
ՆԻԿՈԼԱՅ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 

 60 տարի է, ինչ Նիկոլայ Հովհաննիսյանն աշխատում է ՀՀ ԳԱԱ արևելա-
գիտության ինստիտուտում՝ զբաղեցնելով գիտական տարբեր պաշտոններ: Եղել է 

ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի արաբական 
երկրների բաժնի վարիչ՝ Հայկական արաբագիտական դպրոցի 
հիմնադիրն ու ինստիտուտի հիմնասյուներից: 1984-1995թթ. 
եղել է ինստիտուտի տնօրենի գիտական գծով տեղակալ, իսկ 
1985–2006 թթ՝. ինստիտուտի տնօրեն: 

Պատմական գիտությունների դոկտոր է (1968թ.), պրո-
ֆեսոր (1972 թ.), գիտության վաստակավոր գործիչ (2003 թ.), ՀՀ 
ԳԱԱ թղթակից անդամ (2006 թ.): Միաժամանակ ընտրվել է 
արտասահմանյան մի շարք երկրների գիտությունների ակադե-

միաների և գիտական ընկերությունների անդամ (Նյու Յորքի, Փարիզի, Մոսկվայի, 
Գերմանիայի, Կանադայի, Սիրիայի և այլն): 

1989 թ. մայիս-հունիս ամիսներին Բրիտանական ակադեմիայի հրավերով 
գիտական աշխատանքներ է կատարել Լոնդոնի, Օքսֆորդի և Էդինբուրգի 
համալսարաններում: 1993–1994 թթ. շահելով Ֆուլբրայթի մրցույթում (ԱՄՆ) մեկ 
տարի աշխատել է Ջորջ Վաշինգտոնի համալսարանում. 1995 թ. ԱՄՆ-ի պետական 
դեպարտամենտի նախաձեռնությամբ և Մերիլենդի համալսարանի հրավերով 
աշխատել է «Գործընկերներ կոնֆլիկտի գծով. Խաղաղության կամուրջների 
կառուցումն Անդրկովկասում» ծրագրի վրա: 

Հեղինակ է 94 մենագրության և 486 գիտական հոդվածների: Ն. Հովհաննիս-
յանի աշխատությունները հրատարակվել են 16 լեզուներով՝ հայերեն, արաբերեն, 
անգլերեն, գերմաներեն, թուրքերեն, իտալերեն, կորեերեն. Հունգարերեն, 
ճապոներեն, պարսկերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, չինարեն, ֆրանսերեն, վրացերեն 
և քրդերեն: Դրանք աշխարհատարածքային առումով ընդգրկում են Բոսֆորի 
նեղուցից մինչև Խաղաղ օվկիանոս, թեմատիկ առումով՝ ազգային ազատագրական 
պայքարը Մերձավոր և Միջին Արևելքում, անկախ ու սուվերեն արաբական պե-
տությունների կազմավորումը, միջարաբական հարաբերությունները, արաբական 
երկրների պատմության նոր և նորագույն շրջանը, Հայ-արաբական հարաբերութ-
յունները, արաբների դիրքորոշումը հայկական ցեղասպանության հանդեպ, 
արաբների մարդասիրական դիրքորոշումը հայ գաղթականների նկատմամբ, 
իսլամն ու նրա դերակատարումը Մերձավոր և Միջին արևելքում  և այլն:  

Ն. Հովհաննիսյանի աշխատությունները հրատարակվել են ԱՄՆում, 
արաբական երկրներում (Աաբական Միացյալ Էմիրություններում, Եգիպտոսում, 
Իրաքում, Լիբանանում, Սիրիայում, Թուրքիայում, Իրանում, Իտալիայում, 
Կորեայում (Հարավային), Հունգարիայում, Ճապոնիայում, Ռումինիայում, Ռուսաս-
տանում, Չինաստանում, Ֆրանսիայում, Վրաստանում: Ըստ որում, այդ 



թարգմանությունները կատարվել են նշված երկրների նախաձեռնությամբ և 
միջոցներով: 
 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 

(2014-2018 թթ.) 
 
Համաշխարհային պատմություն (բուհական դասագիրք), Երևան, 2014: 
Հայոց ցեղասպանությունը հաստաված է միջազգային գիտական, իրավական 

և մարդու իրավունքների հանրության կողմից (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն), 
Երևան, 2015:  

Մերձավոր Արևելքի և Սիրիայի հայ համայնքները և նրանց հեռանկարները, 
Երևան, 2015: 

Պատմական նշանակություն ունեցող դատավարություն, որի վճիռներն 
անբեկանելի են, Երևան, 2015: 

Հայերի ցեղասպանության և արաբների կախաղան հանվելու հարյուրամյակի 
առթիվ (1915-2015), Հալեբ, 2015 (արաբերեն): 

«Արաբական գարունը»: Համաարաբական ըմբոստությունը հանուն 
արաբական հասարակության արդիականացման , Երևան, 2018: 

В ближневосточном и восточноазиатском политическом водовороте. Записки 
востоковеда, Ереван, 2019:  

 

Հոդվածներ  

 «Նեմեսիս» գործողությունը և հայ վրիժառուների առաքելությունը արաբական 
արդի պատմագրության գնահատմամբ, «Ազդակ»  Բացառիկ, Բեյրութ, 1 Յունուար, 
2015, էջ 14-18: 

 
Օսմանյան կայսրությունում հայերի ցեղասպանության  իրագործման 

մեթոդաբանությունը և մեխանիզմները: Ցեղասպանագիտական վերլուծություն, 
«Հայկական բանակ», 1-2, Երևան,  2015, էջ 28-48: 

 
The Historical Background and the Stages of the Armenian Question,             

«Fundamental Armenology»,Issue I, 2015 (www, fundamentalarmenology.am.), pp. 236-
256. 

 
Քսաներորդ դարը պատմության մեջ մտել է որպես    ցեղասպանությունների  

դարաշրջան, որի սկիզբը  դրել է  Հայոց ցեղասպանությունը,  «Միջազգային 
հարաբերություններ. Հայոց աշխարհ». Երևան, No 1, 2015, էջ  28-31: 
 

The Armenian Motherland the final home of  Diaspora Armenians, «Fundamental    
Armenology», Issue II, 2015 (www.fundamentalarmenology), pp. 320-327. 



 
Հայաստանի  Հանրապետությունը կայացած  պետություն է և  միջազգային հան-

րության լիիրավ անդամ: Մտորումներ Հայաստանի անկախության 25-ամյակի 
առթիվ: «Հայկական բանակ», Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալ-
սարանի  ռազմական հանդես, Երևան, 3 (89), 2016, էջ 18-28:   
 

Դավիթ Բաբայանի «Չինաստանի քաղաքականությունը  Կենտրոնական Ասիա-
յում  և Կովկասում 20-րդ դարի  վերջին և 21-րդ դարի սկզբին»  աշխատության  մա-
սին, 6 մարտի 2018թ.: 

 
Председатель Китайской  Народной Республики Мао Цзедун  наградил его (Фадея   

Саркисяна) орденами Китая, Восточнօ-Азиатские исследования, III, Ереван, 2018,  с.79-
82.  

 
Turkey should  continue  admitting  the Genocide  as the Ottoman Empire did,.                   

Youngsig Ha, Correspondent, Seoul,  Republic  of Korea, Interview with  professor   Nikolay 
Hovhannisyan, Eastern Asian  Studies, III, Yerevan, 2018 (in English and  Korean). 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



НИКОЛАЙ ОГАНЕСОВИЧ ОГАНЕСЯН 
 

Уже 60 лет, как Н. Оганесян работает в Институте востоковедения Национальной 
Академии наук Армении,  занимая различные научные должности.  Был  заведующим  

отделом  арабских стран Института востоковедения НАН РА,  
основоположником  армянской школы арабистки.  В 1984-1995 годах 
занимал должность заместителя директора по научной части, а в 
1985-2006 годах  был  директором Института .  

 Доктор исторических наук (1968г.), профессор (1972г.), 
заслуженный деятель науки (2003г.) член-корреспондент НАН 
Армении (2006г.). Одновременно был избран  членом  академий наук  
и научных обществ ряда зарубежных стран ( Нью-Йорка,  Парижа, 
Москвы,  Германии, Канады, Сирии и т.д.). 

По приглашению Британской академии вел научные работы в университетах  
Лондона, Оксфорда и Эдинбурга,  в 1993-1994 годах, победив в  конкурсе  Фулбрайта 
(США),  больше одного года проработал в университете Джоржда Вашингтона. В 1995г.  
по инициативе  Государственного департамента США и по приглашению 
Мерилендского университета работал над программой «Партнеры по конфликту. 
Постройка мостов мира  в Закавказье». 
      Общее число опубликованных книг и статей составляет  580  единиц:  94 
монографии и 486 статей. Данные исследования с точки зрения геополитики 
охватывают территорию  от  Босфорского пролива  до  Тихого океана. С точки зрения 
тематики охватывают  национально-освободительную борьбу на Ближнем и Среднем 
Востоке, образование  независимых и суверенных  арабских государств, межарабские   
отношения, новый и новейший период истории арабских стран, позицию арабских стран 
по Геноциду армян, гуманитарную позицию арабов в отношении армянских беженцев, 
Ислам и его роль  на Ближнем и Среднем Востоке, теорию Большого Ближнего Востока,  
и т.д. Работы Н. Оганесяна опубликованы  на 16 языках: на армянском, арабском, 
английском, немецком, турецком, итальянском, корейском, венгерском, японском, 
персидском, румынском, русском, китайском, французском, грузинском и курдском. 
Они были изданы в США, арабских странах (Арабаские Объединенные Эмираты, 
Египет, Ирак, Ливан, Сирия), Турции, Иране, Италии, Южной Корее, Венгрии, Японии, 
Румынии, России, Китае, Франции, Грузии. Эти переводы  были сделаны по инициативе  
указанных стран на их средства.       

 



СПИСОК ИЗДАННЫХ РАБОТ 

(2014-2018 гг.) 

Всемирная история , вузовский учебник, Ереван, 2014г. 
Армянский геноцид подтвержден международной научной и юридической 

общностью и общностью прав человека (на армянском, русском и английском языках) 
Ереван, 2015.  

Армянские общины Ближнего Востока и Сирии и их перспективы, Ереван, 2015. 
Судебный процесс, имеющий историческое значение, вердикты которого 

бесспорные, Ереван, 2015. 
По поводу столетия Геноцида армян и повешения арабов, 1915-2015, Алеппо, 2015 

(на арабском).  
«Арабская весна». Общеарабская смута во имя модернизации арабского общества, 

Ереван, 2018.  
В ближневосточном и восточноазиатском политическом водовороте. Записки 

востоковеда, Ереван, 2019.  
 

Статьи  

«Նեմեսիս» գործողությունը և հայ վրիժառուների առաքելությունը արաբական 
արդի պատմագրության գնահատմամբ, «Ազդակ»  Բացառիկ, Բեյրութ, 1 Յունուար, 
2015, էջ 14-18: 

 
Օսմանյան կայսրությունում հայերի ցեղասպանության  իրագործման 

մեթոդաբանությունը և մեխանիզմները: Ցեղասպանագիտական վերլուծություն, 
«Հայկական բանակ», 1-2, Երևան,  2015, էջ 28-48: 

 
The Historical Background and the Stages of the Armenian Question,             

«Fundamental Armenology»,Issue I, 2015 (www, fundamentalarmenology.am.), pp. 236-
256. 

 
Քսաներորդ դարը պատմության մեջ մտել է որպես    ցեղասպանությունների  

դարաշրջան, որի սկիզբը  դրել է  Հայոց ցեղասպանությունը,  «Միջազգային հարա-
բերություններ. Հայոց աշխարհ». Երևան, No 1, 2015, էջ  28-31: 
 

The Armenian Motherland the final home of  Diaspora Armenians, «Fundamental    
Armenology», Issue II, 2015 (www.fundamentalarmenology), pp. 320-327. 

 
Հայաստանի  Հանրապետությունը կայացած  պետություն է և  միջազգային հան-

րության լիիրավ անդամ: Մտորումներ Հայաստանի անկախության 25-ամյակի 
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Դավիթ Բաբայանի «Չինաստանի քաղաքականությունը  Կենտրոնական Ասիա-

յում  և Կովկասում 20-րդ դարի  վերջին և 21-րդ դարի սկզբին»  աշխատության  մա-
սին, 6 մարտի 2018թ.: 
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