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ՀԱՅ ՏԱՐԱԳԻՐՆԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐՈՒՄԸ ՍԻՐԻԱՅԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ԿՅԱՆՔՈՒՄ (1920-1924 ԹԹ.)

Նարինե Մարգարյան

Ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րութ յան կող մից ի րա գործ ված Հա յոց ցե ղաս պա նութ-
յան կա րևոր բա ղադ րիչ էր արևմ տա հայ բնակ չութ յան տա րագ րու մը Սի րիա կան 
ա նա պատ ներ: Վեր ջին նե րիս զանգ վա ծա յին ներ կա յութ յու նը Սի րիա յում նո րա-
նոր խնդիր ներ էր ա ռա ջաց նում: Հայ տա րա գիր նե րը սկզբից ևեթ պետք է ին տե-
գր վեին երկ րի սո ցիա լա կան կյան քում, քա նի որ բա րե գոր ծա կան ըն կե րութ յուն-
նե րի, մի սիո նե րա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից տրա մադր վող օգ նութ յամբ 
նրանք եր կար չէին կա րող գո յատևել:

Հոդ վա ծում վեր լուծ վում է հայ տա րա գիր նե րի ին տեգ րու մը Սի րիա յի սո ցիա-
լա կան կյան քում ընդ հուպ մինչև 1924թ.: Ներ կա յաց վում են տա րա գիր նե րի առջև 
ծա ռա ցած սո ցիա լա կան խնդիր նե րի աս տի ճա նա կան լու ծում նե րը, հայ-ա րա բա-
կան փո խա դարձ ա դապ տա ցու մը, ին տեգր ման ճա նա պար հին հան դի պող խո չըն-
դոտ նե րը, ա րաբ ժո ղովր դի ու կա ռա վա րութ յան ձեռ նար կած մի ջո ցա ռում նե րը և 
հա րա կից մի շարք այլ խնդիր ներ: 

Ցե ղաս պա նութ յու նից հե տո աս տի ճա նա բար հայ տա րա գիր նե րը վե րած-
վում են հա մայն քի՝ սե փա կան կա ռա վար ման և  ինք նա կա ռա վար ման հա մայն քա-
յին կա ռույց նե րով: Հա մայն քը դառ նում է մի կա ռույց, որն ու ներ իր նպա տա կը, 
խնդիր նե րը, և  ո րոնց լուծ մա նը մաս նակ ցում են տվյալ էթ նիկ խմբին պատ կա նող 
ան հատ նե րը1: Փաս տո րեն, Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նից հե տո Սի րիա յում ա պաս-
տա նած հա յե րը 1920-ա կան թվա կան նե րի կե սե րին վե րաձևա վո րում են տե ղի հայ 
հա մայն քը: 

Սփ յուռ քին նվիր ված աշ խա տութ յուն նե րում հա մայն քին տրվում է հետև յալ ընդ-
հան րա կան սահ մա նու մը: Հա մայնք ներ են հա մար վում «ար տա գաղ թի հետևան-
քով այլ պե տութ յուն նե րում բնակ վող և գոր ծու նեութ յուն ծա վա լող խմբե րը, ո րոնք 
պա հում են հոգևոր և ն յու թա կան կապն ի րենց հայ րե նի քի հետ»2: Հա մայնքն այս 
պա րա գա յում «միայն մարդ կանց կոնգ լո մե րատ չէ, այլ սո ցիա լա կան օր գա նիզմ, 
որն ու նի մի ընդ հա նուր էթ նիկ հենք»3: Ազ գագ րա գետ Լ. Աբ րա համ յա նի կար ծի քով 
Սփ յուռ քի ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րի հիմ քում, որ պես կա նոն, ըն կած են պատ-
մա կան ող բեր գութ յուն նե րը, դրա ա պա ցույցն է նաև Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նից 
հե տո հայ կա կան սփյուռ քի ձևա վո րու մը4:

1 Տե՛ս Гриншилдс X. Т., Поселение армянскиx беженцев в Сирии и Ливане в 1915- 193 9г г. , Ереван, 
1982/2, էջ 13։
2 Dufoix St., Diasporas, London, Berkel ey  and Los Angeles, 2008, p. 21.
3 Дятлов В., Мелконян Э., Очерки социокультурной типо ло гии. Армянская диаспо ра, Ереван, 
Институт Кавказа, 2003, с. 12.
4 Տե ՛ս  Абраамян Л., Армения и армянская диаспора: Ра схождение и Встреча, “21-й Век”, номер 
2, 2005. էջ 143։
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Հա մայն քը չի կա րող չին տեգր վել բնա կութ յան երկ րի սո ցիա լա կան, տնտե սա-
կան, քա ղա քա կան հա մա կար գե րում, դա բնա կա նոն գոր ծըն թաց է, ինչ պես նաև 
հա մայն քը բնո րո շող ա ռանձ նա հատ կութ յուն: Միև նույն ժա մա նակ հա մայն քի բնո-
րոշ հատ կա նիշ նե րից մեկն այն ի րո ղութ յունն է, որ վեր ջի նիս ան դամ նե րը վստահ 
են, որ չեն դար ձել և հ նա րա վոր է, որ չդառ նան ի րենց ըն դու նող հա սա րա կութ յան 
լիի րավ ան դամ, ուս տի ի րենց մի փոքր մե կու սա ցած ու օ տար են զգում5: 

Անդ րա դառ նա լով Սի րիա յի հայ տա րա գիր նե րին՝ հարկ է նշել, որ նրանք ըն դու-
նող երկ րում անց նում են ին տեգր վե լու մի քա նի փու լեր: Հատ կան շա կան է, որ ե թե 
սկզբնա կան շրջա նում տա րա գիր նե րին առնչ վող հար ցերն ու խնդիր նե րը հիմ նա-
կա նում քննարկ վում են ա րաբ նե րի կող մից հայ տա րա գիր նե րին ցու ցա բեր վող 
օգ նութ յան, ա պա 1920-ա կան թթ. սկզբից՝ հայ-ա րա բա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան և 
փո խօգ նութ յան հա մա տեքս տում, զու գա հեռ ներ կա յաց վում են նաև ֆրան սիա կան 
ման դա տա յին իշ խա նութ յուն նե րի ու նե ցած դե րա կա տա րութ յունն ու մի ջամ տութ-
յու նը Սի րիա յում հայ տա րա գիր նե րի ին տեգր ման և հայ-ա րա բա կան փոխ հա րա բե-
րութ յուն նե րի գոր ծըն թա ցում: 

Անդ րա դառ նա լով հայ տա րա գիր նե րի վի ճա կին՝ ա ռա ջին հեր թին պետք է 
հաշ վի առ նել մի կարևոր փաստ ևս, որ ցան կա ցած ազ գա յին փոք րա մաս նութ յան 
գո յա վի ճակ պայ մա նա վոր ված է ըն դու նող երկ րի սո ցիալ-տնտե սա կան, քա ղա քա-
կան ի րա վի ճա կով և մ շա կու թա յին մի շարք ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով: Ա ռա-
ջին հեր թին պետք է հաշ վի առ նել, որ հա յե րը Սի րիա յում հայտն վում են մի ժա մա-
նա կաշր ջա նում, երբ դեռ Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մը չէր վեր ջա ցել, 
սով էր, ու Սի րիան դեռ հա մար վում էր Օս ման յան կայս րութ յան մաս: Բա ցի դրա-
նից, հայ տա րա գիր նե րը ցե ղաս պա նութ յու նը վե րապ րե լուց հե տո ա ռա վել զգու շա-
վոր էին դար ձել ու անվ տան գութ յան հար ցին լուրջ էին վե րա բեր վում: Հայտն վե լով 
Սի րիա յում՝ նրանք հայտն վել էին նոր մի ջա վայ րում, որ տեղ կա յին մի շարք էթ նի-
կա կան տար բե րա կիչ ներ, ո րոն ցից էին ոչ միայն կրո նը, այլ նաև լեզ վա կան, մշա-
կու թա յին և  այլ գոր ծոն ներ: Տար բե րա կիչ հատ կութ յուն նե րի այս հա մադ րութ յու նը, 
ո րը ստեղ ծում էր մու սուլ մա նա կան մի ջա վայ րը, սահ մա նա զա տիչ կարևոր նշա նա-
կութ յուն է ու նե նում հայ տա րա գիր նե րի հա մար՝ նպաս տե լով սե փա կան էթ նոմ շա-
կու թա յին ան հա տա կա նութ յան պահ պան մա նը: 

Նոր հա սա րա կութ յան մեջ տա րա գիր նե րի ներգ րա վու մը ժա մա նա կա վոր ու 
ան ցո ղիկ գոր ծըն թաց է, սա կայն նոր ստեղծ վող հա սա րա կութ յան մեջ շատ կարևոր 
է, որ լի նի եր կուս տեք, փո խա դարձ ա դապ տա ցում: Տե ղի բնակ չութ յու նը նույն պես 
չէր կա րող ի րեն լիո վին անվ տանգ զգալ՝ հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ 
տա րա գիր նե րը սկզբնա կան շրջա նում նրանց հա մար ան ծա նոթ տարր էին: 

Նոր հա սա րա կութ յան մեջ տա րա գիր նե րին հար կա վոր էր կար գա վի ճակ՝ քա ղա-
քա ցիութ յուն, կե ցութ յան ի րա վունք, գրան ցում, աշ խա տան քի թույլտ վութ յուն, անվ-
տան գութ յուն, ին չը պե տա կան խնդիր էր: Ն ման խնդիր նե րը չէին կա րող լուծ վել 
ան հա տի մա կար դա կով: Պա տա հա կան չէ, որ տա րա գիր նե րի շրջա նում աս տի ճա-

5 Տե՛ս Дятлов В., Мелконян Э., նշվ. աշխ., էջ 16:
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նա բար ձևա վոր վում են պաշ տո նա կան և  ոչ պաշ տո նա կան հա սա րա կա կան կազ-
մա կեր պութ յուն ներ, ո րոնք, բա ցի ի րենց առջև դրված խնդիր նե րից, օգ նում են 
մարդ կանց ներգ րավ վել երկ րի հա սա րա կութ յան մեջ, ո րը հա մայն քը տա նում է 
դե պի ակ տուա լա ցում6: 

Քա ղա քա ցիութ յուն չու նե նա լը բազ մա թիվ քա ղա քա կան և սո ցիալ-տնտե սա-
կան դժվա րութ յուն ներ էր ա ռաջ բե րում: Հայ տա րա գիր նե րը, զրկվե լով Թուր քիա յի 
քա ղա քա ցիութ յու նից ու ձեռք չբե րե լով այն երկր նե րի քա ղա քա ցիութ յու նը, որ տեղ 
հայտն վել էին, ա կա մա յից դար ձել էին ա ռանց քա ղա քա ցիութ յան ան ձինք: Ն րանք 
չէին կա րող լիար ժեք օգտ վել քա ղա քա ցիութ յան ի րա վուն քից, այդ թվում` այն պի սի 
կեն սա կան բնա գա վառ նե րում, ինչ պի սիք են աշ խա տան քի և  ապ րուս տի մի ջոց ներ 
հայ թայ թե լը, ու սու մը, տե ղա շարժ վե լը, սե փա կա նութ յուն ու նե նա լու ի րա վուն քը և  
այլն: Այ սինքն՝ նրանք գտնվում էին ա վե լի նվազ նպաս տա վոր դրութ յան մեջ, քան 
տվյալ երկ րի քա ղա քա ցի նե րը7:

Ա մե րի կա ցի սո ցիո լոգ Ս. Դա դը Սի րիա յում ա պաս տա նած հայ տա րա գիր նե րի 
վե րա բեր յալ գրում է. «Երբ որ ժո ղո վուր դը հսկայ զան գուած մը կը ձգէ իր պա պե-
նա կան բնա գա ւա ռը և կը տե ղա ւո րուի նոր երկ րի մէջ՝ յոյժ խնդրա կան կը դառ նայ 
կռա հել, թէ ինչ պի սի նոր տնտե սա կան, ըն կե րա յին եւ քա ղա քա կան հար ցեր կրնան 
ստեղ ծուիլ երկ րին մէջ, որ ի րենց նոր բնա կա վայ րը պի տի ըլ լայ»8: Ն ման դեպ քում, 
ինչ պես նշում է հե ղի նա կը, արդ յուն քը կա րող է դրա կան կամ բա ցա սա կան լի նել՝ 
կապ ված մի կող մից ներ գաղ թող նե րի օգ տա կա րութ յան՝ տվյալ երկ րին ծա ռա յե-
լու գոր ծո նի հետ, մյուս կող մից էլ նրանց ըն դու նող երկ րի` վեր ջին նե րիս օգ տա կա-
րութ յու նը գի տակ ցե լու և  իր երկ րի շա հե րին ծա ռա յեց նե լու կա րո ղութ յան հետ: «Ինչ 
էլ որ ըլ լայ ար դիւն քը՝ պէտք է որ զա նոնք նոր մի ջա վայ րին պատ շա ճեց նե լու ո րոշ 
քա ղա քա կա նու թիւն մը ընդգր կուի: Կամ այն է, որ ներ գաղ թող նե րու հո գա տա րու-
թիւ նը պետք է ստանձ նուի եւ կամ թէ ժա մա նա կի ըն թաց քին ա նոնք կը մար սուին 
եւ կիւ րա ցուին բնիկ տար րէն»9: 

Ս. Դա դի նշած բո լոր նկա տա ռում ներն այս ժա մա նա կա հատ վա ծի հայ-ա րա-
բա կան փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում առ կա են՝ սկսած հա յե րի կա րո ղութ յուն-
նե րի օգ տա գոր ծու մից մինչև կա ռա վա րա կան մի ջո ցա ռում նե րի ձեռ նար կու մը՝ 
հայ տա րա գիր նե րի վի ճա կը բա րե լա վե լու հա մար: Այս տեղ հա յե րի հա մար գրե թե 
բա ցառ վել է տե ղի բնակ չութ յա նը ձուլ վե լու հան գա ման քը: 

Կարևոր է նաև տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծի ղե կա վար նե րի դիր քո րո շու մը, 
ո րոնք ա ռա վե լա գույնս պետք է շա հագրգռ ված լի նեին տա րա գիր նե րի պաշտ պա-
նութ յունն ու անվ տան գութ յունն ա պա հո վե լու խնդրով: Այս պա րա գա յում Սի րիա յում 
հայտն ված հա յե րի և  երկ րի ղե կա վար նե րի հա րա բե րութ յուն ներն ու նեին ո րո շա կի 

6 Տե՛ս Дятлов В., Мелконян Э., նշվ. աշխ., էջ 29:
7 Տե՛ս Հակոբյան Հ. Վ., Տարագիր հայության հայրենիք վերադառնալու պահանջի պատմական 
և իրավական հի մքերը, Երևան, «Աստղիկ», 2002, էջ 390:
8 Վարժապետեան Ս. Յ., Հա յե րը Լիբանանի մէջ, Լիբանանահայ նորոգ գաղութին 
կազմավորումը, Պէյրութ, «Սեւան», 1981, հ. Բ, էջ 30:
9 Նույն տեղում:
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ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ, քա նի որ սկզբնա կան շրջա նում դեռ ե րիտ թուր քա կան 
իշ խա նութ յուն ներն էին, Ֆեյ սա լի կա ռա վար ման տա րի նե րին (1918-1920 թթ.) ար դեն 
ձևա վոր վել էր ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րին ցու ցա բեր վող պե տա կան ա ջակ-
ցութ յան մի տում: Ֆ րան սիա կան ման դա տի տա րի նե րին (1920-1924 թթ.) նկա տում 
ենք, որ հա յե րի հան դեպ քա ղա քա կա նութ յու նը մի քա նի ան գամ փո փո խութ յան է 
են թարկ վում, մինչև հայ տա րա գիր ներն ի րենք ար դեն աս տի ճա նա բար կա րո ղա-
նում են վե րագտ նել ի րենց ու կա յա նալ: 

Հայ տա րա գիր նե րը, հայտն վե լով Սի րիա յում, հա վել յալ ճնշում էին գոր ծադ րում 
աշ խա տա վար ձե րի չա փե րի վրա՝ ա նուղ ղա կիո րեն նպաս տե լով ա րաբ նե րի շրջա-
նում գոր ծազր կութ յան ա ճին: Ա նա պա տի հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բար նե րից 
խու սա փե լու հա մար հայ տա րա գիր նե րը պատ րաստ էին ցան կա ցած աշ խա տան քի: 
Ն րանք, աս տի ճա նա բար աշ խա տան քի նոր աս պա րեզ նե րում ի րենց դրսևո րե լով, 
դժգո հութ յուն նե րի տե ղիք են տա լիս տե ղի ա րաբ նե րի շրջա նում: Եվ չնա յած ստեղծ-
ված ի րա վի ճա կին՝ Ս. Վար ժա պետ յա նը նշում է. «…գաղ թա կան նե րուն հոս ըլ լա լը 
կրնայ դժուա րին մը նկա տուիլ Սու րիոյ հա մար, սա կայն ինչ որ ալ ըլ լայ պա րա գան, 
գնա հա տե լի է, որ Սու րիայ կը գի տակ ցի այս հար ցին լրջու թիւ նը, կ’ըն դու նի զայն 
որ պէս պար տա կա նու թիւն»10: 

Դեռևս Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան տա րի նե րին Ջե մալ փա շան Թուր քիա յի տա րա-
գիր հայ ար հես տա վոր նե րին Դա մաս կոս էր ու ղար կում՝ տե ղում ար հեստ նե րը 
զար գաց նե լու, շի նա րա րութ յա նը զարկ տա լու հա մար: Օս ման յան բա նա կի հա մար 
կեն սա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող եր կա թու ղա յին փո խադ րութ յու նը, եր կա թու-
ղա շի նա կան աշ խա տանք նե րի ճնշող մե ծա մաս նութ յու նը նույն պես հա յերն էին 
կա տա րում:

Ա րաբ նե րի տե սանկ յու նից միան գա մայն հիմ նա վոր է թվում այն մտա հո գութ-
յու նը, որ աղ քա տութ յան եզ րին կանգ նած հա յե րը տե ղի ա րաբ աշ խա տա վոր նե րի 
աշ խա տա վարձն «ա նազ նիվ» մրցակ ցութ յան պայ ման նե րում էլ ա վե լի էին նվա զեց-
նում: Տա րա գիր հա յերն ան ցան կա լի էին հա մար վում՝ «ծո վը թա փուե լիք» ապ րանք: 
Տե ղա կան մա մու լը եր բեմն հա յե րին ո րա կում էր «վնա սա կար մրցա կից ներ» և 
«ան հա ւա տա րիմ հիւ րեր»11, կար նաև այն կար ծի քը, որ «Հա յե րը ե կած են եւ ի րենց 
երկ րին պէ րէ քե թը փախ ցու ցած են»12:

Հայ տա րա գիր նե րի կե ցութ յան և բ նա կութ յան հար ցե րի մա սին խո սե լիս մի 
փաստ պետք է նկա տել, որ Սի րիա յում հա յե րը հա մախմբ վե լու մի տում ու նեին: 1920-
ա կան թվա կան նե րին տա րա գիր նե րը կենտ րո նա ցած էին հիմ նա կա նում Հա լեպ, 
Դա մաս կոս, Ա լեք սանդ րետ քա ղաք նե րում՝ ի վնաս գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի: 

Հայ տա րա գիր նե րի կենտ րո նաց ված ապ րելն ու ներ իր հիմ նա վոր պատ ճառ-
նե րը, ո րը հիմ նա կա նում կապ ված էր անվ տան գութ յան հար ցի հետ: Այդ պատ ճա-
ռով նրանք հա կա ռակ վում են ֆրան սիա ցի նե րի՝ ի րենց գյու ղա կան վայ րեր տե ղա-

10 Վարժապետեան Ս. Յ., նշվ.աշխ., էջ 33: 
11 Վարժապետեան Ս. Յ., նշվ. աշխ., էջ 68:
12 Տատրեան Վ., Դէպի անապատ (փրկուած էջեր օրագրէս), Նիւ Եորք, «Կոչնակ», 1945, էջ 165:
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փո խե լու սկզբնա կան փոր ձե րին: Ն րանք ա ռա ջար կում են ի րենց բնա կեց նել ա վե լի 
անվ տանգ վայ րե րում՝ Ա լեք սանդ րե տի սան ջա կում, սա կայն հա յե րը մեր ժում են ոչ 
միայն Եփ րա տի ու Հա րա վա յին Հաու րա նի շրջա նում վե րաբ նակ վե լը, այլև ան գամ 
Հա լե պի հա րա կից շրջան ներ տե ղա փոխ վե լը13:

Հա յե րը, 1915թ. հայտն վե լով Սի րիա յում, ձգտում էին հաս նել տնտե սա կան և 
սո ցիա լա կան փոքր-ինչ կա յու նութ յան՝ ա ռաջ նորդ վե լով ներ հա մայն քա յին հա մե-
րաշ խութ յան մե խա նիզմ նե րով: Եվ պա տա հա կան չէ, որ շատ ա րագ ձևա վոր վում 
են արդ յու նա վետ գոր ծող, բազ մա թիվ են թա կա ռուց վածք նե րով ար հես տակ ցա-
կան միութ յուն նե րը, կրո նա կան, բա րե գոր ծա կան, մշա կու թա յին, սպոր տա յին կազ-
մա կեր պութ յուն նե րը, դպրոց նե րը, առևտ րա կան պա լատ նե րը: Հա յե րի շրջա նում 
նկատ վում է ազ գա յին ինք նութ յու նը պահ պա նե լու մեծ ձգտում, երկ րորդ ան գամ 
ծնունդ են առ նում կու սակ ցութ յուն նե րը: Փո խօգ նութ յունն այս հա մա կար գի բաղ կա-
ցու ցիչ մասն է, ան գամ գոր ծի քը ներ քին սո ցիա լա կան վե րահս կո ղութ յան, կա ռա-
վար ման և կար գա վոր ման հա մար14: 

Ֆեյ սա լի իշ խա նութ յան տա րի նե րին հայ տա րա գիր նե րը փոր ձում էին սո ցիա լա-
պես կա յա նալ, ո րին մե ծա պես նպաս տում են վեր ջի նիս ըն դու նած մի քա նի ո րո շում-
նե րը պարտ քե րի հե տաձգ ման, բյու ջեից ո րոշ գու մար ներ հա յե րին տրա մադ րե լու 
վե րա բեր յալ: Բա ցի այդ, ինչ-որ չա փով մեղ մա ցել էր ցե ղաս պա նութ յու նը վե րապ-
րե լու ցնցու մը, նրանք սկսել էին հար մար վել ու յու րաց նել կեն ցա ղը, տի րա պե տել 
լեզ վին: Վ րա նա քա ղաք նե րը վե րած վել էին նրանց հա մար մշտա կան բնա կութ յան 
վայ րի, ու քչերն էին մտա ծում այդ տե ղից տե ղա փոխ վե լու մա սին: Դա պայ մա նա-
վոր ված էր մի քա նի պատ ճա ռով: Նախ՝ ա ռան ձին տե ղա փոխ վե լը նրանց հա մար 
ըն դու նե լի տար բե րակ չէր, երկ րորդ՝ տնտե սա կան այդ ճգնա ժա մի պայ ման նե րում 
հա յե րը դեռ ի վի ճա կի չէին վճա րե լու տե ղա փոխ ման ծախ սե րը և գ յու ղում բնակ-
վե լու, որ տեղ միայն կա պի տալ ու նե նա լու դեպ քում նոր հե ռան կար ներ կա րող էին 
ու նե նալ: Եվ ա մե նա կարևո րը, ոչ ոք նրանց չէր ստի պում տե ղա փոխ վել, այ սինքն՝ 
չկար կա ռա վա րա կան որևէ ո րո շում, ո րը կստի պեր նրանց տե ղա փոխ վել: Ընդ հա-
նուր առ մամբ Ֆեյ սա լի իշ խա նութ յան տա րի նե րին հայ տա րա գիր նե րից շա տե րը 
չէին կա րող լուրջ հա ջո ղութ յուն նե րի հաս նել տնտե սութ յան մեջ, նոր գոր ծա րան-
ներ, ար տադ րութ յուն ներ հիմ նել: Այս շրջա նում նրանք սահ մա նա փակ վում էին 
ա ռօր յա ապ րուս տի խնդիր նե րը հո գա լով. հիմ նա կա նում օ րա վար ձով էին աշ խա-
տում կամ մանր առևտ րով էին զբաղ վում: 

Հա լե պի «Աթ- Թա կադ դում» թեր թը բա վա կա նին խոր անդ րա դարձ ու վեր-
լու ծութ յուն է կա տա րել նաև հա յե րի՝ Սի րիա յում ու նե ցած ներդր մանն ու ընդգ ծել 
նրանց կա տա րած գոր ծը: «Տա րա գիր նե րի ազ դե ցութ յու նը» հոդ վա ծում կար դում 
ենք. «Ճշ մար տութ յու նից շեղ ված չենք լի նի, ե թե հայտ նենք մեր երկ րի ո րոշ բնա-
կիչ նե րին, ո րոնք դժգոհ են Ա նա տո լիա յի տա րա գիր նե րի մեզ մոտ գա լուց, ո րի 
արդ յուն քում աշ խա տող ձեռ քի աճ ու նենք: Վեր ջի նիս պա կա սը կար մեր երկ րում 

13 Տե՛ս Гриншилдс X. Т., նշվ. աշխ., էջ 10:
14 Տե՛ս Дятлов В. , Ме лконян Э., նշվ. աշխ., էջ 33 :
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... Տա րա գիր նե րից շա տերն արդ յու նա բե րա կան աշ խա տանք նե րում փորձ ու նեն, 
աշ խու ժաց նում են աշ խա տա շու կան: Ե թե չլի նեին հայ տա րա գիր նե րը, ո րոնք 
ցա նում են, հնձում, ա պա շատ հո ղեր անմ շակ կմնա յին»15:

Բա ցի դրա նից, ա րաբ նե րը դժվար էին հա մա կերպ վում այն փաս տի հետ, որ 
հա յե րը կա րող էին հա ջո ղութ յուն նե րի հաս նել առևտ րի բնա գա վա ռում՝ հա մա րե-
լով դա ի րենց մե նաշ նոր հը: 1924 թ. «Սու րիա հայ տա րե ցոյ ցում» նշվում է. «Սու րիա 
այժմ իր մէջ կը պա հէ 150 հա զա րի մօտ տա րա գիր և տե ղա ցի հա յու թիւն, ո րուն թէ 
տե ղա ցին և թէ ֆրան սա կան կա ռա վա րու թիւ նը հիւ րա սէր ըն թացք մը կը ցուց նեն և 
հա յերն ալ լա ւա գոյն յա րա բե րու թիւն նե րու մէջ են ա նոնց հետ, մա նա ւանդ ե թէ երկ-
րա գոր ծու թեամբ պա րա պե լով Սու րիոյ հո ղը օգ տա գոր ծէին և  ա ռեւտ րա կան գոր ծը 
տե ղա ցիին թո ղուին»16:

Հայ տա րա գիր նե րի՝ սո ցիա լա կան ո լոր տում ար ձա նագր ված հա ջո ղութ յուն նե րի 
փաս տին են անդ րա դար ձել ժա մա նա կա կից ա րաբ պատ մա բան նե րը՝ քննե լով դրա 
պատ ճառ նե րը: Վեր ջին ներս հայ տա րա գիր նե րի էթ նիկ վար քագ ծի մեջ նկա տում 
են ի րենց ա րագ վե րագտ նե լու, հա մա կերպ վե լու և դ րան զու գա հեռ ազ գա յին ինք-
նութ յու նը պա հե լու մի տում: Սո ցիա լա կան ո լոր տում բա վա կա նին կարճ ժա մա-
նա կա մի ջո ցում նրանք զգա լի հա ջո ղութ յուն նե րի են հաս նում, ին չը նաև սի րիա ցի 
ժո ղովր դի դրա կան վե րա բեր մուն քի արդ յունքն էր: Չ նա յած հա յե րը ստիպ ված էին 
աշ խա տել օր վա ապ րուս տի հա մար, բայց դրան զու գա հեռ հիմ նում էին դպրոց-
ներ, մշա կու թա յին հաս տա տութ յուն ներ և  այլն: Հայ տա րա գիր նե րը գոր ծում էին 
տար բեր բնա գա վառ նե րում՝ զու գա հե ռա բար ու արդ յու նա վետ: Ի րենց պա հում էին 
ա ռողջ բա նա կա նութ յուն ու նե ցող մար դու նման, մի երկ րում, որն ի րենց հո գա տա-
րութ յուն էր ցու ցա բե րել: 

Մու սա Պ րեն սը հայ տա րա գիր նե րի հա մար նշում է եր կու կարևոր հատ կա նիշ, 
ա ռանց ո րոնց դժվար կլի ներ հաղ թա հա րել ցե ղաս պա նութ յան բար դույ թը: Հայ-
կա կան էթ նո հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներն ու սում նա սի րե լով՝ նա 
եզ րա կաց նում է, որ հա յի տե սակն ու նի ցե ղա յին եր կու բա ցա ռիկ հատ կութ յուն. 
«ա ռա ջի նը՝ ըն տե լա ցու մի հատ կու թիւնն է, երկ րոր դը՝ կեն սու նա կու թեան»17: Այս 
եր կու հատ կութ յուն ներն են պայ մա նա վո րում հայ կա կան լի նե լիութ յու նը:

Ա պաս տան տվող երկր նե րում, որ տեղ հե տա գա յում կազ մա վոր վում, իսկ ո րոշ 
տե ղե րում էլ վե րա կազ մա վոր վում է հայ կա կան սփյուռ քը, Մ. Պ րեն սի կար ծի քով 
«պետք չկայ ըն տե լա ցու մի ա պա ցոյց ներ տա լու»18: Հե ղի նակն անժխ տե լի է հա մա-
րում նաև հայ ազ գի կեն սու նա կութ յու նը, ո րը նա դրսևո րում է կյան քի գոր ծու նեութ-
յան բո լոր ի րա վի ճակ նե րում: 

15  .185                 
Հալեպի «Աթ-Թակադդում» թերթի վավերագիր էջերը հայերի և արաբների վիճակի մ աս ին 
Օսմանյան պետության մեջ ու Սիրիայում, Ա. Քեշիշյանի խմբագրությամբ, Դամասկոս, էջ 185:
16 «Սուրիահայ տարեցոյց», 1924, էջ 295: 
17 Պրենս Մ., Հայկական լինե լիությունը,  տ ե՛ս «Ազդակ», 19 օգոստոս, 1967 թ. :
18 Նույն տեղում:
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Ա րա բա կան երկր նե րի էթ նոմ շա կու թա յին հար ցե րով զբաղ վող Ն. Միգ լիո րի-
նոն հայ տա րա գիր նե րի հա մար նույն պես նշում է մի քա նի բնո րո շիչ հատ կութ յուն-
ներ՝ ա ռա ջին հեր թին ընդգ ծե լով նրանց վճռա կա նութ յունն ու ձգտու մը Սի րիա յում 
ի րենց Հա յաս տա նը կամ հայ կա կա նը վե րա կանգ նե լու ուղ ղութ յամբ: Հայտն վե լով 
էա կա նո րեն տար բեր վող, մա սամբ նաև թշնա մա կան մի ջա վայ րում՝ տա րա գիր-
նե րը փո խօգ նութ յան էին ձգտում` դժվա րութ յուն նե րը և ճգ նա ժա մե րը հաղ թա հա-
րե լու հա մար: Հայ տա րա գիր նե րի մեջ «...վե րա կանգ նե լու վճռա կա նութ յու նը բխում 
էր առ կա հա մայն քի ու ժեղ հա մախմբ վա ծութ յու նից ու այն փաս տի գի տակ ցու մից, 
որ ցե ղաս պա նութ յունն, ի րոք, կա րող է ոչն չաց նել հայ կա կան մշա կույ թը»19:

Հայ տա րա գիր նե րի սո ցիա լա կան ի րա վի ճա կի բա րե լավ ման հա մար հարկ է 
մեջ բե րել Օս ման Աթ- Թուր քի դի տար կու մը. «Երբ նրանք ոտք դրե ցին մեր հո ղի 
վրա, սե փա կան ձեռ քե րից բա ցի ո չինչ չու նեին: Ն րանք ի րենց կա տա րած ծանր 
աշ խա տան քով վաս տա կե ցին ի րենց ապ րուս տը: Եվ այդ դժվա րութ յուն նե րի հետ 
մեկ տեղ նրանք հա սա րա կութ յան մեջ ի րենց հար գա լի տե ղը զբա ղեց րին, մաս-
նակ ցե ցին երկ րում ար տադ րութ յան զար գաց մա նը, տնտե սութ յան մա կար դա կի 
ա ճին»20:

Բա ցա ռութ յամբ Կի լի կիա յի մի քա նի շրջան նե րից ե կած հա յե րի, մյուս նե րը հիմ-
նա կա նում թշվառ վի ճա կում էին հա սել Սի րիա: «Հա յերն այս տեղ հաս տատ վում են 
դա տար կութ յան և  ու նայ նութ յան մեջ»21: Միայն սե փա կան աշ խա տանքն է նրանց 
օր վա ապ րուստն ա պա հո վում: Հա յե րը կա րո ղա նում են դուրս գալ տա րագ րի, 
ցե ղաս պա նութ յան զո հի կար գա վի ճա կից ու աս տի ճա նա բար ին տեգր վել սո ցիա-
լա կան կյան քում՝ դառ նա լով Սի րիա յի տնտե սա կան կյան քի կարևոր օ ղակ նե րից 
մե կը: Հե տա զո տող նե րի մեծ մա սը հայ տա րա գիր նե րի վե րոնշ յալ հատ կա նիշ ներն 
են հա մա րում նրանց վե րապ րե լու և տա րա ծաշր ջա նի ա մե նա կեն սու նակ ու ծաղ կող 
հա մայնք նե րից մե կը դառ նա լու նա խա պայ մա նը22: Ու սում նա սի րող նե րից շա տե րը 
փաս տում են, որ հայ տա րա գիր նե րի ին տեգ րու մը Սի րիա յում, ի տար բե րութ յուն 
Լի բա նա նի, ա վե լի սեր տա ճած էր ու ա վե լի ա րագ տեմ պե րով էր ի րա կա նա նում23: 

Ու սում նա սիր վող ժա մա նա կա հատ վա ծում հայ տա րա գիր նե րի հա մար միշտ 
առ կա է ե ղել վրա նա քա ղաք նե րից տե ղա փոխ վե լու խնդի րը, ո րոնց առ կա յութ յու նը 
տա րա գիր նե րի հա մար ու ներ իր դրա կան և բա ցա սա կան կող մե րը: Տա րա գիր ներն 
այդ տեղ մնում էին եր բեմն կա մա վոր, եր բեմն էլ՝ ստի պո ղա բար, բայց պարզ է, որ 

19 Migliorino N., (Re)constructing Armenia in Lebanon and Syria: Ethno-cultural Diversity and the State in 
the Aftermath of a Refugee Crisis, Studies in Forced Migration, Oxford, 2008, vol 21, p. 47 .
20 .284           1960  
Օսման Աթ-Թուրք, Էջեր  հայ ժողովրդի պատմությունից, Հալեպ, 1960, էջ 284: 
21 245    1917-1939    
Թիյարի Քուշվեյթ, Հայերի տնտեսական ինտեգրումը Լիբանանում, տե՛ս «Հայերը 1917-1937», 
խմբ.՝ Ռ. Գևորգյան, Բեյրութ, «Համազգային», 2010, էջ 245:
22 Տե՛ս Дятлов В., Мелконян Э., նշվ. աշխ., էջ 109:
23  125    1917-1939   
Տե՛ս նաև Թաշճ յա ն Վ., Գաղթականական վրանաքաղաքից դեպի հատուկ թաղամասեր, տե՛ս 
«Հայերը 1 91 7-1939», էջ 125: 
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խոս քը չքա վոր նե րի մա սին էր: Գաղ թա կան նե րի գրա սեն յա կի սի րիա կան ներ կա-
յա ցու ցիչ Ջորջ Բուռ նիեն վկա յում է, որ ար դեն 1926 թ. վրա նա քա ղաք նե րի բնա կիչ-
նե րը կա րող էին փո խադր վել քա ղաք, բայց դեռ նա խընտ րում էին մնալ այդ տեղ՝ 
փող խնա յե լու հա մար: Պետք է հաշ վի առ նել, որ այդ շրջա նում գաղ թա կան ներն 
ապ րում էին ա վե լի բար վոք վրա նա քա ղաք նե րում: 1925 թ. դրութ յամբ 100-ից 33.9 
տո կո սը զբաղ վում էր ա սեղ նա գոր ծութ յամբ, 25.9 տո կոսը առևտ րով ու բան վո րութ-
յամբ24: Չ նա յած հայ տա րա գիր նե րը չէին խու սա փում աշ խա տան քից, սա կայն ծանր 
տնտե սա կան վի ճա կը լուրջ խո չըն դոտ ներ էր ստեղ ծում նաև նրանց հա մար: Իսկ 
վրա նա քա ղաք նե րում ապ րե լով՝ հայ տա րա գիր ներն, իս կա պես, կա րող էին գու մար 
խնա յել, սա կայն այդ ի րա վի ճա կը եր կար չի տևում:

Սկզբ նա կան ժա մա նա կա հատ վա ծում իշ խա նութ յուն ներն ար տո նել էին հայ 
տա րա գիր նե րին հող հատ կաց նել, որ տեղ և ս տեղծ վել էին վրա նա քա ղաք նե րը, 
բայց այդ հո ղե րը պատ կա նում էին հա լեպ ցի հո ղա տե րե րին: Վեր ջին ներս ժա մա-
նա կի ըն թաց քում սկսում են ի րենց հո ղե րը հետ պա հան ջել: «…հա յե րը կ’ապ րէին 
հոն ա ռանց վարձք վճա րե լու եւ հո ղա տէ րը նա խա պես վարձք պա հան ջած էր, բայց 
ֆրան սիա կան կա ռա վա րու թիւ նը ար գելք ե ղած էր»25: Հո ղա տե րե րի պա հանջ նե րի 
արդ յուն քում հայ տա րա գիր նե րը պետք է նրանց հո ղի վարձ ու ջրի տուրք վճա րեին, 
բայց նրանց «ար տոն ված չէր այդ հո ղե րի վրա տուն կա ռու ցել»26: Ա մե նայն հա վա-
նա կա նութ յամբ, հայ տա րա գիր ներն այդ վճա րում նե րը հո ղա տե րե րին չեն ա րել՝ 
ֆրան սիա կան իշ խա նութ յան պաշտ պա նութ յունն ու նե նա լով, եր բեմն էլ սո ցիա լա-
կան ծանր վի ճա կի պատ ճա ռով: Այս ըն թաց քում վրա նա քա ղաք ներն աս տի ճա նա-
բար վե րած վել էին հյու ղակ նե րի, և տա րա գիր նե րը, ան կախ սո ցիա լա կան կար-
գա վի ճա կից, չէին փոր ձում այդ տե ղից դուրս գալ: Բ նա կան է, կա ռա վա րութ յու նը 
եր կար չէր կա րող ստի պել հո ղա տե րե րին հայ տա րա գիր նե րին ի րենց հո ղե րի վրա 
պա հել, քա նի որ դա կա րող էր հան գեց նել հա յե րի և տե ղի ա րաբ բնակ չութ յան 
հա րա բե րութ յուն նե րի վատ թա րաց մա նը: Վ րա նա քա ղաք նե րը նաև լուրջ ա ռող ջա-
պա հա կան խնդիր ներ էին ստեղ ծում: Ֆ րան սիա կան կա ռա վա րութ յու նը փոր ձում 
էր հայ տա րա գիր նե րին հաս կաց նել, որ այս ի րա վի ճա կը եր կար չի կա րող շա րու-
նակ վել, իսկ հա յերն էլ փոր ձում էին որ քան հնա րա վոր է ժա մա նակ շա հել: 

Հարկ է նշել, որ հայ տա րա գիր նե րը միշտ նա խընտ րում էին կենտ րո նաց ված 
ապ րել՝ պայ մա նա վոր ված էթ նիկ և տն տե սա կան գոր ծոն նե րի փոխ կա պակց վա-
ծութ յամբ: Էթ նիկ գոր ծոնն ու ներ եր կու մա կար դակ. ա ռա ջին մա կար դա կում այն 
տա րած վում էր հա մայն քի վրա ամ բող ջութ յամբ, երկ րորդ մա կար դա կում գոր ծում 
էր հա մերկ րութ յան սկզբուն քը: Հայ տա րա գիր նե րի ապ րե լա կերպն ու վար քա գի ծը, 
որն ուղղ ված էր կենտ րո նաց վա ծութ յա նը, պայ մա նա վոր ված էր նաև տնտե սա կան 
գոր ծո նով: 

24 Տե՛ս Կրինշիլտս թ., Հայ Գաղթականներու տեղաիորումը Հալէպի մէջ 1920-1939, տե՛ս 
«Գեղար», Սուրիական Տարեգիրք, 1976-1978 միացեալ թիւ, Բ գիրք, Հալեպ, «Շարք», էջ 262:
25 Նույն տեղում, է ջ 262-263: 
26 Վարժապետեան Ս. Յ., նշվ. աշխ., էջ 40:
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Ֆ րան սիա կան կա ռա վա րութ յու նը մտա վա խութ յուն ու ներ հայ տա րա գիր նե րի՝ 
մեծ քա ղաք նե րի, թե կուզ և ծայ րա մա սե րում հա մախմբ ված բնա կութ յուն հաս տա-
տե լու փաս տից27: Նախ, չա փա զանց կենտ րո նա ցու մը եր բեմն ա վե լի էր խո րաց-
նում սո ցիա լա կան դժվա րութ յուն նե րը: Բա ցի դրա նից, հա յե րը կա րող էին հա մա-
գոր ծակ ցել ա րաբ նե րի հետ ընդ դեմ ֆրան սիա ցի նե րի: 

Ի րա վի ճակն ա վե լի է բար դա նում, երբ 1921թ. հոկ տեմ բե րի 20-ին Ան կա րա յի 
ֆրանս-թուր քա կան պայ մա նագ րով Ֆ րան սիան պար տա վոր վում էր եր կու ամս վա 
ըն թաց քում հե ռա նալ Կի լի կիա յից: Պայ մա նագ րի 6-րդ հոդ վա ծը, ո րով Թուր քիան 
խոս տա նում էր հար գել «փոք րա մաս նութ յուն նե րի ի րա վունք նե րը», ար դեն չէր 
կա րող վստա հութ յուն ներշն չել Կի լի կիա յի քրիս տոն յա ազ գաբ նակ չութ յա նը, հատ-
կա պես հա յե րին և հույ նե րին: Փաս տո րեն Կի լի կիա մեկ նած հա յե րը կրկին անց նում 
են տա րագ րութ յան ճա նա պար հը դե պի Սի րիա: Ֆ րան սիա կան կող մը մի ջոց ներ 
էր ձեռ նար կում՝ ար տա գաղ թը կա սեց նե լու հա մար: Նո յեմ բե րի 8-ին Ֆ րան սիա յի 
Բարձ րա գույն կո մի սար, Արևել յան բա նա կի ընդ հա նուր ղե կա վար գե նե րալ Գու-
րոն հա մո զում էր Կի լի կիա յի ազ գաբ նակ չութ յա նը վստա հել պայ մա նագ րով ի րենց 
տրված ի րա վունք նե րին ու մնալ տե ղե րում, բայց գոր ծըն թա ցը դուրս էր ե կել 
վե րահս կո ղութ յու նից ու տա րե րայ նո րեն շա րու նակ վում էր: 

Սկզբ նա կան շրջա նում ֆրան սիա կան իշ խա նութ յուն նե րը մեր ժում են Սի րիա-
յում ըն դու նել Կի լի կիա յից ար տա գաղ թող նե րին, ան գամ հրա ժար վում էին նա վեր 
տրա մադ րել հա յե րին, որ պես զի նրանց դուրս բե րեն այդ տե ղից: Միայն մի ջազ-
գա յին հա սա րա կա կան ճնշման տակ հա մա ձայ նում են վեր ջին նե րիս ըն դու նել 
Սի րիա յում: Շու տով ֆրան սիա կան իշ խա նութ յուն նե րը գաղ թա կան նե րի տե ղա-
վոր ման մի ջոց ներ էին ձեռ նար կում, որ պես զի Հա լեպն ու այլ հա յա շատ քա ղաք-
նե ր չխճող վեն նո րեկ նե րով: Սկզ բում Բարձ րա գույն կո մի սա րութ յու նը ցան կա նում 
էր հայ գաղ թա կան նե րին կենտ րո նաց նել թուրք-սի րիա կան սահ մա նագ ծից հե ռու 
շրջան նե րում՝ թուր քա կան կող մին սի րա շա հե լու հա մար: Ռո բեր դը Քե նը՝ Բարձր 
կո մի սա րութ յան պաշ տո նա կա տա րը, հրա ման էր տվել ֆրան սիա ցի սպա նե րին 
տա րա գիր նե րին տե ղա վո րե լիս ա ռաջ նա հեր թութ յու նը տալ հա րա վա յին շրջան նե-
րին: Մինչ դեռ հայտ նի է, որ հայ տա րա գիր նե րը նա խա պատ վութ յու նը տա լիս էին 
քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րին: 1922 թ. հուն վա րին Դա մաս կո սում ար դեն հաս տատ-
վել էին 6000 հա յեր: Հա լե պը և Հա ման նույն պես հար մար էին այդ տե սա կե տից: 
Դ յորթ- Յո լի մոտ 14 հա զար տա րա գիր նե րի մի մասն ա պաս տա նել էր Ա լեք սանդ-
րե տի ծայ րա մա սի «արևմտ յան գաղ թա կա յա նում»՝ Հա լեպ- Բեյ լան ճա նա պար հի 
եր կու կող մե րում՝ չոր սից-հինգ հա զար հա յե րով, իսկ մյուս մասն էլ՝ «արևել յան 
գաղ թա կա յա նում»՝ 7-8 հա զար գաղ թա կան նե րով: Ն րանք բնակ վում էին իշ խա-
նութ յուն նե րի օգ նութ յամբ կա ռուց ված տնակ նե րում, որ տեղ տի րող վատ տնտե սա-
կան պայ ման նե րի պատ ճա ռով Ա լեք սանդ րե տի շրջա նից 2500 մարդ փո խադր վում 
է Լա թա քիա յի շրջան և տե ղա վոր վում Տար տու սում, Բա նիա սում և  այլ բնա կա վայ-

27 Ֆրանսիական կառավարությունը նաև մտավախություն ուներ, որ հայերի՝ ճամբարներում 
կենտրոնացած բնակվելը կարող է նպաստել նաև կոմունիստական տրամադրությունների 
աշխուժացմանը:
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րե րում: Լա թա քիա յի Հա յոց թե մի կա թո ղի կո սա կան փո խա նորդ Ներ սես Վարդ. 
Տո լապճյա նի՝ Սա հակ կա թո ղի կո սին հաս ցեագր ված 1922 թ. հուն վա րի 3-ի ձե ռա-
գիր նա մա կում կար դում ենք. «Տա րա բաղդ փախս տա կան նե րի հա րա զատ նե րի մի 
մա սը՝ 2500-ի մօտ Լաիո դի կէի օ տար ա փուն քը հա սած էին… կա ռա վա րու թիւ նը 
զի նոր նե րույ օգ նու թեամբ ցա մաք հա նե ցինք և քա ղա քի քա նի տե ղեր տի ղա ւո րած 
ենք. թէ կա ռա վա րու թիւ նը, թէ տե ղա ցիք կը վստա հեց նին, որ այս երկ րի մէջ ժո ղո-
վուր դը ա ւե լի հան գիստ պի տի ապ րի, քան ու րիշ երկր ներ»28:

Հա լե պի «Աթ- Թա կադ դում» թերթն իր 1922 թ. «Հայ տա րա գիր նե րը Հա լե պում» 
խո րագ րի տակ գրում է. «Շա րու նակ վում է հա յե րի ու հույ նե րի գաղթն Ա նա տո լիա-
յից դե պի Սի րիա ար դեն հայտ նի դեպ քե րի պատ ճա ռով»: Թեր թը տե ղե կաց նում 
է, որ ֆրան սիա կան կա ռա վա րութ յու նը մեծ ու շադ րութ յուն է դարձ նում հայ տա րա-
գիր նե րին ա պաս տան տա լու և ն րանց բուժ ման հա մար մի ջո ցա ռում ներ կազ մա-
կեր պե լու գոր ծին: Վեր ջին նե րիս ժա մա նա կա վոր կե ցութ յան հա մար հատ կաց վել 
են Խան Ալ- Թա թին և Խան Ալ- Քու լի վայ րե րը: Թեր թը հա վե լում է. «Բարձ րա գույն 
կո մի սա րի պա հան ջով գու մար ներ են տրա մադր վել հայ տա րա գիր նե րին տներ 
վար ձե լու, ինչ պես նաև նրանց հա մար սնունդ հայ թայ թե լու հա մար»29:

Թերթն իր է ջե րում պար բե րա բար անդ րա դառ նում էր հայ տա րա գիր նե րի 
խնդիր նե րին ու տե ղե կաց նում տե ղա կան ու ֆրան սիա կան իշ խա նութ յուն նե րի կող-
մից վեր ջին նե րիս ցու ցա բեր վող օգ նութ յան մա սին: «Տա րա գիր նե րի զբաղ մուն քը» 
հոդ վա ծում նշվում է. «Տե ղա կան կա ռա վա րութ յու նը և ֆ րան սիա կան պատ վի րա-
կութ յու նը, տե ղի բնակ չութ յու նը մար դա սի րա կան վե րա բեր մունք են ցու ցա բե րում 
այդ թշվառ նե րի նկատ մամբ»30, ինչ պես նաև 1923թ. կրկին նշվում է. «Կա ռա վա-
րութ յու նը, բա րե գոր ծա կան ըն կե րութ յուն նե րը, ան հատ նե րը ջան քեր են գոր ծադ-
րում՝ թեթևաց նե լու հայ տա րա գիր նե րի վի ճա կը»31:

1921թ. հոկ տեմ բե րի 20-ին Ան կա րա յի ֆրանս-թուր քա կան պայ մա նա գի րը բա ցա-
ռեց կի լի կիա հա յե րի վե րա դառ նա լու հա վա նա կա նութ յու նը: Այն պես որ Սի րիա-
յում ա պաս տա նած հա յե րը պետք է տե ղում փոր ձեին հաս տատ վել ու ա ռաջ գնալ: 
Ս տեղծ ված նոր ի րա վի ճա կում փոխ վում է հայ տա րա գիր նե րի՝ Սի րիա յում մնա լու 
ձևա չա փը: Ն րանք սկսում են մշտա կան բնա կութ յան մա սին մտա ծել, ո րը խթա նում 
է նրանց ներգ րավ վա ծութ յու նը Սի րիա յի սո ցիալ-տնտե սա կան և  արդ յու նա բե րա-
կան կյան քում: Այս ի րո ղութ յու նը ևս մեկ փաստ էր, ո րը լա րում էր մտցնում հայ-ա-
րա բա կան փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում: 

Հարկ է նշել, որ Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից հե տո Հա լե պի մե քե նա շի նա-
կան, մե տա ղա գոր ծա կան, կաշ վի ու կո շի կի, ակ նե ղե նի, հյու րա նո ցա յին, ժա մա-
գոր ծա կան և  այլ ձեռ նար կութ յուն նե րի 20-50 տո կո սի սե փա կա նա տե րե րը հա յեր 

28 ՀԱԱ, ֆ. 421, ց. 9, գ. 4, թ. 1:
29 .177-178      
Հալեպի «Աթ-Թակադդում» թերթի վավերագիր էջերը…, էջ 177-178:
30 Նույն տեղում, էջ 179:
31 Նույն տեղում, էջ 186-187:
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էին: Ա վե լի նշա նա կա լից էր հա յե րի դերն ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տում32: Հա յե-
րի ձեռ քում էին կենտ րո նա ցած նաև ճար տա րա պե տութ յու նը, լու սան կար չութ յու նը, 
գե ղար վես տա կան բա ցիկ նե րի ար տադ րութ յու նը, ե րաժշ տա կան գոր ծիք նե րի, 
նվա գա րան նե րի և ձայ նապ նակ նե րի առև տու րը33: 

Հայ ար հես տա վոր նե րը զգա լիո րեն զար գաց նում են ար հես տա գոր ծութ յու նը, 
հատ կա պես գոր գա գոր ծութ յու նը, ո րը գրե թե նո րութ յուն էր Սի րիա յում: Մինչ այդ 
Սի րիա յում կա յին մի քա նի գոր գա գոր ծա կան ար հես տա նոց ներ, ո րոնք հիմ նա կա-
նում ար տադ րում էին քի լիմ կամ այս պես կոչ ված քրդա կան գոր գեր: Իսկ հա յե-
րը կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում կա րո ղա նում են գոր գա գոր ծութ յու նը բարձր 
մա կար դա կի հասց նել: 

Բ րի տա նա ցի Յ. Բարթն իր զե կու ցագ րում տա լիս է Հա լե պում հայ տա րա գիր-
նե րի աշ խա տան քա յին ներգ րավ վա ծութ յունն ըստ մաս նա գի տութ յուն նե րի՝ նշե լով. 
«Հա լե պում 8 հա զա րը զբաղ վում էին ա սեղ նա գոր ծութ յամբ ու գոր գա գոր ծութ յամբ, 
6 հա զա րը բան վոր ներ ու ծա ռա յող ներ էին, 5377-ը̀  առևտ րա կան ներ և 623-ը՝ բժիշկ-
ներ, ա տամ նա բույժ ներ, դե ղա գործ ներ և  ու սու ցիչ ներ: Շուրջ 5 հա զար ե րե խա ներ 
դպրոց էին հա ճա խում»34:

Հայ տա րա գիր նե րը կարևոր դեր են կա տա րում ա լա ջա35 գործ ված քի ար -
տադրութ   յան մեջ: Հա յե րը Հա լե պում մեծ թա փով ա ռաջ են տա նում այդ ար տադ-
րութ յու նը, ո րի հիմ նա կան մասն ար տա հան վում էր Թուր քիա: Հայ կա նայք մեծ 
հա ջո ղութ յուն նե րի էին հա սել նաև ա սեղ նա գոր ծութ յան բնա գա վա ռում, ին չը նրանց 
մե նաշ նորհն էր: Կ. Եփ փեի ջան քե րով հիմն վել էին ա սեղ նա գոր ծա կան տներ, և հայ 
կա նանց ա սեղ նա գոր ծութ յուն ներն ար տա հան վում էին: Հարկ է նշել, որ իշ խա նութ-
յուն նե րը մաք սա տուր քից ա զա տել էին ա սեղ նա գոր ծութ յան հա մար անհ րա ժեշտ 
նյու թե րի ներ մու ծու մը, իսկ ար տա հան վող ապ րանք նե րից գանձ վում էր ինք նար-
ժե քի մեկ հար յու րե րոր դա կա նը, ին չը նպաս տում էր ա սեղ նա գոր ծութ յան հե տա գա 
զար գաց մա նը36: Այս պի սով, հայ տա րա գիր նե րի՝ ար հեստ նե րին գե րա զան ցա պես 
տի րա պե տե լու փաս տը դառ նում է նրանց ֆի նան սա կան հիմ նա կան աղբ յու րը37:

Ս. Դա դի վե րոնշ յալ տե ղե կա գի րը ման րա մասն ներ կա յաց նում է այն ա ռա վե-
լութ յուն նե րը, ո րոնք բե րել են եկ վոր հա յե րը Սի րիա յին. նրանք մեծ թափ են հա ղոր-
դում շի նա րա րութ յա նը, քա ղաք նե րի դի մա գի ծը սկսում է փոխ վել: Նա նշում է, որ 

32 Նաջարյան Ե., Հայ-արաբական փոխհարաբերությունները Սիրիայում /1918 հոկտեմբեր-1919 
հունիս/, «Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ ու ժողովուրդներ», Երևան, 1974, «Հայկական 
ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն», հ. 6, էջ 136:
33 Նույ ն տեղում: 
34 Burtt J., F. R. G. S., The people of Ararat, London, The Hogarth Press, 1926, p. 109.
35 Ալաջան հատուկ գործվածք է, որն օգտագործվել է՝ արևելյան հասարակ զգեստն եր  կարելու 
համար:
36 Թոփուզյան Հ., Սիրիայի և Լիբանանի հայկական գաղթօջախների պատմություն /1841-1946/, 
Երևան, «Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն», 1986, էջ 186:
37 .244    1917-1939    
Պապիկյան Դ., Մի հայի գաղթի ճանապարհը Կիլիկիայից Լիբանան, տե՛ս «Հայերը 1917-1939», 
էջ 224:
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հայ տա րա գիր նե րը խթա նում են երկ րի տնտե սա կան կյան քը. «Ա նու րա նա լի ի րա-
կա նու թիւն է, թէ ա ժան ձե ռա յին աշ խա տան քը մեծ շահ կ’ա պա հո վէ երկ րին: Սուր 
մրցակ ցու թիւ նը նմա նա պէս հրա պար ակէն քշեց ան կա րող ար հես տա ւոր նե րը եւ 
ո րա կը բարձ րա ցուց: Այս կա ցու թե նէն ի վեր ջոյ շա հո ղը դուրս ե ղաւ եր կի րը»38:

Սի րիա յի տնտե սա կան կյան քում սկսեց աշ խույժ գոր ծու նեութ յուն ծա վա լել 
«Ն շարթ վա» հյուս ված քե ղե նի ըն կե րութ յու նը, ո րը հիմն վել է տիգ րա նա կերտ ցի-
ներ՝ Ն շան Փա լանջ յա նի, Հա րութ յուն Որ բեր յա նի և Վա հան Ա ճեմ յա նի ջան քե-
րով, Հա լե պի Սու լեյ մա նիե թա ղա մա սում: Ըն կե րութ յան հիմ նադր ման թվի մա սին 
ստույգ տե ղե կութ յուն ներ չկան: Սա կայն, ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, այն բաց-
վել է մինչև 1925թ.: Գոր ծա րա նը հա մար վել է ա ռաջ նա կարգ արդ յու նա բե րա կան 
ձեռ նար կութ յուն՝ վա յե լե լով բա ցա ռիկ վարկ իր ո րակ յալ ար տադ րան քով: 

Հայ տա րա գիր ներն ա ռա ջա տար ներ են ե ղել ավ տո մե քե նա նե րի սպա սարկ ման 
և նո րոգ ման բնա գա վառ նե րում: Հայ վար պետ նե րը մեկ նա կե տը դար ձան բազ մա-
թիվ նոր վար պետ նե րի ինք նա հայտ նութ յան39: Ո լոր տի ա ռա ջին վար պետ նե րից է 
ե ղել Լևոն Յա վեր յա նը, ով 1912թ. գեր մա նա ցի նե րի նա խա ձեռ նութ յամբ Սի րիա-Ի-
րաք եր կաթգ ծի շի նա րա րութ յան վրա է հմտա ցել, ան գամ նրան է հանձն վել Եփ րատ 
գե տի վրա կա ռուց ված շո գե կառ քի փոր ձար կու մը: Սեդ րակ և Մի սակ Նալ բանդ յան 
եղ բայր նե րը նույն պես մեծ ներդ րում են ու նե ցել այս բնա գա վա ռում՝ 1924թ. հիմ նե-
լով սե փա կան ար հես տա նո ցը: Տ. Թոք մաջ յա նը Հա լե պում հիմ նել է մարտ կոց նե րի 
վե րա լից քա վոր ման ա ռա ջին ար հես տա նո ցը: 

Հա յե րը Սի րիա յում բազ մա թիվ նո րա մու ծութ յուն ներ են մտցրել, ո րոնք վեր ջին-
նե րիս մե նաշ նորհն են ե ղել այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում: Հաս տո ցա գոր ծութ յան, 
եվ րո պա կան ո ճի հա գուս տի դեր ձա կութ յան ո լոր տում հա յե րը նույն պես նա խա ձեռ-
նող ներ են ե ղել: 1919-1930 թթ. հայ կազ մա րար նե րից է ե ղել Գա րե գին Տա րագճ յա նը, 
ով 1919 թ. Սա լի բե թա ղա մա սում իր բնա կա րանն ար հես տա նոց է դարձ րել: Գե ղա-
զար դե լու ար վես տի մեջ վար պե տա ցել է նաև Հով հան նես Բաս մաճ յա նը40: Հա լե-
պում հաց թխե լը հա յե րի և հատ կա պես սա սուն ցի նե րի մե նաշ նորհն է ե ղել: Քա ղա-
քի բո լոր փռա պան նե րին տե ղա ցի ներն ան վա նում էին սու սա նի ներ: Հով հան նես 
Դաբ բա ղի ( Դաբ բաղ յան)` 1906 թ. Հա լե պում հիմ նած կա շե գոր ծա րա նը մինչև 1921 թ. 
միակն էր Սի րիա յում և Լի բա նա նում: Ն րա ար տադ րան քը բազ միցս ար ժա նա ցել է 
մի ջազ գա յին տար բեր ցու ցա հան դես նե րի մրցա նակ նե րի: Ն շենք նաև, որ Հա լե պի 
Մազ լում յան եղ բայր նե րին պատ կա նող «Օ թել Պա րո նը» և Ալ թուն յան հի վան դա-
նո ցը միակ շեն քերն էին, ո րոնք 1920-21 թթ. է լեկտ րա կա նութ յուն են ու նե ցել: 

Սի րիա յի ա րաբ նե րը գնա հա տել են հայ ար հես տա վոր նե րի վար պե տութ յու նը, 
վստա հե լիութ յունն ու ձեռ նե րե ցութ յու նը: Հայ տա րա գիր նե րի վար պե տութ յանն ու 
Սի րիա յի տնտե սա կան կյան քում նրանց ներդր մանն է անդ րա դար ձել ա րաբ գրող, 

38 Վարժապետեան Ս. Յ., նշվ. աշխ., էջ 44:
39 Տե՛ս Զառիկեան Յո., Մեքենագործութիւնը Հալէպի մէջ եւ Առաջին հայ վարպետները, տե՛ս 
«Գեղարդ», 1976-1978  մ իացեալ թիւ, Հալէպ, 1978, գիրք Բ, էջ 299:
40 Նուռեան Շ., Կազմարարութեան արուեստը եւ Հալէպի հայ կազմարարները, տե՛ս «Գեղարդ», 
գ իր ք Բ, էջ 336:
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հա սա րա կա կան գոր ծիչ Ուա լիդ Իխ լա սը. «Կարևոր է, որ հայ ժո ղո վուր դը կա րո ղա-
ցավ հա ջո ղութ յամբ հա մա գոր ծակ ցել հյուր ըն կալ սի րիա ցի ժո ղովր դի հետ: Դ րա 
հետ մեկ տեղ նա իր ինք նութ յու նը փաս տեց ու իր ծա ռա յութ յուն նե րը մա տու ցեց մեր 
երկ րին՝ ստեղ ծա գոր ծե լով ու կա ռու ցե լով: Նա զար մաց րեց սի րիա ցի ժո ղովր դին 
իր վար պե տութ յամբ, ձեռ քի շնորհ քով: Ն րանք այն պի սի ար հեստ նե րի և  արդ յու-
նա բե րա կան ճյու ղե րի էին տի րա պե տում, ո րոնք ան ծա նոթ էին մեր երկ րի զա վակ-
նե րին»41:

«Հա լէ պի տնտե սա կան վի ճա կը եւ Հիւ սի սա յին եր կիր նե րէ ե կող գաղ թա կան-
ները» հոդ վա ծում Ս. Չեմ բեր թը նշում է, որ երկ րում ար տա հա նու մը նվա զել է, 
գնե րը բարձ րա ցել են, աշ խա տուժն ա վե լի է ժան է դար ձել: «Հիւ սի սի զա նա զան 
երկր նե րէ ե կող գաղ թա կան նե րը, ինչ պէս կը կար ծեն, այս քա ղա քի տնտե սա կան 
կեան քին մէջ, հոգ, նե ղու թիւն և դ ժուա րու թիւն ներ ստեղ ծած չեն: Ընդ հա կա ռա կը 
շատ լայն չա փով գոր ծակ ցած են ձե ռա րուես տի գի նե րուն նուազ ման մէջ»42:

Հայ տա րա գիր նե րի սո ցիա լա կան ծանր վի ճա կից դուրս գա լուն և փոքր-ինչ 
կա յա նա լուն պակաս չի նպաս տել հայ րե նակ ցա կան միութ յուն նե րի գոր ծու նեութ-
յու նը: Ե թե նախ քան Ա ռա ջին աշ խար հա մար տը հայ կա կան գաղ թօ ջախ նե րում 
գո յութ յուն ու նե ցած հայ րե նակ ցա կան միութ յուն նե րի հիմ նա կան նպա տակն ի րենց 
գյու ղի, քա ղա քի կամ գա վա ռի կրթամ շա կու թա յին գոր ծին օգ նելն էր, ա պա 1915թ. 
և հատ կա պես Կի լի կիա յի դեպ քե րից հե տո հայ րե նակ ցա կան միութ յուն նե րի նպա-
տա կը հնա րա վոր բո լոր մի ջոց նե րով հայ որ բե րի ու կա նանց հա մար ապ րուստ հայ-
թայ թե լու և հա յա պահ պան գոր ծին նպաս տելն էր: Հա մայն քի ձևա վոր ման տա րի նե-
րին՝ քսա նա կան թվա կան նե րի ա ռա ջին կե սե րին, պա տա հա կան երևույթ ներ չէին 
հայ րե նակ ցա կան միութ յուն նե րի նա խա ձեռ նութ յամբ և հա մայն քա յին հի մունք նե-
րով կազ մա կերպ ված կրթօ ջախ նե րի և հայ կա կան տպա րան նե րի վե րա բա ցումն ու 
հիմ նու մը:

Հայ րե նակ ցա կան միութ յուն նե րը հրա տա րա կում էին ի րենց հայ րե նի գա վառ-
նե րի, քա ղաք նե րի ու գյու ղե րի պատ մութ յու նը: Ն րանց կա տա րած դրա կան աշ խա-
տանք նե րի թվում են դաս վում նաև տա րի ներ շա րու նակ պահ պան վող տպա գիր 
պար բե րա կան նե րը: Ինչ պես հայ րե նակ ցա կան միութ յուն նե րը, այն պես էլ մշա կու-
թա յին միութ յուն նե րը և  ա կումբ նե րը շնոր հա կալ աշ խա տանք են կա տա րել՝ սփյուռ-
քա հա յութ յա նը ձուլ ման վտան գից փրկե լու հա մար: 

Հա սա րա կա կան կյան քում ի րենց յու րա հա տուկ տեղն ու նեին մար զա կան միութ-
յուն նե րը, ո րոնց նպա տա կը ոչ միայն պա տա նի նե րի ու ե րի տա սարդ նե րի կո փումն 
էր, այլև տար բեր խա վե րի հա մախմ բու մը: Մինչև 1915թ. Հա լե պում գոր ծել է «Աղբ-
յուր մարմ նա մար զա կան միութ յու նը»՝ իր ֆուտ բո լի, ատ լե տի կա յի խմբե րով: Հարկ 
է նշել մի հե տաքր քիր դրվագ. Հա լե պի նա հան գա պե տը, ներ կա լի նե լով հայ կա կան 
դպրոց նե րում մար զա կան խա ղե րին, տե ղե կութ յուն ներ հա վա քե լով նրանց գոր ծու-

41 166-167  2002  
Արիսյան Ն., Հայկական սարսափները սիրիական մտքում, Դամասկոս, «Ալ-Ֆռաթ», 2002,
էջ 166-167:
42 «Սուրիահայ տարեցոյց», Հալէպ, «Արաքս, Բ. Թօփալեան», 192 5, էջ 79:
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նեութ յան մա սին, 1919թ. Ազ գա յին քա ղա քա յին ժո ղո վի ա տե նա պե տից խնդրում 
է ա րա բա կան վար ժա րան նե րին նույն պես տրա մադ րել մարմ նա մար զութ յան 
ու սու ցիչ: Այս պի սով, Հայ կազ յան վար ժա րա նի մարմ նակր թա րա նի ու սու ցիչ Լևոն 
Աբ գար յա նը դար ձել է մարմ նակր թութ յան ա ռա ջին ու սու ցի չը Հա լե պի Սուլ թա նիե 
(այժմ՝ Մա մուն) վար ժա րա նում43: Սի րիա յում մար զա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րից 
ա վե լի ուշ ի րենց գոր ծու նեութ յամբ և կազ մա կերպ վա ծութ յամբ ա ռանձ նա նում էին 
եր կու սը՝ Հայ մարմ նակր թա կան միութ յու նը (ստեղծ վել է 1921 թ. Հա լե պում) և Հայ 
մարմ նա մար զա կան ընդ հա նուր միութ յու նը (ստեղծ վել է 1925 թ.)44:

Հայ տա րա գիր նե րի սո ցիա լա պես կա յա նա լուն, տնտե սութ յան ո լոր տում մե նա-
շնորհ ներ ձեռք բե րե լուն զու գա հեռ հայ տա րա գիր նե րի նկատ մամբ նշված ժա մա-
նա կա հատ վա ծում ո րո շա կի դժգո հութ յուն ներ են ա ռաջ գա լիս Սի րիա յի քա ղա քա-
յին բնակ չութ յան շրջա նում, այն պատ ճա ռա բա նութ յամբ, թե նրանք բեռ են դար ձել 
ի րենց երկ րի հա մար: Չ նա յած սի րիա կան մա մու լում տպագր վել են նաև հա կա ռակ 
կար ծիք ներ: Հա լե պի «Աթ- Թա կադ դում» թերթն այդ կա պակ ցութ յամբ գրում է. 
«Ե թե մի քիչ խիղճ ու նեք, կօգ նեք դժբախտ տա րա գիր նե րին, հնա րա վո րին չա փով 
կթեթևաց նեք նրանց դժբախ տութ յու նը: Հա յե րին տար բեր տե ղե րից (հայ րե նա-
կից ներ, ըն կեր ներ, բա րե գոր ծա կան ըն կե րութ յուն ներ) ֆի նան սա կան օգ նութ յուն 
են ու ղար կում, ո րը մեր երկ րում է ծախս վում, թեթևաց նում ֆի նան սա կան սղութ-
յու նը ... քա ղա քի ժա մա նա կա կից կա ռույց նե րի մե ծա մաս նութ յու նը հայ տա րա գիր-
նե րի շնորհքն է ... Այն պես որ, դժգո հութ յան որևէ գի տա կից պատ ճառ չենք տես-
նում, ան գամ ե թե մեր շա հե րը հաշ վի առ նենք, ա պա թույլ կտանք նրանց մեզ մոտ 
մնալ»45:

Այս հոդ վա ծում հա տուկ անդ րա դարձ է ար վում հա յե րի ներ կա յութ յու նից դժգոհ 
խա վին. «… դժ գոհ մարդ կանց հետ ու զում ենք խո սել զուտ ֆի նան սա կան տե սա-
կե տից՝ ա ռանց զգաց մունք նե րի և փաս տում ենք, որ տա րա գիր նե րը բեռ չեն մեր 
երկ րի հա մար, ան գամ նրանց ներ կա յութ յունն օգ տա կար է»46:

Ն ման դժգո հութ յուն ներն ի րենց ար ձա գանքն են գտել նաև Սի րիա յի Դաշ նա յին 
խորհր դի47 1924թ. հուն վա րի նիս տում, որ տեղ քննարկ ման էր դրվել հայ տա րա գիր-
նե րի հար ցը, և  ա ռա ջարկ վել էր Հա լե պի, Դա մաս կո սի և մ յուս քա ղաք նե րի ճամ-
բար նե րի տա րա գիր նե րին վե րաբ նա կեց նել Ա լեք սանդ րե տի ներ քին շրջան նե րում: 
Նիս տում հնչել են դրա կան և բա ցա սա կան կար ծիք ներ: Հա մա յի պատ գա մա վոր 

43 Սա պունճեան Զ., ՀՄԸՄ-ն Հալէպի մէջ, տե՛ս «Գեղարդ», գիրք Բ, էջ 421: 
44 1922  թ. Դամասկոսում Կարապետ Գավաֆյանի նախաձեռնությամբ ստեղծվել են «Վահագն», 
«Շանթ» պատանեկան միությունները, ավելի ուշ՝ «Արծ իվ», «Մասիս», «Դրո», «Կայծակ» 
խմբերը, որոնք միավորվելով ստեղծել են Դամասկոսի մասնաճյուղը: 
45 .187 …   
 Հալեպի «Աթ-Թակադդում» թերթի վավերագիր էջերը…, էջ 187:
46 Նույն տեղում:
47 1922 թ. հունի սի 28-ին ֆրանսիական գլխավոր կոմիսար Գուրոն հատուկ դեկրետով 
ստեղծում է «Սիրիական ֆեդերացիա», որի մեջ մտնում են Դամասկոսի, Հալեպի և Ալավիների 
պետությունները: Նախագահ է ընտրվում Սուբհի Բարաքաթը: 1924 թ. դեկտեմ բե րին  Գլխավոր 
կոմիսար Վեյգանը լուծարել է Դաշնային ֆեդերացիան: 
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Ռա շիդ Բա րա զին ա ռա ջար կել է ար գե լել հայ տա րա գիր նե րի մուտքն այն պատ-
ճա ռա բա նութ յամբ, թե հա յե րի թի վը Սի րիա յում հա սել է 130 հա զա րի, այն դեպ-
քում, երբ սի րիա ցի տա րա գիր նե րի թիվն օ տար երկր նե րում կազ մում է 120 հա զար: 
Սա կայն այն հար ցին, թե արդ յո՞ք հայ տա րա գիր նե րի մուտքն է ստի պել սի րիա ցի-
նե րին մեկ նել ի րենց երկ րից, պատ գա մա վո րը ժխտա կան պա տաս խան է տվել: Այս 
ի րա դար ձութ յուն նե րի ըն թաց քին անդ րա դար ձել է «Աթ- Թա կադ դում»-ը՝ գրե լով. 
«Ի րա վուն քը, հա տու ցու մը, ազ գայ նա կա նութ յու նը պա հան ջում են ու ժեղ հա մա խոհ-
ներ, որ պես զի մտա ծեն, թե ինչ պես Սի րիա յից գնա ցող հայ րե նա կից նե րին պա հեն 
ի րենց երկ րում և  ոչ թե ա ռանց մտա ծե լու ար գե լեն օ տար նե րի մուտ քը եր կիր … 
տա րա գիր նե րը չեն փո խում երկ րի ժո ղովր դագ րա կան պատ կե րը»48: Դա մաս կո սի 
պատ գա մա վոր Հա բիբ Քա հա լին նույն պես իր ե լույ թում դժգո հութ յուն է հայտ նել 
հա յե րի ներ կա յութ յան հետ կապ ված, մինչ դեռ Հա լե պի պատ գա մա վոր Սե լիմ Չեմ-
բեր թը, Դաշ նա յին խորհր դի նա խա գահ Սուբ հի Բա րա քա թը փոր ձել են հիմ նա վո-
րել, որ նշված փաս տարկ նե րը չեն հա մա պա տաս խա նում ի րա կա նութ յա նը և  երկ րի 
շա հե րին: Ն րանք փաս տում են, որ Սի րիան շատ հար ցե րում օգտ վել է, հա յե րը 
նպաս տել են տնտե սութ յան վե րա կեն դա նաց մա նը և զար գաց մա նը:

Հոդ վա ծի վեր ջում հե ղի նա կը հոր դո րում է սթափ մո տե նալ խնդրին, կոչ է 
ա նում ա ջակ ցու թյուն ցույց տալ հայ տա րա գիր նե րին: «Մեր ժո ղո վուր դը հայտ նի 
է իր մե ծա հո գութ յամբ, բարձր բա րո յա կա նութ յամբ, և դա վի ճե լի չէ: Եվ ա սենք, 
որ հայ տա րա գիր նե րը երկ րին օգ տա կար են ե ղել և  ոչ թե վնա սա կար»49: Այ նուա-
մե նայ նիվ, Դաշ նա յին խոր հուր դը մեր ժում է հայ երկ րա գործ նե րին վե րաբ նա կեց-
նե լու ծրա գի րը և միառ ժա մա նակ ար գե լում նոր գաղ թա կան նե րի մուտ քը Սի րիա: 
Ան գամ Սի րիա յից Հի ջազ մեկ նած պատ վի րա կութ յունն անհ րա ժեշտ է հա մա րել 
Հու սեյն թա գա վո րին տե ղե կաց նել Սի րիա յի Դաշ նա յին խորհր դի՝ հայ գաղ թա կան-
ներ չըն դու նե լու ո րոշ ման մա սին: 

Հարկ է նշել, որ նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում հայ տա րա գիր նե րի շրջա նում 
Խորհր դա յին Հա յաս տան ներ գաղ թի մի տում ներ էին նկատ վում50: Ընդ ո րում մինչև 
1924թ. Սի րիա յում հայ տա րա գիր ներն ար դեն մեծ թիվ էին կազ մում, ու Սի րիա ներ-
գաղ թող նե րի հոս քը գրե թե դա դա րել էր:

48 .185-186     
Հալեպի «Աթ-Թակադդ ում» թերթի վավերագիր էջերը…, էջ 188-186:
49 Նույն տեղում:
50 Խորհրդային Հայաստան ներգաղթողների վերաբերյալ հատուկ օրենք է սահմանվում 1925  թ. 
հունվարի 19-ին Նախարարների խորհրդի նիստի 8-րդ հրամանագրի 16-րդ հոդվածով: Ըստ 
սահմանված օրենքի՝ ներգաղթողները պետք է զրկվեին սեփա կա նութ յ ան  և շահագործման 
բոլոր իրավունքներից սիրիական հողի վրա: Ներքին նախարարության պաշտոնական 
հայտարարությամբ հանձնարարվում է վերացնել գաղթողների անվանացուցակները դիվան-
տոմարից: Այս որոշմանն ու վերջինիս արձագանքներին է անդրադառնում «Աթ-Թակադդում» 
թերթը: Սիրիայի կառավարությունը համաձայն էր հայերի հայրենադարձութ յա ն ը , սակայն 
մեկնումի ժամանակ և հետագայում բարդությունն ե ր ից խուսափելու համար որոշվում է իրավական 
և նյութակա ն բոլոր կապերը խզել մեկնող հայ եր ի և Սիրիայի միջև: Մանրամասն տե՛ս
 301   
Հալեպի «Աթ-Թակադդում» թերթի վավերագիր էջերը…, էջ 301:
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Հայ տա րա գիր նե րը նույն պես գի տակ ցում էին ա րաբ նե րի դժգո հութ յուն նե րի 
պատ ճառ ներն ու փոր ձում էին ա վե լորդ լար վա ծութ յուն չմտցնել հայ-ա րա բա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րում: «Սու րիա հայ տա րե ցոյց»-ում սի րիա հայ տա րագր յալ ներն 
այս պես են բնո րո շում ի րենց կյան քը. «Այս տնտե սա կան տագ նա պի շրջա նին ա մե-
նէն ա ւե լի ար գա հա տե լի և մ տա հո գիչ տար րը Սու րիա հայն է ... Մենք՝ որ պէս հիւր 
ու րի շին տան մէջ, որ քան ալ վե րա պա հու թեամբ շարժ վինք, վեր ջա պէս ծան րու թիւն 
մ’ըլ լա լէ չենք դադ րիր, մա նա ւանդ, երբ կը տես նենք թէ տան տէրն իսկ հա մաշ խար-
հա յին քայ քա յուած տնտե սա կան տի րող դրու թե նէն նե ղուած, ան գոր ծու թեամբ կը 
տա ռա պի: Այ լեւս այս կա ցու թեան մեջ բա րե կե ցիկ կեանք մը յու սալ ան խո հե մու-
թիւն է պար զա պէս»51: 

Բայց այդ ա մե նով հան դերձ, հարկ է փաս տել, որ հայ տա րա գիր նե րի բե րած 
դրա կան տե ղա շար ժե րը երկ րի տնտե սութ յու նում և ն րանց հա ջող փոր ձե րը՝ ներգ-
րավ վե լու Սի րիա յի սո ցիալ-տնտե սա կան կյան քում, հան գեց նում են վեր ջին նե րիս 
վի ճա կի բա րե լավ մա նը: 1924 թ. հայ տա րա գիր նե րի սո ցիա լա կան, տնտե սա կան, 
ի րա վա կան վի ճա կի փո փո խութ յուն ներն ակն հայտ էին: Դա է վկա յում «Աթ- Թա-
կադ դում» թեր թի հոդ վա ծը. «Տե ղա կան և ֆ րան սիա կան կա ռա վա րութ յու նը, բա րե-
սիրտ տե ղա ցի նե րը պար տա վոր վե ցին ի րենց վրա վերց նել հայ տա րա գիր նե րի 
կե ցութ յան հար ցի լու ծու մը ... որ քան մեծ է տար բե րութ յու նը հայ տա րա գիր նե րի 
այժմ յան և պա տե րազ մի ժա մա նա կաշր ջա նի վի ճա կի միջև»52:

Կի լի կիա յի դեպ քե րից հե տո ա ռա վել ևս հայ տա րա գիր նե րը փաս տում են. «...
ա մեն բա նէ ա ւե լի գե րա դաս հա մա րել ա պա հո վու թեան եւ խա ղաղ աշ խա տան քին 
խնդի րը, ո րուն ա ռաջ Սու րիոյ Ա րաբ կա ռա վա րու թեան և մա նա ւանդ ֆրան սա կան 
ման դա տի հո գա տար իշ խա նութ յան ցույց տուած հիւ րըն կալ եւ մար դա սեր ասպն-
ջա կա նու թիւ նը զին քը թո ղուած են յա վետ ե րախ տա պարտ, ո րը կա րե լի է փո խա րի-
նել միայն լուրջ ու շրջա հա յեաց ո գիով մը, խա ղաղ ու կար գա պահ կեան քով մը»53:

Այս պի սով, Սի րիա յում 1915թ. հայ տա րա գիր նե րի հայտն վե լը նոր փո փո խութ-
յուն ներ է մտցնում Սի րիա յի սո ցիալ-տնտե սա կան կյան քում, ա ռա ջըն թաց է գրանց-
վում տնտե սութ յան մի շարք ո լորտ նե րում: Բա ցի դրա նից, մինչ այդ գո յութ յուն 
ու նե ցող հայ հա մայն քը վե րա փոխ ման է են թարկ վում: Աս տի ճա նա բար 1920-ական 
թվա կան նե րին ձևա վոր վում են ե րեք հիմ նա կան սո ցիա լա կան շեր տեր: Ա ռա ջին 
խավն այն հայ տա րա գիր ներն էին, ո րոնց միակ ու նեց վածքն ի րենց աշ խա տանքն 
էր. տղա մար դիկ՝ շի նա րա րա կան ո լոր տում, կա նայք՝ տնտե սութ յան մեջ: Երկ րորդ 
խում բը տա րա գիր նե րի այն հատ վածն էր, ո րը կա րո ղա ցել էր խու սա փել ճամ բա-
րա յին կյան քից և բ նակ վում էր քա ղա քում՝ վար ձա կա լած բնա կա րան նե րում: Ն րանք 
կա րող էին սե փա կան փոքր գործն ու նե նալ: Հա մե մա տա բար բար վոք վի ճա կում 
էին այն հա յե րը, ո րոնք օ տա րերկր յա կազ մա կեր պութ յուն նե րում կամ պե տա կան 

51 «Սուրիահայ տարեցոյց», 1925, էջ 191:
52 .184     
Հալեպի «Աթ-Թակադդում» թերթի վավերագիր էջերը…, էջ 184:
53 Գապպաճեան Գ. Սուրիա, քաղաքական, կրօնա-պատմական, կրթական եւ տնտեսական 
տեսակետով տե՛ս «Տաթեւ», տարեցոյց, կրոնա-բանասիրական-գրական, Բ տարի, 1926, էջ 277:
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ա պա րա տում էին աշ խա տում: Եր րորդ խա վը կազմ ված էր բա ցա ռա պես բնիկ 
հա յե րից՝ «ար ման կա դիմ» (հին հա յեր), ո րոնք հիմ նա կա նում սո ցիա լա պես ա պա-
հով ված էին: 

Հա մայն քի առջև ծա ռա ցած հիմ նախն դիր նե րից ա ռա վել կարևոր էր ազ գա յին 
ինք նա գի տակ ցութ յան, մշա կույ թի և լեզ վի պահ պան ման խնդի րը, որն իր վրա էր 
վերց րել ե կե ղե ցին: Ցե ղաս պա նութ յու նը վե րապ րե լու փաս տը նոր պա հանջ ներ էր 
դնում՝ ոչ միայն պահ պա նել նա խորդ շրջա նի մշա կու թա յին և հոգևոր ար ժեք նե րը, 
այլ նաև ստեղ ծել նո րը և ժա ռան գել սե րունդ նե րին: Այս փաս տը հա մայն քը սահ մա-
նող և բ նու թագ րող կարևոր ո րա կում նե րից է54:

Սի րիա յում հայ տա րա գիր նե րի սո ցիա լա կան կա յաց ման հա մար կարևոր նշա-
նա կութ յուն ու ներ նրանց ի րա վա կան կար գա վի ճա կի հար ցը: Վեր ջին ներս Սի րիա-
յում ամ րագր վում են օ րեն քով, որ ա վե լի էր հստա կեց նում նրանց ի րա վունք նե րը55: 

Այս պի սով, հայ տա րա գիր նե րի սո ցիա լա կան վի ճա կի դրա կան փո փո խութ-
յուն նե րը կա րե լի է բա ցատ րել մի քա նի հան գա ման քով. նախ՝ հա յե րը Սի րիա յում 
հայտն վե լու ա ռա ջին տա րի նե րին ա մենևին էլ ցան կութ յուն չու նեին ին տեգր վե լու 
Սի րիա յի կյան քում: Սկզբ նա կան շրջա նում Սի րիա յում ի րա վա զուրկ դիր քե րում էին, 
օ տար և ժա մա նա կա վոր էին ի րենց զգում, ու դրան հա մա պա տաս խան էր վեր ջին-
նե րիս գոր ծե լա կեր պը: Երկ րորդ՝ նրանց հա մար ա ռա ջին հեր թին կարևոր էր լու-
ծել վե րապ րե լու խնդի րը: Երկ րում տի րող քա ղա քա կան դեպ քե րին տա րա գիր նե րի 
հիմ նա կան զանգ վա ծը ներգ րավ վա ծութ յուն չու ներ: Ն րանք հա մա կենտ րո նաց-
ման ճամ բար նե րում պայ քա րում էին ի րենց ա ռօր յա խնդիր նե րի լուծ ման հա մար: 
Եր րորդ, որ ցե ղաս պա նութ յու նը վե րապ րե լու փաս տը նրանց դեռ ո րոշ ժա մա նակ 
հո գե բա նա կան կաշ կանդ ված վի ճա կում էր պա հում: Այս ի րա վի ճա կը, ինչ պես նշե-
ցինք, վե րա բե րում էր հիմ նա կա նում 1915-1918թթ., ո րից հե տո հայ տա րա գիր նե րի 
մոտ ոգևոր վա ծութ յուն է նկատ վում՝ Ֆեյ սա լի իշ խա նութ յան գա լուց հե տո, իսկ 
ֆրան սիա կան ման դա տի շրջա նում Կի լի կիա յի դեպ քե րից հե տո հայ տա րա գիր-
նե րի այն զանգ վա ծը, ո րը վե րա դառ նում է Սի րիա, ար դեն այս տեղ հաս տատ վե-
լու ծրագ րեր ու ներ: Վեր ջին ներս նշված ժա մա նա կա հատ վա ծում կա րո ղա նում են 
սո ցիա լա պես կա յա նալ և  աս տի ճա նա բար ի րենց Սի րիա յի լիի րավ քա ղա քա ցի ներ 
հա մա րել:

54 Տե՛ս Абраамян Л., Армения и армянская диаспора: Расхо жд ен ие  и Встреча, 21-й Век, номер 2, 
2005. էջ 137։
55 Տե՛ս Մարգարյան Ն., Հայոց ցեղասպանության հետևանքով Սիրիայում հաստատված հայ 
տարագիրների կարգավիճակը  և  հ այ -ա րա բա կան փոխհարաբերությունները (1915-1924  թթ.), 
Երևան, ՀՑԹԻ, 2013, էջ 133-137: 
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ՀԱՅ ՏԱՐԱԳԻՐՆԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐՈՒՄԸ ՍԻՐԻԱՅԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ԿՅԱՆՔՈՒՄ (1920-1924 ԹԹ.)

Նարինե Մարգարյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Հոդ վա ծում վեր լուծ վում է հայ տա րա գիր նե րի ին տեգ րու մը Սի րի ա յի սո ցի ա-
լա կան կյան քում ընդ հուպ մին չև 1924թ.: Ներ կա յաց վում են տա րա գիր նե րի առ ջև 
ծա ռա ցած սո ցի ա լա կան խնդիր նե րի աս տի ճա նա կան լու ծում նե րը, հայ-արա բա կան 
փո խա դարձ ադապ տա ցումը, ին տեգր ման ճա նա պար հին հան դի պող խո չըն դոտ-
նե րը, արաբ ժո ղովր դի ու ֆրան սի ա կան ման դա տա յին իշ խա նու թյուն նե րի կա ռա-
վա րու թյան ձեռ նար կած մի ջո ցա ռում նե րը և հա րա կից մի շարք այլ խնդիր ներ:

Ներ կա յաց վում են հայ տա րա գիր նե րի սո ցի ա լա կան իրա վի ճա կի դրա կան 
փո փո խու թյուն նե րը, դրանք պայ մա նա վո րող գոր ծոն նե րը: Ներ կա յաց վում է երկ-
րում տի րող քա ղա քա կան իրա վի ճա կը, որը որոշ չա փով նպաս տել է հայ տա րա-
գիր նե րի նկատ մամբ արա բա կան կող մի դժգո հու թյա նը: Ներ կա յաց ված գոր ծըն-
թաց նե րի հա մա տեքս տում հայ տա րա գիր նե րը կա րո ղա նում են սո ցի ա լա պես 
կա յա նալ, վե րա ձև ա վո րել տե ղի հայ հա մայն քը և աս տի ճա նա բար իրենց Սի րի ա յի 
լի ի րավ քա ղա քա ցի ներ հա մա րել:
Բանալի բառեր՝ Հա յոց ցե ղաս պա նու թյուն, տա րա գիր ներ, սո ցի ալ-տնտե սա կան 
կյանք, ին տեգ րում, կար գա վի ճակ, արաբ ներ, փոխ հա րա բե րու թյուն ներ, ֆրան-
սիա կան ման դա տա յին իշ խա նու թյուն: 

ИНТЕГРАЦИЯ АРМЯНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ СИРИИ (1920-1924)

Нарине Маргарян
РЕЗЮМЕ

В статье анализируется интеграция армянских беженцев в социальную жизнь 
Сирии до 1924 года. Освещены социальные проблемы, с которыми сталкивались 
депортированные армяне, армяно-арабская взаимная адаптация, препятствия, 
стоявшие на пути интеграции армян, действия арабского народа и французского 
мандатного правительства, а также некоторые другие вопросы.

Изложены факторы содействовавшие улучшению социального статуса армян-
ских беженцев. Также представлена   политическая ситуация в стране, которая в 
определенной степени способствовала недовольству арабов в отношении армян-
ских беженцев. В контексте представленных процессов армянские беженцы 
смогли постепенно социально утвердиться в Сирии,  реконструктировать общину 
и стать полноправными гражданами страны.
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SUMMARY

The paper analyzes the integration of Armenian refugees into Syria’s social life till 1924. 
The process of gradual solution of social poblems faced by refugees, the mutual Armeni-
an-Arab adaptation, the obstacles on the path towards integration, the steps implemen-
ted by French mandate Authorities and Atab people are being analyzed. The improve-
ments in refugees’ social life as well as factors fostering those developments are being 
presented. The paper analyzes the political situation in the country which partlially 
substantiated the resentment of Arab side. In the perplexed context of above mentio-
ned factors Armenian refugees were able to re-shape the local Armenian community, 
improve their social-economic situation and gradually perceive themselves as full-fled-
ged citizens of Syria.
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