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Ո րո՞նք էին անց նող տար վա հա սա րա կա կան-
քա ղա քա կան կյան քի ա ռանց քա յին ի րա դար-
ձութ յուն նե րը, ի՞նչ կորց րեց եւ ի՞նչ շա հեց Հա-
յաս տա նը 2015-ին, կա՞ն արդ յոք ո րա կա կան 
փո փո խութ յուն նե րի նա խան շան ներ ներ քին 
եւ ար տա քին հար թութ յան վրա:  Ծա նո թա ցեք 
ՌԱՀՀԿ փոր ձա գի տա կան խմբի ամ փոփ տես-
լա կա նին:
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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.

YEREVAN, Armenia – On April 24, 2015, a century closes circle 
upon the 1915 genocide and great national dispossession 
perpetrated 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, 
denies that a genocide ever took place there.

What shall I say on that April day, 100 years later, to my 
survivor 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 Angeles. 
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 
resigned. 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 
thousands 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 
consultation with official Yerevan, but the bottom line must 
encompass 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 
memorials and introduction of public curricula to educate 
the Turkish 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 Armenia 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 
Turkish authorities currently in power – pending their own 
facing of history and their own recognition of and redemption 
for the Armenian Genocide – will take every measure that my 
homecoming will be received with full honor, dignity, and 
an enduring respect for my rights as a child of the new-old 
Homeland.

The	author,	whose	grandparents	hail	 from	Garin-Erzerum,	
Mezre-Elazig,	 Bazmashen-Bizmishen	 and	 Ordu,	 was	 born	
in	 the	United	 States,	worked	as	an	 international	 lawyer	 in	
Los	Angeles,	 and	moved	 to	Yerevan,	 becoming	 the	nation’s	
first	 foreign	minister.	He	 is	 the	executive	producer	of	1915	
(1915themovie.com),	which	will	 be	 released	 in	 theaters	 on	
April	17.

11 April 2015



4

Հայաստանը Ռուսաստանի 
մերձավորարեւելյան 
քաղաքականության ճիրաններում

Մեր ձա վոր Ա րե ւել քում Ռու սաս տա նի քա ղա քա կա նութ-
յու նը եւ մի ջազ գա յին ի րադ րութ յան փո փո խութ յու նը

2015 թվա կա նին Հա յաս տա նը մո տե ցավ ար մա տա-
պես փոխ ված մի ջազ գա յին ի րադ րութ յա նը: Հա յաս տա-
նի ռազ մա վա րա կան գոր ծըն կե րոջ` Ռու սաս տա նի մուտ-
քը ա հա բեկ չութ յան դեմ պայ քա րի Սի րիա յում ծա վալ վող 
մի ջազ գա յին քա ղա քա կա նութ յուն փո խեց Հա յաս տա նի 
հա րե ւան երկր նե րի եւ հետ խորհր դա յին ողջ տա րած քի 
քա ղա քա կա նութ յան բո լոր գե րա կա յութ յուն նե րը: Ուկ-
րաի նա կան ճգնա ժա մի կա պակ ցութ յամբ մի ջազ գա յին մե-
կու սաց ման մեջ հայտն ված Ռու սաս տա նը, չգի տես ին չու, 
ո րո շեց կտրուկ շրջա դարձ կա տա րել իր ար տա քին քա ղա-
քա կա նութ յան մեջ: Ռու սաս տա նի նա խա գահ Վ. Պու տի նը 
հայ տա րա րեց. Սի րիա յում ա հա բե կիչ նե րի դեմ գոր ծո ղութ-
յուն ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար կա րող է միայն եր կու հիմ-
նա վո րում լի նել` ՄԱԿ-ի անվ տան գութ յան խորհր դի բա-
նա ձե ւը կամ այդ երկ րի պաշ տո նա կան իշ խա նութ յուն նե րի 
խնդրան քը:

Այս տար վա սեպ տեմ բե րի վեր ջին Ռու սաս տա նը ՄԱԿ-ի 
անվ տան գութ յան խորհր դի օ րա կարգ մտցրեց Սի րիա յի վե-
րա բեր յալ բա նա ձե ւի նա խա գիծ, ո րը մերժ վեց Ֆ րան սիա յի 
կող մից եւ ար ժա նա ցավ ԱՄՆ-ի քննա դա տութ յա նը: Ա րագ 
աշ խա տեց Ռու սաս տա նի` Սի րիա մտնե լու երկ րորդ տար-
բե րա կը: Սի րիա յի նա խա գահ Բա շար Ա սա դը Ռու սաս տա նի 
իշ խա նութ յուն նե րին խնդրեց ռազ մա կան օգ նութ յուն ցու-
ցա բե րել ընդ դի մա դիր զոր քե րի, ինչ պես նաեւ «Իս լա մա կան 
պե տութ յան» ա հա բեկ չա կան խմբա վոր ման դեմ պայ քա-
րում: Սեպ տեմ բե րի 30-ին Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան խոր-
հուր դը նա խա գահ Պու տի նի խնդրան քով նրան թույ լատ-
րեց ՌԴ զին ված ու ժերն օգ տա գոր ծել ար տա սահ մա նում:

Ռու սաս տա նի` Սի րիա մտնե լուց հե տո գլխա վոր հարցն 
այն դար ձավ, թե արդ յո՞ք հա մա ձայ նեց ված էր այդ պի սի 
քայ լը ա րեւմտ յան տե րութ յուն նե րի հետ, թե՞ Ռու սաս տա-
նը դե մարշ կա տա րեց ա հա բեկ չութ յան դեմ պայ քա րի մի-
ջազ գա յին կոա լի ցիա կազ մա վո րե լու հա մա պատ կե րին: 

Բայց ար դեն ա ռա ջին օ րե րին պարզ դար ձավ, որ Ռու սաս-
տա նի գոր ծո ղութ յուն նե րը հա մա հունչ են Ա րեւ մուտ քի 
տրա մադր վա ծութ յա նը: Դ րա գլխա վոր վկա յութ յունն այն 
է, որ մի քա նի օր վա ըն թաց քում սա ռեց վեց ի րա վի ճա կը 
Ուկ րաի նա յում: Իսկ հե տո ե ղան մի ջազ գա յին կոա լի ցիա յի 
ա ռաջ նորդ նե րի բա ցա հայտ հայ տա րա րութ յուն նե րը, թե 
Ռու սաս տա նը կա րող է սի րիա կան ճգնա ժա մի հան գու ցա-
լուծ ման գոր ծում շատ կա րե ւոր դե րա կա տար լի նել, ե թե 
կենտ րո նա նա «Իս լա մա կան պե տութ յան» դեմ պայ քա րի, 
այլ ոչ թե Սի րիա յի նա խա գահ Ա սա դի ա ջակ ցութ յան վրա: 

Թե ո րոնք էին սի րիա կան ճգնա ժա մի մեջ մտնե լու` բուն 
Ռու սաս տա նի ծրագ րե րը, կա րե լի է միայն են թադ րել, սա-
կայն Սի նա յի թե րակղ զու վրա ռու սա կան ու ղե ւո րա տար 
ինք նա թի ռի պայթ յու նը եւ Փա րի զում տե ղի ու նե ցած բռնա-
րար քը ա հա բեկ չութ յան դեմ պայ քա րի քա ղա քա կա նութ-
յան մեջ շատ ա րագ ա ռանց քա յին դարձ րին Ռու սաս տա նի 
դե րը: Ռու սաս տա նի հետ հա մա տեղ կոա լի ցա կազ մա վո րե-
լու` Ֆ րան սիա յի նա խա գա հի ա ռա ջար կութ յու նը փո խեց 
երկր նե րի հա մախմբ ման գոր ծըն թա ցի տրա մա բա նութ յու-
նը: Ի հայտ ե կան դեպ քե րի այդ պի սի զար գա ցու մը մեր ժող 
երկր ներ: Ա ռա ջին հեր թին` Թուր քիան: Ս պա սե լի էր Ռու-
սաս տա նի հետ վեր ջի նիս հա րա բե րութ յուն նե րի բար դա-
ցու մը: Ա ռի թը նո յեմ բե րի 24-ին Սի րիա յի սահ մա նին թուրք 
օ դա չու նե րի կող մից խփված ռու սա կան ՍՈՒ-24Մ ռմբա կո-
ծի չի հետ կապ ված մի ջա դեպն էր: Ռու սաս տա նը եւ Թուր-
քիան կանգ նե ցին ռազ մա կան առ ճա կատ ման եզ րին, իսկ 
մնաց յալ աշ խար հին բա ժին հա սավ գլո բալ ա ռու մով նշա-
նա կա լիութ յուն ու նե ցող միան գա մայն նոր խնդիր նե րի բե-
ռը, ո րոնք էլ ո րո շե ցին մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րի 
հե տա գա քա ղա քա կան զար գաց ման տրա մա բա նութ յու նը:

Ռու սաս տա նի ու Թուր քիա յի հա կա մար տութ յու նը եւ 
գլո բալ ա ռու մով նշա նա կա լի խնդիր նե րի ձե ւա վո րու մը

ՆԱՏՕ-ի ան դամ երկ րի ( Թուր քիա) եւ մահ մե դա կան զգա-
լի բնակ չութ յուն ու նե ցող, ինչ պես նաեւ հա րե ւան մահ մե-
դա կան երկր նե րի ( Ռու սաս տան) մի ջեւ խո րա ցող թշնա-
մանքն ի վի ճա կի է խթա նել գլո բալ նշա նա կութ յան կա ռու-
ցո ղա կան գոր ծըն թաց նե րը: Այ սօր վա դրութ յամբ կա րե լի 
է ա ռանձ նաց նել գլո բալ ա ռու մով նշա նա կա լի խնդիր նե րի 
առն վազն ե րեք բլոկ, ո րոնք ա ռա ջա ցել են ռուս-թուր քա կան 
հա կա մար տութ յան եւ Թուր քիա յի դեմ ռու սաս տան յան 
պատ ժա մի ջոց նե րի կա պակ ցութ յամբ:

Ա. ՆԱՏՕ-ի կաթ վա ծա հա րութ յան եւ ա պաին տեգր ման 
սպառ նա լի քը:

Բ. Մեր ձա վո րա րե ւել յան տա րա ծաշր ջա նի երկր նե րի դիր-
քո րո շում նե րի վտան գա վոր բե ւե ռաց ման սպառ նա լի քը` 
ըստ Ռու սաս տա նի, Ի րա նի, Սի րիա յի, Ի րաք- Թուր քիա յի, 
Սաուդ յան Ա րա բիա յի, Քա թա րի բլոկ նե րի:

Գ. ԱՊՀ-ի եւ Ռու սաս տա նի ա պաին տեգր ման սպառ նա լի քը:
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Հայաստանը Ռուսաստանի մերձավորարեւելյան քաղաքականության ճիրաններում

Ա. ՆԱՏՕ-ն Ռու սաս տա նի եւ Թուր քիա յի մի ջեւ. դա շին քի 
կաթ վա ծա հա րութ յան եւ ա պաին տեգր ման սպառ նա լի-
քը

ՆԱՏՕ-ի շրջա նակ նե րում ծա գած ա նո րո շութ յան ա ռա-
ջին ազ դան շան դար ձավ նո յեմ բե րի 13-ին Փա րի զում տե ղի 
ու նե ցած ա հա բեկ չա կան գոր ծո ղութ յու նը: Դա շին քի երկր-
նե րը ո րե ւէ կերպ չար ձա գան քե ցին Ֆ րան սիա յի նա խա գա-
հի հայ տա րա րութ յանն առ այն, որ եր կիրն ագ րե սիա յի է են-
թարկ վել` չէին գոր ծել ՆԱՏՕ-ի կա նո նադ րութ յան 5 կետ, եւ 
Ֆ րան սիա յի նա խա գա հը ստիպ ված է ե ղել դի մել ԱՄՆ-ին եւ 
Ռու սաս տա նին` ա ռա ջար կե լով ստեղ ծել ա հա բեկ չութ յան 
դեմ պայ քա րի հա մա տեղ կոա լի ցիա: 

Սի րիա յի սահ մա նին թուրք օ դա չու նե րի կող մից խոց-
ված ռու սա կան ՍՈՒ-24Մ ռմբա կո ծի չին առնչ վող մի ջա դե-
պը ՆԱՏՕ-ի հա մար ստեղ ծել է ընտ րութ յան ար դեն գլո բալ 
ա ռու մով նշա նա կա լի ի րա վի ճակ: ՆԱՏՕ-ի գլխա վոր քար-
տու ղար Յենս Ս տոլ տեն բեր գը հայ տա րա րեց, որ հան դես 
է գա լիս « Մոսկ վա յի եւ Ան կա րա յի մի ջեւ ուղ ղա կի երկ խո-
սութ յան օգ տին»: Այ դու հան ձերձ` դա շին քում քննար կում 
են, թե ինչ պես ա վե լի լավ պաշտ պա նել ՆԱՏՕ-ի երկր նե րի 
օ դա յին տա րած քը: Պարզ է, որ Թուր քիա յի պատ ճա ռով Ռու-
սաս տա նի հետ ՆԱՏՕ-ն չի պատ րաստ վում կռվել: Ա վե լին` 
դեկ տեմ բե րի 2-ին գլխա վոր քար տու ղա րը հայ տա րա րեց, 
որ ՆԱՏՕ- Ռու սաս տան խոր հուր դը նո րից գու մար վե լու է 
Ռու սաս տա նի հետ փոխ գոր ծակ ցութ յու նը վերսկ սե լու հա-
մար: Միա ժա մա նակ ՆԱՏՕ-ի ղե կա վա րութ յու նը Չեռ նո գո-
րիա յին ա ռա ջար կել է դառ նալ դա շին քի ան դամ:

Չի նաս տա նի ԱԳ նա խա րա րութ յան դեկ տեմ բե րի 4-ին 
ա րած հայ տա րա րութ յու նը վկա յում է, թե որ քան է ներ կա-
յիս պայ ման նե րում բար դա նում ՆԱՏՕ-ի գոր ծու նեութ յու նը: 
Չի նաս տա նի ԱԳՆ պաշ տո նա կան ներ կա յա ցու ցի չը հայ տա-

րա րել է. « Մենք գտնում ենք, որ ՆԱՏՕ-ն «սա ռը պա տե րազ-
մի» ար գա սիք է, եւ Չի նաս տա նը հան դես է գա լիս հա վել յալ 
պե տութ յուն ներ ներգ րա վե լու հաշ վին դա շին քի ըն դար-
ձակ ման դեմ: …մի ջազ գա յին հան րութ յու նը պետք է հրա-
ժար վի «սա ռը պա տե րազ մի» գա ղա փա րից եւ հաս տա տի 
հա մընդ հա նուր, ամ բող ջա կան, հա մա գոր ծակ ցութ յան եւ 
կա յուն անվ տան գութ յան վրա հիմն ված նոր հա յե ցա կարգ»: 
Այն պայ ման նե րում, երբ Չի նաս տա նը ա ջակ ցում է Ռու սաս-
տա նի սի րիա կան քա ղա քա կա նութ յու նը, ՆԱՏՕ-ի նկատ-
մամբ նմա նօ րի նակ դիր քո րո շու մը նշա նա կա լի ի մաստ է 
ձեռք բե րում:

Կա րե լի է նկա տել, որ այն սկզբունք նե րը, ո րոնց վրա 
«սա ռը պա տե րազ մի» կա յուն շրջա նում հիմն ված էր ՆԱՏՕ-ի 
դա շին քը, աշ խար հում ան կա յու նութ յան ներ կա յիս շրջա-
նում ան լու ծե լի խնդիր ներ են ստեղ ծում դա շին քի մեջ 
մտնող երկր նե րի հա մար: Ա վե լի հա ճախ է ՆԱՏՕ-ն հան դի-
պում այն պի սի ի րա վի ճակ նե րի, երբ դա շին քի սկզբունք-
նե րի ու կա նո նադ րութ յան վրա հիմն վող նրա ան դամ նե րը 
ի րենց գոր ծո ղութ յուն նե րով վտան գա վոր դրութ յան մեջ են 
դնում խա ղա ղութ յու նը: Թուր քիա յի գոր ծո ղութ յուն նե րը 
հենց դրա ակ նա ռու օ րի նակն են: Այդ մի տու մի զար գա ցու-
մը կա րող է հան գեց նել դա շին քի ա պաին տեգր մա նը կամ 
նրա փլուզ մա նը: 

Բ. Մեր ձա վո րա րե ւել յան տա րա ծաշր ջա նի երկր նե րի 
դիր քո րո շում նե րի վտան գա վոր բե ւե ռաց ման սպառ նա-
լի քը` ըստ Ռու սաս տա նի, Ի րա նի, Սի րիա յի, Ի րաք- Թուր-
քիա յի, Սաուդ յան Ա րա բիա յի, Քա թա րի բլոկ նե րի

Ռու սաս տա նի եւ Թուր քիա յի մի ջեւ ծա գած թշնա ման քի 
ա ռա ջին իսկ օ րե րից կող մե րը դաշ նա կից նե րի ին տեն սիվ 
փնտրտուք էին սկսել: ՆԱՏՕ-ից եւ ԱՄՆ-ից միան շա նակ 
ե րաշ խիք ներ ստա նա լու` Թուր քիա յի ա ռա ջին իսկ փոր ձե-
րը չէին կա րող բա վա րա րել այդ երկ րին: Ռու սաս տա նի հետ 
հա րա բե րութ յուն նե րը երկ խո սութ յան մի ջո ցով հար թե լու 
խոր հուր դը, փաս տո րեն, Թուր քիա յի դաշ նա կից նե րի կող-
մից «ձեռ քե րը լվա նա լու» գոր ծո ղութ յուն էր: Ադր բե ջա նից 
ա ջակ ցութ յան հա վաս տիա ցում ներ ստա նա լը եւ զոր քե րը 
ի րաք յան Քրդս տան մտցնե լը դար ձան տա րա ծաշր ջա նում 
Ռու սաս տա նի ներ կա յութ յան դեմ սկսվող` Թուր քիա յի 
ինք նու րույն քա ղա քա կա նութ յան նա խա կա րա պետ նե րը: 
Քր դե րին ԱՄՆ-ի եւ Ռու սաս տա նի ցու ցա բե րած ա ջակ ցութ-
յու նը Թուր քիա յի կող մից ըն կալ վում է որ պես իր անվ տան-
գութ յան գլխա վոր սպառ նա լիք:

Տա րա ծաշր ջա նում Թուր քիա յի հետ հա րե ւան երկր ներն 
ան թույ լատ րե լի գնա հա տե ցին իր զոր քե րը Ի րա քի տա րածք 
մտցնե լու` Թուր քիա յի ո րո շու մը: Ի րա նը հայ տա րա րեց, որ 
այդ պի սի ո րո շու մը սպառ նա լիք է տա րա ծաշր ջա նի հա մար, 
իսկ Ի րա քի ղե կա վա րութ յու նը հայ տա րա րեց Քրդս տա նում 
գտնվող թուր քա կան զոր քե րի դեմ օ դուժ կի րա ռե լու իր 
մտադ րութ յուն նե րի մա սին:

Սաուդ յան Ա րա բիան եւ Քա թա րը պաշտ պա նե ցին Թուր-
քիա յին` Ռու սաս տա նի հետ նրա հա կա մար տութ յու նում: 
Թուր քիա յի դեմ տնտե սա կան պատ ժա մի ջոց ներ կի րա ռե-
լու` Ռու սաս տա նի ո րո շու մից հե տո Թուր քիան Քա թա րի 
հետ ստո րագ րեց բնա կան հե ղուկ գա զի մա տա կա րար ման 
հա մա ձայ նա գիր: Ժա մա նա կին Թուր քիան ա ջակ ցում էր 
Ե մե նում Սաուդ յան Ա րա բիա յի ռազ մա կան գոր ծո ղութ յու-
նը` այն դեպ քում, երբ Ի րա նը սա տա րում էր այդ երկ րի շիա 
ընդ դի մութ յա նը: Սի րիա յում եւ Ի րա քում տե ղի ու նե ցող 
գոր ծըն թաց նե րում Ի րա նի հա րա ճուն մաս նակ ցութ յու նը, 
դեկ տեմ բեր ամ սին Միաց յալ նա հանգ նե րի կող մից Ի րա նի 
նավ թի վա ճառ քի բռնար գել քի վե րա ցու մը, ինչ պես նաեւ 
վեր ջի նիս Ռու սաս տա նի կող մից Ս-300 հա մա կար գե րի ու 
մի ջու կա յին տեխ նո լո գիա նե րի տրա մադ րու մը Սաուդ յան 
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Ա րա բիա յին, Քա թա րին եւ Թուր քիա յին ստի պում են ջղաձ-
գո րեն ար ձա գան քել տա րա ծաշր ջա նում Ի րա նի հա րա ճուն 
դե րին: Նույն քան ջղաձ գո րեն է տա նում Ռու սաս տա նը Քա-
թա րի եւ Սաուդ յան Ա րա բիա յի սաստ կա ցող նավ թա գա զա-
յին էքս պան սիան Եվ րո պա յի շու կա նե րում:

Տա րա ծաշր ջա նում ա ռան ձին խնդիր է քրդա կան գոր ծո-
նը: Դե ռեւս հոկ տեմ բե րին Թուր քիա յի նա խա գա հը հայ տա-
րա րեց, թե ու զում են Թուր քիան պա ռակ տել: Ն րա խոս քով` 
«ռազ մա կա նաց ված քրդա կան խմբա վո րում նե րի կազ մում 
կան ա հա բեկ չա կան Քր դա կան բան վո րա կան կու սակ ցութ-
յան 1400 ան դամ ներ: Սա կայն այդ ա հա բե կիչ նե րին ռազ մա-
կան օգ նութ յուն են ցույց տա լիս այն երկր նե րը, ո րոնք ու-
զում են Թուր քիա յի բա րե կամ ներ ե րե ւալ» (խոսքն, ի հար կե, 
ԱՄՆ-ի մա սին է): Ե թե հաշ վի առ նենք, որ քրդե րին ռազ մա-
կան օ ժան դա կութ յուն է ցույց տա լիս նաեւ Ռու սաս տա նը, 
կա րե լի է պատ կե րաց նել, թե ինչ պի սի հա կա սա կան շա հեր 
են ձե ւա վոր վում տա րա ծաշր ջա նում: Ան կաս կած, նշված բո-
լոր մի տում նե րը ե րե ւա կում են Մեր ձա վոր Ա րե ւել քի տա րա-
ծաշր ջա նում ա պա գա քա ղա քա կան բլոկ նե րի ուր վագ ծե րը, 
ո րոնք հիմն ված են երկր նե րի խիստ հա կա սա կան շա հե րի 
վրա: Ռազ մա կան դի մա կա յութ յան դեպ քում տա րա ծաշր-
ջա նը կա րող է են թարկ վել քա ղա քա կան զգա լի վե րա ձե-
ւում նե րի:

Գ. ԱՊՀ-ի եւ Ռու սաս տա նի ա պաին տեգր ման սպառ նա-
լի քը

Պա կաս բարդ չէ 
ի րա վի ճա կը հետ-
խորհր դա յին տա-
րած քում: ՀԱՊԿ 
շ ր ջ ա  ն ա կ  ն ե  ր ո ւ մ 
Ռու սաս տա նի դաշ-
նա կից ներ հա մար-
վող երկր նե րը չեն 
ցու ցա բե րում «Իս-
լա մա կան պե տութ յան» դեմ պայ քա րում ա վանդ մու ծե լու 
մտադ րութ յուն ներ, թեեւ ՀԱՊԿ Կա նո նադ րութ յան 8-րդ 
հոդ վա ծում նշված է, որ «ան դամ պե տութ յուն նե րը հա մա-
կար գում եւ միա վո րում են ի րենց ջան քե րը մի ջազ գա յին 
ա հա բեկ չութ յան եւ ծայ րա հե ղա կա նութ յան դեմ պայ քա-
րում»: Նույ նիսկ Թուր քիա յի կող մից ռու սա կան կոր ծա նի չի 
խոց ման փաս տի գնա հատ ման հար ցում բո լո րը ծայ րաս-
տի ճան զսպվա ծութ յուն դրսե ւո րե ցին: Չ մի ջամ տե լու դիր-
քո րո շում որ դեգ րեց Բե լա ռու սի ԱԳ նա խա րա րութ յու նը` 
մտա հո գութ յուն հայտ նե լով ՍՈՒ-24Մ-ի հետ կապ ված մի-
ջա դե պի կա պակ ցութ յամբ, ո րում մաս նակ ցութ յուն ու նեն 
«մեզ հա մար եղ բայ րա կան Ռու սաս տա նը եւ բա րե կա մա-
կան Թուր քիան»: Նո յեմ բե րի 30-ին Ղա զախս տա նի նա խա-
գահ Նուր սուլ թան Նա զար բաե ւը Ռու սաս տա նին եւ Թուր-
քիա յին կոչ ա րեց հա մա տեղ հե տաքն նել ռու սա կան խփված 
կոր ծա նի չի հետ կապ ված մի ջա դե պը եւ վե րա կանգ նել հա-

րա բե րութ յուն նե րը: Ընդ ո րում, նկա տեց, որ «ռու սա կան 
կոր ծա նի չը չէր հար ձակ վել Թուր քիա յի վրա, Թուր քիա չէր 
գնա ցել»: Այդ պի սի դիր քո րո շու մը հաս կա նա լի է: Լի նե լով 
Ռու սաս տա նի դաշ նա կի ցը, Ղա զախս տա նը ակ տի վո րեն 
փոխ գոր ծակ ցում է ՆԱՏՕ-ի եւ, մաս նա վո րա պես, Թուր քիա-
յի հետ` ռազ մա կան ու կրո նա կան հար ցե րում: ԱՊՀ ան դամ 
Ադր բե ջա նը բո լոր հար ցե րում բա ցա հայ տո րեն ա ջակ ցեց 
Թուր քիա յին: Ընդ հան րա պես, ԱՊՀ մահ մե դա կան երկր-
նե րը դա ժան ընտ րութ յան առ ջեւ են կանգ նել եւ, այ նո ւա-
մե նայ նիվ, նրանք ստիպ ված են ա պա գա յում կա յաց նել ոչ 
դյու րին ո րո շում ներ:

Բուն Ռու սաս տա նի ներ սում ան կան խա տե սե լի է մահ մե-
դա կան ժո ղո վուրդ նե րի հետ կապ ված ի րա վի ճա կը: Ա ռայժմ 
միայն Չեչ նիա յի նա խա գահն է բա ցա հայտ հան դես գա լիս 
Թուր քիա յի հան դեպ Ռու սաս տա նի քա ղա քա կա նութ յան 
ա ջակ ցութ յամբ: Թա թարս տա նի նա խա գահ Ռուս տամ 
Մին նի խա նո վը, ո րը սո վո րա բար մեկ նա բա նում է մի ջազ-
գա յին ա ռա վել կա րե ւոր ի րա դար ձութ յուն նե րը, գե րա դա-
սեց լռել: Ռու սաս տա նի եւ Թուր քիա յի մի ջեւ առ ճա կատ ման 
ու ժե ղաց ման դեպ քում բա ցա հայտ հա կա սութ յուն նե րը կա-
րող են ներ քա ղա քա կան բարդ ի րա վի ճակ ստեղ ծել բուն 
Ռու սաս տա նում:

Վ րաս տա նը Ռու սաս տա նի եւ Թուր քիա յի մի ջեւ

Ռու սաս տա նի սի րիա կան գոր ծո ղութ յան ա մե նասկզ բից 
Վ րաս տա նի քա ղա քա կա նութ յան մեջ ի հայտ ե կան է ներ գե-
տիկ հար ցե րում Ռու սաս տա նի հետ հա րա բե րութ յուն նե րի 
վե րա նայ ման մի տում ներ: Վ րաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը 
մտադ րութ յուն հայտ նեց գնել մեծ ծա վա լի ռու սա կան գազ 
եւ այն Հա յաս տա նով` տա րան ցիկ ճա նա պար հով հաս ցել 
Ի րան: Միեւ նույն ժա մա նակ, նո յեմ բե րի 28-ին Վ րաս տա նը 
միա ցավ Թուր քիա յից մին չեւ Չի նաս տան տրանս պոր տա-
յին մի ջանց քի դա շինք ստեղ ծե լու մա սին հա մա ձայ նագ րին: 
Այդ պի սի հա մա ձայ նա գիր էր ստո րագր վել Ս տամ բու լում` 
Ադր բե ջա նի, Վ րաս տա նի, Ղա զախս տա նի եւ Չի նաս տա նի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից:

Դեկ տեմ բե րի 2-ին Վ րաս տա նը նո րից դի մեց ՆԱՏՕ-ին` 
դա շին քի կազ մում ի րեն ըն դու նե լու խնդրան քով: Դա այն 
բա նից հե տո էր, երբ հայտ նի դար ձավ, որ ՆԱՏՕ-ի ան դամ 
երկր նե րի ղե կա վար նե րը ո րո շում են ըն դու նել հրա վի րել 
Չեռ նո գո րիա յին` դառ նա լու դա շին քի 29-րդ  ան դամ: Նույն 
օ րը ՆԱՏՕ-ի գլխա վոր քար տու ղար Յենս Ս տոլ տեն բեր գը 
հայ տա րա րեց, որ դա շին քը պաշտ պա նում է Վ րաս տա նի` 
ՆԱՏՕ մտնե լու ձգտում նե րը, եւ դռնե րը նրա առ ջեւ բաց են: 
Այ դու հան դերձ` Վ րաս տա նին ա ռա ջար կե ցին չշտա պել:

Ռու սաս տա նի հետ Թուր քիա յի հա կա մար տութ յան մա-
սով Վ րաս տա նը ո րո շա կի դիր քո րո շում չար տա հայ տեց: 
Ն կա տե լի է այդ հար ցում զգու շա վո րութ յուն դրսե ւո րե լու` 
նրա ձգտու մը: Ռու սաս տա նի հետ կա պե րի գծով վրա ցա-
կան վար չա պե տի հա տուկ ներ կա յա ցու ցիչ Զու րաբ Ա բա-
շի ձեն ըն դա մե նը հայ տա րա րեց, որ «ե թե Ռու սաս տա նը եւ 
Թուր քիան չպայ մա նա վոր վեն, տու ժել կա րող են բո լո րը: 
Դա կա րող է տա րա ծա գո տում լուրջ ա պա կա յու նա ցում 
ա ռա ջաց նել»:

Թուր քա կան F-16 կոր ծա նի չը ռու սա կան ՍՈՒ-24Մ ռմբա-
կո ծի չին խփե լուց ար դեն մեկ օր անց Վ րաս տանն իր մաշ-
կի վրա զգաց ռուս-թուր քա կան դի մա կա յութ յան հե տե-
ւանք նե րը: Միակ ավ տո մայ րու ղին, ո րը Ռազ մա վի րա կան 
ճա նա պար հով Վ րաս տա նը կա պում է Ռու սաս տա նի հետ, 
կաթ վա ծա հար վի ճա կում հայտն վեց այն բա նից հե տո, երբ 
Ան կա րա յի դեմ Մոսկ վա յի կի րա ռած տնտե սա կան պատ-
ժա մի ջոց նե րի շրջա նակ նե րում ռու սաս տան ցի սահ մա-
նա պահ նե րը դա դա րեց րին սահ մա նով բաց թող նել թուր-
քա կան հա մա րա նիշ նե րով մե ծա բեռ ավ տո մե քե նա նե րը: 
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Վե րին Լար սի ան ցա կե տում կու տակ վել էին թուր քա կան 
հար յու րա վոր բեռ նա սայ լեր` դրա նով իսկ խան գա րե լով մե-
քե նա նե րի եր թե ւե կութ յու նը Վ րաս տա նից ու Հա յաս տա նից 
դե պի Ռու սաս տան: Վ րաս տա նի օ դա յին տա րած քը փակ է 
Ռու սաս տա նի ռազ մա կան օ դա նա վե րի հա մար, ին չը նույն-
պես Հա յաս տա նի վի ճա կը բար դաց նող գոր ծոն է:

Լեռ նա յին Ղա րա բա ղը` Թուր քիա յի նշա նա ռութ յան 
տակ. Ադր բե ջա նի ոչ դյու րին ընտ րութ յու նը

Ռու սա կան կոր ծա նի չի հետ պա տա հած մի ջա դե պից ան-
մի ջա պես հե տո Թուր քիա յի վար չա պետն ակ տո ւա լաց րեց 
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հիմ նախն դի րը` հայ տա րա րե լով, թե 
Թուր քիան կօ գի Ադր բե ջա նին` ա զա տագ րել «բռնա զավթ-
ված տա րածք նե րը` նե րառ յալ Ղա րա բա ղը»: Հա մաշ խար-
հա յին մա մու լը եւ վեր լու ծա կան հան րութ յունն իս կույն 
ե ւեթ այդ քայ լը գնա հա տեց որ պես « Ռու սաս տա նի հա մար 
երկ րորդ ճա կա տի բա ցում Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում»: Սա-
կայն այդ հայ տա րա րութ յամբ Թուր քիան ա վե լի շուտ Ադր-
բե ջա նին ա ռա ջար կում է միան շա նակ կողմ նո րոշ վել եւ 
Ռու սաս տա նի հետ հա կա մար տութ յու նում ա ջակ ցել ի րեն: 
Եվ դա այն պայ ման նե րում, երբ Ադր բե ջա նը ռու սա կան 
ռազ մա կան օ դու ժին չի խո չըն դո տում իր տա րած քի վրա-
յով թռչել Սի րիա, ա վե լի շուտ` նույ նիսկ չի գնում այդ պի-
սի ռիս կի: Ադր բե ջա նի հա մար, ո րը վեր ջին տա րի ներս ին-
տեն սի վո րեն ամ րապն դել է Ռու սաս տա նի հետ ռազ մա կան 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը, Թուր քիա յի այդ պի սի ա ռա ջար կը 
չէր կա րող չստեղ ծել բարդ կա ցութ յուն: Այդ հան գա մանքն 
ի րեն զգաց րեց Թուր քիա յի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար 
Մեւլ յութ Չա վու շօղ լո ւի նո յեմ բե րի 27-ին Բա քու կա տա րած 
այ ցի ժա մա նակ: 

Եր կու երկր նե րի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար նե-
րի հան դի պու մից հե տո տե ղի ու նե ցած հա մա տեղ մամ լո 
ա սու լի սում Էլ մար Մա մեդ յա րո վը հայ տա րա րեց, որ « Ռու-
սաս տա նը հան դես է ե կել Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հա կա մար-
տութ յան կար գա վոր ման վե րա բեր յալ ա ռա ջար կութ յուն-
նե րով, ո րոնք ներ կա յաց վել էին ՌԴ ԱԳ նա խա րար Սեր գեյ 
Լավ րո վի տա րա ծաշր ջան կա տա րած այ ցի ըն թաց քում: 
Ա ռա ջարկ վել էր նաեւ կազ մա կեր պել Ադր բե ջա նի եւ Հա յաս-
տա նի նա խա գահ նե րի հան դի պում, եւ մենք տվել ենք մեր 
հա մա ձայ նութ յու նը: Ակն կա լում ենք, որ այդ հան դի պու մը 
տե ղի կու նե նա մոտ ժա մա նակ ներս»: Փաս տո րեն պաշ տո-
նա կան Բա քուն մեր ժեց ղա րա բաղ յան խնդրի կար գա վոր-
ման մա սով Թուր քիա յի ա ռա ջար կը:

Ղա րա բաղ յան հիմ նախնդ րի կար գա վոր ման հար ցում 
Ադր բե ջա նի ընտ րութ յան պայ ման ներն ա վե լի նե ղա ցան 
այն բա նից հե տո, երբ դեկ տեմ բե րի 3-ին Բելգ րա դում ԵԱՀԿ 
ան դամ երկր նե րի նա խա րար նե րի խորհր դի նիս տում Ռու-

սաս տա նի, ԱՄՆ-ի եւ Ֆ րան սիա յի պատ վի րա կութ յուն նե րի 
ղե կա վար նե րը հայ տա րա րե ցին, որ հա վա տա րիմ են մնում 
«ղա րա բաղ յան հա կա մար տութ յան խա ղաղ կար գա վոր ման 
հար ցում միջ նոր դութ յան սկզբունք նե րին», եւ որ « Մինս կի 
խում բը կող մե րի ըն դու նած միակ ձե ւա չափն է, ո րը ձեռք 
է բե րել ԵԱՀԿ բո լոր ան դամ երկր նե րի վստա հութ յու նը … 
Խա ղաղ բա նակ ցութ յուն նե րի ան հա ջո ղութ յան մեջ Մինս-
կի խմբի հա մա նա խա գահ նե րի ցան կա ցած մե ղադ րանք 
խա ղաղ գոր ծըն թա ցին խան գա րող հիմ նա կան տարրն է»:

Գի տակ ցե լով պա հի բար դութ յու նը, Թուր քիան գնաց 
Ադր բե ջա նի վրա` վեր ջի նիս հա մար ռազ մա վա րա կան կա-
րե ւո րութ յուն ու նե ցող մյուս խնդիր նե րի մի ջո ցով ճնշում 
գոր ծադ րե լու ու ղիով: Դեկ տեմ բե րի 3-ին Ադր բե ջան պաշ-
տո նա կան այց կա տա րեց Թուր քիա յի վար չա պետ Ահ մեդ 
Դա վու թօղ լուն: Այ ցի արդ յունք նե րով Ադր բե ջա նի նա խա-
գա հը հայ տա րա րեց, որ Բա քուն եւ Ան կա րան բո լոր հար-
ցե րում սա տա րում են միմ յանց: «Որ քան ու ժեղ լի նի Թուր-
քիան, այն քան ու ժեղ կլի նի Ադր բե ջա նը»,- ա սել է Ա լիե ւը: 
Նա հի շեց րել է, որ կող մե րի դիր քո րո շում նե րը հա մընկ նում 
են նա խե ւա ռաջ ղա րա բաղ յան հա կա մար տութ յան կար գա-
վոր ման հար ցում: 

Կող մե րը պայ մա նա վոր վե ցին, նա խա տես վում է մին-
չեւ 2018 թվա կա նը ա վար տել Անդ րա նա տոլ յան գա զա մու-
ղի (TANAP) կա ռու ցու մը: Դ րա նով ադր բե ջա նա կան գա զը 
կհաս նի Թուր քիա: Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ 
օ րեր ա ռաջ Ադր բե ջա նը Թուր քիա յին ա ռա ջար կել էր իր 
տա րած քը` Կաս պից ծո վով դե պի Կենտ րո նա կան Ա սիա 
բեռ նա փո խադ րում նե րի հա մար, կա րե լի է պնդել, որ Ռու-
սաս տա նի եւ Թուր քիա յի մի ջեւ հա կա մար տութ յան տնտե-
սա կան բա ղադ րի չի գծով Ադր բե ջա նը ա ջակ ցել է Թուր-
քիա յին: Ռու սաս տա նի պատ ժա մի ջոց նե րի սաստ կաց ման 
պայ ման նե րում այդ հան գա ման քը ձեռք է բե րում ռազ մա-
վա րա րա կան ի մաստ եւ չի կա րող չազ դել Ռու սաս տա նի եւ 
Ադր բե ջա նի հա րա բե րութ յուն նե րի վրա: Այդ պայ ման նե-
րում միան գա մայն տրա մա բա նա կան է թվում Բե լա ռու սի 
հետ Ադր բե ջա նի մեր ձե ցու մը` վեր ջի նիս նա խա գա հը խոս-
տա ցել էր Եվ րա սիա կան միութ յու նում պաշտ պա նել Ադր բե-
ջա նի շա հե րը:

Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հետ կապ ված խնդիր նե րի մա-
սով Ադր բե ջա նի ան զո րութ յու նը խորհր դան շա կան կեր-
պով ար տա հայտ վել էր դեկ տեմ բե րի 3-ի լույս 4-ի գի շե րը, 
երբ զոր քե րի շփման գծում հայ զին վոր էր սպան վել: Հատ-
կան շա կան է, որ Բա քու այ ցի օ րը Դա վու թօղ լուն դի մել էր 
Հա յաս տա նին` ա զա տել Ադր բե ջա նի տա րածք նե րը: ՀԱՊԿ 
ան դամ երկր նե րի ա մորֆ դիր քո րո շում նե րի հա մա պատ կե-
րին Թուր քիա յի հետ Ադր բե ջա նի դիր քո րո շում նե րի նմա նօ-
րի նակ մեր ձե ցու մը ան մի ջա կան սպառ նա լիք է ներ կա յաց-
նում Հա յաս տա նի անվ տան գութ յա նը:

Հայաստանը Ռուսաստանի մերձավորարեւելյան քաղաքականության ճիրաններում
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հա մար: Ե րե ւանն ու Բր յու սե լը պատ րաստ վում են նոր պայ-
մա նա գիր ստո րագ րել: Այն հիմն վե լու է նույն Ա սո ցաց ման 
հա մա ձայ նագ րի վրա` հաշ վի առ նե լով նոր ի րո ղութ յուն-
նե րը, հատ կա պես Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յա նը 
Հա յաս տա նի ան դա մակ ցութ յու նը:

Խոս քը վի զա յին պայ մա նա կար գի դյու րաց ման, քա ղա-
քա ցիա կան օ դու ժի, տնտե սա կան մրցակ ցութ յան, թա փան-
ցի կութ յան, ներդ րում նե րի, ծա ռա յութ յուն նե րի, ա ռեւտ րի 
եւ այլ ո լորտ նե րում հա մա գոր ծակ ցութ յան մա սին է: Նոր 
պայ մա նա գի րը պետք է հաշ վի առ նի Հա յաս տա նի անվ-
տան գութ յան հիմ նախն դի րը: Դեկ տեմ բե րի 7-ին Բր յու սե-
լում Հա յաս տա նի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար Էդ վարդ 
Նալ բանդ յանն ու ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան եւ անվ-
տան գութ յան հար ցե րի գծով Եվ րա միութ յան գե րա գույն 
ներ կա յա ցու ցիչ Ֆե դե րի կա Մո գե րի նին հայ տա րա րե ցին 
նոր հա մա ձայ նագ րով Հա յաս տան-ԵՄ բա նակ ցութ յուն նե-
րի պաշ տո նա կան բաց ման մա սին:

Միա ժա մա նակ ի րեն զգալ տվեց բա ցա սա կան մի տու մը: 
Քա ղա քա կան հար ցե րի հանձ նա ժո ղո վը ԵԽԽՎ ձմե ռա յին 
նստաշր ջա նի օ րա կարգ էր մտցրել Հա յաս տա նի հա մար 
խիստ ան ցան կա լի ձե ւա կեր պում նե րով եր կու բա նա ձեւ: 
Մաս նա վո րա պես Հա յաս տա նից պա հան ջում են զոր քի 
դուրս բե րում Ադր բե ջա նի տա րած քից` նե րառ յալ Լեռ նա յին 
Ղա րա բա ղը: Տվ յալ փաս տաթղ թերն ա ռաջ են բե րել նույ-
նիսկ Մինս կի խմբի հա մա նա խա գահ նե րի բա ցա սա կան վե-
րա բեր մուն քը: Բայ ցե ւայն պես, ԵԽԽՎ-ի այ դօ րի նակ վե րա-
բեր մուն քը եվ րո պա կան երկր նե րի քա ղա քա կա նութ յունն 
ան հաս կա նա լի է դարձ նում: 

Ա մեն դեպ քում Հա յաս տա նի առ ջեւ կանգ նած է ծա գող 
հիմ նա հար ցե րի ամ բողջ հա մա լի րի վե րա բեր յալ նոր դիր-
քո րո շում նե րի մշակ ման խնդի րը: Ռու սաս տա նի եւ Թուր-
քիա յի հա րա բե րութ յուն նե րը ե´ւ դի մա կա յութ յան, ե´ւ բար-
յա ցա կա մութ յան փու լե րում միշտ լի են Հա յաս տա նի հա-
մար տհաճ ա նակն կալ նե րով: Նոր պայ ման նե րում իր տե ղի 
ու դե րի ճիշտ ընտ րութ յու նը թույլ կտա ոչ միայն ա պա հո վել 
Հա յաս տա նի անվ տան գութ յու նը, այ լեւ ի րա գոր ծել պե տա-
կան բազ մա թիվ խնդիր ներ:

Հա յաս տա նը նոր մար տահ րա վեր նե րի առ ջեւ

Վե րը նկա րագր ված բո լոր գոր ծոն նե րը, ո րոնք հիմ նա-
վոր ված են Ռու սաս տա նի սի րիա կան գոր ծո ղութ յամբ, Հա-
յաս տա նի հա մար ստեղ ծում են ինչ պես անվ տան գութ յան 
նոր սպառ նա լիք ներ, այն պես էլ ազ գա յին անվ տան գութ յան 
ա պա հով ման հա մար նոր մի ջազ գա յին ռե սուրս ներ: Լի նե-
լով Ռու սաս տա նի հետ ռազ մա քա ղա քա կան սերտ փոխ-
գոր ծակ ցութ յան մեջ, Հա յաս տանն ա ռար կա յա կա նո րեն չի 
կա րող մի կողմ քաշ վել տա րա ծաշր ջա նում տե ղի ու նե ցող 
գոր ծըն թաց նե րից: Ռու սաս տա նի եւ Թուր քիա յի հա րա բե-
րութ յուն նե րի վատ թա րա ցու մը նոր մթնո լորտ է ստեղ ծել 
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի խնդրի շուրջ:

Օբ յեկ տի վո րեն հան դի սա նա լով Թուր քիա յի դաշ նա կի ցը, 
Ադր բե ջա նը չի կա րող Լեռ նա յին Ղա րա բա ղը վե րա դարձ-
նե լու գոր ծում ա պա վի նել Ռու սաս տա նի ա ջակ ցութ յա նը: 
Բար դա ցել է նաեւ ղա րա բաղ յան կնճռի ռազ մա կան հան-
գու ցա լուծ ման խնդի րը: Դ րան օ ժան դա կում է այն հան գա-
ման քը, որ Հա յաս տա նի ու Ռու սաս տա նի հա րա բե րութ յուն-
նե րը նոր ձե ւեր են ձեռք բե րում: Նո յեմ բե րի 11-ին Ռու սաս-
տա նի նա խա գա հը կար գադ րել է Ռու սաս տա նի եւ Հա յաս-
տա նի մի ջեւ հա մա ձայ նա գիր ստո րագ րել Հա վա քա կան 
անվ տան գութ յան կով կաս յան տա րա ծաշր ջա նում ՀՕՊ-ի 
միաց յալ տա րա ծաշր ջա նա յին հա մա կարգ ստեղ ծե լու մա-
սին: Այդ հա մա ձայ նագ րի ի մաս տը հան գեց նում է նրան, 
որ Ռու սաս տա նը հնա րա վո րութ յուն է ստա նում ՀՕՊ-ի իր 
հա մա կար գերն օգ տա գոր ծել Հա յաս տա նի օ դա յին տա րած-
քում:  Ռու սաս տա նի եւ Ի րա նի ռազ մա քա ղա քա կան հա մա-
գոր ծակ ցութ յու նը նույն պես զսպող գոր ծոն է հան դի սա-
նում Ադր բե ջա նի հա մար:

Նոր պայ ման նե րում մյուս կա րե ւո րա գույն հան գա ման-
քը քրդա կան գոր ծո նի ակ տի վա ցումն է: Քր դե րի եւ նրանց 
ա ջակ ցող երկր նե րի հետ Թուր քիա յի հա րա բե րութ յուն նե-
րի հե տա գա սաստ կա ցու մը կտրուկ բարձ րաց նում է Հա-
յաս տա նի մի ջազ գա յին դե րը` այն պատ ճա ռով, որ Ռու սաս-
տա նը քրդե րին ա ջակ ցող երկր նե րից մեկն է: Քր դե րի հար-
ցով Ռու սաս տա նի եւ Թուր քիա յի մի ջեւ ցան կա ցած դի մա-
կա յութ յուն ինք նա բե րա բար Հա յաս տա նին դարձ նում է այդ 
դի մա կա յութ յան մաս նա կից:

ՀԱՊԿ-ի եւ Եվ րա միութ յան շրջա նակ նե րում ա ռա ջա ցող 
ա նո րո շութ յան ի րա վի ճա կը նույն պես փո խում է Հա յաս տա-
նի մի ջազ գա յին գե րա կա յութ յուն նե րը: Հա կա սա կան մի-
տում ներ են ե րե ւան գա լիս Հա յաս տա նի հան դեպ եվ րո պա-
կան կա ռույց նե րի քա ղա քա կա նութ յան մեջ: Հոկ տեմ բե րի 
12-ին Եվ րա միութ յան ար տա քին գոր ծե րի խոր հուր դը ման-
դատ տվեց Եվ րա հանձ նա ժո ղո վին` նոր ի րա վա կան բա զա-
յի մա սին Հա յաս տա նի հետ բա նակ ցութ յուն ներ սկսե լու 

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
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Армения в тисках российской политики
на Ближнем Востоке

К концу 2015-го года Армения подошла в радикально 
изменившейся международной обстановке. Вход стратеги-
ческого партнера Армении – России в развернувшуюся в 
Сирии международную политику по борьбе с терроризмом 
изменило все приоритеты политики стран-соседей Арме-
нии и всего постсоветского пространства. Оказавшись в 
международной изоляции в связи с кризисом в Украине, 
Россия почему-то решила сделать резкий поворот в своей 
внешней политике. Президент России В. Путин заявил: для 
проведения операции против террористов в Сирии может 
быть только два основания — резолюция Совбеза ООН или 
просьба официальных властей этой страны. На повестку 
Совета безопасности ООН Россией в конце сентября с.г. 
был внесен проект резолюции по Сирии, который был 
отвергнут Францией и раскритикован со стороны США. 
Быстро сработал второй вариант легального входа России 
в Сирию. Президент Сирии Башар Асад попросил влас-
ти России предоставить ему военную помощь в борьбе с 
оппозиционными войсками, а также с террористической 
группировкой ИГИЛ. 30 сентября Совет Федерации России 
по просьбе президента В. Путина дал ему разрешение на 
использование Вооруженных сил РФ за рубежом.

Главным вопросом после входа России в Сирию стал 
вопрос о том, был ли такой шаг согласован с западными 
державами, или Россия сделала демарш на фоне форми-
рования международной коалиции по борьбе с террориз-

мом? Но уже в первые дни стало ясным, что действия Рос-
сии укладывались в настрой Запада. Главным свидетельс-
твом этого стало то, что в течение нескольких дней была 
относительно заморожена ситуация в Украине. А дальше 
пошли открытые заявления лидеров международной коа-
лиции о том, что Россия может быть очень важным игро-
ком по решению сирийского кризиса, если будет концент-
рироваться на борьбе с «Исламским государством», а не на 
поддержке президента Сирии Асада.

Каковы были планы самой России при входе в сирийс-
кий кризис, можно только предполагать, но взрыв россий-
ского пассажирского лайнера над Синайским полуостро-
вом и теракт в Париже очень быстро сделали роль России 
центральной в политике по борьбе с терроризмом. Пред-
ложение президента Франции о формировании совмест-
ной с Россией коалиции изменило логику процесса кон-
солидации стран. Выявились страны, отвергающие такое 
развитие событий. В первую очередь, Турция. Можно было 
ожидать осложнения отношений последней с Россией. По-
водом стал инцидент с российским бомбардировщиком Су-
24М, сбитым турецкими летчиками на границе с Сирией 
24 ноября. Россия и Турция встали на грань военной конф-
ронтации, а весь остальной мир получил груз совершенно 
новых глобально значимых проблем, определивших логи-
ку политического дальнейшего развития международных 
отношений.
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Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումների 
տրամաբանությունը

Ու ժե րի դա սա վո րութ յու նը տա րեսկզ բին

2011 թվա կա նին  Լե ւոն  Տեր- Պետ րոս յա նի «քա ղա քա գի-
տա կան վեր լու ծութ յամբ» սկզբնա վոր ված՝ ՀԱԿ-ի ու ԲՀԿ-ի 
հա մա տեղ գոր ծե լու, ռե սուրս նե րը հա մախմ բե լու ու ղե գի ծը 
2014-ին հան գեց րեց  Հա յաս տա նի քա ղա քա կան դաշ տում 
խորհր դա րա նա կան նաեւ այլ ու ժե րի՝ ՀՅԴ եւ « Ժա ռան-
գութ յուն» կու սակ ցութ յուն նե րի ընդգրկ մանն այդ հա մա-
գոր ծակ ցութ յան մեջ։ « Քառ յա կի» ձե ւա չա փից ՀՅԴ-ի դուրս 
գա լուց հե տո  Հա յաս տա նի քա ղա քա կան կյան քում գոր-
ծակ ցող մյուս ե րեք կու սակ ցութ յուն նե րի ջան քերն ար դեն 
2015թ․ սկզբին, ըստ նրանց հրա պա րա կա յին հայ տա րա-
րութ յուն նե րի, հե տապն դում էին  Սերժ  Սարգս յա նի վար չա-
կար գի դեմ պայ քա րե լու ու նակ բո լոր ռե սուրս նե րի միա-
վոր մա նը եւ վեր ջի նիս հե ռաց մա նը հաս նե լու նպա տակ: 
 Գոր ծող վար չախմ բի եւ «ո չիշ խա նա կան» ե րեք ու ժե րի մի-
ջեւ ծա վալ ված պայ քա րը փետր վար ամ սին մտավ ա վար-
տա կան փուլ։  Սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րի նա-
խօ րոք հայ տա րար ված գոր ծըն թա ցը քա ղա քա կան ու ժե րի 
լայն կոն սո լի դաց ման ներ քո անց կաց նե լու նկա տա ռու մից 
ել նե լով՝ վար չա խում բը հարկ հա մա րեց չսպա սել ընդ դի մա-
դիր ու ժե րի կող մից ի րա դար ձութ յուն նե րի հե տա գա սրաց-
մա նը եւ ին քը նա խա ձեռ նեց ու հան գու ցա լու ծեց առ կա 
լար վա ծութ յու նը։

 Հայ կա կան «Ի վա նիշ վի լիի» մի ֆը

«Եռ յա կի» քա ղա քա կան ակ տի վութ յու նը լիար ժեք տա-
պա լե լու հա մար ա ռիթ ծա ռա յեց ԲՀԿ քաղ խորհր դի ան դամ, 
« Կա սե ցում» նա խա ձեռ նութ յան ակ տի վիստ Ար տակ  Խա-
չատր յա նի հետ կապ ված դեպ քը: Ար տակ  Խա չատր յա նին 
փետր վա րի 7-ի ա ռա վոտ յան ան հայտ ան ձինք ա ռե ւան գել 
էին, իսկ ժա մեր անց նա հայտ նա բեր վել էր ծեծ ված վի ճա-
կում:  Փետր վա րի 9-ին  Կա ռա վա րութ յան շեն քի մոտ տե-
ղի ու նե ցավ բո ղո քի ակ ցիա ի պաշտ պա նութ յուն Ար տակ 
 Խա չատր յա նի՝ « Մենք բո լորս Ար տակ  Խա չատր յան ենք» 
կար գա խո սով: ԲՀԿ-ն  հայ տա րա րեց, որ քա ղա քա կան իշ-
խա նութ յու նը որ դեգ րել է դա րա նա կա լած ա ռե ւանգ ման, 
թի կուն քից հար վա ծե լու, ծե ծի թու լա մորթ գոր ծե լաո ճը եւ 
կոչ ա րեց իր գրա սեն յակ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին ու ակ-

տի վիստ նե րին՝ կտրուկ աշ խու ժաց նել աշ խա տանք նե րը 
տե ղե րում՝ հա մա ժո ղովր դա կան ընդվզ ման միաս նա կան օր 
անց կաց նե լու հա մար:

 Փետր վա րի 12-ին կա յա ցավ ՀՀԿ  Գե րա գույն մարմ նի նիս-
տը, որ տեղ  Սերժ  Սարգս յա նը հան դես ե կավ «ծրագ րա յին» 
ե լույ թով, որն ամ բող ջո վին նվիր ված էր ԲՀԿ ա ռաջ նորդ, 
հայտ նի օ լի գարխ  Գա գիկ  Ծա ռուկ յա նին եւ նրա քա ղա քա-
կան գոր ծու նեութ յա նը:  Սարգս յա նի քայ լը շրջա դար ձա յին 
դար ձավ  Հա յաս տա նի ներ քա ղա քա կան կյան քում:  Բա ցա-
հայտ սպառ նա լիք նե րով, մե ղադ րանք նե րով ու ղեկց ված այդ 
ե լույ թը ու ղիղ մար տահ րա վեր էր «Եռ յա կի» նա խա ձեռ նած 
շարժ մա նը, ին չի պա տաս խանն ի րեն եր կար սպա սել չտվեց:

 Փետր վա րի 13-ին ԲՀԿ քաղ խորհր դի նիս տում  Գա գիկ 
 Ծա ռուկ յա նը, ում ՀԱԿ ա ռաջ նորդ, ՀՀ ա ռա ջին նա խա գահ 
 Լե ւոն  Տեր- Պետ րոս յա նը զու գադ րել էր Վ րաս տա նի քա ղա-
քա կան կյան քում մեծ դեր խա ղա ցած ձեռ նար կա տեր, բա-
րե գործ  Բի ձի նա Ի վա նիշ վի լիին, հան դես ե կավ պա տաս-
խան ե լույ թով։  Նա ար ձա գան քեց ստեղծ ված ի րա վի ճա կին 
եւ կոչ ա րեց հա մազ գա յին մո բի լի զաց ման՝ «ու նե նա լով մեկ 
նպա տակ` քա ղա քա կան բո լոր օ րի նա կան մի ջոց նե րով 
(ան դա դար հան րա հա վաք ներ, եր թեր, ցույ ցեր, անհ նա-
զան դութ յուն եւ այլն) հաս նել  Սերժ  Սարգս յա նի պաշ տո-
նան կութ յա նը` ա զատ վե լու հա մար չա րի քի այս իշ խա նութ-
յու նից»։ ԲՀԿ քաղ խորհր դի նիս տին ան մի ջա պես հա ջոր դե-
ցին  Գա գիկ  Ծա ռուկ յա նի հան դի պում նե րը ՀԱԿ ա ռաջ նորդ 
 Լե ւոն  Տեր- Պետ րոս յա նի եւ « Ժա ռան գութ յան» ղե կա վար 
 Րաֆ ֆի  Հով հան նիս յա նի հետ:  Հայտ նի դար ձավ, որ այս ձե-
ւա չա փի քննար կում նե րը շա րու նակ վե լու են եւս մեկ-եր կու 
օր, ո րից հե տո «Եռ յա կը» հան րութ յանն է ներ կա յաց նե լու 
հե տա գա ա նե լիք նե րը: 

 Փետր վա րի 15-ին ար դեն տե ղի ու նե ցավ « Բար գա վաճ 
 Հա յաս տան», ՀԱԿ, « Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յուն-
նե րի ա ռաջ նորդ նե րի հան դի պու մը՝ պատ վի րա կութ յուն-
նե րի ընդ լայն ված կազ մե րով:  Հան դիպ ման ըն թաց քում 
քննարկ վեց  Հա յաս տա նում ստեղծ ված ներ քա ղա քա կան 
ար տա կարգ ի րա վի ճա կը: Ո րո շում կա յաց վեց փետր վա-
րի 20-ին Ա զա տութ յան հրա պա րա կում շտապ հրա վի րել 
հա մազ գա յին հա վաք՝ ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի հետ միա սին 
ստեղծ ված ի րա վի ճա կի հան գու ցա լուծ ման ո րո շում ըն դու-
նե լու հա մար:
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Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումների տրամաբանությունը

 Սա կայն քա ղա քա կան ի րա վի ճա կը շատ ա րագ փոխ վեց, 
եւ  Սերժ  Սարգս յան- Գա գիկ  Ծա ռուկ յան հա կա մար տութ-
յու նը շա տե րի հա մար անս պա սե լի ելք ու նե ցավ: ՀՅԴ միջ-
նոր դութ յամբ տե ղի ու նե ցավ  Սարգս յա նի ու  Ծա ռուկ յա նի 
անդր կու լիս յան հան դի պում, ո րից հե տո վեր ջինս հայ տա-
րա րեց այ լեւս քա ղա քա կան գոր ծու նեութ յուն ծա վա լե լու 
ցան կութ յան բա ցա կա յութ յան մա սին։ ԲՀԿ-ն սկ սեց կազ-
մա լուծ վել՝ իր փլա տակ նե րի տակ թող նե լով նաեւ «Եռ յա կի» 
հա մա կիր նե րի՝ երկ րում իշ խա նա փո խութ յուն տես նե լու 
հույ սե րը։ 

 Կու սակ ցութ յուն նե րի հա մախմբ ման մի ջո ցով դե պի 
սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն ներ

 Գոր ծող վար չա խում բը՝ պա տեհ ա ռիթ հա մա րե լով ԲՀԿ 
կազ մա լուծ մամբ քա ղա քա կան դաշ տում ա ռա ջա ցած վա-
կո ւու մը, մարտ ամ սից մեծ թա փով լծվեց սահ մա նադ րա-
կան փո փո խութ յուն նե րի գոր ծըն թացն ա վար տին հասց նե-
լու եւ երկ րի կա ռա վար ման հա մա կար գը ըստ իր ծրագ րե րի 
վե րա փո խե լու գոր ծին։ Այդ գոր ծըն թա ցի շրջա նակ նե րում 
 Սերժ  Սարգս յա նը մար տի 12-ին հան դի պեց «Օ րի նաց եր-
կիր», « Ժա ռան գութ յուն»,  Միա վոր ված աշ խա տան քա յին, 
« Բար գա վաճ  Հա յաս տան»,  Հա յոց հա մազ գա յին շար ժում, 
«Ա զատ դե մոկ րատ ներ» կու սակ ցութ յուն նե րի ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րի հետ։ Ա վե լի վաղ նա հան դի պել էր  Հայ  Յե ղա փո խա-
կան  Դաշ նակ ցութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ:

 Նույն օ րը ե րե կո յան քննար կում նե րը շա րու նակ վե ցին 
ՀՀԿ գոր ծա դիր մարմ նի ընդ լայն ված նիս տում, ո րին մաս-
նակ ցե ցին նաեւ « Հա յաս տա նի քրիս տո նեա-դե մոկ րա տա-
կան միութ յուն», « Սահ մա նադ րա կան ի րա վունք միութ-
յուն» եւ «Ազ գա յին միա բա նութ յուն» կու սակ ցութ յուն նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: Այդ հան դի պում նե րից հե տո՝ մար տի 
13-ին,  Սերժ  Սարգս յա նը հան դի պեց նաեւ ՀՀ նա խա գա հին 
ա ռըն թեր սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում նե րի մաս նա գի-
տա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի հետ եւ ներ կա յաց րեց 
հանձ նա ժո ղո վի կող մից մշակ ված սահ մա նադ րա կան բա-
րե փո խում նե րի հա յե ցա կար գի վե րա բեր յալ իր տե սա կե տը: 
 Մաս նա վո րա պես նա հարկ հա մա րեց նկա տել, որ սահ մա-
նադ րա կան բա րե փո խում նե րի հա յե ցա կար գի վե րա բեր յալ 
ո րո շում կա յաց նե լու հա մար ին քը հան դի պում ներ է ու նե-

ցել  Հա յաս տա նի քա ղա քա կան դաշ տի հիմ նա կան դե րա-
կա տար նե րի մեծ մա սի հետ: «Ես շա րու նա կում եմ մնալ այն 
կա յուն կար ծի քին, որ մեր երկ րի հա մար սահ մա նադ րա կան 
բա րե փո խում ներն իս կա պես կա րե ւոր են եւ դրանք կա րող 
են ի րա կա նաց վել միայն լայն քա ղա քա կան կոն սո լի դաց-
ման պայ ման նե րում:  Միեւ նույն ժա մա նակ քա ղա քա կան 
ու ժե րի հետ անց կաց ված խորհր դատ վութ յուն նե րը ցույց 
են տա լիս, որ այս հար ցում չկան եւ օբ յեկ տի վո րեն չեն կա-
րող լի նել միան շա նակ հա մընկ նող մո տե ցում ներ. կան կա-
ռա վար ման խորհր դա րա նա կան հա մա կար գին թե՛ կողմ եւ 
թե՛ դեմ ար տա հայտ վող ներ, կան նաեւ ու ժեր, ո րոնք վերջ-
նա կան կողմ նո րո շում ու նե նա լու հա մար կա րե ւո րում են 
ի րենց մաս նակ ցութ յունն այս գոր ծըն թա ցին, եւ այս պի սի 
ու ժե րը շատ ա վե լի մե ծա թիվ են: ․․․ Սկս վում է աշ խա տան քի 
նոր, ա վե լի բարդ ու ծա վա լուն, միեւ նույն ժա մա նակ՝ պա-
տաս խա նա տու փուլ: Վս տահ եմ, որ մենք ա միս ներ անց 
ու նե նա լու ենք հստակ մո տե ցում նե րով ու լու ծում նե րով 
փաս տա թուղթ»,- նշել էր  Սարգս յա նը: 

Իբ րեւ ա պա ցույց առ այն, որ կա յա ցել է քա ղա քա կան 
լայն կոն սո լի դա ցում սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե-
րի գոր ծըն թա ցի շուրջ, ար դեն մար տի 14-ին  Սերժ  Սարգս-
յա նը հա վա նութ յուն տվեց ՀՀ նա խա գա հին ա ռըն թեր 
սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում նե րի մաս նա գի տա կան 
հանձ նա ժո ղո վի կող մից  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 
նա խա գա հին ներ կա յաց ված սահ մա նադ րա կան բա րե փո-
խում նե րի հա յե ցա կար գին:  Սարգս յա նի ո րոշ ման հա մա-
ձայն՝ ՀՀ նա խա գա հին ա ռըն թեր սահ մա նադ րա կան բա րե-
փո խում նե րի մաս նա գի տա կան հանձ նա ժո ղո վը այ դու հետ 
քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի հետ պետք է կազ մա-
կեր պեր ու ի րա կա նաց ներ քննար կում ներ սահ մա նադ-
րա կան բա րե փո խում նե րի հա յե ցա կար գում ամ րագր ված 
մո տե ցում նե րի կեն սա գործ ման վե րա բեր յալ եւ ամ փո փեր 
կու սակ ցութ յուն նե րի ներ կա յաց րած ա ռա ջար կութ յուն-
ներն ու դի տո ղութ յուն նե րը:

«ԱՅՈ՞», թե՞ «ՈՉ»։  Ներ քա ղա քա կան պայ քար սահ մա նադ-
րա կան փո փո խութ յուն նե րի ան վան տակ

Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ սահ մա նադ րա կան փո-
փո խութ յուն նե րի գոր ծըն թա ցը ա վար տին հասց նե լու հա-
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մար գոր ծող վար չախմ բին հա ջող վել էր չե զո քաց նել կամ 
իր կող մը գրա վել կու սակ ցութ յուն նե րի մեծ մա սին, այ նո-
ւա մե նայ նիվ հան րութ յան դժգո հութ յուն նե րը սկզբնա պես 
կա րո ղա ցան մեկ տեղ վել ու ինս տի տու ցիո նա լաց վել «Ոչ» 
ան վա նու մը ստա ցած եւ ընդ դեմ վար չախմ բի գոր ծող ճա-
կա տում։  Սեպ տեմ բե րի 12-ին տե ղի ու նե ցավ « Չե՛ք անց կաց-
նի» քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նութ յան կող մից հրա վիր-
ված «Ոչ»-ի ճա կա տի հա մա ժո ղո վը, ո րին մաս նակ ցում էին 
ՀՀ սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րին դեմ հան դես 
ե կող կու սակ ցութ յուն նե րի ու քա ղա քա ցիա կան նա խա-
ձեռ նութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: «Ոչ»-ի ճա կա տը 
հա մա ժո ղո վի ժա մա նակ ըն դու նեց հա մա տեղ հայ տա րա-
րութ յուն, ըստ ո րի նպա տակ դրվեց կա սեց նել սահ մա նադ-
րա կան փո փո խութ յան գոր ծըն թա ցը եւ իշ խող վար չախմ բի 
վե րար տադ րութ յու նը:  Հայ տա րա րութ յու նը ստո րագ րե ցին 
ՀԱԿ, « Ժա ռան գութ յուն», ՀԺԿ, ԱԻՄ, « Հա յազն» կու սակ-
ցութ յուն նե րը, « Հիմ նա դիր խորհր դա րան», «Ոչ թա լա նին» 
նա խա ձեռ նութ յուն նե րը, «Ար մատ», « Մար տի 1»,  «Ա զա-
տութ յուն եւ ժո ղովր դա վա րութ յուն» եւ հա սա րա կա կան ու 
քա ղա քա կան այլ կազ մա կեր պութ յուն ներ:

 Սա կայն սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րի հան-
րաք վեին ըն դա ռաջ մեկ ա միս անց այդ ճա կա տը կա մաց-
կա մաց սկսեց տար րա լուծ վել ու ա ռար կա յա նալ եր կու 
տար բեր դա շինք նե րի ձե ւով։  Հոկ տեմ բե րի 12-ին  Րաֆ ֆի 
 Հով հան նիս յա նը եւ  Ժի րայր  Սէ ֆիլ յա նը հայ տա րա րե ցին 
հա մա տեղ պայ քա րի մա սին՝ ձե ւա վո րե լով ընդ դի մութ յան 
միաս նա կան շտաբ՝ « Նոր  Հա յաս տան» հան րա յին փրկութ-
յան ճա կատ ան վա նու մով: Այդ միա վոր մա նը հե տա գա յում 
միա ցան նաեւ «Ոտ քի՛,  Հա յաս տան» քա ղա քա ցիա կան նա-
խա ձեռ նութ յու նը, « Հիմ նա դիր խորհր դա րան»-ը,  Քա ղա քա-
գետ նե րի միութ յան նա խա գահ Հ մա յակ  Հով հան նիս յա նը, 
« Ժո ղովր դա վա րա կան հայ րե նիք», « Ժա ռան գութ յուն» կու-
սակ ցութ յուն նե րը, ինչ պես նաեւ «Ազ գա յին ինք նո րո շում 
միա վո րում»-ը (ԱԻՄ)՝ դի տոր դի կար գա վի ճա կով։ Դ րա նից 
հե տո՝ հոկ տեմ բե րի 19-ին, կազ մա վոր վեց նաեւ «Ոչ»-ի հա-
մա տեղ շտա բը՝ ընդ դեմ սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն-
նե րի գոր ծող ՀԱԿ-ի եւ ՀԺԿ-ի գլխա վո րութ յամբ։  Մար զա յին 
մի շարք հան դի պում նե րից հե տո եր կու միա վո րում ներն 
ի րենց ու շադ րութ յու նը կենտ րո նաց րին վեր ջին շա բաթ վա 
ըն թաց քում Ե րե ւա նում ա ռա վել ակ տի վութ յուն ցու ցա բե-
րե լու եւ հան րութ յա նը դե պի ի րենց տրա մադ րե լու վրա։  

 Դեկ տեմ բե րի 1-ին Ա զա տութ յան հրա պա րա կում « Նոր 
 Հա յաս տան» միա վո րու մը հրա վի րեց հան րա հա վաք։  Վար-
չա խում բը դի մեց հան րա հա վա քը խո չըն դո տե լու տա րաբ-
նույթ մի ջոց նե րի։  Մաս նա վո րա պես, օր վա ըն թաց քում 
կանգ նեց վեց մար զե րից դե պի Ե րե ւան հա սա րա կա կան 
տրանս պոր տի աշ խա տան քը, մի քա նի ան գամ խո չըն դոտ-
վեց բուն քա ղա քա կան ակ ցիան։  Հա ջորդ օ րե րին « Նոր 
 Հա յաս տան» միա վո րու մը շա րու նա կեց հան րութ յա նը հա-
մախմ բե լու ակ ցիա ներ ի րա կա նաց նել՝ որ պես պայ քա րի 
ճա նա պարհ ա ռա ջար կե լով հան րաք վեին մաս նակ ցե լու 
փո խա րեն գոր ծող վար չախմ բի տա պա լու մը փո ղո ցում 
անց կաց նե լու տես լա կա նը։

 Միա ժա մա նակ «Ոչ»-ի միա վո րու մը Ա զա տութ յան հրա-
պա րա կում իր գլխա վոր հան րա հա վաքն անց կաց րեց դեկ-
տեմ բե րի 3-ին։ Իր ե լույ թում ՀԱԿ փոխ նա խա գահ, «Ոչ»-ի 
շտա բի պետ  Լե ւոն  Զու րաբ յա նը հայ տա րա րեց, որ «ՀԱԿ-ի 
եւ ՀԺԿ-ի հա մա տեղ շտա բը շատ լավ գի տի իր ա նե լիք ներն 
ու ծրա գի րը, եւ այն ան շե ղո րեն ի րա գոր ծե լու է։ « Մենք իս-
կա պես մշա կել ենք այն պի սի ծրա գիր, ո րը հաղ թա նա կող 
պայ քա րի ծրա գիր է։  Բո լո րիդ խնդրում եմ զին վել համ բե-
րութ յամբ, հա մա ռութ յամբ եւ ի մա նալ՝ հաղ թում է նա, ով 
հե տե ւո ղա կան ու հա մառ է»,- հայ տա րա րեց  Զու րաբ յա նը:

 Դեկ տեմ բե րի 6-ին  Հա յաս տա նում կա յա ցած հան րաք վեն 
ա ռանձ նա ցավ կո պիտ խախ տում նե րով։ Ընտ րա կա շառ քի 

բա ժա նու մը, բազ մա կի քվեար կութ յու նը, տե ղա մա սե րում 
«Ա յո»-ի օգ տին լցո նում ներն ու ար ձա նագ րութ յուն նե րի 
կեղ ծու մը հա մա տա րած բնույթ էին կրում: Ըստ  Կենտ րո նա-
կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ներ կա յաց րած նախ նա-
կան արդ յունք նե րի՝ք վեար կե լու ի րա վունք ու նե ցող քա ղա-
քա ցի նե րի ընդ հա նուր թի վը ե ղել է 2 մի լիոն 567 հա զար 047, 
քվեար կութ յա նը մաս նակ ցել են 1 մի լիոն 303 հա զար 466 
քա ղա քա ցի ներ: Ան վա վեր է ճա նաչ վել 53 հա զար 332 քվեա-
թեր թիկ, «ա յո» է քվեար կել 825 հա զար 851 մարդ, «ոչ»` 421 
հա զար 600: 

 Սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րի դեմ հան դես 
ե կող ճա կատ նե րը՝ որ պես ի րենց գոր ծու նեութ յան վեր-
ջին ա րար, ընտ րութ յուն նե րի հա ջորդ օ րը՝ դեկ տեմ բե րի 
7-ին, Ա զա տութ յան հրա պա րա կում հրա վի րե ցին հան րա-
հա վաք։  Հան րա հա վա քում ներ կա յաց նե լով հան րաք վեի 
ըն թաց քում գոր ծող վար չախմ բի հան ցա վոր գոր ծու նեութ-
յան փաս տե րը՝ այ նու հե տեւ կազ մա կեր պիչ նե րը հան րութ-
յա նը հրա վի րե ցին ա վան դա կան եր թի, ո րից հե տո ի րենց 
հա մա կիր նե րին ճա նա պարհ դրե ցին տուն։  Նույն ժա մին 
ՀՀ նա խա գա հի նստա վայ րում  Սերժ  Սարգս յա նը՝ հյու րըն-
կա լե լով բազ մա թիվ պաշ տո նա տար ան ձանց, հա սա րա կա-
կան եւ քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի, հան դես ե կավ ե լույ թով։ 
 Նա նշեց, որ «Ոչ»-ի կողմ նա կից նե րից շա տերն ի րենք ի րենց 
մա սին որ պես «ճա կատ» էին խո սում, սա կայն ին քը փոր ձել 
է որ քան հնա րա վոր է խու սա փել այդ բա ռից: « Մենք պատ-
րաստ ենք ա մե նա բաց եւ ա մե նաընդգր կուն քննար կում-
նե րի բո լոր հնա րա վոր ձե ւա չա փե րում, որ պես զի ի վեր ջո 
ըն դու նենք նոր՝ լա վա գույն Ընտ րա կան օ րենս գիր քը:  Մենք 
պատ րաստ ենք քննար կել թա փան ցի կութ յուն ու վստա-
հութ յուն ա պա հո վող ցան կա ցած մե խա նիզմ:  Հու սով եմ, 
որ մեր ընդ դի մա խոս նե րը կըն դու նեն այս հրա վե րը եւ մեզ 
հետ հա վա սար կլծվեն այս կա րե ւոր աշ խա տան քին»,- նշել 
էր  Սարգս յա նը՝ կրկին դուռ բա ցե լով ընդ դի մա ցող կու սակ-
ցութ յուն նե րի առ ջեւ՝ վար չախմ բի հետ գոր ծարք նե րի ու 
պայ մա նա վոր վա ծութ յուն նե րի գնա լու հա մար:

www.acnis.am

VISIT OUR
WEBSITE

•	About	Us
•	Full	Activity
•	Calendar
•	Articles
•	Publications

•	Մեր	մասին
•	Գործունեություն
•	Օրացույց
•	Հոդվածներ
•	Հրատարակություններ

JOIN THE CENTER’S
STRATEGIC PARTNERS
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«Է լեկտ րիկ Ե րե ւա նի» ձե ւա վոր ման ա ռի թը եւ բո ղո քի 
սկիզ բը

2015 թվա կա նի հու նի սի 17-ին ՀՀ հան րա յին ծա ռա յութ-
յուն նե րը կար գա վո րող հանձ նա ժո ղո վը ո րո շում ըն դու նեց 
բարձ րաց նել է լեկտ րաէ ներ գիա յի սա կա գի նը: Այդ ո րո շու մը 
ա ռիթ հան դի սա ցավ, որ բազ մա թիվ քա ղա քա ցի ներ իշ խա-
նութ յուն նե րի նկատ մամբ կու տակ ված դժգո հութ յու նը հեր-
թա կան ան գամ բարձ րա ձայ նե լու ու ո րո շու մը չե ղար կե լու 
նպա տա կով կազ մա կեր պեն բո ղո քի եր կա րա րա տեւ ակ ցիա-
ներ՝ հան րա հա վաք ներ, եր թեր, ավ տոեր թեր, նստա ցույ ցեր: 

Բո ղո քի ա լի քը բարձ րաց վեց այն ժա մա նակ, երբ հու նի սի 
17-ին «Ոչ թա լա նին» քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նութ յան 
կող մից կազ մա կերպ ված բազ մա մարդ հան րա հա վա քի ժա-
մա նակ իշ խա նութ յուն նե րից պա հանջ վեց մին չեւ հու նի սի 
22-ը չեղ յալ հա մա րել սա կագ նի բարձ րաց ման մա սին հա մա-
պա տաս խան հանձ նա ժո ղո վի ո րո շու մը եւ նշվեց, որ հա կա-
ռակ դեպ քում ցու ցա րար նե րը եր թով կշարժ վեն դե պի Նա-
խա գա հի նստա վայր:

Դեպի«Բաղրամյան»առաջիներթըեւվարչախմբիպա
տասխանը

Ի րա վի ճա կը թե ժա ցավ հու նի սի 22-ին, երբ ա վարտ վեց 
իշ խա նութ յուն նե րին տրված վերջ նա ժամ կե տը: Քա նի որ 
իշ խա նութ յուն նե րը ան հա ղորդ էին մնա ցել բո ղո քող հան-
րութ յան պա հանջ նե րին, ցու ցա րար նե րը, ինչ պես խոս տա-
ցել էին, ո րո շե ցին շարժ վել դե պի Նա խա գա հի նստա վայր: 
Բաղ րամ յան պո ղո տա յի սկզբնա մա սում հան դի պե լով ոս-
տի կա նա կան պատ նե շին, եր թի մաս նա կից նե րը ո րո շե ցին 
հենց տե ղում նստա ցույց սկսել եւ այդ կերպ ի րա կա նաց նել 
ի րենց բո ղո քի գոր ծո ղութ յու նը: Ոս տի կա նութ յու նը ակ ցիան 
հա մա րեց ա նօ րի նա կան եւ հոր դո րեց դա դա րեց նել այն: Սա-
կայն ակ տի վիստ նե րը չհնա զանդ վե ցին ոս տի կա նութ յան 
պա հանջ նե րին, իսկ ի րա վա պահ նե րը՝ բազ միցս նշե լով, որ 
դա դա րեց նե լու են նստա ցույ ցը, ե թե ցու ցա րար նե րը ինք-
նա կամ դա չա նեն, այդ օ րը այդ պես էլ չի րա կա նաց րին ի րենց 
սպառ նա լի քը: 

Հու նի սի 22-ին ոս տի կա նութ յու նը փոր ձեց նաեւ այլ, միջ-
նոր դա կան գոր ծա ռույթ ի րա կա նաց նե լու մի ջո ցով ա զա տել 

«Է լեկտ րիկ Ե րե ւան»՝ քա ղա քա ցիա կան 
անհնազանդութ յան հա յաս տան յան օ րի նակ
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Բաղ րամ յան պո ղո տան: Ցու ցա րար նե րը տե ղե կաց վե ցին, որ 
ՀՀ ոս տի կա նա պետ Վ լա դի միր Գաս պար յա նը ցու ցա րար նե-
րին ա ռա ջար կել է կազ մել 3-4 հո գա նոց խումբ եւ ե րաշ խա-
վո րել, որ հան րա պե տութ յան նա խա գա հը կըն դու նի նրանց 
եւ կլսի նրանց պա հանջ նե րը: Ցու ցա րար նե րը հրա պա րա կա-
յին քննար կում նե րից հե տո մեր ժե ցին վե րոնշ յալ ա ռա ջար-
կը, իսկ ոս տի կա նութ յու նը հու նի սի 23-ի ա ռա վոտ յան ու ժի, 
այդ թվում՝ ջրցան մե քե նա յի կի րառ մամբ ցրեց նստա ցույ-
ցը, ե ղան բազ մա թիվ բեր ման են թարկ ված ներ, հա րուց վեց 
քրեա կան գործ խու լի գա նութ յան հատ կա նի շով: 

Բո ղո քի ընդ լայ նու մը եւ Բաղ րամ յան պո ղո տա յի եր կա րա-
ժամ կետ նստա ցույ ցի մեկ նար կը

Ոս տի կա նութ յան գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մա չա փութ յան 
վե րա բեր յալ, ի թիվս այ լոց, ի րենց մտա հո գութ յու նը հայտ-
նե ցին ինչ պես հա յաս տան յան ի րա վա պաշտ պան նե րը, այդ 
թվում՝ ՀՀ օմ բուդս մե նը, այն պես էլ մի շարք մի ջազ գա յին 
կա ռույց նե րի եւ Ա րեւ մուտ քի պե տութ յուն նե րի ներ կա յա ցու-
ցիչ ներ: Իշ խա նութ յուն նե րի վե րոնշ յալ գոր ծո ղութ յուն նե րը, 
կար ծես, էլ ա վե լի բոր բո քե ցին բո ղո քող քա ղա քա ցի նե րին՝ 
նրանց թիվն ա ճեց, ո րոշ ման կա սեց ման պա հան ջին ա վե լա-
ցավ նաեւ ցու ցա րար նե րի նկատ մամբ ան հա մա չափ ու ժի կի-
րառ ման պա տաս խա նա տու նե րին եւ ի րա կա նաց նող նե րին 
պատ ժի են թար կե լու պա հան ջը, կար գա խոս ներն էլ ա վե լի 
կոշ տա ցան: 

Ցու ցա րար նե րը հու նի սի 23-ի ե րե կո յան դուրս ե կան փո-
ղոց եւ նո րից շարժ վե ցին դե պի Նա խա գա հի նստա վայր, որ-
տեղ նրանց կրկին դի մա վո րեց ոս տի կա նա կան պատ նե շը: 
Անհ նա զանդ քա ղա քա ցի նե րը ո րո շե ցին ան ժամ կետ նստա-
ցույց ա նել: Այս ան գամ ոս տի կա նութ յու նը, թեեւ բազ մա թիվ 
ան գամ զգու շաց րեց, որ դա դա րեց նե լու է հա վա քը, այդ պես 
էլ ի կա տար չա ծեց իր սպառ նա լի քը: Ցու ցա րար նե րը, ո րոնց 
թվում էին տար բեր ընդ դի մա դիր քա ղա քա կան ու ժե րի, քա-
ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նութ յուն նե րի, հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ եւ ուղ ղա կի 
ակ տիվ քա ղա քա ցի ներ, եր կու շա բաթ շա րու նակ յու րօ րի-
նակ փա ռա տո նա յին մթնո լոր տի խո րա պատ կե րին շուր ջօր-
յա նստա ցույց եւ եր թեր ի րա կա նաց րին՝ այդ պի սով կյան քի 
կո չե լով քա ղա քա ցիա կան անհ նա զան դութ յան յու րօ րի նակ 
ակ ցիա նե րի ամ բողջ մի շա րան: Նս տա ցույ ցի հետ կապ ված 
հե տաքրք րա կան, նո րա րար, սա կայն ցու ցա րար նե րի կող մից 
ոչ միան շա նակ վե րա բեր մուն քի ար ժա նա ցած մի ե րե ւույթ էլ՝ 
քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րից եւ շոու բիզ նե սի ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րից բաղ կա ցած, այս պես կոչ ված, «կեն դա նի պատն» էր, 
ո րը ստեղծ վել էր ցու ցա րար նե րի եւ ոս տի կա նութ յան մի ջեւ 
հնա րա վոր բա խում նե րից խու սա փե լու հա մար: 

«Է լեկտ րիկ Ե րե ւա նի» կար գա խոս նե րը եւ անհ նա զան-
դութ յան ար շա վի ո րոշ հատ կա նիշ նե րը

Պետք է նշել, որ ակ ցիա նե րի ըն թաց քում հնչող կար գա-
խոս նե րից, այն է՝ « Մենք ենք տե րը մեր երկ րի», «Ո րո շո ղը 
մենք ենք», «Ա զատ, Ան կախ Հա յաս տան» եւ դրանց հա մա-
հունչ բո վան դա կութ յամբ ե լույթ նե րից ու ներ կա յաց ված 
պա հանջ նե րից հստակ ե րե ւում էր, որ քա ղա քա ցի նե րի բո-
ղո քի բնույ թը զուտ սո ցիալ-տնտե սա կան չէ, որ բո ղոքն ու նի 
հստակ քա ղա քա կան բո վան դա կութ յուն: Ցու ցա րար նե րը 
ոչ միայն վրդով ված էին այն բա նից, որ է լեկտ րաէ ներ գիա յի 
սա կա գի նը բարձ րաց նե լու ո րոշ ման արդ յուն քում կյան քը, 
ընդ հա նուր առ մամբ, թան կա նա լու է, այլ նաեւ պնդում էին, 
որ սա կագ նի բարձ րաց ման ո րո շումն ան հիմն է եւ պայ մա-
նա վոր ված է երկ րում առ կա հա մա կար գա յին կո ռուպ ցիա-
յով: Ցու ցա րար նե րից շա տե րը հա մոզ ված էին, որ ռու սա կան 
«ԻՆՏԵՐ ՌԱՕ ԵԷՍ» ՓԲԸ-ի կող մից ստեղծ ված, Հա յաս տա-

նում է լեկտ րաէ ներ գիա յի բաշխ մամբ եւ ի րաց մամբ զբաղ վող 
« Հա յաս տա նի է լեկտ րա կան ցան ցեր» ըն կե րութ յու նը եւ հա-
յաս տան յան իշ խա նութ յուն նե րը հան ցա վոր գոր ծար քի մեջ 
են, ին չի հե տե ւան քով էլ ըն դուն վել է սա կագ նի բարձ րաց ման 
ո րո շու մը: Քա ղա քա ցի նե րը բո ղո քում էին երկ րում առ կա քա-
ղա քա կան եւ տնտե սա կան մե նաշ նորհ նե րից, ա նարդ յու նա-
վետ կա ռա վա րու մից, ա նար դա րութ յու նից:  

«Է լեկտ րիկ Ե րե ւան» ան վա նու մը ստա ցած քա ղա քա ցիա-
կան ար շա վի հատ կա նիշ նե րից մեկն էլ ե րի տա սար դա կան 
ե ռան դով, հու մո րով, եր գի ծան քով հա գե ցած մթնո լորտն էր: 
Պետք է նշել, որ, չնա յած բո ղո քի ցույ ցե րի հա մա կար գող նե-
րի հաս ցեին հա ճախ հնչում էր քննա դա տութ յուն առ այն, 
որ նրանք չու նեն ո րո շում նե րի կա յաց ման հստակ գոր ծի-
քա կազմ, ռազ մա վա րութ յուն, մար տա վա րութ յուն, հստակ 
գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրա գիր, այ նո ւա մե նայ նիվ, Բաղ րամ-
յա նում տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձութ յուն նե րը վա յե լում էին 
հան րութ յան զգա լի հատ վա ծի հա մակ րան քը, «Է լեկտ րիկ 
Ե րե ւա նը» դար ձել էր հա մաշ խար հա յին ԶԼՄ-ե րի ու շադ րութ-
յան ա ռար կա:

Իշ խող վար չախմ բի ար ձա գան քը եւ «Է լեկտ րիկ Ե րե ւա նի» 
պա տաս խա նը

Իշ խող վար չա խումբն, ի վեր ջո, ար ձա գան քեց տե ղի ու-
նե ցող ի րա դար ձութ յուն նե րին կոնկ րետ ո րոշ մամբ: Սերժ 
Սարգս յա նը հու նի սի 27-ին ազ դա րա րեց, որ սա կագ նի բարձ-
րա ցումն ար դա րաց ված է, սա կայն  մի ջազ գա յին աու դի տի 
կեն թարկ վի « Հա յաս տա նի է լեկտ րա կան ցան ցեր» ըն կե րութ-
յու նը, եւ այդ ըն թաց քում կա ռա վա րութ յունն իր վրա կվերց-
նի սա կագ նի բարձ րաց ման ամ բողջ բե ռը:

Ցու ցա րար նե րից շա տե րը իշ խա նութ յուն նե րի այս ո րո-
շու մը դի տար կե ցին որ պես հան րութ յան բո ղո քը հանգց-
նե լու նպա տա կով ի րա կա նաց վող մե քե նա յութ յուն, ո մանք 
էլ հա մա րե ցին, որ սա ա ռա վե լա գույնն էր, ին չին այդ պա հի 
դրութ յամբ հնա րա վոր էր հաս նել: Ին չե ւէ, պո ղո տա յում ո րոշ-
վեց, որ Բաղ րամ յա նում գտնվող հան րութ յու նը կո րո շի՝ շա-
րու նա կել մնալ պո ղո տա յում, թե ոչ: Այ նո ւա մե նայ նիվ, «Ոչ 
թա լա նին» նա խա ձեռ նութ յան՝ հան րութ յանն ա մե նից շատ 
հայտ նի ակ տի վիստ նե րը մի խումբ ա ջա կից նե րի հետ հու նի-
սի 28-ին ինք նա կամ գնա ցին Ա զա տութ յան հրա պա րակ, որ-
պես զի այն տեղ շա րու նա կեն ի րենց բո ղո քը, այ նինչ ցու ցա-
րար նե րի մե ծա մաս նութ յու նը, այդ թվում նա խա ձեռ նութ յան 
հա մա կար գող խմբի մի քա նի ներ կա յա ցու ցիչ ներ մնա ցին 
Բաղ րամ յան պո ղո տա յում: 

Բայ ցե ւայն պես, մի շարք պատ ճառ նե րով, ո րոնց վեր լու-
ծութ յունն ա ռան ձին ու սում նա սի րութ յան թե մա կա րող է լի-
նել, բո ղո քը գնա լով սա կա վա մարդ էր դառ նում եւ այն կար-
գա վո րե լու պա տաս խա նատ վութ յուն ստանձ նած նոր հա-
մա կար գող նե րը, թե պետ փոր ձե ցին ո րո շա կի լիցք հա ղոր դել 
շարժ մա նը, սա կայն սա կա վա թիվ դար ձած ցու ցա րար նե րին 
ոս տի կան նե րը հու լի սի 6-ին միայն ֆի զի կա կան ու ժի կի րառ-
մամբ դուրս հա նե ցին Բաղ րամ յան պո ղո տա յից:

Թեեւ	«Է	լեկտ	րիկ	Ե	րե	ւա	նը»	չհա	սավ	իր	հիմ	նա	կան	նպա	տա-
կին,	այն	է՝	հայտ	նի	ո	րոշ	ման	չե	ղարկ	մա	նը,	սա	կայն	այն	փաս-
տը,	որ	եր	կու	շա	բաթ	շա	րու	նակ	Բաղ	րամ	յան	պո	ղո	տան	փակ	
մնաց,	քա	ղա	քա	ցիա	կան	նա	խա	ձեռ	նութ	յան	կող	մից	կազ	մա-
կերպ	ված	բո	ղո	քը	դար	ձավ	ոչ	միայն	Հա	յաս	տա	նի,	այ	լեւ	հա-
մաշ	խար	հա	յին	նշա	նա	կութ	յան	ի	րա	դար	ձութ	յուն:	Այդ	ա	մե	նի	
արդ	յուն	քում	վար	չա	խում	բը	գնաց	ինչ-որ	զիջ	ման,	ո	րը,	ճիշտ	
է,	չգո	հաց	րեց	ցու	ցա	րար	նե	րին,	բայց	վկա	յում	է	այն	մա	սին,	որ	
բազ	մա	թիվ	թե	րի	կող	մե	րի	առ	կա	յութ	յամբ	հան	դերձ,	«Է	լեկտ-
րիկ	Ե	րե	ւա	նը»	նշա	նա	կա	լի	ի	րա	դար	ձութ	յուն	էր	Հա	յաս	տա	նի	
քա	ղա	քա	կան,	քա	ղա	քա	ցիա	կան	կյան	քում:	Ակն	հայտ	է,	որ	հե-
տա	գա	յում	այն	կու	նե	նա	իր	դրա	կան	ազ	դե	ցութ	յու	նը:	
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Կարինը, Ալեքը եւ ՌԱՀՀԿ-ը «1915»-ը 
ներկայացրին Վանում

« Վա նա լճի» մի ջազ գա յին կի նո փա ռա տո նի փակ ման գի-
շե րը «1915» հո գե բա նա կան թրիլ լե րը խլաց նող ծա փա հա-
րութ յուն նե րի ար ժա նա ցավ ցու ցադ րութ յա նը ներ կա քուրդ 
եւ թուրք հան դի սա տե սի կող մից եւ դեկ տեմ բե րի 11-ին Վա նի 
կենտ րո նում տե ղի ու նե ցած ա րա րո ղութ յան ժա մա նակ շա-
հեց ժյու րիի հա տուկ մրցա նա կը: Կա րին Հով հան նիս յա նի եւ 
Ա լեք Մու հիբ յա նի հա մա հե ղի նա կութ յամբ ստեղծ ված ֆիլ մը 
ցու ցադր ման նա խա շե մին հայտն վել էր հա կա սութ յուն նե րի 
կենտ րո նում, քա նի որ տե ղա կան հա կա հայ կա կան խմբե րը 
դա տա պար տում էին փա ռա տո նը եւ սպառ նում փա ռա տո նի 
կազ մա կեր պիչ նե րին՝ Ա րե ւել յան Թուր քիա յի ի րա կան դեմ քը 
ցույց տվող նման կի նոն կար ներ կա յաց նե լու հա մար:

Հա յաս տա նի ա ռա ջին արտ գործ նա խա րար ու Ռազ մա վա-
րա կան եւ ազ գա յին հե տա զո տութ յուն նե րի հայ կա կան կենտ-
րո նի (ՌԱՀՀԿ) հիմ նա դիր տնօ րեն Րաֆ ֆի Կ. Հով հան նիս յա նի 
գոր ծա դիր պրոդ յու սե րութ յամբ, հան րա հայտ Սի մոն Աբ գար-
յա նի եւ Ան ժե լա Սա րաֆ յա նի գլխա վոր դե րա կա տա րութ յամբ 
եւ Սերժ Թանկ յա նի ինք նա տիպ ե րաժշ տութ յամբ ստեղծ ված 
այս ֆիլ մը տուրք է 1915թ. Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան  ժա ռան-
գութ յա նը: ( Ֆիլ մը բեռ նե լու եւ այլ լրա ցու ցիչ տե ղե կութ յուն նե-
րի հա մար խնդրում ենք այ ցե լել www.1915themovie.com):

Ներ կա յաց նե լով ֆիլ մը Վա նում, Կա րին Հով հան նիս յանն 
անդ րա դար ձել է Թուր քիա յի մեկ դար յա մերժ մա նը եւ ա սել 
Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան մա սին իր հզոր խոս քը՝ միեւ նույն 
ժա մա նակ ճա նա չե լով քա ջութ յունն այն մտա վո րա կան նե րի 
ու կազ մա կեր պիչ նե րի, ով քեր 100 տա րի անց նա խա ձեռ նել 
են նման քննար կում: Աղ թա մար կղզու Սուրբ Խաչ ե կե ղե ցում 
« Վան» հե ռուս տա տե սութ յա նը տված հար ցազ րույ ցում Հով-
հան նիս յանն ա սել է. « Սա հա յոց թա գա վո րութ յան հո գե ւոր եւ 
խորհր դան շա կան սիրտն է: Այս հո ղում մենք մեզ օ տա րա կան 
չենք զգում: Մենք կար ծես տուն ե կած լի նենք»:

Քր դերն, ի րենց հեր թին, նե րո ղութ յուն են խնդրել հա յե րից՝ 
քուրդ եւ թուրք ժո ղո վուրդ նե րի ա նու նից: Նույ նիսկ պե տա կան 
հե ռուս տա տե սութ յամբ նրանք չեն խու սա փել « Ցե ղաս պա-
նութ յուն» բա ռից եւ հա վե լել են. « Հու սով ենք, որ կա րող ենք 
այս տեղ ու նե նալ ընդ հա նուր կյանք: Կու զե նա յինք, որ անց յա լը 
գո յութ յուն չու նե նա»: Ամ բողջ մի շա բաթ նման տրա մադ րութ-
յուն ներ էին թե ւա ծում Վա նում, որ տեղ այդ հո ղի հետ հայ կա-
կան կա պե րը ճա նա չե լու շար ժու մը լավ թափ ա ռավ:

«1915»-ը ստեղծ վել է ՌԱՀՀԿ-ի եւ ՌՎՎԶ/IDeA հիմ նադ րա մի 
հետ հա մա գոր ծակ ցութ յամբ:

The closing-night film 
at the Lake Van Interna-
tional Film Festival, the 
psychological thriller 1915 
received a resounding 
ovation from the Kurdish 
and Turkish audience in 
attendance—and earned 
the Special Jury Prize at 

a ceremony in downtown Van on December 11, 2015. The film, 
co-directed by Garin Hovannisian and Alec Mouhibian, had been at 
the center of much controversy in the lead-up to the screening, as 
local anti-Armenian groups condemned the festival and threatened 
the festival organizer for inviting such a film to what is considered 
Eastern Turkey.

Executive produced by Raffi K. Hovannisian, Arme-
nia’s first foreign minister and founding director of the Ar-
menian Center for National and International Studies (AC-
NIS), starring Simon Abkarian and Angela Sarafyan, and 
featuring an original score by Serj Tankian, the film is 
a tribute to the legacy of the Armenian Genocide of 1915. 
(To download the film, or for more information, please vis-
it www.1915themovie.com.)

Representing the film in Van, Garin Hovannisian took on Tur-
key’s century of denial and spoke out forcefully about the Arme-
nian Genocide—at the same time recognizing the courage of those 
intellectuals and organizers who have initiated such a discussion 100 
years later. In an interview with Van TV at the Holy Cross Church on 
Akhtamar Island, Hovannisian said: “This is the spiritual and symbol-
ic heart of the Armenian kingdom. We do not feel like strangers in this 
land. We feel that we have come home.”

The Kurdish interviewers, in their turn, apologized to 
the Armenian people on behalf of the Kurdish and Turk-
ish peoples. Even on national television, they did not mince 
words about “the genocide” and added: “We hope that we 
can have a common life here. We wish the past did not 
exist.” Similar sentiments were conveyed all through the week in 
Van, where a movement to recognize the Armenian connection to 
this land is well under way.

1915 was produced in partnership with ACNIS and the RVVZ/
IDeA Foundation.

GARIN, ALEC, ACNIS TAKE “1915”
TO VAN
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նե րի լու սա բան մա նը: Քա ղա քա գե տի կար ծի քով՝ Ար ցա խի 
անվ տան գութ յա նը նպաս տող գոր ծոն նե րը՝ մաս նա վո-
րա պես Ռու սաս տա նի դե րը, ԱՄՆ-ի, Ֆ րան սիա յի ու ԵՄ-ի 
հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թե րում ար ձա նագր ված 
դրույթ նե րը, Մինս կի խում բը, ԵԱՀԿ-ն, հա մա հայ կա կան սա-
տար ման գոր ծո նը եւ այլն, վեր ջին շրջա նում նվազ ման մի-
տում ներ են ցույց տա լիս: Նույ նը վե րա բե րում է անվ տան-
գութ յան այն պի սի գոր ծոն նե րի ար ժեն վազ մա նը, ինչ պի սիք 
են ԼՂՀ Սահ մա նադ րութ յու նը, Հռ չա կա գի րը եւ Ար ցա խի 
իշ խա նութ յուն նե րի նկատ մամբ ժո ղովր դի վստա հութ յու-
նը: Զե կու ցո ղի հա մոզ մամբ՝ հուն վա րի 31-ին Բեր ձո րի մոտ 
տե ղի ու նե ցած մի ջա դե պով, ըստ էութ յան, խախտ վեց սահ-
մա նադ րա կան կար գը, եւ իշ խա նութ յու նը չկա րո ղա ցավ 
բա ցատ րել խա ղաղ ակ ցիա յի մաս նա կից նե րի հան դեպ կի-
րա ռած բռնի գոր ծո ղութ յուն նե րը: « Փաս տո րեն այդ օրն Ար-
ցա խում կա սեց վե ցին Սահ մա նադ րութ յան կա րե ւո րա գույն 
հոդ ված նե րը: Եվ ա մե նա ցա վա լին այն է, որ ԼՂՀ քա ղա քա-
կան ու ժե րը, Ազ գա յին ժո ղո վը ի վի ճա կի չե ղան հա մար ժեք 
գնա հա տա կան տալ կա տար վա ծին, այ սինքն՝ խու սա փե ցին 
մար դու ի րա վունք նե րի կոպ տա գույն ոտ նա հար ման հա-
մար պա տաս խա նատ վութ յու նից»,- նշեց Ղու կաս յա նը:

Զույգ զե կու ցում նե րի շուրջ ծա վալ ված հար ցու պա տաս-
խան նե րին եւ կար ծիք նե րի փո խա նա կութ յա նը մաս նակ ցե-
ցին «Թ րանս փա րեն սի ին թեր նեշնլ»-ի հա ղոր դակ ցութ յան 
հա մա կար գող Ար թուր Ավ թան դիլ յա նը, Մի ջազ գա յին եւ 
անվ տան գութ յան հար ցե րի հայ կա կան ինս տի տու տի ղե-
կա վար Ստ յո պա Սա ֆար յա նը, նույն կազ մա կեր պութ յան 
փոր ձա գետ Ար մեն Վար դան յա նը, Հիմ նա դիր խորհր դա րա-
նի քար տու ղա րութ յան ան դամ Ա լեք Ե նի գոմշ յա նը, քա ղա-
քա կան վեր լու ծա բան ներ Էդ գար Վար դան յա նը, Սա րո Սա-
րո յա նը եւ ու րիշ ներ:

ACNIS Discusses the Causes and Consequences 
of the January Incidents
19 February 2015

Yerevan—Today the Armenian Center for National and 
International Studies (ACNIS) held a round-table discussion 
the topic of which was related to the January incidents―
political causes and consequences of Victims of family murder 
in Gyumri and Berdzor's violence. Political scientists, expert 
analysts, politicians, public activists and media representatives 
were among the invited guests.

ACNIS administrative director Karapet Kalenchian welcomed 
the participants.

Armenia's sovereignty and security new challenges were 
discussed by ACNIS director, political scientist Manvel Sargsian 
who argued that the number one threat to the security and 
sovereignty is provoked by Azerbaijan. But the danger can 
come not only from the border, but where you least expect and 
victims of Gyumri family massacre is the testimony.

Subsequently, an interesting topic about the Artsakh 
Republic internal and external threats increasing coverage was 
presented by political scientist Andrias Ghukasyan. According 
to the speaker, on January 31, in fact, there was violated the 
constitutional order, and the government was unable to explain 
the application of violence against peaceful demonstrators.

The discussion participants included political scientist, 
director of the Armenian Institute of International and Security 
Affairs (AIISA), Stepan Safaryan, the Founding Parliament 
member Aleq Yenigomshyan, Transparency International 
coordinator Artur Avtandilyan, experts Armen Vardanyan, 
Edgar Vardanyan and Saro Saroyan and others.

19 փետր վա րի 2015թ., Ե րե ւան: Ռազ մա վա րա կան եւ 
ազ գա յին հե տա զո տութ յուն նե րի հայ կա կան կենտ րո նը 
(ՌԱՀՀԿ) այ սօր անց կաց րեց կլոր սե ղա նի շուրջ քննար կում, 
ո րի թե ման առնչ վում էր հուն վար յան աղմ կա լի մի ջա դե պե-
րի՝ Գ յում րիում Ա վե տիս յան նե րի ըն տա նի քի սպա նութ յան 
եւ բեր ձոր յան բռնութ յուն նե րի պատ ճառ նե րին ու քա ղա-
քա կան հե տե ւանք նե րին: Հ րա վիր ված էին փոր ձա գետ-վեր-
լու ծա բան ներ, հա սա րա կա գետ ներ, քա ղա քա ցիա կան եւ 
հան րա յին կա ռույց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, լրագ րող ներ:

Քն նար կու մը բա ցեց եւ նրա մաս նա կից նե րին ող ջու նեց 
ՌԱՀՀԿ վար չա կան տնօ րեն Կա րա պետ Կա լենչ յա նը:

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ինք նիշ խա նութ յա նը 
եւ անվ տան գութ յանն ուղղ ված նոր մար տահ րա վեր նե րը» 
թե մա յով օ րախն դիր զե կույց-վեր լու ծութ յուն ներ կա յաց րեց 
ՌԱՀՀԿ հե տա զո տութ յուն նե րի ղե կա վար Ման վել Սարգս-
յա նը: ՀՀ անվ տան գութ յանն ու ինք նիշ խա նութ յա նը սպառ-
նա ցող թիվ մեկ մար տահ րա վե րը, ըստ նրա, Ադր բե ջա նի 
սադ րած սահ մա նա յին մի ջա դե պերն են, ո րոն ցում ի հայտ 
են ե կել նոր տար րեր, «ին չը հայ կա կան կող մին ստի պել 
է նույն պես որ դեգ րել նոր ռազ մա վա րութ յուն՝ խո րա նալ 
հա կա ռա կոր դի տա րածք եւ պա տաս խան գոր ծո ղութ յուն-
նե րը տե ղա փո խել այն տեղ»: Սա կայն վտան գը, Սարգս յա-
նի դի տարկ մամբ, կա րող է գալ ոչ միայն սահ մա նից, այ լեւ 
այն տե ղից, որ տե ղից ա մե նա քիչն ես սպա սում. գյում րե ցի 
Ա վե տիս յան նե րի ըն տա նի քի սպան դը դրա խո սուն վկա-
յութ յունն է: « Մի ջա դե պից հե տո հայ-ռու սա կան ի րա վա կան 
վե ճը վե րած վեց ռու սա կան կող մից՝ ար հա մար հան քի, իսկ 
հայ կա կան կող մից՝ ան զո րութ յան ցու ցադ րութ յան, մինչ-
դեռ տե ղի ու նե ցածն առնչ վում էր ոչ միայն երկ րի անվ տան-
գութ յանն ու ինք նիշ խա նութ յա նը, այ լեւ ազ գա յին ար ժա-
նա պատ վութ յա նը»,- ա սաց քա ղա քա գե տը՝ հա վե լե լով, որ 
Գ յում րիում տե ղա կայ ված ռու սա կան ռազ մա կան հե նա կե-
տը, ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, ու զում է հե ռա նալ եւ 
դրա հա մար ա ռիթ ներ է մտմտում:

Պա կաս հե տաքրք րա կան չէր քա ղա քա գետ Անդ րիաս 
Ղու կաս յա նի զե կու ցու մը, ո րը նվիր ված էր Ար ցա խի Հան-
րա պե տութ յան ներ քին եւ ար տա քին ա ճող սպառ նա լիք-

Ավետիսյանների ընտանիքի 
սպանությունը՝ ՌԱՀՀԿ-ի սեմինարի 
օրակարգում
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30 նո յեմ բե րի 2015թ., Ե րե ւան: Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յան ար տա քին գոր ծե րի ա ռա ջին նա խա րար Րաֆ ֆի 
Կ. Հով հան նիս յա նը նո յեմ բե րի 30-ին իր գրա սեն յա կում ըն-
դու նեց մի խումբ դես պան նե րի եւ այլ դի վա նա գետ նե րի: 

Հով հան նիս յա նը, ով « Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ-
յան ղե կա վարն է, « Նոր Հա յաս տան» ճա կա տի հիմ նա դիր 
ան դամն ու Ռազ մա վա րա կան եւ ազ գա յին  հե տա զո տութ-
յուն նե րի հայ կա կան կենտ րո նի հիմ նա դիր տնօ րե նը, Հան-
րա պե տութ յան ներ կա ի րա վի ճա կի, Հա յաս տա նի եւ տա րա-
ծաշր ջա նի քա ղա քա կան զար գա ցում նե րի իր տես լա կա նը 
հա կիրճ ներ կա յաց րեց Եվ րո պա կան Միութ յան դես պան 
Պ յոտր Ս վի տալս կուն, ԵԱՀԿ դես պան Անդ րեյ Սո րո կի նին, 
Գեր մա նիա յի դես պան Բերն հարդ Մա թիաս Քիս լե րին, Մեծ 
Բ րի տա նիա յի դես պան Ջու դիթ Մար գա րեթ Ֆարն վըր թին, 
ԱՄՆ դես պան Ռի չարդ Միլ սին, Ի տա լիա յի դես պան Ջիո-
վա նի Ռի չիու լիին, Լե հաս տա նի դես պան Ե ժի Մա րեկ Նո-
վա կովս կուն, Շ վեյ ցա րիա յի դես պան Լու կաս Գաս սե րին, 
Չե խիա յի դես պան Պետր Մի կիս կա յին եւ Ճա պո նիա յի դես-
պա նի խորհր դա կան Քե նի չի րո Սա սա միին: 

Բազ մա շերտ տե սա կետ նե րի ու վեր լու ծութ յուն նե րի փո-
խա նա կում տե ղի ու նե ցավ կլոր սե ղա նի շուրջ կա յա ցած 
քննարկ ման ժա մա նակ: 

Նույն օ րը Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա նը հան դի պել է Ի րանի 
Իս լա մա կան Հան րա պե տութ յան դես պան Սե յեդ Քա զեմ 
Սա ջա դիին: 

Քն նար կում նե րի ըն թաց քում Հով հան նիս յա նին ու ղեկ-
ցում էին « Նոր Հա յաս տան» ճա կա տի ներ կա յա ցու ցիչ ներ 
Գա րե գին Չու գասզ յա նը, Ար մեն Մար տի րոս յա նը եւ Հով-
սեփ Խուր շուդ յա նը:

ԴԵՍՊԱՆՆԵՐԻ
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

30 November 2015

Yerevan—Raffi K. Hovannisian, independent Armenia's first 
minister of foreign affairs, received a group of ambassadors 
and other diplomats at his headquarters here on November 30.

Hovannisian, who serves as chairman of the Heritage Party, 
founding member of the New Armenia Front, and founding 
director of the Armenian Center for National and International 
Studies, briefed European Union Ambassador Piotr Switalski, 
OSCE Ambassador Andrey Sorokin, German Ambassador 
Bernhard Matthias Kiesler, United Kingdom Ambassador Judith 
Margareth Farnworth, US Ambassador Richard Mills, Italian 
Ambassador Giovanni Ricciulli, Polish Ambassador Jerzy 
Marek Nowakowski, Swiss Ambassador Lukas Gasser, Czech 
Ambassador Petr Mikyska, and Japanese Counselor Kenichiro 
Sasame on the current state of the Republic and political 
developments in and around it.

A multidisciplinary exchange of views and analyses ensued in a 
round-table setting.

On the same day, Raffi Hovannisian held a separate meeting 
with Iranian Ambassador Seyed Kazem Sadjadi.

During these discussions Hovannisian was joined by New 
Armenia Front representatives Garegin Chookaszian, Armen 
Martirosian, and Hovsep Khurshudian.

RAFFI HOVANNISIAN MEETS
ARMENIA-ACCREDITED AMBASSADORS
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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 

One Hundred Years of Exile
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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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2 հուն վա րի
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նը պաշ տո նա պես դար ձավ 
Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յան ան դամ, ո րի մա սին 
պայ մա նա գիրն ու ժի մեջ է մտել 2015թ. հուն վա րի 1-ին:

12 հուն վա րի
Գ յում րիում տե ղա կայ ված ռու սա կան ռազ մա հե նա կե տի 
զին ծա ռա յող  Վա լե րի  Պերմ յա կո վը` մուտք գոր ծե լով գյում-
րե ցի Ա վե տիս յան նե րի բնա կա րան, հրա զե նով սպա նեց ըն-
տա նի քի 7 ան դամ նե րին: 

31 հուն վա րի
«100-ամ յակն ա ռանց ռե ժի մի» շար ժու մը կազ մա կեր պեց 
ավ տոերթ դե պի Ար ցախ, սա կայն  Բեր ձո րում ոս տի կա նա-
կան մե քե նա նե րով ան հայտ ան ձինք հար ձակ վե ցին ավ-
տոեր թի մաս նա կից նե րի վրա, դա ժան ծե ծի են թար կե ցին 
նրանց՝ հասց նե լով մարմ նա կան վնաս վածք ներ եւ կոտ րե-
լով մե քե նա ներն ու դրոշ նե րը:

12 փետր վա րի
 Հա յաս տա նի հան րա պե տա կան կու սակ ցութ յան խորհր-
դի նիս տում  Սերժ  Սարգս յա նը հրա պա րա կայ նո րեն սուր 
քննա դա տութ յան են թար կեց « Բար գա վաճ  Հա յաս տան» 
կու սակ ցութ յան ա ռաջ նորդ, խո շոր գոր ծա րար  Գա գիկ  Ծա-
ռուկ յա նին՝ հնչեց նե լով բազ մա թիվ մե ղադ րանք ներ վեր ջի-
նիս հաս ցեին եւ ար գե լե լով զբաղ վել քա ղա քա կա նութ յամբ: 

5 մար տի
« Բար գա վաճ  Հա յաս տան» կու սակ ցութ յան ա ռաջ նորդ, 
գոր ծա րար  Գա գիկ  Ծա ռուկ յա նը կու սակ ցութ յան ար տա-
հերթ հա մա գու մա րում հայ տա րա րեց, որ այ լեւս չի զբաղ-
վե լու ակ տիվ քա ղա քա կա նութ յամբ, վայր է դնե լու կու-
սակ ցութ յան նա խա գա հի ու խմբակ ցութ յան ղե կա վա րի 
լիա զո րութ յուն նե րը: Այս քայ լով էլ, ըստ էութ յան, կա սեց վեց 
ՀԱԿ-ԲՀԿ-« Ժա ռան գութ յուն» ո չիշ խա նա կան եռ յա կի գոր-
ծու նեութ յու նը:

8-13 ապ րի լի
 Հա յազ գի ա մե րի կա ցի հե ռուս տաաստղ  Քիմ  Քար դաշ յա նը 
ա մուս նու՝ հայտ նի եր գիչ  Քան յե Ո ւես թի, դստեր եւ քրոջ 
հետ գտնվում էր  Հա յաս տա նում՝ իր ծագ ման ու ար մատ նե-
րի մա սին հե ռուս տա հա ղոր դում պատ րաս տե լու նպա տա-
կով:

23 ապ րի լի
 Հա յոց  Ցե ղաս պա նութ յան 100-րդ  տա րե լի ցի կա պակ ցութ-
յամբ System of a Down (SOAD) ռոք-խում բը Wake up the souls 
(Արթ նա ցե՛ք, հո գի ներ) խո րագ րով մի ջազ գա յին շրջա գա-
յութ յան շրջա նա կում բա ցօթ յա հա մերգ ու նե ցավ Ե րե ւա-
նում՝  Հան րա պե տութ յան հրա պա րա կում։

24 ապ րի լի
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում բարձր մա կար դա կով 
նշվեց  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան 100-րդ  տա րե լի ցը, ո րին 
մաս նակ ցե ցին Ֆ րան սիա յի,  Ռու սաս տա նի,  Կիպ րո սի եւ 
 Սեր բիա յի նա խա գահ նե րը, բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա-

նե րից կազմ ված պատ վի րա կութ յուն ներ մի քա նի տասն-
յակ երկր նե րից:

17 հու նի սի
Հ րա պա րակ վեց  Հան րա յին ծա ռա յութ յուն նե րը կար գա-
վո րող հանձ նա ժո ղո վի (ՀԾԿՀ) ո րո շու մը՝ ՀՀ տա րած քում 
է լեկտ րաէ ներ գիա յի թան կաց ման վե րա բեր յալ։  Մեկ տար-
վա ըն թաց քում դա հո սան քի սա կագ նի երկ րորդ բարձ րա-
ցում էր:

22 հու նի սի
Է լեկտ րաէ ներ գիա յի թան կաց ման վե րա բեր յալ ՀԾԿՀ ո րոշ-
ման դեմ «Ո´չ  թա լա նին» նա խա ձեռ նութ յան կազ մա կեր-
պած հան րա հա վաքն ու երթն ա վարտ վե ցին Ե րե ւա նի 
 Բաղ րամ յան պո ղո տա յում՝ նա խա գա հա կան նստա վայ րի 
դի մաց սկիզբ ա ռած նստա ցույ ցով:  Հու նի սի 23-ի վաղ ա ռա-
վոտ յան ոս տի կա նութ յան ու ժե րը ջրցան մե քե նա նե րով 
ցրե ցին նստա ցույ ցը:  Նույն օ րը բո ղո քի մաս նա կից նե րը վե-
րա դար ձան  Բաղ րամ յան պո ղո տա եւ վերսկ սե ցին նստա-
ցույ ցը, ին չի արդ յուն քում  Բաղ րամ յան պո ղո տան եր կու 
շա բաթ ամ բող ջութ յամբ փակ էր, իսկ քա ղա քի եր թե ւե կութ-
յու նը՝ կաթ վա ծա հար:  Բո ղո քի ակ ցիա նե րը պսակ վե ցին 
«Է լեկտ րիկ Ե րե ւան» ան վամբ եւ լայ նո րեն լու սա բան վե ցին 
տե ղա կան ու մի ջազ գա յին լրատ վա մի ջոց նե րում: 

15 հու լի սի
Հ րա ժա րա կան տվեց ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րար 
 Հով հան նես  Մա նուկ յա նը:

 Սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում նե րի մաս նա գի տա կան 
հանձ նա ժո ղո վը հրա պա րա կեց  Հա յաս տա նը խորհր դա րա-
նա կան հան րա պե տութ յան վե րա փո խող  Սահ մա նադ րութ-
յան ա ռա ջին 7 գլուխ նե րի նա խա գի ծը (մյուս 8 գլուխ նե րը 
հրա պա րակ վե ցին օ գոս տո սի 4-ին):

4 սեպ տեմ բե րի
 Սերժ  Սարգս յա նի հրա մա նագ րով ՀՀ ար դա րա դա տութ յան 
նա խա րար նշա նակ վեց ԱԺ հան րա պե տա կան պատ գա մա-
վոր Ար փի նե  Հով հան նիս յա նը:

24 սեպ տեմ բե րի
Ադր բե ջա նի զին ված ու ժե րը շա րու նա կում էին գնդա կո ծել 
 Տա վու շի մար զի սահ մա նա մերձ բնա կա վայ րե րը, ին չի հե-
տե ւան քով զոհ վեց 3 խա ղաղ բնա կիչ, վի րա վոր վեց` 3-ը:

12 հոկ տեմ բե րի
 Տե ղի ու նե ցավ « Նոր  Հա յաս տան» հան րա յին փրկութ յան 
ճա կա տի անդ րա նիկ մա մու լի ա սու լի սը, ո րի ըն թաց քում 
հայ տա րար վեց  Ճա կա տի քա ղա քա կան խորհր դի եւ նրա 
ղե կա վա րութ յամբ գոր ծող Ընդ դի մութ յան միաս նա կան 
շտա բի ստեղծ ման մա սին: « Նոր  Հա յաս տան» ճա կա տի 
կազ մում են « Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յու նը, « Հիմ-
նա դիր խորհր դա րա նը», « Ժո ղովր դա վա րա կան հայ րե նիք» 
կու սակ ցութ յու նը, «Ոտ քի՛,  Հա յաս տան» քա ղա քա ցիա կան 
շար ժու մը:

Հայաստան-2015. փաստեր, իրադարձություններ
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26 հոկ տեմ բե րի
 Տա րա ծաշր ջա նա յին այ ցի շրջա նա կում  Հա յաս տան ժա-
մա նե ցին ԵԱՀԿ  Մինս կի խմբի հա մա նա խա գահ ներ  Ջեյմս 
Ո ւոր լի քը (ԱՄՆ),  Պիեռ Անդ րիեն (Ֆ րան սիա) եւ Ի գոր  Պո պո-
վը ( Ռու սաս տան):

4 նո յեմ բե րի
Եվ րո պա յի խորհր դի խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղո վի 
(ԵԽԽՎ) քա ղա քա կան հար ցե րի եւ ժո ղովր դա վա րութ յան 
հանձ նա ժո ղո վը  Փա րի զում ըն դու նեց ԵԽԽՎ բրի տա նա ցի 
պատ գա մա վոր  Ռո բերտ Ո ւոլ թե րի հե ղի նա կած «Բռ նութ-
յան ա ճը  Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղում եւ Ադր բե ջա նի մյուս 
գրավ յալ տա րածք նե րում» ան վա նու մով զե կույ ցը:

9 նո յեմ բե րի
ՀՀ արտ գործ նա խա րար Էդ վարդ  Նալ բանդ յա նի հրա վե րով 
աշ խա տան քա յին այ ցով  Հա յաս տան ժա մա նեց  Ռու սաս տա-
նի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար  Սեր գեյ  Լավ րո վը։

11 նո յեմ բե րի
 Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յան նա խա գահ Վ լա դի միր  Պու տի-
նը կար գադ րեց  Հա յաս տա նի հետ հա մա ձայ նա գիր ստո-
րագ րել կով կաս յան տա րա ծաշր ջա նում ՀՕՊ  Միաց յալ տա-
րա ծաշր ջա նա յին հա մա կար գի ստեղծ ման մա սին:

23 նո յեմ բե րի
ԵԽԽՎ սո ցիա լա կան հանձ նա ժո ղո վի նիս տում ըն դուն վեց 
բոս նիա ցի պատ գա մա վոր  Մի լի ցա  Մար կո վի չի «Ադր բե ջա-
նի սահ մա նա մերձ շրջան նե րի բնա կիչ նե րը կան խամ տած-
ված կեր պով զրկված են ջրից» հա կա հայ զե կույ ցը, ո րը 
բա նա ձե ւի նա խա գիծ է եւ քննարկ ման ու քվեար կութ յան է 
դրվե լու ԵԽԽՎ ձմե ռա յին նստաշր ջա նում:

1 դեկ տեմ բե րի
Ե րե ւա նի Ա զա տութ յան հրա պա րա կում « Նոր  Հա յաս տան» 
հան րա յին փրկութ յան ճա կա տը անց կաց րեց ա ռա ջին հա-
մա պե տա կան հան րա հա վա քը, ո րը շա րու նակ վեց մայ րա-
քա ղա քի կենտ րո նա կան փո ղոց նե րով կազ մա կերպ ված եր-
թով եւ ա վարտ վեց Ա զա տութ յան հրա պա րա կում մեկ նար-
կած նստա ցույ ցով:  

6 դեկ տեմ բե րի
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում անց կաց վեց սահ մա-
նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րի հան րաք վե, ո րի արդ յուն-
քում ըն դուն վեց ա ռա ջարկ վող  Սահ մա նադ րութ յու նը:  Տար-
բեր կու սակ ցութ յուն ներ, հա սա րա կա կան շար ժում ներ, դի-
տորդ ներ ու լրատ վա մի ջոց ներ ազ դա րա րե ցին հա մա տա-
րած ընտ րա խախ տում նե րի մա սին:

7 դեկ տեմ բե րի
ՀՀ արտ գործ նա խա րար Էդ վարդ  Նալ բանդ յա նը եւ Եվ րո-
պա կան հանձ նա ժո ղո վի փոխ նա խա գահ, Եվ րո պա կան 
 Միութ յան միաս նա կան ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան ու 
պաշտ պա նութ յան հար ցե րով բարձր ներ կա յա ցու ցիչ  Ֆե դե-
րի կա  Մո գե րի նին Բր յու սե լում ազ դա րա րե ցին  Հա յաս տա նի 
եւ ԵՄ-ի մի ջեւ նոր ի րա վա կան շրջա նա կա յին փաս տաթղ թի 
շուրջ բա նակ ցութ յուն նե րի մեկ նար կը:

15 դեկ տեմ բե րի
Հայկական Ջուղայի ադրբեջանական տմարդի ոչնչացման 
տասնամյա տարելիցն է:
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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:

2015թ. 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 20 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


