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Հայոց ցեղասպանության 100+ տարին.
Րաֆֆի Հովհաննիսյանի խոսքը

Remembering the Armenian Genocide by Raffi K. Hovannisian*

The Jerusalem Post has published an article by Raffi K. Hovannisian, the first Foreign Minister of 
the Republic of Armenia, ACNIS founder and leader of the Heritage Party.

11 April 2015

YEREVAN, Armenia – On April 24, 2015, a century closes circle 
upon the 1915 genocide and great national dispossession per-
petrated by the Young Turk Party against the Armenian people.

This primer in premeditated nation-killing resulted not only 
in the deportation and murder of 1.5 million civilians on their 
native soil but also in the destruction of an entire civilization 
– nearly four millennia of continual presence in an ancestral 
cradle long mapped as Western Armenia.

The government of Turkey, which now occupies those lands, de-
nies that a genocide ever took place there.

What shall I say on that April day, 100 years later, to my survi-
vor grandfathers Kaspar and Hovakim, who had watched their 
parents and siblings killed by the sword or else taken away for 
conversion? Or to their wives, my grandmothers Siroon and 
Khengeni, the latter of whom was saved by a righteous Turkish 
neighbor?

We know that, in 1915, the survivors of Western Armenia were 
dispersed to the four corners of the earth and live to this day, 
some well and others poorly, in their adopted countries. My 
own family moved to the United States; I grew up in Los Ange-
les. We know too that a small Armenian republic, commonly 
known as Eastern Armenia, has recently come forth from under 
the rubble of the Soviet Union.

I repatriated to that Armenia, Eastern or Soviet Armenia, in 
1989, during the final hours of the USSR. In 1991, I served as 
the new republic’s first foreign minister. I raised Armenia’s flag 
before the headquarters of the United Nations. This was not the 
Western homeland of my grandparents, but it was the reborn 
Armenia I was proud to call home.

Soon, however, our newfound freedom began to disintegrate.

Greed and corruption plagued the halls of government. I re-
signed. Years later I founded an opposition party, Heritage, and 
entered parliament. In 2013, I ran for president. Official results 
gave me 37 percent of the vote, although the hundreds of thou-
sands who staged protests that spring were convinced this was 
not so. The incumbent administration stands.

Pending the accomplishment of a Republic of Armenia that is 
ruled by law, it is the progeny of Western Armenia who must 
come forward to press their collective rights, that flow from 
genocide and national dispossession.

This necessarily presumes a novel, contemporary mechanism 
of recourse with the denialist government of Turkey, and the 
braver segments of Turkish civil society.

A comprehensive agenda they must forge together, and in con-
sultation with official Yerevan, but the bottom line must encom-
pass the creation of an Armenian national hearth in historic 
Western Armenia.

This strategy should entail: 1) a guaranteed right of return for 
survivors of the genocide and their generations, whether or 
not their property deeds are currently intact; 2) designation for 
them of a special Hearth status that does not require a change of 
existing citizenship; 3) the rebuilding of Armenian schools and 
colleges, churches and monasteries, all with jurisdiction duly 
vested in the Armenian Hearth; 4) the construction of memo-
rials and introduction of public curricula to educate the Turk-
ish public about their true past; 5) celebration of the Armenian 
identity throughout the land, from Mount Ararat to Musa Dagh; 
and 6) negotiations between the republics of Turkey and Arme-
nia triggering the first-ever sovereign reciprocal demarcation of 
the official frontier, including but not limited to provisions for 
an Armenian easement to the Black Sea.

As for me, having lived in Eastern Armenia for 25 years, the 
western heartlands of my grandparents have not stopped being 
mine. They are not, and shall never become, wastelands. They 
have been breached, perforce and by malicious policy, over the 
past century. But they and I continue to belong to each other. 
Nobody has more title than I do, the grandson of Kaspar and 
Hovakim, and the resilient multitudes whose forebears are as 
sacred as mine.

I plan shortly to return to find my Home, and trust that the Turk-
ish authorities currently in power – pending their own facing of 
history and their own recognition of and redemption for the Ar-
menian Genocide – will take every measure that my homecom-
ing will be received with full honor, dignity, and an enduring 
respect for my rights as a child of the new-old Homeland.

*While	 this	op-ed	piece	was	published	 in	 the	 Jerusalem	Post	nearly	
five	years	ago,	it	remains	relevant,	even	critical	for	the	Armenian	na-
tion	and	the	wider	region	to	this	very	day.	The	Center	reproduces	Hov-
annisian’s	analysis	to	give	depth	and	breadth	to	this	modern	policy	
challenge	 of	 Armenian	 national	 rights	 and	 identity.	 In	 the	 interim,	
he	has	become	executive	producer	of	his	son	Garin’s	films	“1915	The	
Movie,”	dedicated	to	the	centennial	of	the	Genocide,	and	the	new	cut-
ting-edge	revolutionary	documentary	entitled	“I	Am	Not	Alone”	which	
recently	premiered	at	the	Toronto	International	Film	Festival	depict-
ing	the	eruption	of	the	Armenian	spirit	of	love	and	liberty.
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Raffi’s Welcome

ACNIS, the nation’s trusted Center, its original independent 
think tank on critical matters of public policy and interna-
tional affairs, turns 25 this month.  “May there be light in 
our eyes.”

A quarter century in ceaseless civic service with impeccable 
standards of scholarship, the Armenian Center for National 
and International Studies has brought together the best of 
Hayastan, Artsakh, and the Diaspora.  

Often short on resources and occasionally tested by the pet-
tiness, partisanship and myopia of our environment—inter-
nal and external—we have continually risen above and al-
ways delivered a world-class benchmark of collective work 
product.

It has been our honor to serve sovereign Armenia and her 
people the world over in what has become the most chal-
lenging but also the finest hour in our modern history.

In diversity, we hold, there is strength.  In unity—power.

Faith and Fatherland.

Raffi K. Hovannisian
Co-Founder,	The	Armenian	Center	for	National	and	
International	Studies,	First	Minister	of	Foreign	Affairs
Republic	of	Armenia	
Yerevan
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Րաֆֆու ողջույնի խոսքը

Ռազ մա վա րա կան եւ ազ գա յին հե տա զո տութ յուն նե րի 
հայ կա կան կենտ րո նը՝ Հայ րե նի քի այդ ա զատ-ան կախ, 
բնա տիպ օր րա նը, հան րա յին քա ղա քա կա նութ յան եւ մի-
ջազ գա յին հան գու ցա յին հար ցե րի դի տարկ ման մտա վոր 
դարբ նո ցը այս ա միս դառ նում է 25 տա րե կան: Մեր աչ քը՝ 
լույս:

Քա ռորդ դար ա նընդ մեջ գի տա կան բարձ րա գույն չա փո-
րո շիչ նե րով քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յութ յան ըն թաց քում 
ՌԱՀՀԿ-ն  ի մի է բե րել Հա յաս տա նի, Ար ցա խի եւ Սփ յուռ քի 
լա վա գույն ու ժե րը: 

Հա ճախ սուղ պա շար նե րով, եր բեմն էլ ման րախնդ րութ-
յան, հատ վա ծա պաշ տութ յան ու կար ճա տե սութ յան ներ-
քին եւ ար տա քին չա փում նե րը ճա շա կած՝ մենք, այ նո-
ւա մե նայ նիվ, շա րու նա կա բար վե րըն թաց ենք ապ րել՝ 
հա վա քա կան ջան քով, ստեղ ծա րար ներշն չան քով եւ հե-
տե ւո ղա կան տքնան քով ա պա հո վե լով հա մաշ խար հա յին 
վար կա նիշ նշա նա վո րող աշ խա տան քա յին արդ յունք:

Մեզ հա մար մե ծա գույն պա տիվ է ե ղել ծա ռա յել ինք նիշ-
խան Հա յաս տա նին, աշ խար հասփ յուռ իր ժո ղովր դին՝ 
նրանց կող քին կանգ նե լով մեր ար դի պատ մութ յան ա մե-
նադժ վար, բայց միա ժա մա նակ ա մե նաաս տե ղա յին այս 
ժա մա նա կա մի ջո ցում:

Ու ժը, հա վա տա ցած ենք, բազ մա զա նութ յան մեջ է։ Իսկ 
հզո րութ յու նը՝ ա ներկ բա, մեր միաս նութ յան:

Հա վատք եւ Հայ րե նիք:

Րաֆ ֆի Կ. Հով հան նիս յան
Ռազ	մա	վա	րա	կան	եւ	ազ	գա	յին	հե	տա	զո	տութ	յուն	նե	րի	հայ-
կա	կան	կենտ	րո	նի	հա	մա	հիմ	նա	դիր,	Հա	յաս	տա	նի	Հան	րա-
պե	տութ	յան	ար	տա	քին	գոր	ծե	րի	ա	ռա	ջին	նա	խա	րար
Ե	րե	ւան

Приветственное слово Раффи

Армянскому центру стратегических и национальных 
исследований - свободной, независимой и самобытной 
колыбели Родины, интеллектуальной кузницы по на-
сущным вопросам общественной политики и между-
народных отношениям, в этом месяце исполняется 25 
лет. 

За четверть века непрерывной гражданской службы с 
высочайшими научными стандартами, АЦСНИ объе-
динил в себе силы лучших специалистов из Армении, 
Арцаха и Диаспоры. 

Зачастую без достаточных ресурсов, а иногда и из-за 
мелочности, отсутствия безпристрастности  и близо-
рукости нашего окружения - внутреннего и внешнего 
- мы, тем не менее, последовательно восходили выше 
коллективным усилием, творческим вдохновением, 
последовательным кропотливым трудом, обеспечивая 
выполнение работ на самом высоком уровне. 

Для нас являлось великой честью служить  суверен-
ной Армении, разбросанному  по всему миру армян-
ству, находясь рядом с ними в самом трудном, но и в 
самом звездном периоде нашей современной истории.

 Сила, уверенны, в разнообразии. А мощь, безусловно, 
в нашем единстве.

Вера и Отечество.

Раффи К. Ованнисян
Сооснователь	АЦСНИ,	Первый	министр
иностранных	дел	Республики	Армения
Ереван
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1994 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 5-ին էր, երբ Հով հան նես 
Թու ման յա նի տուն-թան գա րա նում տե ղի ու նե ցավ նո րաս-
տեղծ ՌԱՀՀԿ-ի՝ Ռազ մա վա րա կան եւ ազ գա յին հե տա զո-
տութ յուն նե րի հայ կա կան կենտ րո նի բա ցու մը: Հայ կա կան 
պե տա կա նութ յան պատ մութ յան մեջ ա ռա ջին ան գամ էր 
հիմն վում նմա նա տիպ հե տա զո տա կան կենտ րոն, որն 
ա ռա քե լութ յուն ու ներ դառ նա լու ոչ միայն քա ղա քա գի տա-
կան մտքի շտե մա րան, այ լեւ երկ րի քա ղա քա կան, սո ցիալ-
տնտե սա կան, գի տամ շա կու թա յին բնա գա վառ նե րի կա յաց-
մանն ու ա ռա ջըն թա ցին օ ժան դա կող կա ռույց:

Կենտ րո նի ստեղծ ման հղա ցու մը ՀՀ ար տա քին գոր ծե րի 
ա ռա ջին նա խա րար Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա նինն էր: Րաֆ-
ֆին ծնվել է ԱՄՆ Կա լի ֆոռ նիա յի նա հան գում, ա կա նա վոր 
պատ մա բան Ռի չարդ Հով հան նիս յա նի եւ բժշկա գի տութ-
յան դոկ տոր Վար դի թեր Կո ճո լոզ յան- Հով հան նիս յա նի ըն-
տա նի քում: Փայ լուն կրթութ յուն էր ստա ցել Ա մե րի կա յի լա-
վա գույն բու հե րում եւ պաշ տո նեա կան ա ռա ջըն թա ցի մեծ 
հե ռան կար ու ներ իր ծննդա վայ րում, որ տեղ աշ խա տում էր 

Քառորդդարյաանխոտորճանապարհ

բա վա կան հե ղի նա կա վոր մի ջազ գա յին ի րա վա բա նա կան 
ըն կե րութ յուն նե րից մե կում: Սա կայն Հա յաս տա նում տե-
ղի ու նե ցած ան նա խա դեպ ար հա վիր քը՝ Ս պի տա կի 1988թ. 
դեկ տեմ բեր յան երկ րա շար ժը, շրջեց բա րե հա ջող դա սա-
վոր ված նրա կյան քի ու աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ յան 
հու նը: Բ նութ յան տա րեր քին ա վե լա ցել էին Ադր բե ջա նից 
մա զա պուրծ հայ փախս տա կան նե րի չդա դա րող հոս քե րը: 
Ծանր կա ցութ յան մեջ հայտն ված Հայ րե նի քը օգ նութ յան էր 
կան չում իր ան վե հեր զա վակ նե րին:

Ե րե սուն տա րին տա կա վին չբո լո րած հայ րե նա սեր ե րի-
տա սար դը՝ թող նե լով ա մեն ինչ, բժշկու հի մայ րի կի հետ 
շտա պեց Գ յում րի եւ Ս պի տակ՝ սա տա րե լու ա ղետ յալ հայ-
րե նա կից նե րին: Ե կավ, օգ նեց եւ ո րո շեց մնալ մշտա պես՝ հե-
տա գա յում Ե րե ւան տե ղա փո խե լով նաեւ ըն տա նի քը. տիկ-
նո ջը՝ Ար մե նու հի Հով հան նիս յա նին, եւ ման կա հա սակ ե րե-
խա նե րին: Նա պատ րաստ էր լի դե րի իր բնա տուր տա ղան-
դը, ա մե րիկ յան մի քա նի համ բա վա վոր բու հե րում ստա ցած 
խոր գի տե լիք ներն ու ան հատ նում ե ռան դը ծա ռա յեց նել 
ա վե րակ նե րից հառ նող Մայր-հայ րե նի քի ծաղկ ման եւ տա-
րա բախտ հայ րե նա կից նե րի բա րօ րութ յան գոր ծին: Այդ պի-
սի մար դիկ չէին կա րող անն կատ մնալ, Րաֆ ֆին սիր վեց 
ժո ղովր դի կող մից, իսկ նո րան կախ երկ րի ղե կա վա րութ-
յու նը 1991թ. հոկ տեմ բե րին նրան վստա հեց պե տութ յան 
ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րի բարձր ու պա տաս խա նա-
տու պաշ տո նը: Փաս տո րեն զրո յից, այ սինքն՝ ինք նու րույն 
դի վա նա գի տա կան աշ խա տան քի փոր ձի բա ցա կա յութ յան 
պայ ման նե րում, Հով հան նիս յա նը շատ ա րագ կա յաց ման 
ու ղե գիծ դուրս բե րեց հայ րե նի ար տա քին քա ղա քա կան գե-
րա տես չութ յու նը՝ որ պես ժա մա նա կի գոր ծուն պե տա կան 
կա ռույց նե րից մե կը: Իսկ նա խա րա րի պաշ տո նից հրա ժա-
րա կան տա լուց հե տո, ո րի պատ ճա ռը քաջ հայտ նի է հան-
րութ յա նը, նա ե րի տա սարդ քա ղա քա գետ Տիգ րան Հայ րա-
պետ յա նի հետ ձեռ նար կեց ՌԱՀՀԿ-ի հիմ նադր ման գոր ծը՝ 
հա մա տեղ մշա կե լով ա պա գա Կենտ րո նի գոր ծու նեութ յան 
հա յե ցա կար գը եւ հղա ցած գա ղա փա րը կյան քի կո չե լու 
ծրա գի րը: Այ նու հե տեւ հարկ ե ղավ գրա սեն յա կա յին տա-

Ռազմավարական	եւ	ազգային	
հետազոտությունների	հայկական	
կենտրոնը	25	տարեկան	է
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րութ յուն նե րից ու հա տուկ ժո ղո վա ծու նե րից, սե փա կան 
ու ժե րով թո ղար կում էր « Հա յացք Ե րե ւա նից» լրատ վա-
կան-վեր լու ծա կան ե ռամս յա պար բե րա կա նը, ո րի է ջե րում 
ի րենց ա նա չառ ար տա ցո լումն էին գտնում ինչ պես Հա յաս-
տա նի եւ Ար ցա խի ներ քին խնդիր ներն ու մար տահ րա վեր-
նե րը, այն պես էլ տա րա ծաշր ջա նի եւ մի ջազ գա յին կյան քի 
զար գա ցում նե րը:

1998թ. սկզբին պար բե րա կա նին փո խա րի նե լու ե կավ 
նույ նա նուն, բայց ար դեն ա մե նամս յա քա ղա քա կան, հա սա-
րա կա կան, մշա կու թա յին վեր լու ծա կան պատ կե րա զարդ 
հան դե սը, ո րի գլխա վոր խմբա գիրն էր Վա լե րի Այ դին յա նը՝ 
այժմ լու սա հո գի: « Նո րաց ված» ամ սագ րի շուրջ հա մախմբ-
վել էր ոչ միայն աշ խա տակ ցա յին, այ լեւ հե ղի նա կա յին բա-
վա կան հոծ ու ար հես տա վարժ կազմ՝ լրագ րող ներ Հ րա չու-
հի Փա լան դուզ յա նը (խմբա գիր), Գե ւորգ Լա լա յա նը (թարգ-
մա նիչ եւ խմբա գիր), Կա րի նե Յա լա նուզ յա նը (սրբագ րիչ), 
թարգ մա նիչ ներ Նու նե Այ դին յա նը, Մա րի նե Մար գար յա նը, 
Լեո նիդ Զուլ ֆու ղար յա նը, հե ղի նակ նե րից՝ ա կա դե մի կոս 
Գ րի գոր Գուր զադ յա նը, ԵՊՀ դա սա խոս Ա րամ Հա րութ յուն-
յա նը, պատ մա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու Հայկ Դե մո-
յա նը, լրագ րող նե րից՝ Սեր գեյ Գա լո յա նը, Լի լիթ Պո ղոս յա նը, 
Ասպ րամ Ծա ռուկ յա նը, Գե ւորգ Հա րութ յուն յա նը, Ար մեն 
Հա կոբ յա նը, Սու սան նա Պետ րոս յա նը եւ շատ ու րիշ ներ: 
Սա կայն ա մե նաակ տիվ հե ղի նակ նե րը, ո րոնք գրե թե յու-
րա քանչ յուր հա մա րում հան դես էին գա լիս օ րախն դիր թե-
մա ներ ար ծար ծող վեր լու ծա կան հոդ ված նե րով, Կենտ րո նի 
վե րը թվարկ ված փոր ձա գետ ներն էին: « Հա յացք Ե րե ւա-
նից» հան դե սը հրա տա րակ վեց մին չեւ 2003 թվա կա նը:

2000 թվա կա նը Ռազ մա վա րա կա նի կյան քում նշա նա-
վոր վեց « Տա րա ծաշր ջա նա յին եւ անդր տա րա ծաշր ջա նա յին 
հա մա գոր ծակ ցութ յան ու հա կա մար տութ յուն նե րի կար գա-
վոր ման հե ռան կար նե րը» թե մա յով եր կօր յա մի ջազ գա յին 
հա մա ժո ղո վով: Այն անց կաց վեց սեպ տեմ բե րի 27-28-ին՝ Լին-
սի հիմ նադ րա մի, ԵԱՀԿ-ի, ՀՀ Կենտ րո նա կան բան կի, « Տիգ-
րան Մեծ» հրա տա րակ չութ յան եւ «KPMG Հա յաս տան» ըն-
կե րութ յան օ ժան դա կութ յամբ: Հա մա ժո ղո վին մաս նակ ցող 
դես պան նե րի ու դես պա նութ յուն նե րի աշ խա տող նե րի, մի-
ջազ գա յին կա ռույց նե րի բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա նե րի, 

պե տա կան եւ ռազ մա կան ա կա նա վոր գոր ծիչ նե րի թվում 
էին ՀՀ պաշտ պա նութ յան փոխ նա խա րար, գե նե րալ Ար-
թուր Ա ղա բեկ յա նը, Հա յաս տա նի ԱԳ փոխ նա խա րար Ռու-
բեն Շու գար յա նը, ՆԱՏՕ-ի գլխա վոր քար տու ղա րի գրա սեն-
յա կի այ ցե լութ յուն նե րի վար չութ յան պետ Ո ւեր ներ Բաո-
ւեն սը, Օքս ֆոր դի հա մալ սա րա նի պատ վա վոր պրո ֆե սոր 
Մայ քըլ Քեյ զե րը, ՌԴ ԱԳ նա խա րա րութ յան ԱՊՀ երկր նե րի 

րածք վար ձա կա լել եւ այն հա գեց նել անհ րա ժեշտ կազմ-
տեխ նի կա յով, սար քա վո րում նե րով ու կա հույ քով:

ՌԱՀՀԿ-ի նա խասկզբ նա կան կադ րա յին զի նա նո ցը բա-
վա կան հա մեստ էր. հիմ նա դիր նա խա գա հից բա ցի, աշ խա-
տակ ցում էին եւս 7 հո գի՝ փոխտ նօ րեն եւ միա ժա մա նակ 
գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րի ղե կա վար Տիգ րան Հայ-
րա պետ յա նը՝ այժմ լու սա հո գի, ի րա նա գետ Էմ մա Բե գի-
ջան յա նը, թուր քա գետ Հա կոբ Չաքր յա նը, լրագ րող Ա ղա սի 
Ե նոք յա նը, գոր ծա վար-քար տու ղա րու հի Սոն յա Բա զիկ յա-
նը, վար չա կան մա սի պա տաս խա նա տու Կա րա պետ Կա-
լենչ յա նը, տեխ նի կա կան աշ խա տող եւ հա մա տե ղութ յամբ 
վա րորդ Սու րեն Ա վագ յա նը: Ա միս ներ անց անձ նա կազ մը 
հա մալր վեց վեր լու ծա կան հա կում ներ ու նե ցող նոր մաս-
նա գետ նե րով, ո րոնց մեծ մա սը՝ լի նե լով պատ մա բան ներ եւ 
ա րե ւե լա գետ ներ, հիա նա լի տի րա պե տում էին նո րա գույն 
պատ մութ յանն ու տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձութ յուն նե րի 
տրա մա բա նութ յա նը, իսկ փոր ձա գի տա կան ի րենց հմտութ-
յուն նե րը զար գաց րին ար դեն գործ նա կան աշ խա տան քի 
ըն թաց քում:

Հա մալ րու մը շա հե կան ե ղավ ոչ միայն քա նա կա պես, 
այ լեւ ո րա կա կան ա ռու մով, երբ 90-ա կան նե րի կե սե րից 
սկսած՝ ՌԱՀՀԿ ե կան տար բեր տա րա ծա գո տի նե րի ու թե-
մա տիկ ընդգր կում նե րի գծով փոր ձա գետ-վեր լու ծա բան-
ներ Գա յա նե Նո վի կո վան, Ներ սես Մկրտչ յա նը, Մով սես 
Ա րիս տա կես յա նը, Մա թե ւոս Տեր- Ման վել յա նը, Ֆե լիքս Տեր- 
Մար տի րո սո վը, Ա ղավ նի Կա րա խան յա նը, Ա նա հիտ Մկրտչ-
յա նը, Ման վել Սարգս յա նը, Ա լեք սանդր Գ րի գոր յա նը, Մկր-
տիչ Զար դար յա նը, Ա ղա սի Թա դե ւոս յա նը, Բագ րատ Սա դո-
յա նը, Վ րեժ Ջի ջի յա նը, Ա րամ Հա րութ յուն յա նը, Սեր գեյ Շա-
քար յան ցը, ինչ պես նաեւ հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րը 
հա մա կար գող տնօ րեն Ար շա վիր Գա բուճ յա նը, գրա սեն-
յա կա յին մե նե ջեր Սամ վել Մու րադ յա նը, հա մա կարգ չա յին 
դի զայ ներ Անդ րա նիկ Մու րադ յա նը, վար չա կան օգ նա կան 
Շու շա նիկ Խաթ լա մաջ յա նը, տեքս տե րի խմբագ րութ յան ու 
թարգ մա նութ յան հա մար պա տաս խա նա տու ներ Էլ մի րա 
Սար վազ յա նը, Ս յու զան Մա րուխ յա նը, Զա ռա Օ հան յա նը, 
Թա մար Ս տե փան յա նը եւ ու րիշ ներ:

Շատ չան ցած, ի հայտ ե կավ Կենտ րո նի ա ռա ջին տպա-
գիր ար տադ րան քը՝ մա մու լում հրա պա րակ ված աշ խա-
տանք նե րի անդ րա նիկ պրա կը: Իսկ 1997թ. ապ րի լին անգ-
լե րեն լեզ վով լույս տե սավ «Mountainous Karabakh: A White 
Paper» գիր քը, որն ան նա խա դեպ հա ջո ղութ յուն ու նե ցավ 
եւ մեծ պա հան ջարկ էր վա յե լում Հա յաս տա նի ու աշ խար հի 
զա նա զան մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րում եւ ՀՀ-
ում հա վա տար մագր ված օ տա րերկր յա ներ կա յա ցուց չութ-
յուն նե րում:

Գոր ծու նեութ յան ա ռա ջին ա միս նե րից սկսած՝ ՌԱՀՀԿ-ն, 
բա ցի փոր ձա գի տա կան ա ռան ձին հոդ ված նե րից, մե նագ-

Քա ռորդ դար յա ան խո տոր ճա նա պարհ
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4-րդ դե պար տա մեն տի փոխտ նօ րեն, դես պան Ա լեք սանդր 
Չե պու րի նը, ԵԱՀԿ հա կա մար տութ յուն նե րի կան խար գել-
ման կենտ րո նի ղե կա վար, դես պան Մար թոն Ք րազ նա յը, 
ԵԱՀԿ ե րե ւան յան գրա սեն յա կի տնօ րեն, դես պան Ռոյ Ռի-
վը, Թուր քիա յի նախ կին արտ գործ նա խա րար, դես պան Իլ-
թեր Թուրք մե նը, ՌԴ զին ված ու ժե րի գլխա վոր շտա բի պետ, 
գե նե րալ-մա յոր Ա նա տո լի Կ լի մեն կոն, ի րան ցի փոր ձա գետ 
Մո հա մադ Իբ րա հի մին, Եվ րո պա կան քա ղա քա կա նութ յան 
հե տա զո տութ յուն նե րի կենտ րո նի հա մա նա խա գահ Մայ-
քըլ Է մեր սո նը ( Բել գիա), Վա շինգ տո նի Ջոնս Հոպ կինս հա-
մալ սա րա նի Մի ջազ գա յին հա տուկ հե տա զո տութ յուն նե րի 
դպրո ցի հրա վիր յալ գի տաշ խա տող Լեյ լա Ա լիե ւան (Ադր բե-
ջան), Ուկ րաի նա յի ԱԳ նա խա րա րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ 
Գե նա դի Ալ տու խո վը եւ ու րիշ ներ: Այդ ժա մա նակ ՌԱՀՀԿ-ի 
գոր ծա դիր տնօ րե նը ՀՀ նախ կին պետ նա խա րար Հ րաչ Հա-
կոբ յանն էր:

Հա ջորդ խո շոր մի ջո ցա ռումն ի րեն եր կար չսպա սեց րեց: 
2001թ. հոկ տեմ բե րի 11-ին ՀՀ-ում Գեր մա նիա յի Դաշ նա յին 
Հան րա պե տութ յան դես պա նութ յան ա ջակ ցութ յամբ կազ-
մա կերպ ված մի ջազ գա յին հա մա ժո ղո վը նվիր ված էր «Ոս-
տի կա նութ յան դե րը ժո ղովր դա վա րա կան հա մա կար գում» 
թե մա յին եւ կոչ ված էր պա տաս խա նե լու այն գլխա վոր 
հար ցին, թե ՀՀ ինք նիշ խա նութ յան ա ռա ջին տաս նամ յա-
կում որ քա նով է հա ջող վել հան րա յին կյան քում ներդ նել 
օ րեն քի գե րա կա յութ յան սկզբունք ներն ու հա սա րա կութ-
յան ան դամ նե րի ա պա հո վութ յան ե րաշ խիք նե րը, եւ ո րոնք 
են արդ յոք ոս տի կա նութ յան դե րի բարձ րաց ման ու Հա յաս-
տա նի ժո ղովր դա վա րաց ման խո չըն դոտ նե րի հաղ թա հար-
ման ու ղի նե րը: Ա մե նա շա տը հենց այդ դրույթ ներն է իր 
բաց ման խոս քում կա րե ւո րել ՌԱՀՀԿ հիմ նա դիր նա խա-
գահ Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա նը: Հա մա ժո ղո վում ող ջույ նի 
խոս քով հան դես է ե կել ՀՀ-ում ԳԴՀ ար տա կարգ եւ լիա-
զոր դես պան Ֆոլ քեր Զայ ցը, իսկ թե մա տիկ զե կույց նե րով՝ 
ի րա վա գի տութ յան դոկ տոր Վ լա դի միր Նա զար յա նը, սահ-
մա նադ րա գետ Վար դան Պո ղոս յա նը, ի րա վա բան Հ րայր 
Թով մաս յա նը, ՍԴ ան դամ Վա լե րի Պո ղոս յա նը, Սա խա րո-
վի ան վան Մար դու ի րա վունք նե րի կենտ րո նի տնօ րեն Լե-
ւոն Ներ սիս յա նը, ազ գագ րա գետ Հ րա նուշ Խա ռատ յա նը, 
Հա յաս տա նի Հել սինկ յան կո մի տեի նա խա գահ Ա վե տիք 
իշ խան յա նը, «Ընդ դեմ ի րա վա կան կա մա յա կա նութ յան» 
ՀԿ գոր ծա դիր տնօ րեն Լա րի սա Ա լա վերդ յա նը, ՌԱՀՀԿ 
փոր ձա գետ Ա ղա սի Թա դե ւոս յա նը եւ այլ բա նա խոս ներ: 
Այդ ժա մա նակ « Հա յացք Ե րե ւա նից» հան դե սի գլխա վոր 
խմբա գիրն Այ դին Մո րիկ յանն էր, հա մա կարգ չա յին ձե ւա-
վո րո ղը՝ Գոռ Գ րի գոր յա նը, լու սան կա րիչ նե րը՝ նախ Հա կոբ 
Բեր բեր յա նը, ա պա՝ Վա հան Քո չա րը, տնօ րե նը՝ Ռա ֆիկ 
Մկրտչ յա նը:

Իր գոր ծու նեութ յան ու թե րորդ տա րում՝ 2002-ին, Կենտ-
րոնն ար դեն հրա պա րա կի վրա ու ներ հե տա զո տա կան աշ-
խա տանք նե րի, մե նագ րութ յուն նե րի, գրքե րի ու երկ րում, 
տա րա ծաշր ջա նում եւ աշ խար հում կա տար վող ա ռանց-
քա յին ի րա դար ձութ յուն նե րի վե րա բեր յալ վեր լու ծա կան 
անդ րա դարձ նե րի մի տպա վո րիչ գրա դա րակ: Հաշ վի առ-
նե լով ակ նա ռու ձեռք բե րում նե րը եւ հե տա գա արդ յու նա-
վետ աշ խա տան քի հա մար բնա կա նոն պայ ման նե րի անհ-
րա ժեշ տութ յու նը, Լին սի հիմ նադ րա մը հո յա կապ նվեր էր 
մա տու ցել. ՌԱՀՀԿ-ն ս տա ցավ նիս տե րի դահ լի ճով ժա մա-
նա կա կից նոր շենք, որ տեղ սկսե ցին կա նո նա վո րա պես 
անց կաց վել թե մա տիկ սե մի նար ներ ու կլոր սե ղա նի շուրջ 
բազ մաբ նույթ քննար կում ներ՝ հա մա պա տաս խան ո լորտ-
նե րի մաս նա գետ նե րի, քա ղա քա գետ նե րի ու քա ղա քա կան 
գոր ծիչ նե րի, մի ջազ գա յին կա ռույց նե րի եւ ՀՀ ոչ կա ռա-
վա րա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
մաս նակ ցութ յամբ: Հե տա գա յում նիս տե րի դահ լի ճը լայ նո-
րեն օգ տա գործ վում էր նաեւ որ պես հար թակ հան րա յին 
բա նա խո սութ յուն նե րի, ե րի տա սարդ քա ղա քա գետ նե րի 
դա սըն թաց նե րի եւ այլ մի ջո ցա ռում նե րի հա մար:

Նույն տա րում սկսել էր թար մաց վել Կենտ րո նի աշ խա-
տա կազ մը. գի տա կան մա սի տնօ րեն էր նշա նակ վել տնտե-
սա գի տութ յան դոկ տոր Թա թուլ Մա նա սեր յա նը եւ, միա ժա-
մա նակ, աշ խա տան քի էր լծվել ե րի տա սարդ փոր ձա գետ նե-
րի մի նոր հա մաս տե ղութ յուն՝ Հով սեփ Խուր շուդ յա նը, Ստ-
յո պա Սա ֆար յա նը, Արծ վի Բախ չին յա նը, Վա հագն Ագլ յա նը, 
Մա րատ Ա տովմ յա նը: Զ գա լա պես աշ խու ժա ցել էր նաեւ 
հան րա յին կա պե րի ծա ռա յութ յու նը՝ ի դեմս Ա շոտ Ա ղա-
բաբ յա նի, Լի լիթ Սա րու խան յա նի եւ Ծո վի նար Պետ րոս յա-
նի: Նոր ե ռան դուն աշ խա տա կից նե րով հա մալր վել էր վար-
չատն տե սա կան հատ վա ծը:

Արդ յուն քում ՌԱՀՀԿ-ի 2002թ. տա րե գիր քը, ո րը Կենտ-
րո նի փոր ձա գետ նե րի ու նրա հետ հա մա գոր ծակ ցա բար 
աշ խա տող մաս նա գետ նե րի ջա նադ րութ յան խո սուն առ-
հա վատչ յան էր, նվիր ված էր մին չեւ 2020 թվա կա նը երկ րի 
զար գաց ման եւ անվ տան գութ յան ռազ մա վա րութ յան մշակ-
մա նը, նրա ան ցած ճա նա պար հի վե րաի մաս տա վոր մանն ու 
ա պա գա յի ա ռա ջըն թացն ա պա հո վող ու ղի նե րի ո րոն մա նը: 
Այդ հրա տա րակ չութ յունն ա ռա ջինն էր, ո րը հա մա պար-
փակ ու սում նա սի րութ յան նյութ էր դարձ նում հետ խորհր-
դա յին ողջ շրջա նի պե տա կան եւ հա սա րա կա կան կյան քի 
բո լոր ո լորտ նե րը՝ ներ կա յաց նե լով Հա յաս տա նի գի տա կան-
փոր ձա գի տա կան բնա գա վա ռի ձեռք բե րում ներն ու զար-
գաց ման մի տում նե րը։

Մի ջազ գա յին խորհր դա ժո ղով նե րի շար քը 2003-ին շա-
րու նակ վում էր, եւ Կենտ րո նը ՆԱՏՕ-ի հետ հա մա տեղ 
անց կաց րեց ՀՀ-ում ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի 



9

Քա ռորդ դար յա ան խո տոր ճա նա պարհ

ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան թե ման ար ծար ծող սե-
մի նար-քննար կում, ո րին մաս նակ ցում էին երկ րում ապ րող 
բո լոր ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի՝ եզ դի նե րի, քրդե-
րի, ռուս նե րի, ա սո րի նե րի, հույ նե րի եւ մյուս հա մայնք նե-
րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, խնդրին տի րա պե տող պե տա կան 
պաշ տոն յա ներ, դի վա նա գետ ներ, Եվ րո պա յի խորհր դի ու 
ԵԱՀԿ-ի մաս նա գետ ներ, ինչ պես նաեւ «Եվ րա սիա» հիմ նադ-
րա մի գոր ծըն կեր ներ Վ րաս տա նից եւ Ադր բե ջա նից:

2004 թվա կա նին ՌԱՀՀԿ-ը հան դի սա վո րա պես նշեց հիմ-
նադր ման ա ռա ջին տաս նամ յա կը, ո րի կա պակ ցութ յամբ 
թո ղար կեց հո բել յա նա կան ստվար մի ժո ղո վա ծու: Ան ցած 
տաս նամ յա կում ար դեն կյան քի էր կոչ վել փաս տա կան հա-
րուստ նյու թի վրա խարսխ ված շուրջ 100 գիրք՝ գլխա վո րա-
պես վեր լու ծա կան անդ րա դարձ ներ, մե նագ րութ յուն ներ եւ 
հա տուկ հրա տա րա կութ յուն ներ: Այդ շրջա նում աշ խա տան-
քի են ըն դուն վում նոր ե րի տա սարդ աշ խա տող ներ՝ սո ցիո-
լոգ Ս յու զա նա Բար սեղ յա նը, հա մա կարգ չա յին ցան ցի կա-
ռա վա րիչ Ի րի նա Սի մոն յա նը, գրա դա րա նա վա րու հի Ա րաքս 
Խա լաթ յա նը, վար չա կան տնօ րե նի օգ նա կան Գե ւորգ Սա-
հակ յա նը եւ այլք: Նույն տա րում Կենտ րո նում ստեղծ վում 

է Հան րա յին կար ծի քի ու սում նա սիր ման ազ գա յին ծա ռա-
յութ յուն, ո րը գոր ծում է մին չեւ 2007 թվա կա նը նե րառ յալ: 
Այդ ըն թաց քում ինչ պես հան րա պե տութ յան բնակ չութ յան 
շրջա նում, այն պես էլ փոր ձա գի տա կան մա կար դա կով անց-
կաց վում են ա մե նաար դիա կան խնդիր նե րի վե րա բեր յալ մի 
քա նի տասն յա կի հաս նող սո ցիո լո գիա կան հար ցում ներ, 
ո րոնց արդ յունք նե րը պար բե րա բար վեր լուծ վում ու ամ-

փոփ վում էին սե մի նար նե րում եւ հրա պա րակ վում է լեկտ-
րո նա յին մա մու լում:

2005-ին Կենտ րո նի խնա մար կութ յու նը կտրուկ նվա զում 
է, եւ անձ նա կազ մը ստիպ ված է լի նում աշ խա տել ֆի նան-
սա կան սղութ յան բարդ պայ ման նե րում: Մի շարք ծրագ րեր 
փակ վում են: Սա կայն անձ նա կազ մի՝ իր մաս նա գի տա կան 
կոչ մանն ա ռա վել նվիր ված հիմ նա կան կո րի զը մնում եւ 
շա րու նա կում է աշ խա տել: Այդ շրջա նում հե տա զո տութ-
յուն նե րի ղե կա վար է նշա նակ վում Կենտ րո նի ե րի տա սարդ 
ու ե ռան դուն փոր ձա գետ նե րից մե կը՝ Ստ յո պա Սա ֆար յա-
նը: Դ րութ յու նը հետզ հե տե շտկվում է, եւ 2007-ին ՌԱՀՀԿ-ը 
հրա պա րա կում է տա րե վերջ յան հիմ նա րար աշ խա տութ-
յու նը՝ ե ռա լե զու գիր քը, ո րը Հա յաս տա նի այ սօր վա ու վաղ-
վա հիմ նախն դիր նե րի վե րա բեր յալ Կենտ րո նի եւ նրա հետ 
հա մա գոր ծակ ցող փոր ձա գի տա կան խմբի ստեղ ծա գոր-
ծա կան պրպտում նե րի ար գա սիքն էր: Դա ան հա տա կան 
եւ թի մա յին ակ տիվ գոր ծակ ցութ յան մի հանգր վան էր, ո րը 
թույլ էր տա լիս ար ծար ծել նոր հե տաքր քիր թե մա ներ, ընդ-
լայ նել հե տա զո տութ յուն նե րի աշ խար հագ րութ յու նը եւ ու-
րույն մո տե ցում ներ ցու ցա բե րել տե սա կան ու գործ նա կան 
քննար կում նե րի եւ կի րա ռա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րի 
նկատ մամբ:

Հաս տա տութ յան կյան քում 2006-2007 թվա կան ներն արդ-
յու նա վոր վե ցին հատ կա պես մի ջազ գա յին հե ղի նա կութ յուն 
վա յե լող « Հա մաշ խար հա յին հար ցե րի Չի կա գո յի խոր հուրդ» 
եւ « Հա մաշ խար հա յին հա սա րա կա կան կար ծիք» կազ մա-
կեր պութ յուն նե րի հետ ՌԱՀՀԿ-ի Հան րա յին կար ծի քի ու-
սում նա սիր ման ազ գա յին ծա ռա յութ յան սերտ հա մա գոր-
ծակ ցութ յամբ: Հա մա մո լո րա կա յին այդ կազ մա կեր պութ-
յուն նե րի կող մից աշ խար հի 18 երկր նե րում անց կաց ված 
հար ցա խույզ նե րում, ո րոնց օ ժան դա կում էին տե ղե րում 
գոր ծող մե կա կան սո ցիո լո գիա կան կա ռույց՝ բնա կա նա-
բար ա մե նից ազ դե ցիկ նե րը, Հա յաս տա նը ներ կա յաց նում 
էր Ռազ մա վա րա կան եւ ազ գա յին հե տա զո տութ յուն նե րի 
հայ կա կան կենտ րո նը: Ու սում նա սի րութ յուն նե րը նվիր ված 
էին մաս նա վո րա պես հա մաշ խար հա յին տա քաց ման, շրջա-
կա մի ջա վայ րի պահ պան ման, աշ խար հում ԱՄՆ-ի դե րա կա-
տա րութ յան եւ մի շարք այլ գլո բալ խնդիր նե րի բա ցա հայտ-
մա նը:

2008-ին ՌԱՀՀԿ-ն  անդ րա դար ձել է Հա յաս տա նի եւ հա-
րավ կով կաս յան տա րա ծաշր ջա նի հան գու ցա յին խնդիր նե-
րի ու մար տահ րա վեր նե րի վեր հան մա նը՝ սե մի նար նե րի, 
կլոր սե ղա նի շուրջ հան րա յին քննար կում նե րի, շա բա թա-
կան հրա տապ դի տար կում նե րի, վեր լու ծութ յուն նե րի եւ մե-
նագ րութ յուն նե րի տես քով։ Քն նարկ ման նյութ են դառ նում 
ոչ միայն ներ քա ղա քա կան եւ ներ հա սա րա կա կան օ րախն-
դիր թե մա նե րը, այ լեւ աշ խար հա քա ղա քա կան մար տահ րա-
վեր ներն ու Հա յաս տա նի անվ տան գութ յան հար ցե րը:

2009թ. փետր վա րին ՌԱՀՀԿ տնօ րեն նշա նակ վեց հայտ-
նի վեր լու ծա բան Ռի չարդ Կի րա կոս յա նը՝ զի նա նո ցում ու-
նե նա լով երկ րի հա մար կա րե ւո րա գույն հինգ հիմ նա կան 
ո լորտ ներ նե րա ռող հե տա զո տութ յուն նե րի ու վեր լու ծութ-
յուն նե րի ի րա կա նաց ման ծրագ րեր: Դ րանք էին՝ հա սա րա-
կութ յա նը հու զող հար ցեր, տնտե սութ յուն, մի ջազ գա յին եւ 
տա րա ծաշր ջա նա յին մար տահ րա վեր ներ, ազ գա յին անվ-
տան գութ յանն առնչ վող օ րա կարգ, զար գաց ման հա մաշ-
խար հա յին ու տա րա ծաշր ջա նա յին մի տում ներ: Խն դիր էր 
դրված նաեւ պահ պա նել ու ար դիա կա նաց նել Կենտ րո նի՝ 
որ պես ա ռա ջա տար Think tank հաս տա տութ յան, ե զա կի 
դիր քը եւ մտա վոր ազն վութ յան, ար հես տա վարժ ա նա չա-
ռութ յան սկզբունք նե րի վրա խարսխ ված ստեղ ծա գործ, 
նո րա րար քննա խու զութ յա նը նե րազ դո ղի դե րը՝ զու գա հե-
ռա բար բարձ րաց նե լով բա նա վե ճե րի մա կար դակն ու մշա-
կույ թը եւ ըն դար ձա կե լով Հա յաս տա նում քա ղա քա կան դա-
տո ղութ յուն նե րի տե սա ծի րը:
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Տա րին հա րուստ էր ոչ միայն սե մի նար նե րով, ա սու լիս-
նե րով, ա ռանց հղում նե րի հա տուկ զե կու ցում նե րով եւ մեկ-
նա բա նութ յուն նե րով, այ լեւ չորս հիմ նա րար մե նագ րութ-
յուն նե րով ու ծրագ րա յին հոդ ված նե րով: Մաս նա վո րա պես՝ 
Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա նը հան դես ե կավ « Բաց նա մակ հայ 
ազ գին» վեր տա ռութ յամբ հրա պա րա կա խո սա կան ու ղեր-
ձով եւ հայ-թուր քա կան հա րա բե րութ յուն նե րին նվիր ված 
ու ղեն շա յին հոդ վա ծա շա րով, ո րը տպագ րե ցին նաեւ ար-
տա սահ ման յան մի շարք հե ղի նա կա վոր պար բե րա կան ներ:

Հա ջորդ տար վա՝ 2010-ի սկիզ բը նշա նա վոր վեց 
«ՌԱՀՀԿ-ն՝ 15 տա րե կան. նոր գա ղա փար նե րի ու ժը» ե ռա-
լե զու տա րեգր քի լույ սըն ծայ մամբ, ո րի մեջ հա մա կող մա-
նիո րեն ար ծարծ ված են երկ րի ա ռա ջըն թա ցի ա րա գաց-
ման ու ղի նե րը, ներ քա ղա քա յին ու նե րազ գա յին հրա մա-
յա կան նե րը, սո ցիալ-տնտե սա կան, մշա կու թա յին խնդիր-
նե րը, ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան գե րա կա յութ յուն-
նե րը, ա պա գա յի ու ղե նիշ նե րը եւ հրա տապ այլ թե մա ներ: 
Այդ տար վա ա մե նաա ռանց քա յին նյու թը Ար ցախն էր, ո րի 
խնդրի վե րա բեր յալ լրատ վա մի ջոց նե րին, այդ թվում՝ ադր-
բե ջա նա կան, պար զա բա նում ներ ու մեկ նա բա նութ յուն ներ 
էին տա լիս Ման վել Սարգս յա նը, Ռի չարդ Կի րա կոս յա նը եւ 
Կա րա պետ Կա լենչ յա նը: Ար ցախ յան թե մա տի կա յի պսա կը 
դար ձավ Ման վել Սարգս յա նի հե ղի նա կած « Լեռ նա յին Ղա-
րա բաղ. պա տե րազմ եւ քա ղա քա կա նութ յուն (1990-93թթ.)» 
ռու սե րեն աշ խա տութ յու նը, ո րը ԼՂՀ-ում եւ ՀՀ-ում պե տա-
կա նութ յան կա յաց ման փու լե րի ա նա չառ վեր լու ծութ յան 
լուրջ փորձ է: 90-ա կան նե րի սկզբին պե տա կա նա կերտ ման 
ո լոր տի խե ղաթ յու րում նե րը, ինչ պես նաեւ բա նակ-քա ղա-
քա ցիա կան իշ խա նութ յուն ներ եւ տնտե սութ յուն-քա ղա քա-
կա նութ յուն սեր տաճ ման գոր ծըն թաց ներն են լու սա բան-
ված ՌԱՀՀԿ-ի ար տա հաս տի քա յին հե ղի նակ նե րի ու ժե րով 
պատ րաստ ված՝ « Սահ մա նադ րա կան պե տութ յան կա ռուց-
ման հիմ նախն դի րը Հա յաս տա նում» գրքում:

Տար վա տպագ րա կան ար տադ րան քի բե ղուն «հունձ քը» 
պայ մա նա վո րե ցին Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա նի « Հա յաս տա նի 
դիր քո րո շու մը. Ար դա րութ յուն՝ տա նը, ար դա րութ յուն՝ աշ-
խար հում» եւ «Ա մեն ին չին իր ժա մա նա կը. Թուր քիան, Իս-
րա յե լը եւ ճշմար տութ յան պա հը» հոդ ված նե րը: Վեր ջի նիս 
անգ լե րեն տար բե րա կը տպագր վել է նաեւ ԱՄՆ-ի, Իս րա յե-
լի, Թուր քիա յի եւ Եվ րո պա յի բա վա կան ազ դե ցիկ լրատ վա-
մի ջոց նե րում: Իսկ տա րե վեր ջին իր ա ռա ջին շրջա նա վար-
տու մը տվեց ՌԱՀՀԿ-ին ա ռըն թեր Ե րի տա սարդ փոր ձա գե-
տի նո րա բաց դպրո ցը: Հա մա պա տաս խան նմու շի վկա յա-
կան ներ ստա ցավ անվ ճար հի մունք նե րով ե ռամս յա դա սըն-
թաց ներ ան ցած 25 ե րի տա սարդ:

2011թ. ապ րի լին Կենտ րո նի հե տա զո տա կան աշ խա-
տանք նե րի հա մա կարգ ման պա տաս խա նատ վութ յու նը 

ստանձ նեց ճա նաչ ված քա ղա քա գետ Ման վել Սարգս յա նը: 
ՌԱՀՀԿ-ում ար դեն աշ խա տան քի մի քա նի տար վա փորձ 
ու նե ցող աշ խա տող նե րի եւ նո րեկ նե րի ու ժե րով վե րա ձե-
ւա վոր վեց փոր ձա գետ նե րի ու օգ նա կան նե րի նոր թիմ, ո րի 
կազ մում էին Սա րո Սա րո յա նը, Էդ գար Վար դան յա նը, Ար-
մի նե Ղա զար յա նը, Աշ խեն Մու շեղ յա նը, Լի լիթ Սա րու խան-
յա նը, Ռու զան Պ լուզ յա նը եւ հե տա գա յում նրանց միա ցած 
Գ րի գոր Բո յախչ յան ցը: Պար բե րա բար անց կաց վող քննար-
կում նե րին մաս նակ ցում էին ոչ միայն փոր ձա գետ-վեր լու-
ծա բան ներ, հան րա յին գոր ծիչ ներ ու լրագ րող ներ, այ լեւ 
Հա յաս տա նում հա վա տար մագր ված դի վա նա գի տա կան 
ա ռա քե լութ յուն նե րի եւ մի ջազ գա յին կա ռույց նե րի բարձ-
րաս տի ճան պաշ տոն յա ներ: 2011 թվա կա նի գոր ծու նեութ-
յունն ամ փոփ վեց « Հա րա վա յին Կով կա սը 2008 թվա կա նից 
հե տո» վեր տա ռութ յամբ նոր ե ռա լե զու տա րեգր քով, ո րում 
վեր հան ված է նա խորդ ե րեք տա րի նե րին մեր երկ րում, հա-
րավ կով կաս յան տա րա ծաշր ջա նում եւ աշ խար հում տեղ 
գտած կա րե ւո րա գույն զար գա ցում նե րի ու հե ռան կար նե-
րի հա մայ նա պատ կե րը: Դեկ տեմ բե րին հեր թա կան շրջա-
նա վար տու մը տվեց Ե րի տա սար դա կան դպրո ցը, որ տեղ 
ընդգրկ ված էին ոչ միայն սկսնակ փոր ձա գետ ներ, այ լեւ քա-
ղա քա գի տութ յամբ եւ հա սա րա կա կան գի տութ յուն նե րով 
հե տաքրքր ված ե րի տա սարդ ներ:

2012-ն  արդ յու նա վետ էր հատ կա պես լրատ վա մի ջոց նե րում 
ՌԱՀՀԿ փոր ձա գետ նե րի ակ տիվ մաս նակ ցութ յամբ հրա վիր-
վող քննար կում նե րի, մեկ նա բա նութ յուն նե րի եւ բա նա վե ճե րի 
տե սա կե տից: Մար տի 23-ին Ե րի տա սարդ քա ղա քա գետ նե րի 
դպրո ցում վերսկս վե ցին պա րապ մունք նե րը. ու սում նա կան 
ծրա գի րը նե րա ռում էր 13 սե մի նար՝ դարձ յալ շա բա թը մեկ 
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քա ղա քա գետ-վեր լու ծա բան ներ, ար ցախ յան խնդրին փոր-
ձա գի տա կան մա կար դա կով տի րա պե տող ան ձինք Ե րե-
ւա նից ու Ար ցա խից, ԶԼՄ-նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ: 2014-ի 
ա վան դա կան տա րե վերջ յան ժո ղո վա ծուն հո բել յա նա կան 
էր եւ կրում էր « Հա յաս տան-2014. ստեղ ծա գոր ծա կան ու ղու 
20 տա րի ներ» վեր տա ռութ յու նը:

Հե տա գա չոր սու կես տա րի նե րը կա րե լի է բնո րո շել իբ-
րեւ ժա մա նա կին հա մա հունչ նոր մո տե ցում նե րի եւ տե ղե-
կատ վա կան նոր աշ խա տաե ղա նակ նե րի ներդր ման ակ տիվ 
ձե ւե րի փնտրտուք նե րի ժա մա նա կաշր ջան: Այդ փու լում 
կենտ րո նի գլխա վոր հրա տա րա կութ յու նը « Փո փոխ վող 
աշ խարհ. Հա յացք Ե րե ւա նից» ե ռամս յա հան դեսն էր, ո րը 
պար բե րա բար ներ կա յաց նում էր ժա մա նա կի ա մե նա կա րե-
ւոր թե մա նե րով վեր լու ծա կան նյու թեր, հե տա զո տութ յուն-
ներ, ժա մա նա կագ րա կան եւ քննա կան տա րաբ նույթ դի-
տար կում ներ: Զե տեղ վում էին գլխա վո րա պես Հա յաս տա նի 
ու Մեծ մեր ձա վոր ա րե ւել քի տա րա ծա գո տու քա ղա քա կան, 
սո ցիալ-տնտե սա կան հրա տապ հիմ նախն դիր նե րին առնչ-
վող ու շագ րավ ու սում նա սի րութ յուն ներ, օ րախն դիր անդ-
րա դարձ ներ եւ այլն:

2017թ. սեպ տեմ բե րի 26-ից ՌԱՀՀԿ-ն  անց նում է տե ղե-
կատ վութ յան, վեր լու ծա կան հե տա զո տութ յուն նե րի տա-
րած ման նոր, ա վե լի ար դիա կան, ա րագ ու արդ յու նա վետ 
մի ջո ցի՝ է լեկտ րո նա յին տար բե րա կի ներդր ման: Նա խոր-
դին փո խա րի նե լու էր ե կել շա բա թա կան թար մա ցում նե րով 
«ՌԱՀՀԿ. Հա յացք Ե րե ւա նից» է լեկտ րո նա յին շա բա թա թեր-
թը: Անձ նա կազ մը շա րու նա կում է ար դեն ձեռք բեր ված բազ-
մամ յա փոր ձի լույ սով հա վա տա րիմ մնալ մա մու լի ա մե նա-
կա րե ւոր եր կու սկզբունք նե րի՝ հե ղի նա կա յին խոս քի լիա-
կա տար ա զա տութ յան եւ ա նա չա ռութ յան ա պա հով մա նը:

պար բե րա կա նութ յամբ: Ու սուց ման եր րորդ տար վա նյու թը 
«ՀՀ-ում քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կա յաց ման եւ 
սահ մա նադ րա կան պե տութ յան ձե ւա վոր ման հիմ նախն դիր-
նե րը. նոր մար տահ րա վեր ներ» թե ման էր: Մա յի սից սկսյալ 
Կենտ րո նը ձեռ նար կեց թե մա տիկ վեր լու ծա կան նե րի շարք՝ 
« Փո փոխ վող աշ խարհ. Հա յացք Ե րե ւա նից» ե ռամս յա պար բե-
րա կա նի տես քով թո ղար կե լով չորս հա մար: Նոր հրա տա րա-
կութ յան նպա տա կը տա րա ծաշր ջա նա յին եւ հա մաշ խար հա-
յին զար գա ցում նե րի լույ սի ներ քո Հա յաս տա նի ան հե տաձ գե լի 
խնդիր նե րի լու սա բա նումն էր, ինչ պես նաեւ մար տահ րա վեր-
նե րի ու հե ռան կար նե րի մատ նան շու մը: Տա րին ա ռատ էր պաշ-
տո նա կան հան դի պում նե րով եւ հյու րըն կա լութ յուն նե րով: 
ՌԱՀՀԿ-ում Րաֆ ֆի Հով հան նիս յանն ըն դու նել է Հա յաս տա-
նում հա վա տար մագր ված մի շարք երկր նե րի դես պան նե րի, 
ինչ պես նաեւ Գեր մա նիա յի եւ Ու րուգ վա յի ԱԳ նա խա րար նե-
րին, հան դի պում ներ է ու նե ցել ֆրան սիա ցի, անգ լիա ցի ա մե րի-
կա ցի ու սա նող նե րի ու թուրք լրագ րող նե րի հետ:

Հա ջորդ եր կու տա րի նե րին Կենտ րո նը մեծ ու շադ րութ-
յուն էր դարձ նում զանգ վա ծա յին տե ղե կատ վութ յան մի ջոց-
նե րով ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե րին: 2013-ին ՌԱՀՀԿ 
փոր ձա գետ նե րը վեց տասն յա կից ա վե լի հար ցազ րույց ներ 
ու մեկ նա բա նութ յուն ներ են տվել հա յաս տան յան եւ ար-
տա սահ ման յան թեր թե րին, հե ռուս տաա լիք նե րին, վեր լու-
ծա կան կայ քե րին ու լրատ վա կան գոր ծա կա լութ յուն նե րին: 
Բա ցի դրա նից, նույն տա րում անց են կաց վել շուրջ մեկ 
տասն յակ սե մի նար ներ եւ կլոր սե ղա նի շուրջ քննար կում-
ներ, իսկ տա րին ամ փոփ վել է փոր ձա գի տա կան խմբի ու-
ժե րով հրա տա րակ ված « Հա յաս տան-2013. հաղ թա հա րե լով 
դժվա րութ յուն նե րը» աշ խա տութ յամբ: Ն րա նում ի րենց հա-
կիրճ ար տա ցո լումն են գտել 2013 թվա կա նի հա սա րա կա-
կան-քա ղա քա կան կյան քի ա ռանց քա յին ի րա դար ձութ յուն-
նե րը:

Հիմ նադր ման 20-րդ տա րին՝ 2014 թվա կանն ա ռանձ նա-
նում է բազ մա հա զա րա նոց լսա րան ներ ու նե ցող լրատ վա-
մի ջոց նե րի հետ Կենտ րո նի փոր ձա գետ նե րի ակ տիվ գոր-
ծակ ցութ յամբ: Այդ տար վա տե ղե կատ վա կան «հունձ քը» 
կազ մում է 75-ից ա վե լի հար ցազ րույց ներ եւ գրե թե նույն-
քան մեկ նա բա նութ յուն ներ մի ջազ գա յին ու ներ պե տա կան, 
քա ղա քա կան-հա սա րա կա կան խնդիր նե րի վե րա բեր յալ: 
Իսկ սեպ տեմ բե րի 3-ին Ռազ մա վա րա կա նը ԼՂՀ-ում գոր ծող 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րից մե կի՝ Ար ցա խի 
ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան ու անվ տան գութ յան հան-
րա յին խորհր դի հետ հա մա տեղ Շու շիում անց կաց րեց ընդ-
լայն ված քննար կում, ո րը նվիր ված էր «ԼՂՀ հիմ նախն դի րը 
մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րի սաստ կաց ման պայ-
ման նե րում» թե մա յին: Խորհր դա ժո ղո վին մաս նակ ցում էին 

Քա ռորդ դար յա ան խո տոր ճա նա պարհ
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Նրանց, ովքեր ցանկանում են 

նյութապես աջակցել ՌԱՀՀԿ-ին 

Հայաստանի Հանրապետությունում, 

հայտնում ենք, որ մեր բանկային 

հաշվի համարն է`

Ամերիաբանկ 

հ/հ 1570010151040100 դրամ

հ/հ 1570010151040146 եվրո

հ/հ 1570010151040101 դոլար

Զու գա հե ռա բար՝ գոր ծա ծութ յան մեջ են դրվում այն-
պի սի հնարք ներ, ինչ պի սիք են թե մա տիկ, ժան րա յին ու 
ո ճա կան բազ մա զա նութ յու նը, նյու թի կա ռու ցի կութ յու նը 
եւ մա տուց ման դյու րա ցու մը: Ան ցու մը աշ խա տան քի նոր, 
ա ռաջ նա կարգ ձե ւե րի՝ հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ա րագ 
ու հա սա նե լի դարձ նել տպա գիր ար տադ րան քի շրջա նա-
ռութ յու նը՝ նե րա ռե լով կար ծիք նե րի լայն տար րա պատ կեր 
եւ ան հա մե մատ ա վե լի մեծ լսա րան: Շուրջ եր կու տար վա 
փոր ձը վկա յում է, որ է լեկտ րո նա յին տար բե րակն ի զո րու 
է ա պա հո վել մեր հե տա զո տա կան գոր ծու նեութ յան պատ-
շաճ շար ժըն թա ցը, ռիթ մը եւ վեր լու ծութ յուն նե րի թե մա տիկ 
խճան կա րը:

Մի խոս քով՝ նոր « Հա յաց քը» աս պա րեզ է ի ջել ոչ միայն 
նոր ծրագ րա հեն քով, գա ղա փար նե րով ու տեխ նի կա կան նո-
րո վի լու ծում նե րով, այ լեւ ներ հա յաս տան յան վայ րի վե րում-
նե րը, փո փոխ վող աշ խար հի դեմքն ու գույ նե րը հնա րա վո-
րինս ա րագ եւ անս խալ տար բե րա կե լու, ի մաս տա վո րե լու 
եւ հան րութ յա նը ներ կա յաց նե լու գոր ծում իր դե րա կա տա-
րութ յան խորն ըմբռ նու մով: ՌԱՀՀԿ-ի « Հա յացք Ե րե ւա նից» 
կայ քէ ջի թար մա շունչ, լու սա ռատ եւ կա ռու ցո ղա կան ըն-
թաց քին նոր ե րանգ են հա ղոր դում ռա դիո թո ղար կում նե-
րը, ո րոնք շա բա թա կան պար բե րա կա նութ յամբ սփռում են 
երկ րում տե ղի ու նե ցած կա րե ւո րա գույն ի րա դար ձութ յուն-
ներն ու դրանց ա նա չառ մեկ նա բա նութ յուն նե րը:

Ամ փո փում

ՌԱՀՀԿ-ն  իր կեն սագ րութ յան 26-րդ տա րին թե ւա կո խում 
է նվա ճած դիր քե րը նո րո վի ամ րաց նե լու վճռա կա նութ-
յամբ: Եվ այ սօր Կենտ րո նի հիմ նա դիր նա խա գահ Րաֆ ֆի 
Կ. Հով հան նիս յա նի գլխա վո րած անձ նա կազ մի յու րա քանչ-
յուր ան դամ՝ հե տա զո տութ յուն նե րի ղե կա վար, քա ղա քա-
գետ Ման վել Սարգս յա նը, վար չա կան տնօ րեն, վեր լու ծա-
բան Կա րա պետ Կա լենչ յա նը, խմբա գիր, հրա պա րա կա խոս 
Գե ւորգ Լա լա յա նը, թարգ մա նիչ Մա րի նա Մու րադ յա նը, 
հան րա յին կա պե րի մաս նա գետ Լի լիթ Սա րու խան յանն ու 
հա մա կարգ չա յին ցան ցի կա ռա վա րիչ Ա շոտ Թու րաջ յա նը 
եւ մյուս նե րը ի րենց ու րույն տեղն ու նեն ընդ հա նուր հա ջո-
ղութ յուն նե րի մեջ: Ան շուշտ, ձեռք բե րում նե րի կշիռն ու փայ-
լը զգա լիո րեն պա կաս կլի նեին, ե թե ստեղ ծա գոր ծա կան 
խմբի հետ ներ դաշն չաշ խա տեր օ ժան դակ-տեխ նի կա կան 
հատ վա ծը՝ ի դեմս Մա մի կոն Սարգս յա նի, Ան ժե լա Դա նիել-
յա նի, Համ լետ Բա դալ յա նի, Ա րաքս Խա լաթ յա նի, Ջու լիե տա 
Սարգս յա նի եւ Ռա ֆիկ Քա րամ յա նի:

Փոր ձա գի տա կան-վեր լու ծա կան գոր ծու նեութ յան հա-
մա կարգ ման եւ արդ յու նա վետ կազ մա կերպ ման ա ռու մով 
զգա լի ա վանդ են ներդ րել տար բեր ժա մա նակ ներ ո լոր տը 
ղե կա վա րած Տիգ րան Հայ րա պետ յա նը, Ար շա վիր Գա բուճ-
յա նը, Հ րաչ Հա կոբ յա նը, Թա թուլ Մա նա սեր յա նը, Ստ յո պա 
Սա ֆար յա նը, Ռի չարդ Կի րա կոս յա նը եւ Ման վել Սարգս յա-
նը:

Կենտ րո նի գա ղա փա րա կան քու րա յում թրծված եւ 
փոր ձի մեծ դպրոց ան ցած մի շարք մաս նա գետ ներ հե տա-
գա յում ձեռ նար կե ցին վեր լու ծա կան-քա ղա քա գի տա կան 
ի րենց հաս տա տութ յուն նե րը եւ այժմ շա րու նա կում են 
ձեռք բե րածն արդ յու նա վետ կեր պով ներդ նել կի րա ռութ-
յան մեջ՝ զար գաց նե լով ու բազ մա պատ կե լով ա վան դույթ-
նե րը: Նախ կին աշ խա տա կից նե րի շար քում կան ճա նաչ ված 
քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ, գիտ նա կան ներ, Ազ գա յին ժո ղո վի 
պատ գա մա վոր ներ, լրագ րող ներ: Ռազ մա վա րա կանն ի րա-
վամբ հպար տա նում է իր նախ կին եւ ներ կա աշ խա տող նե-
րի հա ջո ղութ յուն նե րով:

Եր կու սու կես տաս նամ յա կի ըն թաց քում ՌԱՀՀԿ-ն պատ-
րաս տել է հար յու րա վոր հրա տա րա կութ յուն ներ ու զե կույց-
ներ, հա տուկ թո ղար կում ներ, պար բե րա բար անց է կաց րել 

սե մի նար ներ, խորհր դա ժո ղով ներ, ինչ պե սեւ կլոր սե ղա-
նի շուրջ տա րաբ նույթ քննար կում ներ ու սո ցիո լո գիա կան 
հար ցում ներ՝ նպա տակ ու նե նա լով բարձ րաց նել հան րա-
յին ի րա զե կութ յու նը եւ խո րաց նել քա ղա քա ցիա կան ներգ-
րավ վա ծութ յու նը մի շարք հրա տապ ո լորտ նե րում: Հայ-
թուր քա կան հա րա բե րութ յուն նե րի վեր հա նում, մար դու 
ի րա վունք նե րի ու ա զա տութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման մի-
ջա վայ րի ձե ւա վո րում, ազ գա յին տնտե սութ յան մար տահ-
րա վեր նե րի դի մագ րա վում, անվ տան գութ յուն, ար ցախ յան 
հիմ նախնդ րի հա մա կող մա նի ար ծար ծում, Հա յաս տան-Ար-
ցախ-Սփ յուռք ե ռա միաս նութ յան ներ կա յա ցում, Հա րա վա-
յին Կով կա սում Հա յաս տա նի տե ղի ու դե րի ճշտո րո շում. 
ա հա ՌԱՀՀԿ-ի թե մա տիկ անդ րա դարձ նե րի ոչ ամ բող ջա-
կան ցան կը:

Ռազ մա վա րա կան եւ ազ գա յին հե տա զո տութ յուն նե րի 
հայ կա կան կենտ րո նի ղե կա վա րութ յու նը, ողջ կազ մը, ան-
ձամբ Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա նը ե րախ տա պարտ են բո լոր 
ժա մա նակ նե րի աշ խա տա կից նե րին, ով քեր անձն վի րա բար 
ծա ռա յել են Կենտ րո նին եւ հա վա տա րիմ մնա ցել մաս նա գի-
տա կան ի րենց կոչ մա նը: Մար դիկ, ում ջա նա դիր ու ստեղ-
ծա րար գոր ծու նեութ յան շնոր հիվ ՌԱՀՀԿ-ն  ար դեն քա ռորդ 
դար հա յաս տան յան քա ղա քա գի տա կան հար թա կում պատ-
վով է կրում ա ռա ջա տա րի իր չխամ րող համ բա վը:
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QuarterCenturyCreativePath

The Armenian Center for National and International Studies 
(ACNIS), better known to the public as the “Raffi’s Center,” is 25 
years old. In October 1994, it was founded by RA First Minister 
of Foreign Affairs Raffi K. Hovannisian, receiving the support 
of a wide range of adherents from Armenia and the Diaspora.

This was the first independent think tank in Armenia of its 
kind, paving the way for other similar institutions year after 
year, becoming a unique smithy of political scientists, experts 
and analysts of new thinking and quality. ACNIS was able to 
quickly occupy its political niche in the post-Soviet space, act-
ing as a force shaping a geopolitical creative consciousness and 
contributing to a comprehensive understanding of world events 
and the international situation.

Over the past two and a half decades, the Center has expand-
ed its scope of activity, including regional security and coopera-
tion, prospects for applied research on domestic and foreign 
policy and an open dialogue with the public. In this regard, the 
Center’s publishing materials, case studies on key issues, mono-
graphs, as well as scientific and practical forums and public dis-
cussions were of key importance. Since its inception, ACNIS, in 
addition to individual expert articles, monographs and special 
compilations, has been issuing its own quarterly newsletter, “A 
View from Yerevan,” on the pages of which the problems and 
challenges of both Armenia, Artsakh and the Diaspora, as well 
as events in the region and international life, are impartially 
covered.

The following years, the life of the Center was marked by 
socially relevant sociological research and conferences on pub-
lic, local and international issues. It is noteworthy that with the 
support of the Lins Foundation, the OSCE, the Central Bank of 
Armenia, the “Tigran Mets” Publishing House and KPMG Arme-
nia, a two-day international conference “Prospects for Regional 
and Interregional Cooperation and Conflict Resolution” was 
held on September 27-28, in the year 2000, with the participa-
tion of ambassadors and embassy staff, senior officials of in-
ternational organizations, prominent government and military 
figures, expert analysts from around the world. 

In less than a year, ACNIS organized the next major event - 
an international conference arranged with the support of the 
German Embassy in Armenia, devoted to the theme “The role of 
the police in a democratic system” aimed at answering the key 
question of how successful Armenia had been in the first decade 
of its sovereignty to implement the principles of the rule of law 
and guarantees of public safety in public life, and what were the 
ways of struggle to overcome obstacles to enhancing the role of 
the police and democratization of Armenia.

A unique place among international conferences is occupied 
by a discussion seminar held in 2003 in the framework of coop-
eration with NATO and the protection of the rights of minorities 
living in Armenia: Yezidis, Kurds, Russians, Assyrians, Greeks 
and other communities. In the same period the National Cen-
ter for Public Opinion Research was established inside ACNIS 
which operated until 2007 inclusive. Several dozens of opinion 
polls were conducted on the most relevant agendas both among 
the population of the republic and at the expert level, the results 
of which were regularly analyzed and summarized at seminars 
and publications in the electronic press.

All these discussions, seminars, debates, publications, scien-
tific articles, monographs, books, analytical essays, of course, 
could not and did not go unnoticed. In the life of the Center, 
2006-2007 was marked by close cooperation between the Na-
tional Center for the Study of Public Opinion, ACNIS, and the 
world-famous Chicago Board of International Affairs and World 
Public Opinion. Armenia was represented by the Armenian Cen-
ter for Strategic and National Studies in surveys conducted by 
these popular organizations in 18 countries around the world in 
collaboration with one of the most influential local sociological 
structures in the respective country. The studies were designed 
to clarify a number of issues regarding global warming, envi-
ronmental protection, the role of the United States in the world, 
and other issues of concern to humanity.

Two years ago, in September 2017, ACNIS switched to a more 
modern, fast and efficient way of disseminating information 
and analytical products - to electronic format. To replace the 
previous format came the electronic publication “ACNIS: Re-
View from Yerevan” with weekly updates. In the light of many 
years of experience, employees continue to adhere to two of the 
most important principles of the press - complete freedom of 
speech and impartiality. The transition to new, advanced forms 
allows faster and more affordable distribution of printed ma-
terials, including a wider range of opinions and a much larger 
audience. Two years of experience show that the electronic ver-
sion is able to provide the proper flow, rhythm, thematic mosaic 
of weekly analysis and commentary on our research activities.

The Strategic Center is rightly proud of the successes of its 
former and current employees. The entire staff of the Center, 
personally Raffi Hovannisian, is grateful to all the employees 
who devoted themselves to the Center and remained faithful to 
their professional vocation.

www.acnis.am
• Editorial

• Analysis

• Free Platform

• Weekly Update

• Book Review

• Խմբագրական

• Վերլուծական

• Ազատ ամբիոն

• Շաբաթվա անցուդարձ

• Գրքի մեկնություն

VISIT OUR WEBSITE

The	Armenian	Center	for	National
and	International	Studies	Turns	25
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Четвертьвековойнеуклонныйпуть

Армянскому центру стратегических и национальных 
исследований (АЦСНИ), более известному публике как 
«Центр Раффи», исполнилось 25 лет. В октябре 1994 года 
его основал первый министр иностранных дел РА Раффи 
К. Ованнисян, получив поддержку широкого круга сторон-
ников из Армении и диаспоры.

Это был первый независимый мозговой центр Армении 
в своем роде, год от года прокладывающий путь для других 
подобных учреждений, становясь уникальной кузницей 
политологов, экспертов и аналитиков нового мышления и 
качества. АЦСНИ смог быстро занять свою политическую 
нишу на постсоветском пространстве, выступая в качестве 
силы, формирующей геополитическое творческое созна-
ние и способствующей всестороннему пониманию миро-
вых событий и международной обстановки.

За последние два с половиной десятилетия Центр рас-
ширил сферу своей деятельности, включив вопросы реги-
ональной безопасности и сотрудничества, перспективы 
прикладных исследований внутренней и внешней поли-
тики и открытый диалог с общественностью. В этой связи 
ключевое значение имели издательские пособия Центра, 
тематические исследования по ключевым вопросам, мо-
нографии, а также научно-практические форумы и обще-
ственные дискуссии. С момента своего создания АЦСНИ, 
в дополнение к отдельным экспертным статьям, моно-
графиям и специальным сборникам, выпускает свой соб-
ственный ежеквартальный информационный бюллетень 
«Взгляд из Еревана», на страницах которой беспристраст-
но освещеются проблемы и вызовы как Армении, Арцаха 
и диаспоры, так и события в регионе и международной 
жизни.

Последующие годы жизнь Центра ознаменовалась со-
циально актуальными социологическими исследовани-
ями и конференциями по общественным, внутренним и 
международным вопросам. Примечательно, что при под-
держке Фонда Линси, ОБСЕ, Центрального банка Армении, 
издательства «Тигран Мец» и «KPMG Армения» 27-28 сен-
тября 2000 года состоялась двухдневная международная 
конференция «Перспективы регионального и межрегио-
нального сотрудничества и урегулирования конфликтов» 
с участием послов и сотрудников посольств, высокопо-
ставленных должностных лиц международных организа-
ций, видных государственных и военных деятелей, экспер-
тов-аналитиков со всего мира.

Менее чем через год АЦСНИ организовал следующее 
крупное мероприятие - международную конференцию, 
организованную при поддержке посольства Германии в 
Армении, посвященную теме «Роль полиции в демокра-
тической системе» и нацеленную на то, чтобы ответить 
на ключевой вопрос о том, насколько успешно удалось 
в течение первого десятилетия суверенитета Армении 
реализовать принципы верховенства закона и гарантий 
общественной безопасности в общественной жизни, и 
каковы способы борьбы по преодолению препятствий 
на пути повышения роли полиции и демократизации 
Армении.

Свое уникальное место среди международных кон-
ференций занимает семинар-дискуссия, проведенная 
в 2003 году в сотрудничестве с НАТО и посвященная за-
щите прав национальных меньшинств, проживающих в 
Армении: езидам, курдам, русским, ассирийцам, грекам 
и другим общинам. В тот же период в Центре был соз-
дан Национальный центр изучения общественного мне-
ния, который действовал до 2007 года включительно. За 
этот период было проведено несколько десятков соци-
ологических опросов по самым актуальным повесткам 
дня как среди населения республики, так и на эксперт-
ном уровне, результаты которых регулярно анализиро-
вались и обобщались на семинарах и публиковались в 
электронной прессе.

Все эти дискуссии, семинары, дебаты, публикации, 
научные статьи, монографии, книги, аналитические 
очерки, конечно, не могли и не остались бесследны. 
Жизнь Центра в 2006–2007 годы ознаменовалась тесным 
сотрудничеством службы изучения общественного мне-
ния АЦСНИ со всемирно известным Чикагским советом 
по международным делам и с Мировым общественным 
мнением. Армения была представлена Армянским цен-
тром стратегических и национальных исследований в 
опросах, проведенных этими популярными организа-
циями в 18 странах мира в сотрудничестве с безусловно 
одними из самых влиятельных локальных социологиче-
ских структур в соответствующей стране. Исследования 
были призваны прояснить ряд вопросов касательно гло-
бального потепления, защиты окружающей среды, роли 
Соединенных Штатов в мире и другие вопросы, волную-
щие человечество.

Армянскому	центру	
стратегических	и	национальных	
исследований	25	лет
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Два года назад, в сентябре 2017 года АЦСНИ перешел на 
более современный, быстрый и эффективный способ рас-
пространения информации и аналитических продуктов – 
на электронный формат. На замену предыдущему формату 
пришло электронное издание «АЦСНИ: взгляд из Еревана» 
с еженедельными обновлениями. В свете многолетнего 
опыта сотрудники продолжают придерживаться двух са-
мых важных принципов прессы - полной свободы слова и 
беспристрастности. Переход к новым, передовым формам 
позволяет быстрее и доступнее распространять печатные 
материалы, включая более широкий круг мнений и гораз-
до большую аудиторию. 

Двухлетний опыт показывает, что электронная версия 
способна обеспечить надлежащий поток, ритм, тематиче-
скую мозаику еженедельного анализа и комментарий на-
шей исследовательской деятельности.

Стратегический центр по праву гордится успехами сво-
их бывших и нынешних сотрудников. Весь персонал Цен-
тра, лично Раффи Ованнисян, благодарен всем сотрудни-
кам, которые посвятили себя Центру и остались верны сво-
ему профессиональному призванию.Армянскому центру 
стратегических и национальных исследований (АЦСНИ), 
более известному публике как «Центр Раффи», исполни-
лось 25 лет. В октябре 1994 года его основал первый ми-
нистр иностранных дел РА Раффи К. Ованнисян, получив 
поддержку широкого круга сторонников из Армении и ди-
аспоры.

Это был первый независимый мозговой центр Армении 
в своем роде, год от года прокладывающий путь для других 
подобных учреждений, становясь уникальной кузницей 
политологов, экспертов и аналитиков нового мышления и 
качества. АЦСНИ смог быстро занять свою политическую 
нишу на постсоветском пространстве, выступая в качестве 
силы, формирующей геополитическое творческое созна-
ние и способствующей всестороннему пониманию миро-
вых событий и международной обстановки.

За последние два с половиной десятилетия Центр рас-
ширил сферу своей деятельности, включив вопросы реги-
ональной безопасности и сотрудничества, перспективы 
прикладных исследований внутренней и внешней поли-
тики и открытый диалог с общественностью. В этой связи 
ключевое значение имели издательские пособия Центра, 
тематические исследования по ключевым вопросам, мо-
нографии, а также научно-практические форумы и обще-
ственные дискуссии. С момента своего создания АЦСНИ, 
в дополнение к отдельным экспертным статьям, моно-
графиям и специальным сборникам, выпускает свой соб-
ственный ежеквартальный информационный бюллетень 
«Взгляд из Еревана», на страницах которой беспристраст-
но освещеются проблемы и вызовы как Армении, Арцаха 
и диаспоры, так и события в регионе и международной 
жизни.

Последующие годы жизнь Центра ознаменовалась со-
циально актуальными социологическими исследовани-
ями и конференциями по общественным, внутренним и 
международным вопросам. Примечательно, что при под-
держке Фонда Линси, ОБСЕ, Центрального банка Армении, 
издательства «Тигран Мец» и «KPMG Армения» 27-28 сен-
тября 2000 года состоялась двухдневная международная 
конференция «Перспективы регионального и межрегио-
нального сотрудничества и урегулирования конфликтов» 
с участием послов и сотрудников посольств, высокопо-
ставленных должностных лиц международных организа-
ций, видных государственных и военных деятелей, экспер-
тов-аналитиков со всего мира. 

Менее чем через год АЦСНИ организовал следующее 
крупное мероприятие - международную конференцию, 
организованную при поддержке посольства Германии в 
Армении, посвященную теме «Роль полиции в демокра-
тической системе» и нацеленную на то, чтобы ответить 
на ключевой вопрос о том, насколько успешно удалось 
в течение первого десятилетия суверенитета Армении 
реализовать принципы верховенства закона и гарантий 
общественной безопасности в общественной жизни, и 
каковы способы борьбы по преодолению препятствий 
на пути повышения роли полиции и демократизации 
Армении.

Свое уникальное место среди международных кон-
ференций занимает семинар-дискуссия, проведенная 
в 2003 году в сотрудничестве с НАТО и посвященная за-
щите прав национальных меньшинств, проживающих в 
Армении: езидам, курдам, русским, ассирийцам, грекам 
и другим общинам. В тот же период в Центре был соз-
дан Национальный центр изучения общественного мне-
ния, который действовал до 2007 года включительно. За 
этот период было проведено несколько десятков соци-
ологических опросов по самым актуальным повесткам 
дня как среди населения республики, так и на эксперт-
ном уровне, результаты которых регулярно анализиро-
вались и обобщались на семинарах и публиковались в 
электронной прессе.

Все эти дискуссии, семинары, дебаты, публикации, 
научные статьи, монографии, книги, аналитические 
очерки, конечно, не могли и не остались бесследны. 
Жизнь Центра в 2006–2007 годы ознаменовалась тесным 
сотрудничеством службы изучения общественного мне-
ния АЦСНИ со всемирно известным Чикагским советом 
по международным делам и с Мировым общественным 
мнением. Армения была представлена Армянским цен-
тром стратегических и национальных исследований в 
опросах, проведенных этими популярными организа-
циями в 18 странах мира в сотрудничестве с безусловно 
одними из самых влиятельных локальных социологиче-
ских структур в соответствующей стране. Исследования 
были призваны прояснить ряд вопросов касательно гло-
бального потепления, защиты окружающей среды, роли 
Соединенных Штатов в мире и другие вопросы, волную-
щие человечество.

Два года назад, в сентябре 2017 года АЦСНИ перешел 
на более современный, быстрый и эффективный способ 
распространения информации и аналитических продук-
тов – на электронный формат. На замену предыдущему 
формату пришло электронное издание «АЦСНИ: взгляд 
из Еревана» с еженедельными обновлениями. В свете 
многолетнего опыта сотрудники продолжают придер-
живаться двух самых важных принципов прессы - пол-
ной свободы слова и беспристрастности. Переход к но-
вым, передовым формам позволяет быстрее и доступнее 
распространять печатные материалы, включая более 
широкий круг мнений и гораздо большую аудиторию. 

Двухлетний опыт показывает, что электронная версия 
способна обеспечить надлежащий поток, ритм, темати-
ческую мозаику еженедельного анализа и комментарий 
нашей исследовательской деятельности.

Стратегический центр по праву гордится успехами 
своих бывших и нынешних сотрудников. Весь персонал 
Центра, лично Раффи Ованнисян, благодарен всем со-
трудникам, которые посвятили себя Центру и остались 
верны своему профессиональному призванию.

Четвертьвековой неуклонный путь
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Հարյուր տարվա աքսորը
Կարին Հովհաննիսյանի հոդվածը TheAtlantic ամսագրում
(հատված)

One Hundred Years of Exile
by Garin Hovannisian
Two generations after his grandfather fled mass slaughter, California-born Raffi Hovannisian returned to Armenia—and 
ran for president.

On Inauguration Day 2013, a few minutes after 12 p.m., Raffi 
Hovannisian stood before a massive crowd at Liberty Square 
in the heart of Yerevan, Armenia. Thousands of Armenians had 
gathered in the capital to cheer on their leader: “Raffi! President! 
Raffi! President!” The man before them was tall and dynamic, 
his fist thrown into the air like a high-school football star. He 
drew himself to the microphone and thundered over the crowd: 
“Armenia! Armenia!” The people whistled and cheered. Many 
of them did not notice that they were being surrounded by riot 
police with red berets, reinforced by special units of the armed 
forces.

At exactly the same time, a few kilometers up a hill, Serzh Sarg-
syan was taking the oath of office for the presidency of the Re-
public of Armenia. The entire government was in attendance—
all the church leaders, too. The official results had been clear 
about the incumbent’s victory, with 59 percent of the vote. The 
man on stage was short, with silver hair and the disciplined 
expression of a military commander. He spoke solemnly about 
the challenges still facing the country: unemployment, poverty, 
emigration.

It was a sunny day. The ancient circular city glowed gold and 
pink in the biblical valley of Mount Ararat.

That day, April 9, there were two ceremonies in Armenia; the 
country was divided, and we had to choose which Armenia we 
belonged to. For my part, I was standing with the man at the 
square.

I looked to my father. He had already raised his right hand. The 
other Armenians, too, had raised their hands. They were hold-
ing up the Constitution, apricot ribbons tied around their wrists, 
and repeating after my father:

I,acitizenoftheRepublicofArmenia,
Herebydissolvemybondswiththecurrentauthorities.
IdeclarethatIdonotrecognizefalserulers,
Icannotsubmittofalselaws,
Ishallnotobeyfalsecommands.
Iamauthorizedbymynaturalrights,
ProtectedbytheConstitution.
AndIamnotafraid.
AndIcannotbebought.
AndIshallnotsurrender.

Raffi K. Hovannisian was born on November 20, 1959, in Fresno, 
California, and from the beginning of his life, his grandfathers 
Kaspar and Hovakim predicted that he would have a special 
destiny. The Armenian word they used was jagadakir: “the writ-
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ing on the forehead.” There were just a few problems standing 
in the way. The boy’s father, Richard, was only a history teacher 
at the local junior high school; his mother, Vartiter, was still a 
medical intern at the county hospital. And they lived in a little 
wooden house. Kaspar had bought it in foreclosure, lifted it off 
its foundations, and hauled it by truck to a vacant lot on Alta 
Avenue, which cut through a working-class neighborhood of 
Armenian refugees.

It was difficult to explain to the children why the Armenians 
had come to the San Joaquin Valley in the first place, and why 
they had built their schools and red brick church and even their 
cemetery. Many parents didn’t even try. The children were 
set free of their pasts and sent running into the vineyards and 
orchards of this new land: “the strange, weed-infested, junky, 
wonderful, senseless yet beautiful world” dramatized by the 
Armenian American writer William Saroyan. He had already 
won the Pulitzer and an Oscar by the time my father was grow-
ing up, but he could sometimes be seen, with his big mustache 
and mischievous smile, riding his bicycle through the streets of 
downtown Fresno.

But still there was the secret fermenting underneath it all, and a 
boy could only guess at it. Sometimes, late into the night, my fa-
ther would hear his grandfather Kaspar screaming in his sleep.

Many people had nightmares on Alta Avenue. They saw burning 
villages and death marches. They saw their mothers being raped 
by foreign soldiers and their fathers hanging from the gallows. 
They saw themselves running through vast desert landscapes. It 
was my grandfather Richard’s destiny, even before it was my fa-
ther’s, to come to terms with those nightmares. In 1963, Richard 
moved his family to Los Angeles, where he defended his Ph.D. at 
UCLA and eventually established an endowed chair in modern 
Armenian history. He became not only a pioneer of Armenian 
studies in the United States but also, in time, an internationally 
recognized authority on those secret events of 1915 replaying 
in his father’s subconscious: the Ottoman Turkish government’s 
efficient deportation and slaughter of a million and a half Arme-
nians and the destruction of their ancient homeland.

For the time being, though, my father was living out a childhood 
unburdened by the history his father was writing. He joined the 
Boy Scouts and took piano lessons, lifted weights and wrote 
minimalist poetry. He played the line for the Palisades High Dol-
phins and became a firebrand member of the student council; 
he campaigned to get stalls put up in the boys’ bathrooms. He 
was ripped and mysterious and charismatic—“a golden boy,” 
according to his Pali High yearbooks, “a kind, thoughtful gentle-
man,” “a rare man with class and charisma,” “a hunk of man.”

But at home, in his father’s corner office, there was always the 
furious clattering of a typewriter and the clashing of Beethoven 
symphonies. Raffi understood that, through those long nights, a 
terrible history was coming to light—except this was not a dead 
history. It was a past that Turkey aggressively denied and, be-
cause of its well-funded efforts in Washington, a past that the 
United States and other allies refused to condemn. It was a past 
that inspired Armenian boys in the 1980s to kill Turkish diplo-
mats in Los Angeles and blow up Turkish Airlines airport coun-
ters in Paris. On April 24, every year, tens of thousands of Arme-
nians would march on Hollywood Boulevard in Los Angeles and 
converge upon Times Square in New York and surround Turk-
ish consulates across the United States to protest the continuing 
denial and silence surrounding the Armenian Genocide of 1915. 

We did not have a homeland anymore. Instead we had 
churches and private schools and community centers 
scattered across a vast diaspora.

It was a silence that had disastrous consequences not only for 
the Armenian people but for all the genocide victims who came 
afterwards. “It’s a matter of indifference to me what a weak 
Western European civilization will say about me,” Hitler told 
his generals just before invading Poland in 1939—adding, “Who, 
after all, speaks today of the annihilation of the Armenians?”

It was a past that was, in its own way, catching up to my father, 
too. At Pali High, he founded the Armenian Club. He founded 
other Armenian clubs everywhere he went after that: Berkeley, 
UCLA, the Fletcher School of Law and Diplomacy, Georgetown 
Law. By day, he worked as an international lawyer in the high 
offices of downtown Los Angeles, but at night he was creating 
the Armenian Bar Association. He was helping draft the Arme-
nian Genocide resolutions being submitted to Congress every 
year. He was conducting interviews with genocide survivors for 
his father’s oral-history collection at UCLA and teaming up with 
his father to testify before the State Assembly in Sacramento. 
Together, the two Hovannisians succeeded in getting a lesson on 
the Armenian Genocide into California’s public-school curricu-
lum. In 1985, my father married my mother, Armenouhi, also 
the descendant of survivors. They named their children after 
the cities and villages of old Armenia, on the western side of 
Mount Ararat, which had been dismantled in 1915.

The first thing I remember about my father is his voice, sing-
ing songs of war and revenge. This was the beginning of my 
education. Every night my father told me stories of our ancient 
homeland. For thousands of years our kings had ruled over an 
empire stretching from the Mediterranean to the Caspian Sea. 
It was a beautiful and mountainous land; according to the Bi-
ble, Noah’s Ark had landed upon Mount Ararat—which meant 
the world had ended in Armenia and then been given a second 
chance. Thousands of years ago, we had entered our own cov-
enant with God.

Now we did not have a homeland anymore. Instead we had 
churches and private schools and community centers scattered 
across a vast diaspora. There were entire blocks on Sunset Bou-
levard in Los Angeles lined with Armenian bakeries selling 
melted-cheese boreg and honey-soaked pakhlava. Long before 
Kim Kardashian, we had the Las Vegas tycoon Kirk Kerkorian 
and the French-Armenian singer Charles Aznavour. We’d had 
an Armenian governor in California, George Deukmejian. We 
could claim Jack “Dr. Death” Kevorkian, if we wanted to, and 
half of Cher, Andre Agassi, and the chess champion Gary Kasp-
arov. When my father took me to the movies, we would stay for 
the closing credits and cheer at the Armenian last names, with 
their “-ian” and “-yan” endings.

But all along there had been another Armenia, too. This was an 
alternative homeland, hidden behind the Iron Curtain on the 
eastern side of Mount Ararat. That Armenia, with its capital of 
Yerevan, had actually survived 1915. It had even enjoyed two 
years of independence—a brief miracle of democracy that was 
the subject of Richard Hovannisian’s sprawling four-volume 
magnum opus, The Republic of Armenia. Then its destiny had 
also turned. In 1920, the Red Army had advanced upon Eastern 
Armenia and slashed it into pieces; the territories of Artsakh, 
or Mountainous Karabakh, along with its majority Armenian 
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population, had been transferred under Joseph Stalin’s seal 
to Soviet Azerbaijan. What remained was a rugged country of 
30,000 square kilometers—a land-locked Communist republic 
under the control of the Kremlin.

Increasingly, though, it was Soviet Armenia that tugged at my 
father’s imagination. Armenians actually lived there. The Arme-
nian language, an eastern dialect of it, was still spoken there. 
And one day my father read in the newspapers that hundreds 
of thousands of Armenians had flooded Opera Square in Yere-
van to begin a powerful intellectual mass movement against 
the Soviet authorities. Except they were not chanting about the 
past—about recognition for 1915—as we were in the diaspora. 
The Armenians in Yerevan were chanting about their future. 
They wanted Mountainous Karabakh back from Azerbaijan. 
They wanted sweeping democratic reforms from the Kremlin. 
It seemed, at times, that they even wanted independence. When 
Soviet leader Mikhail Gorbachev learned of this, he immediate-
ly declared martial law and shut down the demonstrations. The 
movement appeared to be finished.

Then, on December 7, 1988, the day my mother was sworn in as 
a lawyer in Los Angeles, she and my father came home to find 
me sitting with the babysitter and staring at the television. I was 
mesmerized by the images of the earthquake: falling buildings, 
freezing bodies, the town clock stopped at 11:41. “Armenia is 
hurting,” I tried to explain; I was two years old. By the follow-
ing day, my father was on board an emergency cargo plane be-
longing to the State Department—heading for the ruins of Soviet 
Armenia.

The following year, my father quit his job and defied his parents 
by moving our family to Armenia. My mother and I were there 
to see the statue of Lenin come down at Lenin Square, which 
the people renamed Republic Square, and to join the new wave 
of protests at Opera Square, which the people renamed Liberty 
Square. We were there, too, for Independence Day—September 
21, 1991—and then the inauguration of Levon Ter-Petrosyan, 
the professorial figurehead who became Armenia’s first elect-
ed president. And we were there when my father received the 
phone call of a lifetime. The president himself was at the other 
end of the line, asking if my father would serve as the new re-
public’s first minister of foreign affairs. The job would pay 600 
rubles, $143, a month.

That is how a family of American citizens came to unlock the 
doors of an abandoned Soviet building on Baghramyan Boule-
vard, which was to be our ministry. I ran out behind my parents 
as they walked the dark corridors, which opened up to rooms 
filled with stone statues and paintings of frightening men: the 
ghosts of Communists past. When we arrived at my father’s of-
fice, there was nothing there except a fax machine. My father 
smiled his deep American smile. He plugged in the machine and 
knocked on it with his fist until it came to life. Then he took out 
a pen and scrawled a few words across a white sheet of paper. 
We huddled around the fax machine and the transmissions be-
gan, to one foreign government after another: Armenia is free. 
Please recognize.

As I settled into one of the mansions in the government com-
pound with my mother and my two younger brothers, my fa-
ther began his ministry. We followed him mostly on television, 
as he traveled the world to negotiate diplomatic relations with 
every major democracy. At summits of international organiza-
tions, he was making the case for an independent Mountainous 

Karabakh, where Armenian guerrilla forces were fighting an 
improbable war of liberation against the armies of Azerbaijan. 
He was raising Armenia’s red, blue, and orange flag at United 
Nations headquarters in New York. Then, in September 1992, 
at a Council of Europe meeting in Istanbul, my father broke the 
genocide taboo and demanded justice for 1915 in the very heart 
of the Republic of Turkey.

That night there were celebrations in Los Angeles, Paris, Beirut, 
and other cities where Armenians had sought refuge after the 
genocide. The Los Angeles Times called Raffi “the most popular 
man in the newly reborn Republic of Armenia,” and reported 
that “a recent poll in the Armenian newspaper Epokha found 
that he enjoyed a mind-boggling 96 percent approval rating, 
more than President Ter-Petrosyan.”

“Armenia is hurting,” I tried to explain; I was two years 
old. By the following day, my father was on board an 
emergency cargo plane belonging to the State Depart-
ment.

While the public approved of my father, the president increas-
ingly did not. Even before the Council of Europe meeting, Ter-
Petrosyan and his foreign minister had clashed over ties with 
Turkey. The president wanted to normalize relations with Tur-
key and be more strategic on the Karabakh issue; he said that 
Armenia’s good standing with neighboring countries was nec-
essary for Armenia’s security and survival. The way he saw it, 
Raffi’s performance in Istanbul was an act of sabotage against 
that conciliatory foreign policy.

A few weeks later, in a private meeting at the presidential office, 
Ter-Petrosyan accepted my father’s resignation. Overnight, my 
father became a dissident in the very republic he had spent his 
life dreaming about.*

Raffi Hovannisian, then foreign minister of Armenia, shakes hands with U.S. 
President George W. Bush. (Courtesy of Garin Hovannisian)

* Full article can be found at The	Atlantic magazine online:
http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/04/one-
hundred-years-of-exile-armenia/391209/

* Հոդվածը ամբողջությամբ կարող եք ընթերցել The	 Atlantic
ամսագրի կայքում.
http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/04/one-
hundred-years-of-exile-armenia/391209/
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Հայաստան-2019. փաստեր, իրադարձություններ

14 Հուն վա րի
Մեկ նար կեց ար տա հերթ խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե-
րի արդ յուն քում ձե ւա վոր ված 7-րդ գու մար ման Ազ գա յին ժո ղո վի 
ա ռա ջին նիս տը, ո րը նա խա գա հում էր խորհր դա րա նի տա րի-
քով ա մե նաա վագ պատ գա մա վո րը՝ «Իմ Քայ լը» դա շին քը ներ-
կա յաց նող Կն յազ Հա սա նո վը: Նույն օ րը Ա րա րատ Միր զո յա նը 
միա ձայն` 131 կողմ ձայ նե րով, ընտր վեց Ազ գա յին ժո ղո վի նա-
խա գահ, իսկ Նի կոլ Փա շին յա նը ՀՀ նա խա գա հի հրա մա նագ րով 
նշա նակ վեց վար չա պե տի պաշ տո նում: 7-րդ գու մար ման խորհր-
դա րա նի բաց մա նը մաս նակ ցում էին եւ բա րե մաղ թան քի խոս քե-
րով հան դես ե կան ՀՀ նա խա գահ Ար մեն Սարգս յա նը եւ Ա մե նայն 
Հա յոց Կա թո ղի կոս Գա րե գին Բ-ն:

22 Հուն վա րի
Վար չա պետ Նի կոլ Փա շին յանն աշ խա տան քա յին այ ցով մեկ նել է 
Շ վեյ ցա րիա՝ մաս նակ ցե լու Դա վո սի հա մաշ խար հա յին տնտե սա-
կան հա մա ժո ղո վին, ո րի շրջա նա կում երկ կողմ հան դի պում ներ է 
ու նե ցել ար տերկ րի գոր ծըն կեր նե րի հետ: Դա վո սում Հա յաս տա-
նի վար չա պե տը ոչ ֆոր մալ հան դի պում է անց կաց րել Ադր բե ջա-
նի նա խա գահ Իլ համ Ա լիե ւի հետ:

6 Փետր վա րի
Գոր ծա դի րի նիս տում մեկ նար կեց Կա ռա վա րութ յան ծրագ րի 
քննար կու մը: Նա խագ ծում ար տա ցոլ ված էին կա ռա վա րութ-
յան հիմ նա կան նպա տակ ներն ու խնդիր նե րը, ա ռանց քա յին 
սկզբունք նե րը։

18 Փետր վա րի 
Ռո բերտ Քո չար յա նի ա վագ որ դուն՝ Սեդ րակ Քո չար յա նին, մե-
ղադ րանք է ա ռա ջադր վել հար կե րից խու սա փե լու եւ փո ղե րի 
«լվաց ման» հոդ ված նե րով։ Գոր ծը, ըստ փաս տա բան Ա րամ Օր-
բել յա նի, Ազ գա յին անվ տան գութ յան ծա ռա յութ յան վա րույ թում 
է: Սեդ րակ Քո չար յա նի նկատ մամբ խա փան ման մի ջոց է կի րառ-
վել չհե ռա նա լու վե րա բեր յալ ստո րագ րութ յուն:

27 Փետր վա րի
Վար չա պետ Նի կոլ Փա շին յա նը տիկ նոջ հետ եր կօր յա պաշ տո նա-
կան այ ցով մեկ նել է Ի րան: Սա նրա ա ռա ջին այցն է ԻԻՀ: Հան-
դի պում նե րի օ րա կարգն ընդգր կում է երկ կողմ հար ցե րի լայն 
տար րա պատ կեր: Ե րե կո յան վար չա պետն այ ցե լել է Թեհ րա նի 
«Ա րա րատ» մար զամ շա կու թա յին կենտ րոն եւ հան դի պել Թեհ-
րա նի հայ հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին:

9 Մար տի
ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի հա մա նա խա գահ նե րը հան դես ե կան հա-
ղոր դագ րութ յամբ՝ ող ջու նե լով մոտ ժա մա նակ ներս կա յա նա լիք 
Փա շին յան-Ա լիեւ ա ռա ջին ու ղիղ շփում նե րի պատ րաս տա կա-
մութ յու նը: Միջ նորդ նե րը դրա կան են գնա հա տել շփման գծում 
մահ վան դեպ քե րի բա ցա կա յութ յու նը, ինչ պեեւ եր կու երկր նե րի 
բնակ չութ յա նը խա ղա ղութ յան նա խա պատ րաս տե լու ա ռա ջին 
քայ լե րը:

19 Մար տի
Նա խա գահ Ար մեն Սարգս յա նը հյու րըն կա լել է Հա յաս տա նի 
ա ռա ջա տար շախ մա տիստ, շախ մա տի հա մաշ խար հա յին օ լիմ-
պիա դա յի ե ռա կի հաղ թող Լե ւոն Ա րոն յա նին։ Պատ մե լով ա ռա-
ջի կա իր ծրագ րե րի ու մրցա շա րե րի մա սին՝ Ա րոն յա նը նշել է, որ 
բա վա կան հա գե ցած շախ մա տա յին տա րի է սպաս վում: Նա խա-
գահ Սարգս յա նը հա ջո ղութ յուն ներ է մաղ թել գրոս մայս տե րին:
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2 Ապ րի լի
Եր կօր յա աշ խա տան քա յին այ ցով Ար ցա խում գտնվող Հա յաս-
տա նի նա խա գահ Ար մեն Սարգս յա նը Ս տե փա նա կեր տում հան-
դի պել է Ար ցա խի նա խա գահ Բա կո Սա հակ յա նի հետ: Քն նարկ-
վել է եր կու երկր նե րի փոխ գոր ծակ ցութ յանն առնչ վող հար ցե րի 
լայն շրջա նակ: Այ նու հե տեւ Հա յաս տա նի նա խա գա հը Ար ցա խի 
նա խա գա հի հետ այ ցե լել է Թա լիշ գյուղ՝ հար գան քի տուրք մա-
տու ցե լու 2016թ. Ապ րիլ յան պա տե րազ մի ժա մա նակ զոհ ված հե-
րոս նե րի եւ Ար ցախ յան ա զա տա մար տում ի րենց կյան քը զո հա-
բե րած հա յոր դի նե րի հի շա տա կին:

30 Ապ րի լի
Ե րե ւա նում տե ղի է ու նե ցել Եվ րա սիա կան միջ կա ռա վա րա կան 
խորհր դի հեր թա կան նիս տը, ո րին մաս նակ ցում էին ԵԱՏՄ ան-
դամ պե տութ յուն նե րի կա ռա վա րութ յուն նե րի ղե կա վար նե րը: 
Նիս տի ըն թաց քում քննարկ վել է ին տեգ րա ցիոն փոխ գոր ծակ-
ցութ յանն առնչ վող հար ցե րի լայն շրջա նակ:

9 Մա յի սի
Հա յաս տա նի վար չա պետ Նի կոլ Փա շին յա նը մա յի սի 9-ին Ար ցա-
խում մաս նակ ցել է մա յիս յան Ե ռա տո նին նվիր ված մի ջո ցա ռում-
նե րին: Նույն օ րը կա յա ցել է Հա յաս տա նի եւ Ար ցա խի ղե կա վար-
նե րի հան դի պու մը, ո րի ժա մա նակ քննարկ վել են Հա յաս տա նի 
ու Ար ցա խի մի ջեւ տար բեր ո լորտ նե րում փոխ գոր ծակ ցութ յա նը 
վե րա բե րող մի շարք հար ցեր:

14 Մա յի սի
Աշ խա տան քա յին այ ցով մա յի սի 14-16-ը տիկ նոջ հետ Չի նաս տան 
այ ցե լած` ՀՀ վար չա պետ Նի կոլ Փա շին յա նը հան դի պում է ու նե-
ցել Չի նաս տա նի ժո ղովր դա կան հան րա պե տութ յան նա խա գահ 
Սի Ծին փի նի հետ: Զ րույ ցի ըն թաց քում եր կու երկր նե րի ղե կա-
վար նե րը հե ռան կա րա յին են հա մա րել գոր ծակ ցութ յան զար-
գա ցու մը գյու ղատն տե սութ յան, տրանս պոր տի, է ներ գե տի կա յի, 
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի, են թա կա ռուց վածք նե րի, 
կրթութ յան եւ այլ ո լորտ նե րում:

18 Մա յի սի
Ե րե ւա նի ընդ հա նուր ի րա վա սութ յան դա տա րա նի ո րոշ մամբ 
անձ նա կան ե րաշ խա վո րութ յան դի մաց կա լան քից ա զատ ար-
ձակ վեց Հա յաս տա նի երկ րորդ նա խա գահ, « Մար տի 1»-ի գոր-
ծով ա ռանց քա յին մե ղադր յալ Ռո բերտ Քո չար յա նը, ո րի հա մար 
ե րաշ խա վո րա գիր էին ներ կա յաց րել Ար ցա խի գոր ծող նա խա-
գահ Բա կո Սա հակ յա նը եւ նախ կին նա խա գահ Ար կա դի Ղու-
կաս յա նը։

28 Մա յի սի
Վար չա պետ Նի կոլ Փա շին յա նը մա յի սի 28-29-ը աշ խա տան քա յին 
այ ցով Ղա զախս տա նի մայ րա քա ղաք Նուր- Սուլ թա նում էր, որ-
տեղ մաս նակ ցել է Եվ րա սիա կան բարձ րա գույն տնտե սա կան 
խորհր դի նիս տին: Այն հո բել յա նա կան է. բո լո րել է Եվ րա սիա-
կան տնտե սա կան միութ յան (ԵԱՏՄ) մա սին պայ մա նագ րի ստո-
րագր ման եւ կազ մա կեր պութ յան հիմ նադր ման 5-ամ յա կը: Այ ցի 
շրջա նա կում Նի կոլ Փա շին յա նը պաշ տո նա կան հան դի պում ներ է 
ու նե ցել Ղա զախս տա նի ա ռա ջին նա խա գահ Նուր սուլ թան Նա-
զար բաե ւի, ինչ պես նաեւ գոր ծող նա խա գահ Կա սիմ- Ժո մարտ 
Տո կաե ւի հետ:

31 Մա յի սի
Ազ գա յին ժո ղո վի նիս տում խորհր դա րա նի նա խա գահ Ա րա րատ 
Միր զո յա նը հայ տա րա րել է 2016 թվա կա նի Ապ րիլ յան պա տե-
րազ մի հան գա մանք նե րի ու սում նա սի րութ յան քննիչ հանձ նա-
ժո ղով ստեղ ծե լու մա սին: ԱԺ կա նո նա կար գի հա մա ձայն՝ քննիչ 
հանձ նա ժո ղո վը պետք է ղե կա վա րի Պաշտ պա նութ յան եւ անվ-
տան գութ յան հար ցե րի մշտա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ 
Անդ րա նիկ Քո չար յա նը:

6 Հու նի սի
Վար չա պետ Նի կոլ Փա շին յա նը հու նի սի 6-7-ը աշ խա տան քա յին 
այ ցով Ռու սաս տա նում էր, որ տեղ մաս նակ ցել է Սանկտ Պե տեր-
բուր գի մի ջազ գա յին տնտե սա կան հա մա ժո ղո վին եւ հան դես 
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ե կել ե լույ թով: Այ ցի շրջա նա կում Նի կոլ Փա շին յա նը հան դի պում 
է ու նե ցել ՌԴ նա խա գահ Վ լա դի միր Պու տի նի հետ: Սա Փա շին-
յան- Պու տին ար դեն 8-րդ հան դի պումն էր: 

8 Հու նի սի
Դի լի ջա նում մեկ նար կել էր «Մտ քե րի հայ կա կան գա գա թա ժո-
ղո վը», ո րին ներ կա էին ՀՀ վար չա պետ Նի կոլ Փա շին յա նը, նա-
խա գահ Ար մեն Սարգս յա նը, Կենտ րո նա կան բան կի նա խա գահ 
Ար թուր Ջա վադ յա նը: Ա վան դա բար Ֆ րան սիա յի Շա մո նի քա ղա-
քում կազ մա կերպ վող` «Մտ քե րի գա գա թա ժո ղովն» այս ան գամ 
հյու րըն կալ վեց Հա յաս տա նում եւ ստա ցավ «Մտ քե րի հայ կա կան 
գա գա թա ժո ղով» ան վա նու մը:

25 Հու նի սի
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հրա պա րա կեց ՀՀ երկ րորդ նա խա գահ 
Ռո բերտ Քո չար յա նին կրկին կա լա նա վո րե լու ո րո շու մը: Այդ պի-
սով՝ Վե րաքն նիչ քրեա կան դա տա րա նը բա վա րա րեց մե ղադ րող 
կող մի եւ « Մար տի 1»-ի զո հե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի բո ղոք նե րը, 
բե կա նեց անձ նա կան ե րաշ խա վո րութ յամբ Քո չար յա նին ա զատ 
ար ձա կե լու, գոր ծը կա սեց նե լու ու Սահ մա նադ րա կան դա տա-
րան ու ղար կե լու վե րա բեր յալ Ե րե ւան քա ղա քի ընդ հա նուր ի րա-
վա սութ յան ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի մա յի սի 18-ի հայտ նի 
վճի ռը:

6 Հու լի սի
Աշ խա տան քա յին այ ցով Ս յու նի քի մար զում գտնվող նա խա գահ 
Ար մեն Սարգս յանն այ ցե լել է Հա յաս տա նի պաշտ պա նութ յան 
նա խա րա րութ յան N զո րա մա սի մար տա կան դիր քեր: Նա խա գա-
հը հան դի պել է ծա ռա յութ յուն անց կաց նող զին վոր նե րի եւ հրա-
մա նա տար նե րի հետ, շրջայց կա տա րել մար տա կան հե նա կե-
տում ու ծա նո թա ցել ծա ռա յութ յան պայ ման նե րին, մար տա կան 
պատ րաս տա կա նութ յան վի ճա կին:

15 Հու լի սի
Նա խա գա հի նստա վայ րում կա յաց նել է նա խա գահ Ար մեն 
Սարգս յա նի եւ վար չա պետ Նի կոլ Փա շին յա նի հեր թա կան աշ խա-
տան քա յին հան դի պու մը: Ըստ նա խա գա հի պաշ տո նա կան կա-
քէ ջի, քննարկ վել են երկ րի զար գաց ման ծրագ րե րին վե րա բե րող 
ըն թա ցիկ հար ցեր:

5 Օ գոս տո սի
Ս տե փա նա կեր տում գտնվող` Հա յաս տա նի վար չա պետ Նի կոլ 
Փա շին յա նը հան դի պում է ու նե ցել Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի նա-
խա գահ Բա կո Սա հակ յա նի հետ: Ըստ պաշ տո նա կան հա ղոր-
դագ րութ յան, եր կու ա ռաջ նորդ նե րը քննար կել են Հա յաս տա նի 
եւ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի փոխ գոր ծակ ցութ յա նը վե րա բե րող 
հար ցե րի լայն շրջա նակ: Վար չա պետ Փա շին յանն Ար ցա խում էր 
Հա մա հայ կա կան 7-րդ խա ղե րի բաց ման ա րա րո ղութ յա նը մաս-
նակ ցե լու նպա տա կով:

10 Օ գոս տո սի
Վար չա պետ Նի կոլ Փա շին յա նը մաս նակ ցել է Մա րա լի կի բամ բա-
կա ման ված քա յին գոր ծա րա նի վե րա գոր ծարկ մա նը։ Փա շին յա նը 
շրջայց է կա տա րել գոր ծա րա նի տա րած քում, ծա նո թա ցել ար-
տադ րա կան գոր ծըն թա ցին ու հզո րութ յուն նե րին, աշ խա տան-
քա յին պայ ման նե րին եւ հնա րա վո րութ յուն նե րին։

15 Օ գոս տո սի
Աշ խա տան քա յին այ ցով Իս պա նիա յում գտնվող նա խա գահ Ար-
մեն Սարգս յա նը հան դի պել է STARMUS փա ռա տո նի կազ մա կեր-
պիչ նե րի եւ խորհր դի ան դամ նե րի հետ։ Հան դիպ մա նը քննարկ-
վել են STARMUS-ի հա ջորդ՝ 6-րդ փա ռա տո նը Հա յաս տա նում 
կազ մա կեր պե լու հնա րա վո րութ յուն նե րը։ Այն միա վո րում է աշ-
խար հահռ չակ գիտ նա կան նե րի, տիե զե րագ նաց նե րի, ե րա ժիշտ-
նե րի, Նո բել յան մրցա նա կի դափ նե կիր նե րի՝ նպա տակ ու նե նա-
լով ո գեշն չել ու կրթել հե տա զո տող նե րի նոր սերն դի:

24 Օ գոս տո սի
Ե րե ւա նի Ա զա տութ յան հրա պա րա կից մեկ նար կեց «Ա մուլ սա րը՝ 
ա ռանց հան քի» նա խա ձեռ նութ յան կազ մա կեր պած քայ լեր թը, 
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որն անց նում էր Մաշ տո ցի պո ղո տա յով, Ա միր յան, Տիգ րան Մե ծի, 
Խանջ յան, Սա յաթ- Նո վա յի փո ղոց նե րով եւ ա վարտ վում դարձ յալ 
Ա զա տութ յան հրա պա րա կում։ Եր թին միա ցել էին ընդ դի մա դիր 
« Լու սա վոր Հա յաս տան» խորհր դա րա նա կան խմբակ ցութ յան 
քար տու ղար Գե ւորգ Գոր գիս յա նը եւ « Բար գա վաճ Հա յաս տան» 
խմբակ ցութ յան ան դամ Նաի րա Զոհ րաբ յա նը: Ձեռ նարկ վել էր 
հան պատ րաս տի դրա մա հա վաք, ո րի հա սույթն ու ղարկ վել է 
Ջեր մուկ՝ Ա մուլ սա րի դիր քե րում հեր թա պա հող նե րին:

2 Սեպ տեմ բե րի
Ար ցա խը հան դի սա վո րա պես նշեց իր ան կա խութ յան 28-րդ տա-
րե դար ձը: Հան րա պե տութ յան օր վան նվիր ված մի ջո ցա ռում-
նե րը մեկ նար կե ցին Վե րածնն դի հրա պա րա կից շքեր թով դե պի 
Ս տե փա նա կեր տի հու շա հա մա լիր, որ տեղ մաս նա կից նե րը ծաղ-
կեպ սակ զե տե ղե ցին եւ հար գան քի տուրք մա տու ցե ցին հե րոս-
նե րի հի շա տա կին: Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան օ րը շնոր հա վո-
րել են նաեւ Հա յաս տա նի ղե կա վար նե րը եւ Գա րե գին Բ Ա մե նայն 
հա յոց կա թո ղի կո սը:

7 Սեպ տեմ բե րի
Կա րին Հով հան նիս յա նի « Մե նակ չեմ» ֆիլ մը Տո րոն տո յի մի-
ջազ գա յին կի նո փա ռա տո նում ար ժա նա ցել է « Լա վա գույն վա-
վե րագ րա կան կի նոն կար» մրցա նա կի: Այդ մա սին ֆեյս բուք յան 
իր է ջում գրա ռում է կա տա րել նաեւ ՀՀ վար չա պետ Նի կոլ Փա-
շին յա նը` շնոր հա վո րե լով ստեղ ծա գոր ծա կան անձ նա կազ մին: 
Ֆիլ մը ներ կա յաց նում է 2018 թվա կա նին Հա յաս տա նում տե ղի ու-
նե ցած « Թավշ յա հե ղա փո խութ յու նը»։ Կի նոն կա րի պրոդ յու սեր-
ներն են Սերժ Թանկ յա նը, Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա նը եւ Avalanche 
Productions-ը:

9 Սեպ տեմ բե րի
Նա խա գա հա կան ու խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րին ըն-
դա ռաջ ան ցած կի րա կի Ար ցա խում կա յա ցան տե ղա կան ինք նա-
կա ռա վար ման մար մին նե րի ընտ րութ յուն նե րը: 228 հա մայնք նե-
րում ա ռա ջադր վել էին հա մայն քի ղե կա վա րի 415 եւ ա վա գա նու 
ան դա մի 2573 թեկ նա ծուն։ Ընտ րող նե րի թի վը 103 հա զար 10 է։ 
Ընտ րութ յուն ներ էին նաեւ մայ րա քա ղաք Ս տե փա նա կեր տում, 
որ տեղ ա ռա ջադր ված 5 թեկ նա ծու նե րից քա ղա քա պետ է ընտր-
վել ան կու սակ ցա կան Դա վիթ Սարգս յա նը։ Ա զատ, ար դար եւ 
մրցակ ցա յին ընտ րութ յուն նե րի անց կաց ման կա պակ ցութ յամբ 
վար չա պետ Նի կոլ Փա շին յա նը շնոր հա վո րել է Ար ցա խի հե րո սա-
կան ժո ղովր դին:

18 Սեպ տեմ բե րի
Նա խա գահ Ար մեն Սարգս յա նը հրա մա նա գիր է ստո րագ րել Վա-
լե րի Օ սիպ յա նին Ոս տի կա նութ յան պե տի պաշ տո նից ա զա տե լու 
մա սին՝ հիմք ըն դու նե լով վար չա պետ Նի կոլ Փա շին յա նի ա ռա-
ջար կութ յու նը: Ա վե լի վաղ՝ սեպ տեմ բե րի 16-ին, նույն հիմ քով նա-
խա գահ Սարգս յա նը ստո րագ րել էր Ար թուր Վա նեց յա նին Ազ գա-
յին անվ տան գութ յան ծա ռա յութ յան (ԱԱԾ) տնօ րե նի պաշ տո նից 
ա զա տե լու մա սին: Այս պա հին Ոս տի կա նութ յան պե տի պար տա-
կա նութ յուն նե րի կա տա րու մը դրված է Ոս տի կա նութ յան պե տի 
ա ռա ջին տե ղա կալ, գնդա պետ Ար ման Սարգս յա նի, իսկ ԱԱԾ 
տնօ րե նի նը՝ Ազ գա յին անվ տան գութ յան ծա ռա յութ յան տնօ րե նի 
տե ղա կալ, գնդա պետ Է դո ւարդ Մար տի րոս յա նի վրա:

21 Սեպ տեմ բե րի
Հա յաս տա նը նշեց Հան րա պե տութ յան տո նը՝ բո լո րեց ան կա-
խութ յան հռչակ ման 28-րդ տա րին։ 1991 թվա կա նի սեպ տեմ բե-
րի 21-ի հան րաք վեում Հա յաս տա նի ժո ղո վուր դը ձայ նե րի ճնշող 
մե ծա մաս նութ յամբ քվեար կեց ԽՍՀՄ-ի կազ մից դուրս գա լու եւ 
ան կախ պե տութ յուն ստեղ ծե լու օգ տին: Տո նի կա պակ ցութ յամբ 
Հա յաս տա նի ղե կա վա րութ յա նը շնոր հա վո րա կան ու ղերձ ներ են 
հղել Միաց յալ նա հանգ նե րի, Ռու սաս տա նի, Ի տա լիա յի, Չի նաս-
տա նի, Ֆ րան սիա յի նա խա գահ նե րը, Մեծ Բ րի տա նիա յի թա գու-
հին, Ճա պո նիա յի կայս րը եւ մի շարք այլ պե տութ յուն նե րի ու մի-
ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի ղե կա վար ներ: Ա ռա վոտ յան 
քա ղա քա կան է լի տան Ե ռաբ լու րում էր, այ նու հե տեւ շարժ վեց դե-
պի Գ յում րի, որ տեղ էլ այս տա րի նշվում էր Ան կա խութ յան տո նը:
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The Armenian Center for National and International Studies
P.O. Box 57666, Sherman Oaks, California 91413

RENEW TODAY
Dear friends and compatriots, join us in realizing the Center’s
goals by generously renewing your annual support.
Supporters who contribute $100 or more per year will receive,
upon request, all Center publications. 
All donations are tax-deductible, and may be sent to the follow-
ing address:

ú‡‚ ÄÊÄúÚ‡¢™àî™
ÍïÒâóï' üÅ©Òâ´ÅùïÛ´âÒ, ÎÅÔÅÒç˘ úâ´ÔÒ·´ï õÒÅÖÒâÒï´` ´·Ò·Öâó·Ì

†âÒ ÅÁÅùÛ·ıëïı´è, ï´„ï üÅßÅÒ ßâÒ ô·Òï´ âÒÅôÔÅÖïÔ·ıëïı´´ â´˘
©Å©Ô´·ıß: 

‡Ì˘âÒ úâ´ÔÒ·´ï Ö·Òõ·ı´ç·ıëâÅ´´ ˚ìÅ´áÅùâó·ı ´ÂÅÔÅù·Ì ùè
´ıïÒÅÉâÒâ´ ÔÅÒâùÅ´ 100 ÅßâÒïùâÅ´ á·óóÅÒ âı Åıâóï, ©Å©Ô ´âÒùÅ-
©ÅÛ´âó·ıÛ ©âÔ·©, Å´Ì•ÅÒ ùè ÎÔÅ´Å´ úâ´ÔÒ·´ï üÒÅÔÅÒÅù·ıëïı´´âÒè:

†âÒ ´ıïÒÅÔı·ıëïı´´âÒè üÅÒùÅãâÒõ â´ âı ùÅÒâóï ç ·ı£ÅÒùâó
üâÔâıâÅó üÅÎÛç·Ì`

� YES
We want to support the Center’s outreach.  Please put us on the mailing list for updates, notices, and special publications.

� Ä®‡
¶â´˘ ÂÅÔÒÅÎÔ â´˘ ã˚ÒÅùÛâó úâ´ÔÒ·´ï´: ¶âã Ôâ£âÅù ÂÅüç˘ ´ÒÅ Å≠ôÅÔÅ´˘´âÒï ßÅÎï´:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Name/Ä´·ı´

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Company/é´ùâÒ·ıëïı´

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Address/ûÅÎÛç

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Telephone/ûâÈÅô˚Î Telefax/ûâÈÅÂÅÔ•ç´ Email-ï üÅÎÛç

Tax-deductible contribution enclosed for:

� $100 � $500 � $1000 � $5000 � $10,000

� Ä©ó ___________________________ � Other ___________________________

�

The Armenian Center for
National and International Studies
P.O. Box 57666
Sherman Oaks, California 91413

ËÄä¶ÄÏÄÄúÄ™ àÙ ÄäÑÄ®î™
ûàÓÄä˙Ó‡ÙêîÙ™™àî ûÄ®úÄúÄ™ úà™Ó‡™

75 àÒã´ùâÅ´ ˜·£·Û
àÒâıÅ´ 0033, ûÅ©ÅÎÔÅ´

ûâÈÅô˚Î (37410) 52.87.80 / 27.48.18
ûâÈÅÂÅÔ•ç´ (37410) 52.48.46

THE ARMENIAN CENTER FOR
NATIONAL AND INTERNATIONAL STUDIES
75 Yerznkian Street
Yerevan 0033, Armenia
Telephone (37410) 52.87.80 / 27.48.18
Telefax (37410) 52.48.46
Email: root@acnis.am
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Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների
հայկական կենտրոն

ՀՀ, 0033 Երեւան, Երզնկյան 75
Հեռ՝ (37410) 528780, 274818

Ֆաքս՝ (37410) 524846
Էլ.փոստ՝ root@acnis.am
Վեբկայք՝ www.acnis.am

 Ռազ մա վա րա կան եւ ազ գա յին հե տա զո տութ յուն նե րի հայ կա կան 
կենտ րո նը 1994թ. հիմ նադ րել է ՀՀ ա ռա ջին արտ գործ նա խա րար 
 Րաֆ ֆի Կ.  Հով հան նիս յա նը՝ ար ժա նա նա լով հա յաս տան յան եւ Սփ-
յուռ քի ա ջա կից նե րի լայն շրջա նակ նե րի զո րակ ցութ յա նը:  Հե տե ւե լով 
հա մաշ խար հա յին զար գա ցում նե րին, գի տե լիք նե րի հիմ քեր խարս խե-
լով, հան րութ յան հետ երկ խո սութ յուն ծա վա լե լով՝  Կենտ րո նը հետ-
խորհր դա յին տի րույ թում հան դես է գա լիս որ պես երկ րա քա ղա քա-
կան ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղութ յուն ձե ւա վո րող եւ մի ջազ գա յին 
մի ջա վայ րի հա մա պար փակ ըն կալ մա նը նպաս տող ուժ:  Վեր ջին շրջա-
նում  Կենտ րոնն ա ռաջ նա հերթ տեղ է հատ կաց նում տա րա ծաշր ջա-
նա յին անվ տան գութ յան ու հա մա գոր ծակ ցութ յան, քա ղա քա ցիա կան 
կրթութ յան, պե տութ յան եւ ազ գի հա մար վճռո րոշ՝ ներ քին ու ար տա-
քին քա ղա քա կա նութ յուն նե րի կի րա ռա կան հե տա զո տութ յա նը:

2019թ. Երեւան

The Armenian Center for National and International Studies (ACNIS) is a 
leading independent strategic research center located in Yerevan, Arme-
nia. As an independent, objective institution committed to conducting pro-
fessional policy research and analysis, ACNIS strives to raise the level of 
public debate and seeks to broaden public engagement in the public policy 
process, as well as fostering greater and more inclusive public knowledge. 
Founded in 1994, ACNIS is the institutional initiative of Raffi K. Hovanni-
sian, Armenia’s first Minister of Foreign Affairs. Over the past 25 years, 
ACNIS has acquired a prominent reputation as a primary source of pro-
fessional independent research and analysis covering a wide range of na-
tional and international policy issues.

Armenian Center for National and International Studies
75, Yerznkian Street, Yerevan 0033, Armenia
Phone: (37410) 52-87-80 or 27-48-18, Fax: (37410) 52-48-46
Email: root@acnis.am or info@acnis.am, Website: www.acnis.am

Армянский центр стратегических и национальных исследований 
был основан в 1994 г. первым министром иностранных дел РА Раф-
фи К. Ованнисяном, удостоенным поддержки и содействия широких 
кругов единомышленников в Армении и Спюрке. Следуя развитию 
мировых процессов и базируя основы знаний, развертывая диалог с 
общественностью, Центр в постсоветском пространстве выступает 
как формирующий геополитическое творческое мышление и силу, 
способствующую всеобъемлющему восприятию международной 
среды. В последнее время Центр уделяет первоочередное внимание 
региональной безопасности и сотрудничеству, гражданскому обра-
зованию, прикладным исследованиям внутренней и внешней по-
литики, имеющим важнейшее значение для государства и нации в 
целом.

Армянский центр стратегических и национальных исследований
75 Ерзнкяна, Ереван 0033, Армения
Тел.: (37410) 52-87-80 или 27-48-18
Эл. почта: root@acnis.am or info@acnis.am, Веб-сайт: www.acnis.am


