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Իմաստութիւնը ոչ յուսալքման, ոչ էլ աջ ու 

ձախ ամբաստանելու մէջ է: Ընկերային կեան-

քի փոթորկայոյզ վայրկեաններին մեծագոյն 

առաքինութիւնը մտքի ու գործի հաւասա-

րակշռութիւնը պահպանելն է: Ոչ լալ պէտք է, 

ոչ զայրանալ, այլ՝ հասկանալ: Հասկանալուց 

յետոյ միայն կարելի է ուղղել անցեալի սխալ-

ները եւ գծել ապագայ կեանքի ճշմարիտ ճա-

նապարհը: Հասկանա՛լ, - իսկ հասկանալու 

համար անհրաժեշտ է տեղեակ լինել իսկա-

կան փաստերին եւ ազատ մնալ խուժանավա-

րական յոխորտանքներից ու թեթեւ, չհիմնա-

ւորուած եզրակացութիւններից: 

  

  

Ս. Վրացեան 
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ԵՐԿՈՒ ԽՈՍՔ 

 

2018 թվականին հայ ժողովուրդը նշում է աշխարհաքաղա-

քական զարգացումների և վայրիվերումների բարդագույն 

պայմաններում ծնունդ առած Հայաստանի առաջին հանրա-

պետության հարյուրամյա հոբելյանը, որը մեծ խորհուրդ ունի: 

Այն ձեռք բերվեց ազգային զարթոնքի, ժողովրդական-ազա-

տագրական պայքարի, ազգամիջյան լարված հարաբերու-

թյունների, ինչպես նաև դիվանագիտական և ռազմական դի-

մակայությունների պայմաններում:  

Չափազանց կարևոր է 1917 թ. Փետրվարյան հեղափո-

խության և Հոկտեմբերյան հեղաշրջումից հետո՝ 1918 թ. մայի-

սի վերջին, երեք անկախ հանրապետությունների՝ Հայաստա-

նի, Վրաստանի և Ադրբեջանի ստեղծման գիտական ուսում-

նասիրությունը:  

Այդ հիմնահարցի վերաբերյալ հրատարակվել են հայ և 

օտար հեղինակների բազմաթիվ աշխատություններ: Ըստ էու-

թյան, այդ կարևորագույն ժամանակահատվածի վերաբերյալ 

գրեթե չկա որևէ դրվագ, որ դուրս մնացած լինի պատմաբան-

ների ուշադրությունից: Սակայն որքան էլ արտառոց թվա, առ 

այսօր հրապարակի վրա չկա հայ միջազգայնագետ պատմա-

բանների կողմից կատարված մի հատուկ ուսումնասիրություն, 

որը խորքային, համապարփակ ու նորովի ներկայացներ Հա-

յաստանը ռազմական և դիվանագիտական բանակցային գոր-

ծընթացների մեջ ներքաշելու ու Հայոց անկախություն «շնոր-

հելու» Օսմանյան կայսրության շարժառիթները և հեռահար 

նպատակներն ու դրանցից բխող կնճռոտ հարցերը: Մինչդեռ 



 

8 

այդ հիմնախնդրի վերհանումը ունի արդիական մեծ հնչեղու-

թյուն:  

Հիմնահարցը քննության է առնվում Առաջին աշխարհա-

մարտի տարիներին տարածաշրջանում աշխարհաքաղաքա-

կան զարգացումների, սուր հակասությունների, ռազմաքաղա-

քական և տնտեսական շահերի բախման բարդագույն պայ-

մանների համատեքստում: Աշխատությունում վեր են հանվում 

Տրապիզոնի, Բաթումի՝ թուրք-անդրկովկասյան և մասնավորա-

պես հայ-թուրքական դիվանագիտական առաջին և երկրորդ 

բանակցային ողջ գործընթացները, Օսմանյան Թուրքիայի 

կողմից ռազմաքաղաքական մարտավարության և դիվանագի-

տական փակուղիների պայմաններում Հայոց ազգային (կենտ-

րոնական) խորհրդի և նրա արտաքին հարաբերությունների 

բաժնի վիթխարի ջանքերը: Հայտնի իրողություն էր, որ տարա-

ծաշրջանում ստեղծված դժվարին մարտահրավերների պայ-

մաններում հայ դիվանագիտությունն ունեցել է խարխափում-

ներ, որոշ սխալներ և այլն, որոնք այսօր կարիք ունեն նորովի և 

հանգամանալից վերլուծության ու մեկնաբանության, որն ան-

կասկած քաղաքական ու գիտական խիստ կարևոր նշանակու-

թյուն ունի հատկապես անցյալի քաղաքական դասերը հաշվի 

առնելու և դրանք չկրկնելու առումով: 

Աշխատությունում հանգամանալից լուսաբանվում է աշ-

խարհաքաղաքական բարդ պայմաններում Հայոց առաջին 

անկախ պետության կերտման դժվարին ճանապարհը: Ներ-

կայացվում են Օսմանյան Թուրքիայի կողմից Հայոց անկախ 

պետության ճանաչման շարժառիթները և նպատակները: 

 Հեղինակ  
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Պետրոսյան Գեղամ Հարությունի 

Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 

Երևանի պետական համալսարանի միջազգային  

հարաբերություններ ֆակուլտետի դեկան 

 

Պրոֆ. Գ. Պետրոսյանը ութ մենագրության և շուրջ ութսուն գի-

տական հոդվածների հեղինակ է: Դրանցից հիշարժան են հատ-

կապես «Հայաստանի Հանրապետության և Ուկրաինայի դիվանա-

գիտական հարաբերությունների պատմությունից (1918-1920 թթ.)» 

(Եր., 2002), «Հայաստանի Հանրապետության  հարաբերությունները 

Ռուսաստանի ոչ խորհրդային պետական կազմավորումների հետ 

(1918-1920 թթ.)» (Եր., 2006), «Հայաստանի Հանրապետության  հա-

րաբերությունները Ռուսաստանի հետ (1918-1920 թթ.)» (Եր., 2011, 

ռուս.՝ Եր., 2012) մենագրությունները: Նա նաև մանկավարժական 

հարուստ փորձ ունեցող  առաջատար դասախոս է, միջազգային հա-

րաբերությունների ֆակուլտետում երկար տարիներ վարում է մաս-

նագիտական  դասընթացներ: 

Էլ. փոստ՝ gegham.petrosyan@ysu.am 
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