեման, ձեռնարկ ուսուցիչների համար», Երևան, Հայոց ցեղասպանության 
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Մեր հա մոզ մամբ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յուն թե ման պետք է դա սա վանդ վի 
դպրոց նե րում՝ որ պես ա ռան ձին ա ռար կա: Ցան կա ցած այլ ա ռար կա յի շրջա նա կում 
թե մա յի դա սա վան դու մը չի կա րող ա շա կեր տի մեջ գի տե լիք նե րի բա վա րար պա շար 
կու տա կել: Հա յոց ցե ղաս պա նութ յուն թե ման ըն դա մե նը ո րոշ ժա մա նա կա հատ վա ծի 
պատ մութ յուն չէ, այլ գի տե լիք նե րի ա վե լի բարդ մի հա մա կարգ, ո րը նե րա ռում է նաև 
սո ցիո լո գիա յին, հո գե բա նութ յա նը, ի րա վա գի տութ յա նը վե րա բե րող տե ղե կութ յուն-
ներ: Այս հար ցում օ րի նակ հրեա նե րը շատ ա վե լի շո շա փե լի ձեռք բե րում ներ ու նեն, 
իսկ ա մե նաու շագ րավն այն է, որ 2013 թ. Իս րա յե լի կրթութ յան և գի տութ յան նա խա-
րար Շայ Պի րո նը հայ տա րա րեց, որ շու տով Հո լո քոս տը դա սա վանդ վե լու է ա ռա ջին 
դա սա րա նից սկսած15: Ներ կա յումս Իս րա յե լի դպրոց նե րում Հո լո քոս տին նվիր ված 
դա սա ժա մե րի թի վը բա վա կան շատ է: Այս պես, սկսած 1982 թ., Իս րա յե լում հա մա-
պա տաս խան պե տա կան կար գա վոր ման մի ջո ցով սահ ման վել է նվա զա գույ նը 30 
դա սա ժամ Հո լո քոս տի դա սա վանդ ման հա մար16: Մ յուս կող մից՝ հե տա զո տութ յուն-
նե րը ցույց են տա լիս, որ Հո լո քոս տի դա սա վան դու մը տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում 
մեծ զար գա ցում է ապ րել և  իր առջև դրված խնդիր նե րի ա ռու մով բա վա կան ընդ-
լայն վել` չսահ մա նա փակ վե լով միայն հի շո ղութ յան փո խանց մամբ17: 

Այս պի սով, դի տար կե լով ցե ղաս պա նութ յուն թե մա յի ու սուց ման հետ կապ ված 
մի շարք հիմ նախն դիր ներ, հան գում ենք այն եզ րա կա ցութ յան, որ ցե ղաս պա նութ-
յուն թե մա յի ի րա զեկ ման գոր ծում աս տի ճա նա բար մեծ նշա նա կութ յուն է ստա նում 
հան րակր թա կան դպրոց նե րում Հա յոց ցե ղաս պա նութ յուն թե ման՝ որ պես ա ռան-
ձին ա ռար կա դա սա վան դե լը, սա կայն դրա ու սու ցու մը չպետք է սահ մա նա փակ վի 
հա յա գի տա կան կամ հա սա րա կա գի տա կան ա ռար կա նե րի շրջա նա կում, այլ պետք 
է ու սու ցան վի որ պես ա ռան ձին ա ռար կա՝ հաշ վի առ նե լով ցե ղաս պա նա գի տա կան 
կրթութ յան գոր ծա ռու թա յին նշա նա կութ յու նը: 

 Հայոց ցեղասպանության թեմայի դասավանդման հարցի շուրջ
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Ամ փո փում

Հոդ վա ծում քննութ յան է առն վում հան րակր թա կան դպրոց նե րում Հա յոց 
ցե ղասպա նութ յուն թե մա յի ու սուց ման հիմ նախն դի րը: Ցույց են տրվում հայ ի րա կա-
նութ յան մեջ Մեծ ե ղեռ նի թե մա յի ներ կա յաց ման հիմ նա կան մե խա նիզմ նե րը, ո րոնք 

թան գարան-ինստիտուտ, 2014, էջ 30: 
15 Israeli schools to teach Holocaust in first grade http://www.timesofisrael.com/israeli-schools-to-teach-
holocaust-in-first-grade/.
16 Այդ մասին ավելի մանրամասն տե´ս Israel-Holocaust Education Re po rt, Country Report on 
Holocaust Education in Task Force Member Countries, http://www.holocausttaskforce.org/educati on /
holo caust-edu cation-reports/israel-holocaust-education-report.html.
17 Տե՛ս Gross Zehavit, “Holocaust education in Jewish schools in Israel: Goals, dilemmas, challenges.” Pros-
pects 40 (2010), pp. 93–113:
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կի րառ վել են վեր ջին տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում: Հիմ նա կան եզ րա հան գումն այն է, 
որ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը պետք է դա սա վանդ վի դպրոց նե րում՝ որ պես ա ռան ձին 
ա ռար կա: Դա պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ ցե ղաս պա նութ յան մա սին 
կրթութ յու նը կար ևոր վում է ցե ղաս պա նութ յան են թարկ ված ժո ղովր դի, ա պա նաև 
ամ բողջ մարդ կութ յան հա վա քա կան հի շո ղութ յան պահ պան ման և փո խանց ման ու 
դրա նից բխող՝ նոր ցե ղաս պա նութ յուն նե րի կան խար գե լիչ գոր ծա ռույթ նե րի տե սանկ-
յու նից: 

Բա նա լի բա ռեր՝ ցե ղաս պա նութ յուն թե մա յի ու սու ցում, Հա յոց ցե ղաս պա նութ-
յուն, կան խար գե լում, հի շո ղութ յուն:

On the Issue of the Armenian Genocide Education

Kristine Najaryan 

Summary

This article considers the issue of teaching the Armenian Genocide in the public schools. 
The main mechanisms of the representation of the Armenian Genocide applied during 
the last decades are shown. The main conclusion is that the Armenian Genocide should 
be taught in the schools as a separate subject, because the education is important in the 
context of saving and passing the collective memory of the Armenian Genocide, as well as 
preventing future genocides.

Keywords: genocide education, Armenian genocide, prevention, memory.

К вопросу о преподавании темы Геноцида армян 

Кристине Наджарян 

Резюме

В статье рас смат ри ва ет ся воп рос пре по да ва ния исто рии Ге но ци да ар мян в об-
ще об ра зо ва тель ных школах. Показываются основные методы представления темы 
Геноцида армян в армянской действительности, которые применялись на протяже-
нии последних десятилетий. Основной вывод заключается в том, что Геноцид армян 
следует преподавать в школах в качестве отдельного предмета, так как препода-
вание истории Ге но ци да ар мян свя за но с сох ра не ни ем кол лек тив ной па мя ти как 
под верг ну то го ге но ци ду на ро да, так и всего человечества, а также с предотвращени-
ем последующих геноцидов.

Ключевые слова: преподавание геноцида, Геноцид армян, предупреждение, 
память.


