ԼԵՎՈՆ ՇԻՐԻՆՅԱՆ
Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական
մանկավարժական համալսարանի քաղաքագիտության
և իրավունքի պատմության ամբիոնի վարիչ,
քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

ՏԱՐՏԱՆԵԼԻ ԱՌԱՍՊԵԼԸ* ԿԱՄ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ
PR–Ի ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ «ՍԵՎ ԽՈՌՈՉԸ»
«Ռուսիա, նայած թե ի՛նչ է Թուրքիո դիրքը
Նեղուցների հարցում Ռուսիո հանդեպ,
կարող է լինել «կամ Թուրքիո առաջին
բարեկամը և կամ նրա առաջին թշնամին»:
[…] առավելաբար Նեղուցների հետքերով Ռուսիա
կամ բարեկամ և կամ թշնամի էր դառնում
եվրոպական պետությանց. բարեկամանում էր
նրանց՝ որոնք Նեղուցների հարցում իրեն
հետ էին, և թշնամի դառնում նրանց՝ որոնք իրեն դեմ էին:
… երբ [եվրոպական պետությունները] ուզում էին
Ռուսիան իրենց հետ ունենալ՝ դառնում էին զիջող
Նեղուցների հարցում. իսկ երբ այս բարեկամության
կարիքը սուր կերպով չէին զգում՝ համախմբվում և
խեղդում էին Ռուսաստանը Նեղուցների ջրերում (էջ 125):
Վ. Նավասարդյան
Նեղուցները (Վոսփոր և Դարդանել).
թրքական ջրուղիները և հայ դատը: Գահիրե, 1947.

Վավերագրում ներկայացված է Առա
ջին աշխարհամարտի թուրք ռազմաքա
ղաքական գործիչ Վեհիբ փաշայի հուշերն
ու գնահատականները համաշխարհային
քաղաքական խաղ ի հանգ ույցներից «թր
քական ջրուղ իների» շուրջ անցած իրա
դարձությունների վերաբերյալ:
Հեղ ինակ ի դատ ողությունների խոր
քից դուրս է ցցվում բնության և հասա
րակության մեջ անվ րեպ գործ ող օրի
նաչափ ությունը՝ հավասարակշռ ության
հաստատման մշտնջենական ձգտ ումը՝

կողմերից մեկին բերելով մահ, մյուսին
պարգևելով երջանկություն, թեկուզև ժա
մանակավորապես:
Հանգ ուց ային բա ռեր և արտա հայ
տութ յուններ` հավասարակշռ ութ յուն
(բալանս), նեղուցներ, Բոսֆոր, Դարդա
նել, Անգլիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Ռու
սաստան, Թուրքիա:
Ա ռաջ ին աշ խար համարտի հարյուր
ամյակի առնչությամբ, նրա ենթատեքս
տում՝ Թուրքիայի կողմ ից Արմ են ոցիդի
չփոխհատոուցված ոճիրի առնչությամբ,
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կարևոր են, բնականաբար, պատմական
անցյալում կատարված (տեղ ի ունեցած)
շատ իրադարձություններ. երբեմն պատ
մական ճշմարտությունը վեր հանելու, եր
բեմն խեղաթյուրումների շղթան ամրաց
նելու նպատակով:
Այդ իրա դարձ ություննե րի թվին են
պատկան ում «թրքական ջրուղ իների»
շուրջ ծավալված գործ ո ղություննե րը,
նրանց տիրանալու խոշոր (շա հագր
գիռ) տերությունների խորքային դրդա
պատճռնե րը, թուրքե րի հաղ թանակ ի,
Անտանտի տերությունների՝ Անգլ իայի և
Ֆրանսիայի աղետալ ի պարտության մո
տիվացիայի և պատճառների ուսումնա
սիրությունը:
Այս ա
ռն
չու
թյամբ շատ է գր
վել ան
ցյալում, սակայն, ինչպես կարել ի է են
թադրել, ավել ի շատ գրվելու է առաջ ի
կա ամիսներին, հատկապես մինչև 2015
թվականի ապրիլ ի 23–ը, մինչև Հայոց
Մեծ Եղեռնի հարյուրամյակ ի օրը՝ 2015
թվականի ապրիլ ի 24–ը: «Հաղթանակի»
փաստը, թրքական ավանդույթով, խեղա
թյուրվելու և շահարկվելու է անսահմա
նորեն, թերևս ձեռքի հետ հիմնավորելով
նաև Արմ են ոցի դի (Հայասպան ություն)
օբյեկտիվ անխ ուսափե լ ի ությունը: Ե վ՛
այլն, և՛ այլն:
Ուստի նկատի ունենալով հարցադր
ման հույժ կարևորությունը՝ խորհող ըն
թերցող ի ուշադրությանն ենք հանձնում
ժամանակաշրջանի թուրք ռազմաքա
ղաքական գործիչներից Վեհիբ փաշայի
խոստ ովան ութ յուն–մենախ ոս ութ յունը՝
շարադրված և փոխանցված պատմա
գիտությանը անզուգական Ռուբենի ձե
ռամբ՝ որպես վավերագրի իր տեսակ ի
մեջ եզակի մի օրինակ, շատ ավել ի հա
վաստի, քան ստվարած ավալ որևէ հե
տազոտություն:
Եվ այսպես:
Լ. Շ.

***
Ռոտ ոսթո՝ փոքրիկ, գեղեցիկ քաղաք
մը, սրբատաշ քարե ր ով շինված, հա
մեստ և նեղ փողոցներով, որ կը հիշեցնե
անց յալը, բայց կորած է ներկայի հոգե
րու մեջ:
Քաղաքին զարդը գեղեցիկ ծովն է,
որ իբրև հայելի ինկած է Սև և Արշիպե
ղագ ոս ծովերու միջև: Այդ ծովը Մարմա
րան է: Անոր մեկ ծայրը Վոսփորն է, իր
Պոլսով, իսկ մյուս ծայրը՝ Տարտանելը՝ իր
անցքով: Ծով ի կեդրոնին վրա բարձրա
ցած են համանուն Մարմարա կղզիները,
որոնք կնային ջուրերու մեջեն Վոսփորի
և Տարտանելի նեղուցներուն և իրենց դեմ
եվրոպական ափին բարձրացող Թեքիր
Տաղ լեռներուն, որոնց ստորոտը կգտնվի
Ռոտոսթո քաղաքը:
Եթե Մարմարա կղզիները ծով ի կեդ
րոնին վրա են, Ռոտոսթոն ալ ծովափի
կեդրոնին վրա է: Այդ կետեն կսկսի Թե
քիր Տաղ շղթան, որ կմտնե Արշիպեղա
գոս ծովուն մեջ և կգոյացնե Կել իպոլ իի
նեղ թերակղզ ին, որ արևել յան ափով
Տարտանել ի ջրանցքը կգոյացնե, իսկ
արևմտյան ափով Քսերոս ծոցը կկազմե
Արշիպեղագոսին մեջ: Այդպեսով, Ռոտոս
թոն՝ համաշ խար հային նշանակություն
ունեցող Տարտանել ի գլխուն կանգնած
պահակ մըն է, իր Թեքիր Տաղ լեռներով:
Մյուս կողմե ան միջին օղակն է Վոսփոր–
Տարտանել նեղուցներուն, որոնց ճամբու
կեսին կգտնվի: Դյուրին ճամբաներ ով
կերթա դեպի Չորլու և Չաթալճա՝ մտնե
լու համար Պոլ իս և հսկելու համար Վոս
փորի անցքերուն և փակելու համար Եվ
րոպայի և Ասիո դուռները կամ բանալու
համար զանոնք իր ուզածին պես:

***
Հոս ավելորդ չէ հիշել Վեհիպ փաշայի
յուրահատուկ տեսակետները՝ Տարտանե
լի 1914 թվի կռիվներու մասին:
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Վեհիպ փաշայի մեծ եղբայրը՝ Էսատ
փաշան առաջին մեծ պատերազմի ատեն
Պոլսո և Տարտանել ի վերին զորամասի
պետն էր, իսկ ինքը Կել իպոլ ի–Քսերոս
տարածության հրամանատարը: Ուրեմն,
անոնց ձեռքին տակ էր որ տեղ ի ունե
ցավ թրքական հեր ոսամարտը, ուր հե
րոսացավ Մուսթաֆա Քեմալ փաշան և
ուր պարտության մատնվեցավ ողջ Եվ
րոպան:
Երբ 1927–ին Վեհիպ փաշան ինծի հյուր
էր եկած երկու շաբաթով, հարցուցի.
— Ի՞նչն էր հիմնական պատճառը ձեր
հաղ թության Տարտանել ի մեջ և ի՞նչ էր
պարտության պատճառը Եվրոպայի: Ձեր
պատրաստ ությո՞ւնը, զենքի առավելու
թյո՞ւնը, ձեր քաջությո՞ւնը, ձեր թվական
առավելությո՞ւնը:
Ան պատասխանեց.
— Կամ հարցումիդ պետք չէ պատաս
խանել, կամ պետք է պատասխանել Ճիշ
տը, քանի որ քեզ ի դժվար է կլլեցնելը:
Ըսեմ ճշմարտ ությունը, որ դյուր պիտի
չգա ոչ ոքի.
«Մեր պատրաստ ությո՞ւնը և զենքի
առավելությո՞ւնը: Ոչ, իհարկե: Այդ առաս
պել է: Տարտանել ի ամրությունները հին
են և հարմարցված մեկ դար առաջ եղած
զրահանավերուն: Անոնք կփոշիանային
նոր զրահանավերու ռումբերեն: Ցուցան
շան լինելով, ավելի վնաս կու տային քան
օգուտ: Մենք նոր զրահավորներուն հար
մարցված ամրություններ չունեինք և չու
նինք: Կել իպոլ իի կռիվը խրամային կռիվ
դարձավ մեզ ի համար:
«Մենք զինաթափ էինք անոնց զրա
հավորներուն դեմ, քանի որ մեր թնդա
նոթնե րը անոնց թնդան ոթնե ր ուն կես
ճամբան իսկ չէին հասնիր. մեր գնդակնե
րը կհասնեին անոնց երբ զրահավորնե
րը արհամարհելով մեզ, կամով ին մոտե
նային մեզ ի, կամով ին մոտենային մեր
թնդանոթներուն: Բայց մեր գնդակները

կար ողություն չունեին անոնց զրահնե
րը խորտակելու: Մենք ունեցանք հեռար
ձակ և սպաննիչ զենքեր գերմաններեն
այն ատեն միայն, երբ Դաշնակից ուժերը
որոշեցին թողնել Տարտանելը և հեռա
նալ: Հավատա’ ինծի, մեր զինական գե
րակայությունը չէր պատճառը մեր հաջո
ղության:
«Թվական առավելությո՞ւնը: Ոչ, ի
հարկե: Այդ ալ առասպել է: Քեզ ի ըսի, որ
Կել իպոլ իի կռիվը դարձավ խրամային
կռիվ: Կել իպոլ իի տարած ությունը այն
քան փոքր է, որ կարելի էր խրամները
լեցնել առ առավելն 40–50 հազար զորք.
ավել ի զորքին ոչ տեղ կա աշխատելու և
ոչ ալ հնարավոր ություն պարենավորե
լու: Նույնքան և գուցե քիչ մըն ալ պակաս
թշնամին կրնար օգտակար կերպով զորք
տեղավորել: Երկու կողմերն ալ թվական
առավե լությամբ չէին կրնար մեկզմ եկ
ջախջախել: Միայն երկու կողմը կանգ
նած համարյա հավասար թիվով ուժերն
էին, որ կրնային իրար բզկտել, բայց ան
կարող էին իրար բնաջնջել: Թիվը թեև
անարժեք էր Կելիպոլիի մեջ, բայց անհ
րաժեշտ էր շուրջ 40.000 զինվոր միշտ
լրիվ ունենալ երկու կողմ ին համար և
ամեն օր սպաննվածներու և վիրավոր
ներու տեղը նոր ուժ բերել: Ատով պետք
է բացատրել, որ յուրաքանչ յուր կողմ
կես միլ իոն զոհեր ունեցավ Տարտանել ի
կռիվներու ընթացքին, եթե չըսեմ մեկ ու
կես միլ իոն բոլորին համար:
«Այս սարսափել ի սպանդի մեջ ամե
նասարսափել ին անգլ իացիներու և «ան
զակ»–ներու ֆութպոլ խաղալն էր ամեն
մեկ կռվի ընդմիջումին, ինչ որ մեր վրա
ճնշիչ տպավորություն կթողեր:
«Երր որդ հարցում իդ դժվար է ճիշտ
պատասխանե լը,— ծիծ ա ղե լով ըսավ
Վեհիպ:– Եթե ճիշտը իմացվ ի, բոլորն ալ
հերետիկոս, դավաճան ըսելով պիտի
կախեն մեզ: Կհարցնես, թե Տարտանել ի
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կռիվներուն մեջ խելքը, հերոսությունը,
քաջությունը որո՞ւն կողմն էր: Եթե քե
զի ըսեմ, որ Տարտանել ի մեջ մեր կողմը
ո’չ խելքի, ո’չ հերոսության և ոչ ալ քա
ջության անհրաժեշտությունը կար, պի
տի չհավատաս: Այդ բոլորը անհրաժեշտ
էին, սակայն մեր հակառակորդ կողմին.
անոնք ալ այդ չունեին»:
Ձմեռ էր այս խոսակցության ատեն:
Սալամանդր վառարանը հանգիստ կվա
ռեր: Ես ներողություն ըսելով՝ ելա քիչ մը
քարածուխ ավելցնելու համար: Վեհիպը
հարցուց.
— Այդ Սալամանդր վառարանը լա՞վ
վառարան է:
— Հիանալ ի վառարան է:
— Դուն անոր շինելը կամ անոր մեքա
նիզմի սկզբունքը գիտե՞ս:
— Շինելը, իհարկե, չեմ գիտեր և վառ
վելու սկզբունքով ալ չեմ հետաքրքրված,
բայց փորձով գիտեմ, որ շատ լավ կվառի:
— Բայց դյուրի՞ն է զայն կառավարե
լը,— հարցուց:
— Կա
ռա
վա
րե
լու բան ալ չկա: Պի
տի նայիս, որ մեջի քարածուխը չվերջա
նա և նորը լեցնելու ես, երբ վերջանալու
վտանգը կա:
— Մեկ հարցում ալ. ամեն տեսակ ի
քարած ուխ կվա ռի՞ այդ Սալամանդրի
մեջ:
— Ամեն տեսակն ալ կվառի,– պատաս
խանեցի:
— Մեկ հարցում ալ, և այլևս ես հարց
չունիմ: Այդ քարածուխները, որ կլեցնես,
պատա հե՞ր է, որ ապստամբին, ուզեն
դուրս փախչ իլ հնոցեն և դժկամակ ին
իրենց վառվելեն:
Երբ զարմացած անոր երեսին կնայեի,
ան կծիծաղեր վրաս:
— Դուն կարծեցիր թե այդ վառարանը
ես առաջ ի՞ն անգամ տեսած եմ: Քեզմե
ավել ի լավ գիտեմ անոր կազմությունը:
Ես գործածած եմ զայն: Իմ հարցումնե

րով ես կուզեի հասկցնել քեզ ի Տարտա
նել ի մասին քու հարցերուդ պատասխա
նը: Բայց դուն չհասկցար: Իբրև պատիժ՝
բաժակս լից, ես բացատրեմ:
Խմեց մեկ ումպով մեկ բաժակ կոնյակ
և սկսավ բացատրել.
«Կել իպոլ իի թերակղզ ին նկատե նեղ
սրվակ մը: Ան կողողվ ի մեր ձեռքը մնա
ցած Մարմարայի ջուրեր ով և Մուրատ
Չայի լայնքով՝ Տարտանել ի անցքով, որ
լեցված էր ականներով: Իսկ մյուս կող
մե՝ կողողվ ի Արշ իպեղագ ոսի և Քսերո
սի ծո
ցի ջու
րե
ր ով, որոնք լեց
ված էին
ֆրանսական, անգլ իական և այլ զրա
հանավեր ով: Այդ սրվակ ի նեղ վիզը և
բերանը, որ ցամաքի հետ կկապե զայն,
Թեքիր Տաղ ի լեռներն են, որոնք հազ իվ
թե քանի մը քիլոմեթր տրամագիծ ունին՝
լայննալով Քսերոսի ծոցին շուրջ և միա
նալով ցամաքամասին. անոնք հարմար
են ճակատամարտի համար և կռվելու
ասպարեզ կբանան իրենց շրջապատին
մեջ: Ճիշտ այդ կետին վրա ես նստած էի.
մեկ կողմեն, ամեն վայրկ յան կսպասեի,
որ թշնամին ցամաքահանում պիտի ընե
և պիտի ջանա խլել Կել իպոլ իի բերանը,
իսկ մյուս կողմեն՝ այդ բերանեն ես ներս
կլեցնեի սրվակին մեջը (Կել իպոլ իի) լինի
ցամաքով, լինի Մարմարա ծովով, օրա
կան 10–30.000 զորք, հոն վառվելու հա
մար: Այդ սրվակին մեջ լեցվողը ետ չէր
կրնար դառ
նալ. ան պի
տի վառ
վեր, և
անոր միայն մոխիրը ետ կու գար, իբրև
դիակ և վիրավոր: Կելիպոլիի հնոցին մեջ
ինկողներեն միակ երջանիկները անոնք
էին, որ շատ ծանր վերքեր կստանային և
անպետք կդառնային նորեն այդ հնոցին
մեջ ձգվելու համար»:
Քիչ մը ծանր շունչ առնելե և ծխախո
տը վառելե ետք, ան վերսկսավ իր պատ
մությունը՝ խեղդելով իր հուզումները.
«Դուն շատ հիացած կերևաս Կել ի
պոլ իի կռվողներ ու և հեր ոսներ ու վրա
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և մանավանդ Քեմալ ի վրա: Նախանձ չէ
ըսածս, քանի որ անոնք իմ ձեռքի տակն
էին և անոնց վերագրվածները վերջ ի
վերջո ինծի կու գան: Բայց առանց զգաց
մունքի եթե դատենք, սրվակ մը որուն մեջ
ինկողը, լինի լավ թե վատ, լի վախկոտ
թե քաջ, լինի խելոք թե անխելք, դատա
պարտված է հավասար կրակով վառ
վելու անխտրականորեն, ոչ մի առաքի
նություն չի ցուցադրեր: Երբ կանխորեն
որոշված է թե ուր պիտի նստիս, ուր պի
տի կռվիս, ինչ պիտի կռվիս և, հակառա
կորդ սպաննելեն ետք, ինքդ ալ պիտի
սպաննվ իս, այդ կդառնա մեքենական
աշ խատանք, ուր ո’չ հե ր ոս ություն, ո’չ
խելք, ո’չ քաջություն անհրաժեշտ է: Այդ
բոլորը անհրաժեշտ էին զրահավորնե
րու մեջ նստածներուն համար. իսկ մեր
կողմը, որ բռնած էր Կել իպոլ իի բերանը
և կսպասեր Քսերոսի ծոցի ցամաքահան
ման, պատեհություն չունեցավ ցույց տա
լու որևէ առաքինություն, մինչ առաքինու
թյունը պակսեցավ թշնամիին: Ահա քեզ ի
Կել իպոլ ին»:
Երբ ես տարակուսանքով կնայեի
անոր, «իհարկե, անհավատալ ի և սար
սափել ի կերևան քեզ ի ըսածներս», ըսավ
ժպտելով, և քաշեց իր սիկարեթը:
— Համոզ իչ չէին ըսածներդ, կներես,
որովհետև կարծես թե այդքան զրահա
նավեր, որ խորտակեցիք, իրենք իրենց
խորտակվեցան: Կարծես վեց միլ իոն
զորքեր անտեղ ի կերպով բերած եք և
զոհաբերած՝ առանց նպատակի: Կարծես
թե Անգ
լ իա, Ֆրան
սա չեն ու
զած հաղ
թել և իբրև ոճրագ ործներ իրենց բանա
կի գլխուն արյունալի խաղ մըն են խա
ղացեր: Անոնց հաղթողը դուք չե՞ք եղեր,
անարժե՞ք եղեր են ձեր տված կես միլիոն
զոհերը: Տարտանել ի մեջ կատարված ը
անհաշիվ ոճի՞ր մըն է եղեր երկու կողմե
րուն համար ալ:
Վեհիպը տաքացած ըսավ.

— Առաջ ին ըսածդ ճիշտ է, իսկ երկ
րորդը՝ սխալ: Ես արդեն ըսի, որ Դաշնա
կիցները հիմար գտնվեցան կամ, եթե հի
մար չէին, գիտակցական ոճրագ ործներ
եղան իրենց հա
րա
զատ զոր
քին: Տար
տանելը փակ դուռ մըն էր: Մտնելու հա
մար նեղուցները՝ կամ պետք էր այդ դու
ռը կոտրել և մտնել, և կամ պետք էր այդ
դռան բանալ ին գտնել և բանալ ու մտնել:
Ուրիշ միջոց չկար: Առանց բանալ իի՝ դուռ
ները ջարդելով հնարավոր էր մտնել նե
ղուցները, որովհետև մենք հեռարձակ
թնդանոթներ չունեինք: Թշնամին հեռու
նե
րեն կրնար մեզ լռու
թյան մատ
նել և
մտնել նեղուցները՝ հոգն ություն հանձն
առնելով մաքրելու ականները: Թշնա
մին այդ գիտեր և այդպես ալ փորձեց ու,
հաջողության ամեն գրավական ունենա
լե հետո, իր ձեռք բերած հաջողությունը
իր ձեռքով ձախողեցուց: Նախ՝ կեդրոնա
ցած նավային կրակով լռեցուց մեր ամ
րությունները, երկր որդ՝ մեր բախտեն
նավային ուժերուն գլուխը դրավ ֆրան
սական զրահանավերը, իսկ անոնց ետև
են՝ անգլ իացիները: Երրորդ՝ ֆրանսական
զրահանավերը առաջ քշելով՝ մտցուց
Տարտանե լ ի մեջ հաջո ղությամբ: Սա
կայն, պատահեցավ մեզ ի համար անս
պասել ին: Հաջողության մեջ անոնք թո
ղին և իրենց զրահանավերով հեռացան
նեղուցներեն: Գիտե՞ս ինչու: Ֆրանսական
ղեկավարությունը իբրև ավել ի սնափառ,
առաջինը կուզեր լինել Տարտանել ին տի
րողը և Պոլ իս մտնողը, իսկ անգլ իական
ղեկավար ությունը ատոր կվե րաբե րեր
հետին հաշ իվներ ով: Երբ ֆրանսական
քանի մը զրահանավեր վնասվեցան և
ան
հ ույս դար
ձան,– այդ
քան վնաս ան
խուսափել ի էր,– անգլ իացիք իսկույն եզ
րակացություն հանեցին, թե անհնար է
նավատ որմ իղով տիրապետել Տարտա
նել ին, թեպետ ան արդեն տիրապետված
կրնար լինել փոքրիկ ճիգ ով մը:
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«Հրաման տվին քաշվե լու, հակա
ռակ ֆրանսացիներ ու տրտունջ ին, թե
մեզ առաջ ձգեցիք և մշակված ծրագիրը
կլքեք: Անգլ իացիք չուզեցին զրահանա
վերով մտնել Տարտանել և Պոլ իս: Անոնց
հաշիվն էր, թե որո՞ւ համար տիրենք Տար
տանելին, քանի որ Պոլիսը և Նեղուցները
խոստացված են Ռուսիո: Որով իրենց զո
հաբերությունը պիտի ծառայեր Ռուսիո
տիրապետության:
«Ավել ին ըսեմ: Գերմանացիք ևս կու
զեին, որ անգլ իացիք տիրեն Տարտանե
լին և գան Պոլ իս, թեպետ մեր զինակից
ներն էին: Ինչքան հեռարձակ թնդանոթ
կուզեինք Տարտանել ի համար, անոնք
կձգձգեին, թեքնիք և այլ պատճառներով:
Բայց երբ պարզ եղավ, թե անգլիացիք
այլևս պիտի չգան, թնդանոթները առա
տորեն եկան: Գիտե՞ս ինչու: Գերմանները
կհուսային անգլ իացիներու մուտքով Պո
լիս, ճեղք մը բանալ ռուսերու և անգլ իա
ցիներու միջև:
«Այս բոլորեն մեկ բան պարզ էր. Տար
տանելը բռնությամբ մտնելու անհնարու
թյունը տարածվեցավ, ինչ որ առասպել և
սուտ էր առաջին շրջանին, իսկ իրական
եղավ, երբ անոր վրա ծովով հարձակող
չկար: Պարզ էր մեզ ի համար, որ, գոնե
ծովով, անգլ իացիք չեն ցանկար մտնել
Տարտանել:
«Իսկ ցամաքով Տարտանել ին տիրե
լու ճանապարհը Կել իպոլ իի թերակղզ ին
չէր, այլ այդ թերակղզ իի գլուխը, ուր ես
նստած էի, հսկելով Քսերոսի ծովախոր
շին Թեքիր Տաղ ի փեշերեն: Այդ տեղեն է

որ կարել ի էր ցամաքով երթալ և տիրա
պետել Կել իպոլ իի թերակղզ իին, ուր մեր
ուժերն էին կեդրոնացած, քանի որ իշխե
լու բանալին հոն թաքնված էր: Բայց ի
զուր կսպասեի մեզ ի համար ճակատագ
րական այդ կետի վրա: Մեզ հանգիստ
կթողնեին: Եթե հիմար չլինեին, կամ
ավել ի ճիշտը՝ եթե լրջորեն ցանկային
Տարտանել ին տիրել, փոխանակ յուրա
քանչ յուր օր զոհաբերելու 20–30 հազար
մարդ Կել իպոլ իի թերակղզ իին մեջ, այդ
զորքերը կհատկացնեին Սեր ոսի ծոցեն
զարնելու թերակղզ իի վիզ ին և գագա
թին: Այդ պարագային մեր ուժերը հոն ու
ղարկելը, մեր պարենավորումը անհնար
պիտի ըլլար, և Կելիպոլին ինքն իրեն պի
տի իյնար և Նեղուցները պիտի բացվեին:
Բայց ըսի, որ անգլ իացիներու բուն նպա
տակը Նեղուցները տիրապետելը չէր, այլ
Նեղուցներու մեջ մեզ զբաղեցնելը և մեզ
մաշեցնելը: Այդ նկատեցինք: Ես համոզ
ված էի ատոր մեջ: Ատոր համար է որ մեր
ուժերը թեթևցուցինք Տարտանել ի շրջա
նեն, և ես ուզեցի հեռանալ նոր ճակատ
մը, ուր պարտվ իլ և հաղթել հնարավոր
էր: Եվ ես եկա Կովկասյան ճակատ՝ ձեզ ի
և ռուսերուն հաղթելու համար»:
Վեհիպ փաշայի այս դատողություննե
րը ջանացի հնար եղածին չափ հարազա
տորեն հոս բերել՝ ցույց տալու համար Ռո
տոսթոյի կարևոր նշանակությունը Պոլսո
և Նեղուցներու համար:
Ռուբէն (Տեր–Մինասյան), Հայ յեղա
փոխականի մը յիշատակները, հտ. Զ,
Կարսէն՝ Պոլիս (1909), Թեհրան, 1982, էջ
253–260:

* Դարդանել ի գործողության վերաբերյալ լրացուցիչ խորհուրդ է տրվում կարդալ՝
Корбетт Ю. Операции английского флота в мировую войну. Пер. с англ. Изд. 3–е,
т. 2, М., 1997, 470с.
2. Нарочницкая Н. “Восточний вопрос” и мировая политика.
http://nash–sovremennik.ru/p.php?y=2004&n=10&id=3 /07/07/2014/.
4. Շամլեան Ս. Տարտանել ի պատերազմը. Կ. Պոլ իս, 1930, 400 էջ:
1.
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ЛЕГЕНДА ДАРДАНЕЛЛ ИЛИ «ЧЕРНАЯ ДЫРА»
ТУРЕЦКОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПИАРА
ЛЕВОН ШИРИНЯН
Заведующий кафедрой политологии и истории права АГПУ
имени Х. Абовяна, доктор политических наук, профессор

В документе представлены воспоминания и оценки Вегиб паши –турецкого военно–
политического деятеля времен Первой мировой войны – о событиях вокруг «турецких
морских путей» в контексте всемирной политической игры.
В рассуждениях автора явно просматривается безошибочно действующая в природе
и обществе закономерность – постоянное стремление к равновесию, приносящее одним
смерть, другим – счастье, хотя и временное.

THE LEGEND OF DARDANEL OR TURKISH “BLACK HOLLOW” OF STRATEGIC PR
LEVON SHIRINYAN
Doctor of Political Sciences, Professor, Head of the Chair of
Politics and Law History, ASPU after Kh. Abovyan

In the context of the hundredth anniversary of the First World War, the recognition of
“Armenocide” by Turkey is significant sometimes for revealing the historical truth, and in some
ways for refirming the chain of lies and disguising crucial historical facts. Among those events
it is worth mentioning the desire of France and England to conquer “Turkish water routs’, the
motivation of some influential countries and the victory of Turkey.
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